AARDSTRALEN

De imker en zijn wichelroede
Jan J. Speelziek

Aangezien er een nauwe relatie bestaat tussen
wichelroedelopers en aardstralen volgt hier ter
introductie een korte omschrijving van laatstgenoemd
fenomeen. Aardstralen of wel 'geopatische zones'
worden behalve door wateraders ook veroorzaakt
door elektromagnetische velden, meer bekend als
het globale en diagonale netwerk, ofwel het
Hartmann- en Currynet. Twee- en drievoudige
negatief gepoolde kruisingen van deze netlijnen
veroorzaken eveneens stoorzones. Dit betreft een
meer complexe materie, die o.m. bij de Fonchungs16 Geselschaft in Waldbrunn (BRD) tijdens een cursus
I
inzake het werken met pendel en wichelroede,
wordt behandeld. Een dergelijke cursus kan thans
ook in ons land worden gevolgd, waartoe wordt
verwezen naar de website (www.wichelroede.nl).
Hierop wordt in dit artikel niet nader ingegaan.
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Betekenis van deze bewegingen
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Voor zo'n d e , waar sen beginner doorgaans snel
succes mee boekt, kiest men een staafje l d r d &ij
voorkeur roestvrij materiaal) ter lengte van 1 meter en
doorsnee van 2 mm, (géén 2.5 of 3 mm!), prijs ca.
£0,25. We knippen dat vervolgens in twee stukken
van 50 cm. Beide delen worden voorts op een lengte
van 15 cm in een hoek van 90" omgebogen, zodat
voor het overige deel nog 35 cm overblijft. De korte
delen van 15 cm worden vervolgens in de linker en
rechter vuist vastgehouden, zodanig dat beide delen
van 35 cm recht vooruit wijzen. Dit materiaal is redelijk
stabiel en in staat als een uiterst gevoelige 'antenne'
te functioneren.

Wijze van vasthouden
De korte delen worden in de linker en rechter vuist
vastgehouden, zodat beide lange delen, circa 20 cm
van elkaar, parallel naar voren zijn gericht. De voorste
punten een paar mm lager houden dan ter hoogte van
de pols. De bovenarmen hangen daarbij losjes ontspannen naar beneden, waarbij de onderarmen een
hoek innemen van 90". Ter wille van het absoluut
onbelemmerd functioneren der roeden kan men de
korte einden desgewenst in een exact passend bukje
'
van 115 cm plaatsen en aldus vasthouden. Het is
vervolgens de kunst om beide roeden zodanig op de
aangegeven wijze vast te houden, dat onder invloed
van onbekende krachten, de mogelijkheid wordt
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een stoorzone (bijvoorbeeld een kruising van aardstralen) bevind'. In voorkomend geval reageert tie
roede d& middel van het aannemen van de kruispositie. Er is een soort erecode, die aangeeft, dat alle
vragen in dit verband passend en op verantwoorde
wijze moeten worden gesteld. Het stellen van
misplaatste vragen dient te worden nagelaten. Hierbij
zij nog opgemerkt, dat menige begaafde wichelroedeloper tevens magnetiseur en hewende
is!

