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Rætt við Bryndísi Pétursdóttir

Leiðir okkar Bryndísar Pétursdóttur lágu saman
eftir að ,,Ljósið“, félag fyrir þá sem hafa fengið
krabbamein, lét vita að hún væri að koma til
Reykjavíkur að mæla jarðgeisla og áhrif þeirra á menn
og dýr.
Ég setti inn umsókn og Bryndís kom í heimsókn, þá
hitti ég fyrst konuna í grænu peysunni, eins og hún er
oft kölluð.
Það kom í ljós við mælingu á íbúðinni minni
að þar var mikil segulóreiða enda húsið á miklu
sprungusvæði. Bryndís kom fyrir kubbi sem notaður er
til þess að minnka þessi áhrif.
Hún hefur komið ótrúlega miklu í verk miðað við
aldur, og sem allt miðast að því að láta gott af sér
leiða.
Mér þótti því vel við hæfi að fá hana til að segja mér
og lesendum HEB nokkuð af sínum högum og starfi, og
fer það samtal okkar hér á eftir.
Bryndís Pétursdóttir.

É

g er ættleidd, kom til foreldra minna þegar ég
var eins árs gömul, Mörthu Clöru Björnsson frá
Vestmannaeyjum og Péturs N. Ólasonar frá Danmörku.
Þau kynntust í Danmörku þegar mamma var þar að læra
garðyrkju og hún tók hann með sér heim. Árið 1967 stofnuðu
þau Gróðrarstöðina Mörk í Stjörnugróf sem er eldri en
ég, en ég er fædd 22. júní 1970. Ég á eina systur, hún
er fjórum árum yngri, Höllu Hrund Pétursdóttir. Halla er
landslagsarkitekt en ég garðyrkjufræðingur.
Ég ólst upp við bestu mögulegu aðstæður, að segja má í
gróðrarstöðinni og fór snemma að hjálpa til. Ég var mikið
útiverubarn og oft drullug upp fyrir haus og það voru miklir
þvottar af mér en aldrei var ég skömmuð fyrir það. Mér
leið vel þarna með blómum og trjám enda er ég mjög tengd
jörðinni. Ég skoðaði jörðina, steinana, moldina og gróðurinn
þegar aðrir horfðu á stjörnurnar í
himinhvolfinu. Þegar talið barst að
trúmálum fannst mér Guð vera í
steinunum og allstaðar í kring.
Íbúðarhúsið okkar var þarna innan
girðingar og foreldrar mínir bæði
vinnandi í gróðrarstöðinni svo að ég
var ekki ein af þeim börnum sem voru
með lykil í bandi um hálsinn og komu
heim að tómu húsi eftir skóladag. Við
áttum hesta og það var hesthús um 100
m frá íbúðarhúsinu. Ég eyddi miklum
tíma í að fylgjast með því hvernig
þeir höguðu sér úti í gerðinu og söng
fyrir þá og taldi mér trú um að þeim
þætti það gaman. Ég hef alltaf haft
mikið yndi af hestum eins og öllum
dýrum. Þegar ég hafði aldur til fór ég
að ríða út. Foreldrar mínir voru dugleg
að sinna þessu áhugamáli með mér
og á unglingsárum var ég oft knapi
í keppnum. Mamma og pabbi ferðuðust mikið út á land
með hestana og stór hluti af mínum æskuminningum er frá
þessum ferðum með hestakerruna aftan í bílnum. Rökkvi,
hesturinn minn, er mér minnisstæðastur allra, hann var
dökkbrúnn. Við Rökkvi tengdumst mjög vel og hann var
einn af mínum æskuvinum.
Í kringum hestamennskuna myndaðist góður félagsskapur
með öðrum fjölskyldum. Foreldrar mínir áttu land skammt
frá Selfossi, býli sem heitir Hnaus. Þetta var eyðibýli sem
fjölskyldan keypti og hafði sem sumarbústað. Faðir minn býr
þarna núna og er með hrossarækt og skógrækt. Þar býr líka
bróðir mömmu. Þegar við keyptum Hnaus var þar gamalt
íbúðarhús en núna eru komnar þarna miklar byggingar, þrjú
íbúðarhús, skemma, tvö hesthús og skeiðvöllur.
Það var mjög þroskandi að alast upp í Fossvoginum, en
Stjörnugróf tilheyrir Fossvogi. Eins og áður segir var ég
mikið útiverubarn en besta vinkona mín var meira fyrir
að vera inni. Þegar hún vildi ekki koma út lék ég mér
við strákana en þeir voru alltaf til í að leika sér úti. Við
veiddum fugla í gildrur og pössuðum að meiða þá ekki en
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Ég og Halla Hrund með
vinum okkar úr
Blesugrófinni.
slepptum þeim strax aftur. Við þóttumst vera að þróa gildrur
eða tækni til að veiða fugla og skoða. Við stóðum líka í
byggingarframkvæmdum í formi kofa og gerðum vegi.
Þessar byggingar þróuðust upp í dúfnakofa sem sumir
voru reisulegir og við komum okkur upp dúfum. En ég vildi
ekki loka fuglana inni og sleppti þeim út, mér fannst að þær
ættu að vera frjálsar. Stundum var brotist inn í kofann og
fuglum rænt og þá var reynt að komast að því hverjir hefðu
verið að verki og þeir sóttir heim. Stundum sló í bardaga
á milli okkar Fossvogsbúa og Kópavogshópsins sem átti
það til að sækja að okkur. Við vorum frjáls út í náttúrunni
og æska mín var full af ævintýrum.

