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fOredrag
omjordstrAlning
hosMedborgarskolan.
Vi tar platsi vad som,ironiskt nog,
tidigarevar matematikumslokaler,
for atti Medborgarskolans
regiupplysasomde h[lsoriskervi utszitts
for
pi grundavjordstrfllning.Vi kliver
forsiktigt6ver de utlagdabandsom
markerarCurrylinjerna i rummet.
Forelzisare
rir biofysiker Dick Sj6berg, flhdrareett tjugotal kvinnor i
medel&ldern
och nio mdn,varavsex
frfln Fysikum,StockholmsUniversitet.Med docentenNils Axel Mdrnersheldagssymposium
om slagrutan ett ir tidigare i bakhuvudet,f,r
det inte utan viss spiinningjag ser
fram emot detta serninarium.Kanske det denna gflng kan dyka upp
nflgontingnytt?
Sjdberginlederseminariet.
- Vi sitter i precis sammabit som
bide magnetismenoch gravitationen.Det vet man inte hellervad det
tir.
Han gflr vidare med att fdrklara
hur smi energier genom systems
egenfrekvenser
kan ge stor piverkan. Han berrittar om hringbron i
TakomaB ay,diirturbulensfi ck bron
att komma i sjiilvsviingningfor att
till slut kollapsa,eller operasflngaren sommed sin rost kan ffl glasatt
spricka.Likadant iir det med vira
celler fflr vi veta.Om dessapiverkas av fel frekvens, kan de raka i
sj?ilvsviingning
och, liksom rakapparatensom[r instiilldpi 110V och
kopplasin i ett 220 V uttag,explodera,eller&tminstoned6. Det iir nog
inte overdrivetatt pisti att en viss
orospridersigblandflhdrarna.RZiddningen finns i Manchesterlugnar
Sjoberg:
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- Smith,forskarei Manchester,
han
har lyckatsh[va symptomenhosde
elciverkiinsliga
genomattladdavattenflaskormed den speciellafrekvenssom varje personbehover.

zir ofarlig for mzinniskor.Detta rir
tydligen en permanenteffekt. Pe
frigan om inte inlandsisenborde
absorberatstrfllningenoch"tagitden
med sig" ndr den drog sig tillbaka
Hur vattenflaskornaladdades
var tick vi inget svar. Ddremotfick vi
lite otydligt, men det kunde tydli- informationom denfantastiskalilla
ELMAG, utprdvadi bl.a.
gen gorasmed antingenljud eller apparaten
Salzburg,
som
slnder ut ett elektroljus. Om vattnetefterit var sjiilvlymagnetiskt
flilt.
Den h[ngs framfor
sandeeller liit framgick inte.
magenoch hjiilpermot till exempel
Sjdberg radar nu upp ett antal reumatism,vdderoverkf,nsli
ghetoch
exempelpi jordstrfllningsfenome- somnstcirningar.ELMAG-siindnet. Vi fir veta att personermed ningen iir si svag att till och med
blodgrupp0 liittarekan kiinnajord- eldverkiinliga kan anvdnda den.
strilning, dven for hand. Om Mix Best[llning gorsgenomSjdbergfor
Megapolpi radioninte l6terriktigt endast1280kr.
bra, si eirdet jordstrilningen som
I pausenfick de som ville, och
stor.Plotslig spiidbarnsdod
kan indet
var de flesta,prova slagrutaoch
triiffa pi si kalladesupercurrykryss,
vinkelpinnar.
Currylinjernavar utdrir 6ven helt mekaniskaklockor
mzirkta
med
sidenband
p&golvet,si
stannar.
att man skulle vetandr man triiffade
Tonen skdrps.Sjoberg berdttar riitt. Nu hjiilpte inte det ndmnvf,rt,
om en undersokningpe 1920-talet strilningen verkadefinnasdverallt
av cancerfalli en tysk stad,diir det i rummet.Hur dettapiverkadeihovisade sig att samtligacancerpa- rarnashiilsatick vi inte veta,f6r att
tientervistatspi vattenidror.
inte talaom de somgir Medborgarskolanskurser diir. Det var i sista
- Det f,r barasopatundermattan.
stund som matematikum flvttade
till
friskarelokaler.
En man i England kunde hela
folk pi distansmed hjalp av radioEn sista skrilvandefriga: "Vad
vigor. Nog iir det frflgaom fysik, kanvi nu gorandrvi kommerhem?"
baradet att manharinte kommit till
Dra ut sladdentill siinglampan,
det stadietrinnu.
och flytta sringenom kattenkigger
Sjoberg,somsjiilv iir arkitekt,kom- sig pi huvudkudden.
mer in pi byggnationer.
- Alla fornleimningaruppvisaralldeles bestlmda formationer i fdrhillande till de hiir f[lten som man
kan registrera.

Joakim Westerberg

Om man l?iggerbyggstenarpe
jordstrilningslinjer kan dessagenom sin "hdgrebiomassa"absorbera strfllningen,enligt Sjoberg.Flyttasstenarnai sidledfoljer strilningen med.Pfldettasiittkundedebygga in strfllningeni viiggarnadiir den
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