
Magnetism, gravitation r och
jordstrel ning av Joakim Westerberg
Joakim Westerberg gar pa
fOredrag om jordstrAlning
hos Medborgarskolan.

Vi tar plats i vad som, ironiskt nog,
tidigare var matematikums lokaler,
for att i Medborgarskolans regi upp-
lysas omde h[lsoriskervi utszitts for
pi grund av jordstrfllning. Vi kliver
forsiktigt 6ver de utlagda band som
markerar Currylinjerna i rummet.
Forelzisare rir biofysiker Dick Sj6-
berg, flhdrare ett tjugotal kvinnor i
medel&ldern och nio mdn, varav sex
frfln Fysikum, Stockholms Univer-
sitet. Med docenten Nils Axel Mdr-
ners heldagssymposium om slagru-
tan ett ir tidigare i bakhuvudet, f,r
det inte utan viss spiinning jag ser
fram emot detta serninarium. Kan-
ske det denna gflng kan dyka upp
nflgonting nytt?

Sjdberg inleder seminariet.

- Vi sitter i precis samma bit som
bide magnetismen och gravitatio-
nen. Det vet man inte heller vad det
tir.

Han gflr vidare med att fdrklara
hur smi energier genom systems
egenfrekvenser kan ge stor piver-
kan. Han berrittar om hringbron i
Takoma B ay, diir turbulens fi ck bron
att komma i sjiilvsviingning for att
till slut kollapsa, eller operasflnga-
ren som med sin rost kan ffl glas att
spricka. Likadant iir det med vira
celler fflr vi veta. Om dessa piver-
kas av fel frekvens, kan de raka i
sj?ilvsviingning och, liksom rakap-
paraten som [r instiilld pi 1 10 V och
kopplas in i ett 220 V uttag, explo-
dera, eller &tminstone d6. Det iir nog
inte overdrivet att pisti att en viss
oro sprider sig bland flhdrarna. RZidd-
ningen finns i Manchester lugnar
Sjoberg:
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- Smith, forskare i Manchester, han
har lyckats h[va symptomen hos de
elciverkiinsliga genom att ladda vat-
tenflaskor med den speciella frek-
vens som varje person behover.

Hur vattenfl askorna laddades var
lite otydligt, men det kunde tydli-
gen goras med antingen ljud eller
ljus. Om vattnet efterit var sjiilvly-
sande eller liit framgick inte.

Sjdberg radar nu upp ett antal
exempel pi jordstrfllningsfenome-
net. Vi fir veta att personer med
blodgrupp 0 liittare kan kiinna jord-
strilning, dven for hand. Om Mix
Megapol pi radion inte l6ter riktigt
bra, si eir det jordstrilningen som
stor. Plotslig spiidbarnsdod kan in-
triiffa pi si kallade supercurrykryss,
drir 6ven helt mekaniska klockor
stannar.

Tonen skdrps. Sjoberg berdttar
om en undersokning pe 1920-talet
av cancerfall i en tysk stad, diir det
visade sig att samtliga cancer pa-
tienter vistats pi vattenidror.

- Det f,r bara sopat under mattan.

En man i England kunde hela
folk pi distans med hjalp av radio-
vigor. - Nog iir det frflga om fysik,
bara det att man har inte kommit till
det stadiet rinnu.

Sjoberg, som sjiilv iir arkitekt, kom-
mer in pi byggnationer.

- Alla fornleimningar uppvisar all-
deles bestlmda formationer i fdr-
hillande till de hiir f[lten som man
kan registrera.

Om man l?igger byggstenar pe
jordstrilningslinjer kan dessa ge-
nom sin "hdgre biomassa" absorbe-
ra strfllningen, enligt Sjoberg. Flyt-
tas stenarna i sidled foljer strilning-
en med. Pfl detta siitt kunde de byg-
ga in strfllningen i viiggarna diir den

zir ofarlig for mzinniskor. Detta rir
tydligen en permanent effekt. Pe
frigan om inte inlandsisen borde
absorberat strfllningen och "tagit den
med sig" ndr den drog sig tillbaka
tick vi inget svar. Ddremot fick vi
information om den fantastiska lilla
apparaten ELMAG, utprdvad i bl.a.
Salzburg, som slnder ut ett elektro-
magnetiskt flilt. Den h[ngs framfor
magen och hjiilper mot till exempel
reumatism, vdderoverkf,nsli ghet och
somnstcirningar. ELMAG-siind-
ningen iir si svag att till och med
eldverkiinliga kan anvdnda den.
Best[llning gors genom Sjdberg for
endast 1280 kr.

I pausen fick de som ville, och
det var de flesta, prova slagruta och
vinkelpinnar. Currylinjerna var ut-
mzirkta med sidenband p& golvet, si
att man skulle veta ndr man triiffade
riitt. Nu hjiilpte inte det ndmnvf,rt,
strilningen verkade finnas dverallt
i rummet. Hur detta piverkade iho-
rarnas hiilsa tick vi inte veta, f6r att
inte tala om de som gir Medborgar-
skolans kurser diir. Det var i sista
stund som matematikum flvttade
till friskare lokaler.

En sista skrilvande friga: "Vad

kan vi nu gora ndr vi kommer hem?"

Dra ut sladden till siinglampan,
och flytta sringen om katten kigger
sig pi huvudkudden.

Joakim Westerberg
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