
Norsk Kvistgjengerforening.

 Ønskekvist, pendel eller søkevinkler forbindes helst 
med leting etter vann. Men det er et mye bredere 
bruksområde.
o Måle jordstråler, helseskadelige eller gode
o Lete etter mineraler
o Finne objekter som er mistet
o Måle auraenergi

 Tradisjonelt var ønskekvist av tre brukt, nå brukes 
søkevinkler, plast-ønskekvist og pendel i minst like 
stor grad.

 Det er ennå ingen tilfredsstillende forklaring på 
hvorfor og hvordan søkevinkler virker.

 Vi tror at de fleste mennesker, gjennom øving og 
utholdenhet, kan lære seg å få resultater med 
søkevinkler.

 Flere tester viser at flinke kvistgjengere finner de 
samme energiene.

 Norsk Kvistgjengerforening er et forum for de som 
kan bruke slike søkeredskaper, eller som ønsker å 
lære det. Vi arrangerer kurs og samlinger og 
utveksler erfaring.

 Foreningen ønsker å spre kunnskap og bruk av 
denne kunsten, først og fremst for å lære folk å 
utnytte helsegivende energier og å 
unngå/nøytralisere de skadelige.
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Norsk Kvistgjengerforening ble stiftet 24. april 1999 som en ideell 
organisasjon. Hensikten var å skape et miljø hvor man kunne hente - og bidra 
med - inspirasjon, ideer og kunnskap om ulike intuitive søkemetoder. 
Foreningen skulle bygge på de solide tradisjonene vi har her i landet innenfor 
kvistgjengeri. Samtidig skulle vi være åpne for inspirasjon fra enkeltpersoner 
og tilsvarende foreninger i andre land. 

Foreninger, til dels store og meget aktive, finnes i mange land, eksempelvis i 
Sverige, Danmark, Finnland, Tyskland, Sveits, England og USA. Det viser 
seg at mange av de fenomenene som foreløpig bare kan måles ved hjelp av 
intuitive søkemetoder, gjenfinnes i alle verdensdeler. 

Vår forening har medlemmer spredt over hele landet. Flest har erfaring med 
søkevinkler i metall, men også pendelbruken står sterkt. Den tradisjonelle 
ønskekvisten har selvsagt også sine trofaste tilhengere, og de mer erfarne 
kvistgjengerne har en masse å lære bort. Vi har for øvrig også medlemmer 
som benytter seg av kleshengere, ulike metallbøyler eller bare rent kroppslige
reaksjoner. Vi har valgt å bruke begrepet kvistgjengeri som samlebetegnelse 
for alle intuitive søkemetoder. Ordet er etter vår mening både jordnært og 
flott. 

Søking etter vann var lenge den mest kjente aktiviteten blant kvistgjengere. 
Likeledes kjenner man fra gammelt av til søk etter edle metaller, forsvunne 
dyr og omkomne mennesker.

Foreningen er opptatt av å øke forståelsen av hva jordstråler er. Nye 
oppdagelser har resultert i endrede forklaringsmodeller om årsakene til  
jordstråling.

Sammenhengen mellom folks helse og mulig påvirkning fra jordstråling er 
etter hvert blitt mer og mer akseptert, men vi har enda ikke noe fasitsvar på 
temaet. Spennende er det uansett når mange forteller om bl.a. bedre søvn- og 
livskvalitet etter at skadelig jordstråling er blitt kartlagt, og det er gjort tiltak 
for å fjerne belastningen.

Likeledes har interesse for en del historiske byggverks plasseringer kommet 
sterkere fram i de siste årene. Steinsettinger i form av sirkler, båter og 
labyrinter har også sine trofaste utforskere. Hva var det slags kunnskap våre 

forfedre satt inne med siden de kunne lede og i noen tilfelle også forsterke 
energi på denne måten? 

Den positive delen av jordens energier er også spennende å jobbe med. Her er
det en rekke uutforskede fenomener som bare ligger og venter på å bli tatt i 
bruk.

Foreningen utgir et eget medlemsblad – Kvistgjengeren- som kommer ut to 
ganger i året. Vi holder kurs og foredrag, og kan formidle kontakt til noen 
som kan foreta en husmåling i distriktet der du bor.

Vi mener å ha såpass stor takhøyde innenfor Norsk Kvistgjengerforening at 
våre medlemmer fritt - så lenge de presiserer at det er deres personlige tanker 
som luftes - kan stille med egne meninger og oppfatninger rundt dette med 
kvistgjengeri, og vi har derfor ingen godkjenningsordning for de som driver 
med det for å hjelpe andre, eller for de som driver med forskjellige slags kurs.

Det som kommer fram på vår hjemmeside eller i medlemsblad må derfor sees
på som informasjon, og stoffet må ikke tas som noe fasitsvar på hvordan 
tingene henger sammen. 

Hvis du er blitt syk og du tror at noe i huset påvirker deg så ta gjerne kontakt 
med en kvistgjenger for å få sjekket, men husk å gå til legen for helseplagene 
- en kvistgjenger erstatter ikke legen!

Kan du bruke ønskekvist, søkevinkel, pendel, eller bruker du andre metoder 
som fungerer? Eller er du ute etter å lære mer om disse fenomenene, er du 
velkommen til å melde deg inn i foreningen. Besøk vår internettside for 
innmelding.

Med vennlig hilsen 
Leder

Vil du bli medlem? Meld
deg inn på hjemmesiden:  
www.kvistgjenger.no 
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