Skólaganga
Ég gekk í Fossvogsskóla og síðan í Réttarholtsskóla og
stundaði íþróttir af miklu kappi. Ég man ekki eftir því að
mér leiddist nokkurn tíma í skólanum og samdi ágætlega
bæði við kennara og nemendur. Áhugamálin voru mörg
svo að varla entist dagurinn til þess að koma því öllu í verk

The Arthur Findlay College í Stanstead þar sem ég lærði
Transheilun hjá Lionel Owen. Þarna hafa margir
Íslendingar numið spíritísk fræði.
Með Rökkva mínum, rétt áður en við fórum á völlinn og
kepptum á fjórðungsmóti hestamanna 1985 á Víðivöllum við
Elliðaár.

Ole afi og ég, mamma og Halla Hrund og Karen amma
lengst til hægri, í Arhus árið 1976.
sem ég vildi og þannig er það ennþá. Það kom fyrir að ég
var kölluð inn til skólastjóra fyrir einhver uppátæki en þau
mál leystust alltaf vel enda var ég ekki með hrekki.
Mér fannst meira gaman að vera í Fossvogsskólanum en
það var aðallega vegna þess að þar var meira frjálsræði og
það hentaði mér betur. Það má segja að það eina sem ég
hafði virkilega áhuga á voru íþróttir en mér gekk samt vel
að læra og fékk ágætar einkunnir.
Ég var ung þegar ég fór að stunda íþróttir, mest handbolta
og fótbolta en síðan fór ég í frjálsíþróttir og hestamennsku.
Þegar ég var í skólanum hlakkaði ég til að komast heim
til þess að skipta um föt og fara á æfingu eða hestbak. Það
voru æfingar í Víkingi og ég fór líka niður í Laugardal og
æfði með KR. Frjálsíþróttatímabilið er mér mjög dýrmætt
í minningunni, þar lærði ég margt sem nýtist mér enn þann
dag í dag. Í einstaklingsíþróttinni er lögð áhersla á að maður
er alltaf að æfa og keppa fyrst og fremst við sjálfan sig.
Einbeiting og stefnufesta fyrir líkama og sál, það voru alltaf