Praktische h i n g e n
Regenwater, dat in de bodem wegsijpelt vormt op
een gegeven moment een klein stroompje, dat zijn
weg zoekt naar lager gelegen delen. Het is bekend
dat water ten gevolge van weerstand en wrijving
daardoor zoveel energie veizamelt dat er een sterke
uitstraling plaatsvindt. ûeze energieontwikkelingkan
zelfs zodanig zijn, dat het water op een gegeven
moment weer naar boven komt, zoals dat bij bronnen
en sprengkoppen op de Veluwe het geval is. Zulke
waterstroompjes worden in de radiësthesie wateraders
genoemd, die in hun algemeenheid als stoorzones
worden aangemerkt. Op de vraag: 'bevind ik mij hier
boven een waterader of wel een andere stoorzone?'
kunnen deze onderaardse zones eenvoudig worden
aangetoond. Op een bruggetje boven een
waterstroompje kan dat desgevraagd eveneens op
simpele wijze worden beproefd.
Bij een poging te onderzoeken waar het water via de
wat~ileidingons huis binnenkomt, levert dat vrijwel
altijd succes op. Evenzo kan dat uitgetest worden
door een tuinslang op een zodanig wijze ergens te
laten uitmonden, dat zulks niet zichtbaar is. Vraag een
huisgenoot de kraan open of dicht te draaien. Loopt
men tijdens deze handeling met de roede over de
slang heen, dan is de uitslag 'ja' als het water stroomt,
terwijl bij stilstand van het water geen reactie
plaatsvindt.
Treffen we tijdens een wandeling temidden van een rij
bomen éBn boom aan, die we, afgaande op zijn uiterlijk,
als vermoedelijk ziek aanmerken of wei één die volledig
scheef is gegroeid, dan stellen we, er dichtbij staande,
de vraag, 'staat deze boom op een stoorzone?'; waarop de roede in bevestigend geval positief reageert.
Hetzeikie geldt vaak ook voor opvallend kale en slechte
plekken in een grasgazon.
Zo kan een imker met zijn roede boven een bijenkast
de vraag stellen 'is dit bijenvolk moergoed?' (is er een
koningin aanwezig?). Aldus is het een kleine moeite
om na te gaan of alle bijenvolken goed functioneren.
Persoonlijk ervaren dat dat werkt.
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KolonSale insecten zijn straalzoekers
We kunnen dat op eenvoudige wijze wifBl.andoor
op de aangegeven wijze een onhrzoek in te stellen
boven een concentratie van mieren; zo ook op de plek
waar een wespen of hommelnest zit of heeft gezeten,
alsook de plaats waar een bijenzwerm zich zet of werd
aangetrofin. Genoemde insectengroepenfunctioneren
namelijk van nature beter op zo'n stoorzone km elders.
Ook de termietenheuvels in Zuid-Afrika bevinden zich
op zulke stoorzones. Slimme imkers plaatsen hun b i
dan ook tijdens de dracht, met name op de heide, bij
voorkeur op dergelijke zones. Dat verschaft een betere
broedontwikkeling en een grotere dracht! Honingbijen
komen van oorsprong uit tropische en subtropische
mes ti^
gebieden. Omdat ze in ons klimaat
insecten moeten overwinteren, dienen ze tijdens die
periode bij voorkeur niet op een stoorzone te verblijven! Helaas zijn er maar weinig imkers die daarvan
weet hebben.
Mensen en nagenoeg alle zoogdieren zijn daarentegen
straalvluchtenln dit geval vormen genoemde zones
vaak aanleiding tot gezondheidsklachten, met name
op slaap- en werkplekken. Mijd derhalve plaatsen
waarboven of onder in kolonieverband levende
insecten zijn aangetroffen! Ome voorouders spraken
destijds al van 'reumastralen'.

Uitstekende handleiding voor de liefhebber!
In de Duitstalige landen en Polen is het bovenstaande
geen onbekende zaak. Daar tref je in imkerperiodieken
af en toe publicaties aan over deze materie. Zo kwam
in de januari-uitgave van de Schweirerische BienenZeitung e.e.a. nog uitvoerig ter sprake. In Zwitserland
verscheen in 2001 'Der richtige Plat?' van Eva-Maria
Tschopp en Eric Tschopp, een boek dat handelt over
het opsporen en neutraliserenvan aardstralen en
electrosmog. Voorts wordt hierin exact aangegeven
hoe e.e.a. met behulp van een pendel of wichelroede
plaatsvindt. Dit boek wordt h het bijzander aanbevolen
voor zelfscholing. Met veel genoegen heb ik van de
aldus verkregen informatie sucxesvol gebruik kunnen
maken. Voor geïnteresseerden, met name imken, is
dit met recht een uniek boekwerk, verkrijgbaar via de
boekhandel. De schrijvers vermelden, dat nagenoeg
iedereen met succes kan leren omgaan met de pendel
of wichelroede, hetgeen gestaafd wordt door eigen
waarneming.
'&r richtige Plat?', ISBN 3-85502403-3, AT Verlag,
Aarau, Bahnhofstrasse 39-43, CH-5001, prijs ca. G20,-.

