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Cancer og jordstråling
Af læge-exam. Kinesiolog og Orthomolekylær behandler Jens Arrent

Jordstråling eksisterer, og er en lumsk og farlig faktor i vores daglige miljø, også selvom der i diverse me-

dier gennem tiden er skabt meget uheldig tvivl om dette emne. Men uhyggeligt aktuelt viser nye undersøgelser, at tilfældene af cancer netop nu er markant stigende, og at hver 3. dansker dør af cancer!
Jeg har snart 25 års erfaring med
check og opmåling af boliger, og
mine egne erfaringer underbygger
dette. De af mine mange kunder
der har fået konstateret cancer har
alle, uden undtagelse, ligget på et
eller flere jord-strålekryds eller på
en vandåre i deres seng. Det er jo
’vink med en vognstang’, som det
vil være uklogt at ignorere alene af
uvidenhed, eller på grund af simpel
skepsis.

Hvad er jordstråling
Jordens stråling, og specielt strålingen fra vandårer, har været
kendt som skadelig siden oldtiden,
og tilbage i de gamle kinesiske dynastier, flere tusinde år f.kr., byggede man ikke huse, før der var
målt for stråling. Udover strålingen
fra vandårer, afgiver kloden også
den såkaldte jord-stråling, som
kommer op i to usynlige krydsgitre.
Det ene gitter kaldes Hartmanngitteret, hvor gitter-linierne ligger
nord-syd og øst-vest, og diagonalt
på dette ligger det såkaldte Currygitter. Gitrene er opkaldt efter de
to læger Hartmann og Curry, som
uafhængigt af hinanden opdagede
gitrene i henholdsvis 1930 og
1950.
Maskestørrelsen i gitrene kan variere meget fra egn til egn, fra nogle få til mange meter, og der hvor
gitterlinierne krydser hinanden
skabes de såkaldte jordstrålekryds,
som afgiver den stærkeste og mest
skadelige energi. Gitrene er globale, dvs. de fordeler sig over hele
jordkloden, og det er derfor ikke et
spørgsmål OM der findes jordstråler i en bolig, men udelukkende
HVORDAN gitter-strukturen fordeler sig på arealet. Dette gælder
alle boliger! En jordstråle-linie er
typisk 10-15 cm bred, og er fuldstændig skarp i ‘kanten’ når de
kommer op fra jorden. Opmåler

man energi-linierne i en stueetage,
er det fuldstændig de samme linier
og mønstre, man eksempelvis kan
måle på øverste etage, hvis man
for eksempel havde målt op i et
højhus. Det er lidt uforståeligt, at
denne energi, som vi ikke kan registrere med moderne metoder, er i
stand til at gennemtrænge beton,
jern, ja - så at sige alt. Over længere tid er det usundt og nedbrydende at sove oven på vandårer eller
på jordstrålekrydsene, fordi strålingen dér har en ekstra stærk og
negativ 'afladende' energi på kroppens celler til skade for immunforsvaret og mange andre ting.

Mystik!
Erfaringsmæssigt ved vi, at jordstrålingen findes, og hvordan den
forekommer, men interessant nok
ved ingen i dag, hvor denne stråling kommer fra, eller hvordan
dens logiske kvadrat-struktur skabes?!

Turbo på dårligdommene
Som kinesiolog ved jeg, at cancer opstår af mange ting, det kan
være genetisk begrundet, eller relateret til livsstil, kost, negative tanker eller livsholdninger, arbejdsmiljø oma.. Disse dispositioner
bliver forstærket, eller man kan sige, at de får sat ´’turbo’ på, fordi
de ubalancerede jord-energier
stresser cellerne og svækker immunsystemet i de områder af
kroppen, der rammes strålingen.
Derfor kan ikke blot cancer, men
også alle andre former for sygdomme og skavanker udløses af
strålingen.
Specielt er det utroligt vigtigt,
hvis man har fået konstateret en
cancer, da aldrig at gå tilbage og
sove samme sted uden at få afskærmet soveværelset effektivt, og
allerbedst, hele boligen - og det
kan lade sig gøre!

Typiske symptomer på strålebelastning er hyppige infektionssygdomme, indsovnings- og søvnbesvær, træthed, uro i kroppen/
benene, kredsløbsproblemer, kolde
ben, uroligt hjerte, hovedpine, urolige børn i sovesituationerne oma..

