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Se sidan 4.
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BRUNNSLETNING

Slagrutans användning och bruk 
samt tanken jordstrålning är 
typisk just vid brunnsletning. 

Som ett enkelt bevis på vattnets 
och jordstrål ningens samtidiga 
förekomst kan man se det faktum, 
att man i Afrika redan i årtusenden 
sökt vatten under termitstackarna. 
en historisk skild ring av slagru-
tans användning vid sökande efter 
vatten finns i Gamla Testamentet, 
då Moses skaffar sitt folk vat-
ten genom att slå med en »stav» 
i klippan. I många fall har sla-
grutemännen visat sin överlägsen-
het gentemot lärda geologer på ett 
nästan förödmjukande sätt genom 
att hitta vatten mycket säkrare och 
snabbare än dessa. I synnerhet i 
olika krissituationer har som en 
sista utväg slagrutemän anlitats, 
och nästan undantags löst har dessa 
också funnit vatten. De väldigt 
långa, forntida handelsvägarna 
från Kina till Ryssland var möjliga 
bara med hjälp av brunnsle tare. 
Under hela rutten fanns det brun-
nar med ett avstånd mellan dem 
av en lämplig dagsresas längd. ett 
dylikt regelbundet nät av brunnar 
kunde skapas bara genom använd-
ning av forntida geo- och hy-
drologiska kunskaper, som till sina 
huvuddelar baserade sig just på 
slagrutans an vändning vid sökande 
efter vatten. De experimentserier i 
litet format, som utförts vid Uleå-
borgs universitet, tycks tydligt 
bekräfta slagru temännens förmåga 
att säkert hitta vatten.

Då den officiella geologin inte ens 
med sitt omfattande forskningsma-
terial och sina dyra an läggningar, 
lyckas hitta det livsviktiga vattnet, 
har användningen av slagrutemän-
nen ofta varit en av tvång dikterad 
nödvändighet. å andra sidan har 
många på landsbygden bosatta 
aldrig ens fått kontakt med en 

geolog, som man kunnat anlita för 
expertråd. På slagrutemännen har 
man litat trosvisst. Man har pratat 
om »trollruta» och också i övrigt 
har saken förknippats med troll-
dom. På detta sätt har man kanske 
höjt brunnsle tarnas sociala status 
som yrkesgrupp. å andra sidan har 
de på dogmerna troende verkligen 
börjat undvika bruk av slagruta, 
emedan man ansett det för med 
besvärjelse jämförbar troll dom.
 
Den kristna traditionen har också 
varit de vetenskapsmäns ballast, 
som alltfortfarande för binder jord-
strålningen med parapsykologin.
De finländska brunnsletarnas 
guldålder inföll på 1940- och 
50-talet. Då, efter kriget, byggdes 
och grundades nya bosättning-
slägenheter hela tiden och vatten 
måste hittas. Vatten hittades också, 
oftast med slagrutemännens hjälp. 

I Sov jetunionen godkände staten 
slagrutans bruk som en effektiv 
metod vid vattenletning. I Förenta 
Staterna har vattenledningsfirmor 
och t.o.m. olje firmor, slagrutemän 
på sina lönelistor. Under  an-
dra världskriget blev tyskarna 
tvungna att i svåra förhållanden 
be slagrutemännen om hjälp då 
de akademiska geologerna hade 
misslyckats.

Om man som vetenskapligt kri-
terium skall anse förmågan att 
förutse och uppnå resultat utgående 
från vissa grundförutsättningar, 
så kunde man, på basen av hittills   
uppnådda resultat, anse slagrutan
som den mest vetenskapliga av alla 
vattenletningsmetoder.

De flesta forskare hävdar, att den 
mottaglighet som krävs vid brunns-
letning, är relativt sällsynt.Man 
påstår t.ex., att endast 5 % av män-
niskorna förmår visa på förekom-
sten av vatten eller mineraler med 
slagrutans hjälp. Man bör väl 
medge, att den mottaglighet, som 

krävs för att få slagrutan att böja 
sig, inte är var mans egendom. 
likväl är det inte fråga om någon 
sällsynt »gåva», utan endast om 
vissa funktionsegenskaper hos 
kroppen. Mottaglighet i sig själv 
kan ej betraktas som ärftlig, men 
det är naturligt, att ärftligheten 
inverkar på människans psykofy-
siska struktur, som endast delvis 
förändras under livets lopp, till 
exempel beroende på näringen. en 
del människors mottaglighet har 
ökat efter flera försök. Det måste 
ovillkorligen framhållas, att det 
ej är fråga om någon kontakt med 
»andar» eller annat dylikt,  utan 
om en alldeles naturlig elmagnetisk 
händelseserie. Människor, som ty-
dligt känner väderleksförändringar 
i sin kropp är mycket ofta mottag-
liga vid användningen av slagruta. 
Denna mottaglighet har anknytning 
till kroppens elekt riska egenskaper 
och kan mätas bl.a. som föränd-
ringar i hudens elresistans.

Ovanstående är ett kapitel ur  
T.E:Peltonens bok Jordstrålning 
som sjukdomsorsak.  Förlag Porin 
Kirjastannus. 1978
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