Currylinjer
Fortsättning från föregående nummer:
Currykors kallas det när linjerna korsar varandra. Där
är strålningen extra stark. Där är det inte alls bra att
vistas en längre tid. Currylinjen ligger fast, den flyttar
sig inte, men den pulserar eftersom det är energi det
handlar om. Linjerna ligger i 45 respektive 135 graders
vinkel i förhållande till Norr, d v s linjerna går i sydöstlig-nordvästlig och sydvästlig-nordöstlig riktning.
Under fullmåne påverkas currylinjerna precis som en
del av oss som påverkas av fullmånen, genom att vi till
exempel får svårt att sova, currylinjerna sägs öka något
och även minska i sin storlek (det är ingenting som jag
har undersökt).
Träd och buskar känner av dessa linjer och de försöker
att värja sig från linjer som är negativa så gott det går,
genom att böja sig från linjen. Vi hade en stor vacker
rabarberbuske i vår trädgård när vi flyttade till gamla
prästgården i Liden. Vi flyttade på rabarberbusken eftersom vi ville ha ett potatisland där den växte. Vi placerade rabarbern en bra bit bort och vattnade och
pysslade om den direkt i början. När jag gick ner i trädgården efter någon vecka för att titta till den så hade
blasten blivit mjuk och slemmig på de flesta
rabarberstjälkarna. Den dog så småningom. Jag kunde
inte förstå vad som hade hänt med den eftersom vi försökte ta väl vara på den när den flyttades. Jag tänkte att
jag skulle testa och se hur linjerna gick vid rabarberbusken. Gissa var vi hade satt rabarbern på? Jo, vi hade
satt den precis på ett currykors. Då lärde jag mig det att
jag bör nog kanske mäta ut om det blir fler
omplaceringar eller nya planteringar av växter i trädgården så att de inte hamnar på en linje eller ett currykors. Nu är det så att vissa växter verkar trivas på negativ jordstrålning, vilka som gör det har jag ingen aning
om. Jag har svårt med att få blommor att växa på ett
ställe i vår rabatt, där passerar det en currylinje. Så småningom kanske jag hittar de blommor som trivs där.
Har du problem i din rabatt med att få blommor att
växa, ja då kan det vara ett currykors eller en currylinje
som blomman står på.

själv sover dåligt på nätterna, då bör du fundera på
att flytta sängen en meter åt sidan.
Jag har ofta funderat på varför katter vill ligga på
dessa jordstrålningsfält och inte hundar. En tänkbar
förklaring fick jag för ett tag sedan. Om man är tillräckligt känslig kan man känna energifält på människor, växter och djur. När jag ger healing så kan jag
känna detta energifält och vart personen har problem
i kroppen, utan att behöva röra fysiskt på kroppen.
Du har säkert varit med om att du har stått bredvid
en person och känt ett väldigt obehag utan att förstå
varför, för du har inte pratat med personen i fråga.
Det du känner är personens energifält, som i det här
fallet har varit mycket negativt eftersom du kände
obehag. Eftersom vi, både människor och djur, känner av energin på varandra så kan det kanske vara så
att när katten ska jaga då känner råttan på ett tidigt
stadium av kattens energifält och kan på så sätt springa
iväg. Men om katten ligger på ett kors som dränerar
den på energi, så minskar kattens energifält. När katten jagar råttor så känner dom inte av katten lika
snabbt och råttan hinner inte undan. För dig som
inte är van att prata om energier så kan detta verka
mycket konstigt men jag ger ofta healing och använder mig av pekare och pendel, och har gjort det i
många år, för mig är det naturligt och jag vet att det
fungerar.
Hundar tycker däremot inte om dessa kors. En hund
fick sin matskål placerad i köket. Hunden flyttade
ständigt på matskålen. Det visade sig att det fanns
ett mycket negativ fält precis där man hade satt hundskålen. Eftersom hundar inte tycker om dessa fält så
flyttade hunden på skålen.
I nästa nummer berättar jag mer om hur växter och
djur påverkas av linjerna, om hur man gör för att gå
med pekare och mötet med Nils Backlund. Ta dig
nu en funderare på hur du sover på nätterna.

Jeanette Byström Grein
Katter trivs på negativ jordstrålning. De lägger sig gärna
på currykors och trivs alldeles utmärkt där. Så har du
en katt som ligger uppe på huvudkudden ofta och du
Lidens tidning
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