persónulegir sigrar þegar maður bætti við sig sentímetra
eða bætti sig í hlaupum. Síðan kom tímabil sem ég hætti í
íþróttum og fór að sinna skemmtanalífinu og strákunum og á
þeim tíma lokaðist mikið fyrir næmni mína eins og að lesa í
innsæið, enda fer ekki vel saman áfengi og skyggnigáfa.
Ég var í Kvennaskólanum í Reykjavík 1½ ár þar til ég
fór sem skiptinemi til Kanada árið 1987. Ég fór til lítillar
eyju við vesturströndina sem heitir Sointula. Það var mikið
ævintýri eins og flest sem þar gerðist. Þar kynntist ég bæði
góðu og slæmu fólki og sumir voru á kafi í eiturlyfjum,
eða eins og ég upplifði það, en þeim sjálfum fannst það
hið eðlilegasta mál.
Ég stoppaði ekki lengi þar sem skiptinemi. Ég fór út aftur
til að reyna að bjarga kærastanum sem var í eiturlyfjum.
Það endaði ekki á þann veg sem ég hafði vonað. Þar sem
ég notaði ekki eiturlyf sjálf var ég stelpan sem vissi of
mikið en hann var farinn að selja kókaín og aðal dílerinn
var yfirlögregluþjónn sem átti konu sem seldi sig.
Þetta ævintýri endaði með því að ég komst í burtu á
hálfgerðum flótta.
Árið 1990 fór ég í Garðyrkjuskólann og útskrifaðist
þaðan 1992 með glæsibrag. Það var mjög skemmtilegur
tími sem ég átti í Hveragerði þessa tvo vetur. Síðan fór ég
til Danmerkur og vann sem garðyrkjufræðingur á Brikholm
Planteskole í eitt ár. Þar kynntist ég Jan Klitgaard sem varð
síðar eiginmaður minn. Við eigum saman þrjú yndisleg
börn; Hönnu Björk, 17 ára, Helenu Sól, 15 ára og Jónas
Hrafn, 13 ára.

Gróðrarstöðin Mörk
Við Jan tókum við gróðrarstöðinni 1998 þegar pabbi og
mamma ákváðu að hætta rekstrinum. En það gekk ekki
upp því að áherslurnar voru ekki svipaðar hjá okkur og
foreldrum mínum. Við ákváðum að hætta og þá beindust
augu okkar að Húsavík en þar átti ég æsku vinkonu, Hönnu
Ásgeirsdóttur. Þar var laus garðyrkjustjórastaða og Jan sótti
um og fékk stöðuna. Við Jan skildum vorið 2000.
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Nokkrum árum síðar skildu foreldrar mínir og þá var Mörk
seld manni sem lengi hafði unnið þar.

