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Currylinjer
Forts. från föregående nummer.

Gör dina egna pekare
Hur gör man då för att gå med pekare, und-
rar du kanske. Förr tog man en grenklyka för 
att söka efter vatten. En del var otroligt säkra 
på detta. Jag har även hört att det finns de 
som kan gå och känna in med sina händer 
vart linjerna ligger. Det fanns de som kunde 
säga på vilket djup man kunde hitta vatten 
på. Hur djupt det är ner till vattnet kan man 
även få fram genom att använda pekarna. 

Jag föredrar att gå med pekare gjorda med 
mässingtråd eller koppartråd. Koppartråden 
leder vatten bättre, men en grövre mässing-
tråd går bra. Ta en grövre mässingtråd som är 
ungefär 35 cm lång och böj den vid 29 cm 
så att du får ett handtag att hålla i då har du 
en pekare. Gör två likadana. Med dessa mått 
har du ett par pekare som är lagom långa. 
Det finns även de som använder pekare som 
är kortare. Du kan läsa om det längre fram.

Nu kommer vi till något viktigt. Med pekarna 
kan du söka både vatten och jordstrålning. 
Men för att VETA vad det är som du hittar, 
måste du innan du börjar gå, BESTÄMMA 
dig för hur du vill att pekarna ska reagera när 
du söker efter till exempel currylinjer. Annars 
kan det bli så att pekarna åker både ihop och 
isär och du har ingen aning vad det står för. 
Jag har gjort som så att jag har bestämt att 
när jag hittar någon form av jordstrålning, el-
ledningar eller auran så går pekarna ihop och 
när jag söker efter vatten så åker de isär. Då 
vet jag när jag passerar en vattenåder, för då 
åker pekarna utåt. Är du nybörjare så TA DET 
LUGNT i början, gå lugnt och sakta framåt. 
Din kropp måste hinna med att känna in vad 
det är som den känner in. Viktigast av allt är 
att du innan du börjar gå koncentrerar dig på 
vad det är du söker. En del kan inte gå med 

pekarna anledningen till detta vet jag inte. 
Men prova och se hur det fungerar för dig.

Hitta currylinjerna
Låt oss säga att när du går med pekarna och 
kommer in på ett fält på ”någon” form av 
jordstrålning, då åker pekarna ihop. Lägg en 
markering av en pappersbit, eller något annat 
märke, där du har dina fötter. Ta nu ett stort 
steg åt sidan och backa. Nu kan du sakta gå 
framåt igen för att hitta nästa ställe där pekar-
na åker ihop. Lägg ut ytterligare en markering. 
Fortsätt på det här sättet tills du ser att du fått 
ut en rak linje i form av markeringar på golvet. 
Som jag skrev i första artikeln så ligger cur-
rylinjerna diagonalt till varandra. När du 
tycker dig se hur linjen går börjar du att göra 
likadant från andra hållet för att söka rätt på 
den andra linjen. Tänk på att currylinjerna är 
cirka en halv meter breda och att de befinner 
sig på cirka 4 meters avstånd från varandra. 
De ligger som i ett rutmönster med cirka 4x4 
meter mellan linjerna. Linjerna ligger i 45 
respektive 135 graders vinkel i förhållande 
till norr, d v s linjerna går i sydöstlig-nord-
västlig och sydvästlig-nordöstlig riktning. 

Jeanette Byström Grein
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Om du tycker att det du mätt upp stämmer 
med en currylinje så är det bara att fortsätta 
att träna. Ju mer du tränar att gå med pe-
karna desto snabbare reagerar du på linjerna, 
du blir känsligare. Kom ihåg att pekarna 
bara är ett redskap för det som du känner.
Vill du inte själv göra dina pekare kan du 
köpa dem på Bystugan. 

Lycka till!

Andra sätt att använda pekarna på
När du väl lärt dig att gå med pekarna så kan du 
prova att mäta lite av varje. Om du till exempel 
bestämmer dig för hur pekarna ska reagera när 
du vill ha JA eller NEJ, så kan du ställa frågor 
och få svar. Det du då måste tänka på är att du 
då som tidigare måste vara NOLLSTÄLLD i 
tanken. Du får alltså inte ha en önskan eller 
hoppas på att svaret ska bli ja för då har du 
redan ställt in dig på hur pekarna ska reagera. 