Tysk dokumentation
Tyske undersøgelser bøjer det i
neon for os. Det var den tyske friherre Von Pohl, der i 1929 indgik
en meget usædvanlig aftale med
borgmesteren i byen Vilsbiburg,
som var kendt for sine mange cancer-dødsfald.
Von Pohl foreslog borgmesteren,
at han opmålte byen for vandårer
og herefter tegnede oplysningerne
ind på et kort over byen, og som
eneste modydelse ønskede han, at
byens embedslæge, på et andet
kort, indtegnede adresserne på alle
de cancer-dødsfald, man havde registreret i byen, hvilket indebar et
20 år stort materiale.
Dette indvilgede borgmesteren i,
og de to kort blev udfærdiget og
lagt ovenpå hinanden, og her må vi
’spidse ørerne’: Det viste sig nemlig, at ca. 98 %, eller næsten samtlige af de registrerede cancerdødsfald, lå umiddelbart over, eller
rettere, indenfor de vandåre-forløb,
som von Pohl havde indtegnet. Et
interessant, men også meget uhyggeligt resultat bygget på et solidt
statistisk materiale!
Von Pohls resultater er berømte
over det meste af verden, og må
siges at dokumentere sammenhængen mellem cancer og jordstråling, men det har ikke, dengang
som nu, kunne overbevise lægevidenskaben, eller naturvidenskaben
i øvrigt?!

Effektiv afskærmning
Som jeg i en tidligere artikel har
gjort opmærksom på, så er det muligt at afskærme vores boliger va-
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rigt og effektivt for vandårer- og
jordstrålingen, endda på en enkel
og relativ rimelig billig måde. Dette kan gøres med et genialt lille instrument, Zero-Master*), som
sandsynligvis er det mest effektive
middel mod jordstråling vi kender
i dag. Og effektiviteten af instrumentet lader sig direkte dokumentere, fx hvis man selv kan måle
med pinde eller pendul. Jeg har fået utroligt meget positiv tilbagemelding, utrolige historier og breve fra folk, hvis boliger jeg har været ude og afskærme på denne måde. *) Zero-Master, tysk oprindelse.

Energiskiftet i boligen kan
mærkes
Umiddelbart efter en bolig er afskærmet for jordstråling, sker det,
at rigtig mange af mine kunder oplever en snurren i fødderne og i
underbenene, og ’energier’ op ad
armene, skuldrene el. ryggen. Nogen føler en pudsig kølighed i luften, og kan have fornemmelsen af,
at de bedre kan trække vejret. Der
sker altså et regulært energiskift i
boligen, som i øvrigt også indvirker på husets elektriske installationer, el-apparater, køleskabe, TV,
pærer mv., som erfaringsmæssigt
holder længere, da disse ting jo også arbejder med energimæssig omsætning. Meget ofte holder tyveri-

alarmen også op med at tænde af i
utide, hvis det tidligere har været
problematisk!

Jordstråling og husdyr
Jordstrålebelastningen går også
ud over vores husdyr. En af mine
kunder havde haft mange undulater, som aldrig blev ret gamle, og
de sad altid og hængte med hovedet, uden at sige noget. Buret havde stået det samme sted med alle
fuglene - lige midt i et stråle-kryds,
og dyrene har ikke kunne ikke flytte sig. Denne, og andre fugleejere
har efterfølgende ringet og fortalt,
at deres fugle var livet gevaldigt
op. Heste, kvæghold og svin vil
også mistrives i en stald inficeret
af stråling, og mange landmænd
har fået sundere dyr og roligere
grise, efter at deres stald er blevet
afskærmet. Også mange hesteejere
vælger denne løsning!

Brug din kat!
Har du kat, kan den hjælpe dig
direkte: Vær meget opmærksom
på, hvor din kat lægger sig. Katte
søger jordstrålingen, så på dens
yndlingssteder i møblerne, eller i
sengen, er der således meget stor
sandsynlighed for, at der er et strålekryds. Vi kender ikke årsagen til
denne adfærd, og det besynderlige

er, at hunde har det lige omvendt!?

Sygdomme / cancer mv.
Har man, eller har man haft cancer, eller slås med andre former for
sygdomme eller symptomer, er det
utroligt vigtigt at få renset kroppen
og cellerne ud, bygget organismen
op og få styrket sit immunforsvar.
Kroppens ”byggesten” (vitaminer,
mineraler m.v.), bliver overforbrugt ifm. sygdom, da kroppen
sætter alle sine ressourcer ind for
at modvirke og eliminere ubalancer. Ifm. cancer er det ekstra vigtigt på grund af de bivirkningerne,
som den traditionelle cancerbehandling belaster og skader
kroppen med! (Se mere om alternativ kræftbehandling på vores
hjemmeside www.cellcare.dk)

Jordstråling er ofte det sidste
folk tænker på
De fleste af mine kunder er først
begyndt at interessere sig for, om
deres skavanker kan skyldes jordstråling, efter at alt andet er afprøvet, og lægen har givet op! Der er
rigtig mange faktorer der skal være
i orden, for at vi kan skabe og vedligeholde et godt helbred, men en
grundliggende og meget vigtig faktor er, at det energimæssige miljø i
vores boliger bør være absolut i
orden!
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