Dulargáfan
Ég var skyggn sem barn og foreldrar mínir báru virðingu
fyrir því þó að þau sæju ekki það sama og ég. Einhverra
hluta vegna trúði ég á Guð í steinum en ekki á himnum, ég
talaði við steinana og klettana þegar mér lá eitthvað á hjarta.
Daginn sem Helena Sól fæddist 1. des 1995, opnuðust gáttir
á milli mín og huliðsheima. Það var mjög sterk upplifun
en þá birtist mér nunnan Birgittha og álfur. Þau vildu mér
vel og voru að bera mér þær fréttir að ég ætti að vinna
með þeim næstu árin að því að gera heiminn að þolanlegri
stað til að vera á, flytja boð á milli heima og hjálpa til við
að lækna fólk og dýr. Þetta voru mikil viðbrigði við þetta
annars eðlilega líf sem ég átti mér.
Simon Bacon sem vann hér sem miðill, kom á spítalann
til mín og útskýrði fyrir mér hvað væri verið að færa mér
og hvernig best væri fyrir mig að höndla þetta hlutverk sem
ég var beðin að vinna. Simon Bacon var mér síðan innan
handar næstu árin, og ég sat mína fyrstu þróunarvinnu með
honum. Þessu hlutverki sinni ég nú af mikilli lotningu og
virðingu en ekki síst eftirvæntingu, næstu árin.
Ég fór til Englands í nóvember 1999, á transheilunarnámskeið í The Arthur Findlay College í Stransted.
Þar var kennari minn Lionel Owen, en hann tók mig eiginlega
undir sinn verndarvæng og við vorum í daglegu sambandi
í marga mánuði eftir það. Hann bauð mér síðan út til sín í
einkaþjálfun þar sem hann kenndi mér líka hvernig maður
umgengst þessa köllun, þannig að hún vinni með manni
á réttan hátt og nýtist sem best, hvernig maður varðveitir
eigin líkamlega og andlega heilsu með þessari vinnu. Að
hafa aðgang að þessum fjársjóði er dýrmætt og það á að
umgangast það með virðingu og lotningu. Nauðsynlegt
er að finna jafnvægi á milli þess hvaða hlutverki maður
gegnir, maður er móðir, kona, systir, dóttir og en á sér líka
þetta jarðneska líf sitt.
Ég fór nokkrum sinnum út til hans að læra meira. Ég er
enn í góðu sambandi við Lionel, hann fylgist vel með því
sem ég er að gera og gefur mér góð ráð. Hann er jarðneskur
leiðbeinandi minn. Þegar ég fór til hans 1999, segir hann
við mig að það séu tíu ár þar til ég finni hvað ég eigi að
nýta þessa hæfileika mína í. Á eftir fór ég til miðla öðru
hvoru til að reyna að vita eitthvað meira. Næstu ár á eftir
var alltaf talið niður, það eru níu ár, það eru átta ár og
svo framvegis. Ég hafði ekki hugmynd um hvað það var
sem mér var ætlað að gera með hæfileikana sem mér voru
gefnir. Haustið 2009 má svo segja að ég detti niður á þessa
geisla. Ég var búin að vera meðvituð um það að fólk sem
var hjá mér í heilun, miðlun og Bowen, tók mjög misvel
við meðferð. Hjá sumum entist meðferðin skemur en hjá
öðrum. Ég velti fyrir mér af hverju þetta stafaði en það
atvikaðist þannig að ég fór heim til fólks sem ég þekkti og
mældi með prjónum. Hjá sumum krossuðu prjónarnir inni
og eins þegar ég mældi fyrir utan húsin. Í sumum tilfellum
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Mæling með prjónum.

Kassinn.
tengdist þetta því að húsin voru ekki jarðtengd en í öðrum
tilfellum kom þessi óreiða frá jörðinni.
Árið 2004 lærði ég Bowen-tækni hjá Margeiri Sigurðssyni,
það er frábær aðferð til þess að nema og virkja stöðvar í
líkamanum sem þurfa á smáhjálp að halda til að starfa
rétt.

Kvikmynd um huliðsheima
Árið 2000 kom að máli við mig Mirea Samper, hún var
að aðstoða Jean-Michel Roux við heimildasöfnun fyrir
kvikmynd sem átti að fjalla um skynjun á dulrænum
fyrirbærum á Íslandi. Ég tók svo þátt í myndinni og það
var mjög áhugaverð lífsreynsla. Myndin hét Enpuete sur
le monde invisible, Könnun huliðsheina. Hún var sýnd
hér í Háskólabíói og erlendis, bæði í kvikmyndahúsum,
sjónvarpi og á kvikmyndahátíðum.
Það má eiginlega með sanni segja að Jean Michel hafi
komist að leyndarmáli heillar þjóðar þegar hann fór að
kynna sér huliðsheima Íslands, þar sem tröll búa í fjöllum,

