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Sover du dåligt på natten? Känner du dig ofta
trött när du vaknar på morgonen, när du är på
din arbetsplats…? I så fall kan detta med curry-
linjer vara något för dig att ta del av. Anled-
ningarna till din trötthet kan bero på många
saker, en av dessa saker kan vara att du kanske
sover eller ofta sitter på en currylinje eller ett
currykors.

För många år sedan gick jag en kurs där jag
fick lära mig att hantera pekare/slagruta. Tala
om min förvåning när pekarna började röra
sig när jag gick in i en currylinje (jordstrålning).
Efter den kursen började jag praktisera dessa
pinnar och mäta olika saker. Det var mycket
spännande att se resultaten av de mätningar
som jag gjorde. Jag träffade sedan Nisse Back-
lund, när vi flyttade till Liden 1994, som mätte
mineraler och sökte björnar i skogarna med
pekare. Mineraler hade jag inte tidigare mätt
så det var något nytt och intressant att mäta.
Jag åkte med honom på mineraljakt och det
var spännande. Jag återkommer om mötet med
Nisse eller ”Guldgrävar-Nisse” som han också
kallades för.

Jag kommer att skriva om just currylinjer och
de upplevelser jag haft vad gäller att gå med
pekare. Anledningen till att jag tar upp detta
är att det borde vara av intresse för alla att veta
om man till exempel sover på ett currykors el-
ler om man sitter varje dag på sitt arbete och
har sin stol mitt över ett currykors, eftersom
man bland annat ”töms” på energi när man en
längre tid befinner sig på dessa linjer eller kors.

Vad är det med att sitta eller ligga på ett curry-
kors, kanske du tänker. De currylinjer jag kom-
mer att prata om har negativ strålning och dessa
linjer tar energi från oss. Om vi sitter  eller
ligger på dessa kors en längre tid så tappar vi
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energi, vi blir rastlösa, är ständigt trött, fastän vi
sovit i tolv timmar känner vi oss kanske fortfa-
rande trötta, vi mår kanske allmänt dåligt. Så
det finns all anledning att fundera på hur du
sover och hur det är att sitta på din arbetsplats,
om du sitter stilla på samma ställe längre stun-
der. Sover du dåligt och har du en säng i ett an-
nat rum så kan du prova och sova i den till att
börja med för att se om du sover bättre, innan
du börjar möblera om i rummet.

Utöver currylinjer finns det även Hartmanlinjer
och andra linjer som man kan mäta. De är inte
lika starka som currylinjerna. Men korsar de
varandra så blir strålningen starkare.

Currylinjerna kände våra förfäder väl till. Ett
tag så tappades kunskapen bort men på 1950-
talet återupptäcktes currylinjerna av Dr. Man-
fred Curry från Tyskland. En currylinje är cirka
en halv meter bred, den är osynlig för blotta ögat
och befinner sig på cirka 4 meters avstånd från
varandra. De ligger som i ett rutmönster med
cirka 4x4 meter mellan linjerna.
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