
                                                            

 

Bryndís Pétursdóttir.  

Jordstråle-forsker. 

 

 

             Jeg er født i Island, 1970, er uddannet som Gartner og Bowentekniker.  

  Jeg påtager mig opmåling af jordstråler, rådgivning og holder foredrag om 

emnet.  

  Min interesse for jordstråling opstod 2004, hvor jeg ikke kunne forstå, 

hvorfor  visse af mine patienter i bowen-healing ikke fik den bedring som de 

kom for, i forhold til andre som fik den bedring som de skulle. Så nysgerrig 

som jeg er, vil jeg altid have beviser for tingenes tilstand, så jeg blev mere 

og mere nysgerrig efter at klarlægge dette fænomen.  

  Der var næsten ingen litteratur om indeklima og hvorfor helbredet var 

forskelligt fra sted til sted. Jeg undersøgte derfor alt omkring dette emne. 

Det viste sig, at jeg havde evner for at kunne registrere impulser fra 

jordstråling.  

  Jeg fik også i samme periode, nogle forskellige skavanker, som jeg ikke 

var klar over hvor stammede fra, men den almindelige læge ville give mig 

steroid creme eller piller, men det var ikke en løsning jeg havde lyst til at 

bruge eller acceptere.  

Jeg konsulterede en naturlæge i Akureyri, som påviste at det var  jord-

strålernes skadelige virkninger, som var hovedsagen i mine skavanker. Siden 

da har min erfaring med jordstråling vokset, så jeg i dag vil kalde mig 

temmelig professionel.  



  Jeg arbejder og styrer i dag  et godt undersøgelse-team med eksperter fra 

universitet i Reykjavík og Akureyri, landbrugskonsulent og elektrisk 

ingeniør. Sammen undersøger og kortlægger vi jordstråler i Island, samt 

deres påvirkning af husdyr. Vi har allerede udgivet en rapport af en 

undersøgelse, 50% officielt finansieret, 2010, og vi er allerede i gang med 

den næste. 

  Jeg kan neutralisere jordstråler på 2 måder. 1 metode kan kun bruges i 

Island, hvilket skyldes en særlig påvirkning fra undergrunden, kløfter og 

sprækker i jorden.  

   Jeg har lært meget hos Kurt Bertelsen, www.jordstraaling.dk  som har 

arbejdet og undersøgt jordstråler siden 1968.   Han har udviklet en 

løsningsmodel ”Herkimer krystal i en pyramide”.  Det er en stråleafviser 

som afbøder jordstrålernes skadelige påvirkninger på det levende menneske.  

Jeg har fået lov til at bruge og sælge hans løsningmodel, her i Danmark og 

de andre nordiske lande.  Dens energier arbejder godt sammen med de 

positive stråler som findes i huset, og de gode energier får mere plads i 

hjemmet. 

  Jeg ser det som en dejlig men en hård, opgave i mit liv, sammen med min 

mand og 4 børn, at udbrede kendskabet til jordstråling. Derfor vil jeg gerne 

udvide mit arbejdsområde til Danmark, og arbejde sammen med Kurt 

Bertelsen.   

Vi vil gerne åbne befolkningens øjne for jordstrålernes både positive som 

negative påvirkning af vores velvære og helbred.  

  Jeg er  ½ dansker ½ islænding, min far er dansk , Per N. Olsen. Vi holder 

til i Frederikssund når vi er i Danmark.  Derfor bliver mit arbejdsområde for 

det meste på Sjællands området de første par gange jeg kommer til Danmark 

for at måle jordstråler, for danske beboere. 

 

Prisliste for jordstrålemålinger  
 

Undersøgelse 

En undersøgelse koster 800 kr.  

Raport/tegning og rådgivning af løsningmodel for neutralisering af jordstråling. 

Telefonrådgivning i rimeligt omfang. 



Test om familien er belastet af jordstråling. 

En opmåling tager normalt 1-2 timer.  

Opmålinger og rådgivning behandles under fuld gensidig fortrolighed med tavshedspligt overfor 

den enkelte kunde. 

Pyramiden med Herkimer krystal 1.400 kr. 

Pyremiden er effektiv,  man er som regel strålefri efter ca. 3 uger. 

Pyramiden kan ikke umiddelbart flyttes til en anden bolig eller overdrages til andre, uden at jeg 

tegner op eller måler energi (jordstråler) i det hus og finder det rigtige sted for den. VIGTIGT ! 

Garanti : Så længe man ikke er strålefri efter 30 dage sender man bare afviseren retur og får sine 

penge tilbage. Garantien dækker at stråle-afviseren er virksom i 6 år, i modsat fald kan man 

sende den retur og få den byttet med en ny. 

De som ønsker at spare mit besøg, men som alligevel gerne ønsker at få neutraliseret sin 

ejendom mod jordstrålernes skadelige påvirkninger, kan jeg udfra en tilsendt tegning af din bolig 

anvise forskellige steder, hvor pyramiden skal placeres, såfremt du har behov for den, hvilket det 

slet ikke er alle da har! Men så har du alligevel en tegning af energi-feltet/stråler i din bolig. 

Pyramiden er miljøvenlig, den bruger ingen strøm, og er helt uafhængig af andre energikilder. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


