
10 Lidens Tidning

Mer djur och växter

I förra artikeln berättade jag om katter och 
hundar och hur de reagerar på currylin-
jer. Man har tydligen också sett att skatorna 
verkar bygga sina bon över ett kors. Det 
skulle vara intressant att veta varför. Vad 
är det som gör att de trivs att bo just där. 

Ibland kan man se träd som är väldigt kro-
kiga och lutar mot ett håll i stället för att växa 
rakt upp fastän inga andra träd står i närhe-
ten. Det kan då vara så att trädet försöker 
att undvika strålningen och lutar sig därför 
ifrån den. Titta dig omkring i skog och mark 
och se efter om du kan se dessa fenomen.

Currylinjer och husens placering

Det första jag gjorde när vi flyttade in i vårt 
hus, var att gå med pekarna för att se hur lin-
jerna ”låg” i vårt nya hus. Jag blev inte förvånad 
när jag såg hur pekarna reagerade. De visade 
på att linjerna ”låg” i väggarna. På den tiden 
då vårt hus byggdes så kände man antagligen 
till currylinjerna, eftersom man byggt huset 
efter linjerna. Skorstenarna ligger i currykor-
sen. Vi bor i en gammal Prästgård och har inga 
som helst problem med att möblera sovrum-
men eller andra rum. Vad vi däremot har är 
en vattenåder som går rakt igenom huset, som 
vi bör undvika att sova på. För de är inte hel-
ler bra att sova på, enligt vad som sades förr. 

När jag har varit hemma hos andra för att titta 
hur linjerna ligger så kan de gå tvärs igenom 
sovrummen. Det är inte ofta som sovrummen 
är stora och rymliga. Korsar då en currylinje 
genom ett litet rum så kan det vara svårt att 
placera sängen på ett bra ställe. Som jag skrev 
i ett tidigare nummer så är det currylinjerna 

som jag mäter, eftersom de har en starkare 
strålning än t ex hartmanlinjerna och anses 
vara de som man bör undvika, om det går.

När man bygger hus idag har man inte en 
tanke på hur husen bör stå. Men jag hörde 
av någon att söderut så håller man nu på 
att bygga efter currylinjerna. Huruvida det 
stämmer eller ej vet jag inte. Men det vore 
väldigt bra om man nu börjat göra det.

Flickan som sov på en currylinje

Även vi människor försöker på olika sätt 
att flytta oss när vi känner att vi ligger eller 
sitter på en currylinje, om det går. Ett ex-
empel på detta var när jag kom hem till en 
familj där mamman var orolig över sin dot-
ter. Hon var väldigt rastlös på dagarna. Det 
som mamman också tyckte var konstigt, var 
att dottern varje natt tog sin kudde, vände 
på sig och lade kudden där hon hade haft 
fötterna. Mamman lade tillbaka kudden föl-
jande dag och lade dottern återigen på ”rätt” 
sida som mamman tyckte. Följande morgon 
låg dottern återigen åt motsatt håll i sängen.
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När jag mätte i rummet så låg det ett curry-
kors uppe vid kudden där modern hade pla-
cerat dotterns kudde och currylinjen gick rakt 
igenom sängen. Det enda som flickan kunde 
göra för att värja sig från currykorset, som är en 
stark strålning, var att lägga sig med huvudet 
nere vid fötterna. Det fanns bara ett ställe till i 
rummet som de kunde placera sängen på och 
där ställde de sängen, samma dag. Följande natt 
sov flickan utan att vända på sig. Hon blev även 
bra mycket lugnare fick jag höra av modern.

Egen erfarenhet av currykors

Själv var jag med om något intressant när jag 
gick en kurs i Bioenergiterapi i Stockholm. 
Jag satt på första raden vid scenen, där kurs-
ledaren stod. Efter cirka en kvart började jag 
känna mig trött. Jag blev tröttare och tröttare 
eftersom tiden gick. Ögonlocken for nästan 
ihop vid ett antal tillfällen. Det där känner du 
säkert till, efter ett tag brukar det ge sig och 
man blir piggare, speciellt efter en rast. Men 
i det här fallet så höll det i sig hela dagen och 
nästa, även den tredje dagen. Jag kunde inte 
förstå varför jag var så trött när jag var så in-
tresserad av ämnet. När jag kom hem, kom jag 
på att jag kanske hade suttit på ett currykors. 
Jag bestämde mig för att om vi skulle hamna 
i samma sal på nästa kurstillfälle, då skulle jag 
se till att mäta den plats där jag skulle sitta, så 
att det inte blev som tidigare. Jag skulle gå in 
i salen innan kursen började för att se om det 
var ett currykors på den plats jag hade valt ut.

Till nästa kurstillfälle hade jag med mig pe-
kare. Jag var där i god tid innan de andra på 
kursen kom. Det visade sig att vi skulle vara 
i samma sal som gången innan. Jag mätte 
på den plats som jag hade suttit på tidigare 
och mycket riktigt så hade jag suttit på ett 
currykors. Jag satte mig på ett annat ställe 
den här gången och under detta kurstillfälle 
mådde jag mycket bättre och var pigg under 
hela kurstiden som varade i ett par dagar.

Vi hade ytterligare ett kurstillfälle efter ett 
par månader, men då skulle vi vara i ett an-
nat rum. Även denna gång hade jag pekarna 
med mig. Efter cirka tio minuter i rummet 
började jag känna mig trött igen. Jag kände 
igen symptomen från första gången när jag 
hade suttit på ett currykors. På rasten mätte 
jag där jag satt och även denna gång hade jag 
satt mig på ett currykors. Ja jag förstår vad du 
tänker: Varför väljer jag att sätta mig på cur-
rykors hela tiden? Bra fråga. Jag tror att det 
kunde bero på att jag skulle lära mig hur cur-
rykorsen kändes att sitta på. Vi flyttade i alla 
fall på bänkarna i salen så att alla skulle und-
vika att sitta på en currylinje och currykors. 
Nu vet jag hur det känns när man sitter på ett 
currykors och dräneras på energi. I och med 
denna erfarenhet har jag många gånger fun-
derat på hur det är med barn som är rastlösa 
och trötta på skolan. Det finns givetvis många 
olika anledningar. Men det jag funderar på är 
om ungdomarna sitter på currykors dag ut och 
dag in i sina bänkar? Hur påverkar detta dem?
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