Jag såg en gång en kvinna som var i en affär 
med en kort pekare. Hon stod vid grönsaks-
disken och ställde en fråga, tyst för sig själv, 
sedan tog hon en grönsak. Vad hon frågade 
vet jag inte men antagligen frågade hon om 
den grönsak hon tittade på var ok att ta.
Prova och titta på vilka tandkrämer som 
är bäst för dig, om vilka grönsaker, fruk-
ter som passar din kropp mår bäst av… 
Prova dig fram och se vilka resultat du får.

Jag använder mig också av en liten kort pekare 
när jag ska titta på i vilket tillstånd organen är. 
Jag håller då ena handen på zonerna för organen 
som finns på ryggen och i den andra handen 
håller jag pekaren. Om det finns störningar i or-
ganen då rör sig pekare medsols mer eller min-
dre. Beroende på hur mycket pekaren rör sig 
ser jag om det finns större eller mindre störningar. 

Forts nästa sida
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En ung kvinna kom till mig för att få behand-
ling. Jag gjorde en kroppsbesiktning genom att 
börja med att titta på hur stora störningarna på 
organen var. När jag kom till hjärtat så visade 
pekaren på en stark störning. Jag blev förvånad 
eftersom jag inte hade väntat mig att denna unga 
kvinna skulle ha något problem med hjärtat. Hon 
sa ingenting till mig den gången, men jag tyckte 
att hon borde undersöka detta. Det visade sig att 
hon redan visste att hon hade problem med sitt 
hjärta, men hon visste inte vad felet var. Efter ett 
år när vi träff ades sa hon: ”vad du var pricksäker 
med den där pekaren. Det stämde så bra, jag hade 
problem med mitt hjärta. Jag har nu opererat det”.

När jag ”tittar” på lungorna så kan pekaren åka iväg 
och visa på en störning. Jag brukar då fråga om 
personen i fråga har rökt eller är rökare. ”Ja men 
det var för 15-20 år sedan” kan klienten svara.  Det 
visar sig ändå att det fi nns störningar i lungorna 
fastän man inte röker i dagsläget. Jag kan även 
med händerna känna om det fi nns störningar i 
organen, då ser jag att det stämmer med pekaren. 

Med hjälp av pekarna kan man även avläsa au-
ran/energifältet runt kroppen. Eftersom jag arbe-
tar med att hjälpa klienter att bearbeta sig själva 
så mäter jag till känslokroppen (det fi nns fl era 
energifält utanför vår fysiska kropp) inte hela au-
ran. För det är i känslokroppen som jag efter en 
behandling eller meditation ”ser” om det skett 
någon förändring i bearbetningen. När jag hade 
meditationer så gjorde vi detta varje gång före 
meditationen och efter för att se vilket resultat 
det blev. För det mesta ökade energifältet för de 
fl esta. Ibland kunde det vara en jobbig meditation 
för personen och då ökade inte fältet nämnvärt.

I min bok ” Trädgården inom dig” kan du läsa om någ-
ra fallbeskrivningar där jag behandlat personer som 
jag avläst på detta sätt med pekaren innan behand-
lingen. Där står det även mer om auran och dess fält.

Lycka till med ditt sökande av currylinjer!

Jeanette Byström Grein

Nej, det är inte Teaterbåten på Mississippi i Amerika! Det är hjulångaren INDA-
LEN på Indalsälven vid Glimån i Liden i början av 1900-talet. INDALEN trafi kerade 
sträckan Bergeforsen - Liden. Önskade man resa från Sundsvall fi ck man ta ångbåten 
TURISTEN till Bergeforsen. Efter båtbyte kom en sagolikt vacker resa till Liden med 
nytt båtbyte till den mindre ångbåten LIDEN. Slutstationen var Esset i Utanede (ned-
anför nuvarande Hölleforsens kraftverk). Makarna Gun & Bengt Hammarberg i Öst-
anskär och Arne Johansson i Järkvissle arbetar för närvarande med en bok om den 
klassiska båttrafi ken på Indalsälven. Bokens arbetsnamn är Ångbåtar på Indalsälven 
För 100 år sedan.  Kanske hinner den mycket rikt illustrerade boken bli klar till jul. 
Vykortet ovan är från Bengt Hammarbergs omfattande samlingar. /Arne Johansson