Ég og Jean Michel Roux, á góðri stundu 2001.
Góð minning. Þarna eru ég og Brói sem þjálfarar með
yndislegan hóp af frjálsíþróttakrökkum við æfingar í
Álaborg, árið 2003.
huldufólk í klettum, vatnaskrímsli leynast í vötnum, fjörulallar
hoppa um í fjörum í ljósaskiptunum, búálfar halda sig í
híbýlum manna og framliðnir koma í heimsókn, auk þess
bæði mórar og skottur, sem erfitt er að rekja ættir að. Ekki
má gleyma ljósálfum og blómálfum sem mest verður vart
á sumrin.
Þegar myndin var sýnd í Háskólabíói í október 2002, heillaði
hún sýningargesti. Jean-Michel Roux fór í heimsför með
íslenskum álfum, huldufólki og öðrum verum og myndin
var sýnd í virtustu kvikmyndahúsum og dreifingaraðilar
víðsvegar um heiminn sýndu henni mikinn áhuga. Hún var
sýnd í Kóreu, Kanada, Indlandi, Írlandi, Líbanon, Portúgal,
Spáni, Argentínu, Japan, á öllum Norðurlöndunum, NorðurAmeríku, þarna eru aðeins taldir nokkrir staðir. Ótrúlega
mikill áhugi Bandaríkjamanna á íslenskri undraveröld kom
Jan-Michel á óvart. Á Sundance-kvikmyndahátíðinni sló
myndin öll aðsóknarmet og vakti mikla lukku. Jean-Michel
kynnti myndina í Washington ásamt Þórunni Emilsdóttur
miðli, en myndin var unnin í nánu samstarfi við Þórunni,
Erlu Stefánsdóttur og Brynjólf Snorrason. Þetta er í fyrsta
sinn sem miðill kemur að kynningu kvikmyndar og segir
frá en greina má einlæga tilhlökkun hjá Frakkanum.
Hvernig stendur á þessum vinsældum svo löngu eftir að
myndin kom út?
,,Boltinn fór að rúlla eftir að myndin var sýnd á
kvikmyndahátíð í Karlovy Vary í Tékklandi, segir JeanMichel. ,,Þetta er heimildarmynd og hún vekur einfaldlega
mikla forvitni hjá fólki. Hún var í kvikmyndahúsum í París
í fimm mánuði, það er óvenjulega langur tími. Virtustu
kvikmyndahátíðir í heimi hafa falast eftir myndinni.’“
Myndin fór síðan á kvikmyndahátíð í Moskvu, hún var
sýnd á bandarískum sjónvarpsstöðvum og einnig tryggði
franska stöðin TPS sér sýningarrétt.
Fransmaðurinn mun hafa haft sjálfur góðlátleg kynni af

Ég, Hanna Björk, mamma, Helena Sól og amma Fjóla,
(myndin er tekinn þegar Hanna Björk fermdist 2006).
íslenskum draugum er hann gisti á Hótel Borg árið 2000.
Hann segir svo frá:
,,Ég var að vinna að gerð myndarinnar og fyrstu nóttina
var ég vakinn upp af værum blundi er einhver hristi öxlina
á mér. Miðill sagði mér að þetta hafi verið þjónustustúlka
sem hefði verið myrt þarna á sjötta áratugnum.
Seinna dvaldi Jean-Michel Roux lengi við tökur á
Snæfellsnesi og upplifði magnaða orku jökulsins.
Síðan hefur hann oft sótt Ísland heim. Sagt er að hann
gangi jafnan með álfastein í vasanum. En þegar fréttamaður
spurði hann hvort hann hefði fundið hina einu og sönnu
íslensku álfadís til að kvænast, rak hann upp hrossahlátur
og svaraði því neitandi. Jean-Michel trúir á álfa rétt eins
og við Íslendingar, en talið er að árið 1970 hafi 70 prósent
þjóðarinnar trúað að álfar væru til. Forvitnilegt væri að
vita hlutfallið í dag.
Eins og áður segir hefur heimildarmyndin hans Jean-Michel
hlotið miklar vinsældir en hún gæti komið sumu fólki fyrir
sjónir sem hreinasti uppspuni. Ekki er ólíklegt að margir úti
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í hinum stóra heimi láti sér detta í hug að Íslendingar séu
flestir hreint og beint stórklikkaðir eða óskaplega lygnir,
en aðrir eru heillaðir af íslenskum huliðsheimum.

Ástin kviknaði á íþróttavelli
Ég kynntist núverandi manninum mínum Jóni Friðrik, þegar ég
var aðstoðarþjálfarinn hans hjá frjálsíþróttadeild HSÞ.
Ástin kviknaði á frjálsíþróttavellinum árið 2002. Við áttum
þar margar góðar stundir saman með mörgu góðu fólki,
sem var að æfa íþróttir og forráðamönnum þess. Þegar við
ákváðum svo að gifta okkur 2009 var íþróttavöllurinn á
Laugum í Reykjadal, þar sem ástin kviknaði, eini staðurinn
sem kom til greina sem vígslustaður.
Athöfnin fór fram 7. ágúst 2010. Vígsludagurinn var
yndislegur í alla staði, börnin okkar, barnabarn, foreldrar
og systkini og nánasta fjölskylda var með okkur og fylgdi
okkur inn í nýja tíma.
Við ákváðum að sleppa hringum, því ég er með ofnæmi
fyrir flestum málmum og nota frekar táknræna athöfn og
gjörninga að okkar skapi.
Við komum berfætt til vígslunnar og klæddum hvort
annað í sokka og íþróttaskó, sem við ætlum að ganga/
hlaupa saman í inn í ókomna tíma.
Jón Friðrik er stoð og stytta í mínum andlaga ratleik.
Hann hlustar á mig, leiðbeinir og styður mig í öllu sem ég
geri, yfirleitt setur hann blessun sína yfir öll mín verk áður
en þau eru framkvæmd. Það má segja að hann er maðurinn
bak við konuna sem mælir. Án hans viðurkenningar á því
sem ég geri væri ég ekki stödd hér í þessu verkefni.
Við Jón Friðrik eigum saman einn son, Pétur Friðrik sem
er fæddur í ágúst 2007. Hann er góð jarðtenging og heldur
móður sinni á jörðinni. Pétur Friðrik er mikið útivistarbarn
eins og móðir hans og alltaf til í að koma út og leika sér.
Ég nýt þess að leika mér við hann bæði úti og inni.
Þegar jörðin hvíslaði að mér!
Þegar við fluttum inn í nýtt húsnæði hér á Laugum tók það
mig tvo mánuði að missa talsvert af heilsu minni.
Þegar ég flutti inn var ég hreystin uppmáluð, æfði hlaup,
keppti, borðaði holla og næringarríka fæðu. Ekkert í mínu
lífi hafði breyst nema að ég flutti inn í nýtt húsnæði. Eftir
tvo mánuði var ég farin að missa hárið, brenna í andlitinu
og á bringunni, togna í vöðvum sem voru annars heilir. Með
aðstoð hómópata komst ég að því að það var rafmagnið sem
var að veikja mig. Ég lét laga það, en það var ekki neinn
sökkull eða jarðskaut við rafkerfið í húsinu og ekki búið að
draga í jörð innstungurnar á baðinu svo dæmi sé tekið.
Á næsta hálfa árinu fékk ég heilsuna smám saman aftur
og í framhaldi af þessu var ég stundum beðin að koma í hús
til vina minna, til að athuga hvort allt væri í lagi hjá þeim
með rafmagnið. Stundum mældi ég með prjónum, en það
kom stundum fyrir að það var nóg fyrir mig að koma inn
í húsin, ef mér fannst að fyllingarnar í tönnunum byrjuðu
titra var ég fljót að forða mér út. Þetta varð til þess að ég
fór að mæla með prjónum utan við húsin og viti menn,
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Með Lionel Owen í Englandi í eitt skiptið þegar ég var í
þjálfun hjá honum þar.

jörðin var að hvísla eitthvað. Það var óreiða í jörðinni þar
sem húsin stóðu, segulóreiða.
Það tók mig nokkrar vikur að lesa í drauma mína og fara
eftir því sem leiðbeinendur mínir í huliðsheimum sögðu mér
að gera og prófa. Þegar ég var búin að finna lausnina, sem að
gerði það að verkum að kyrrð komst á sviðið sem ég mældi
við húsin, hafði ég samband við Garðar Héðinsson vél- og
rafvirkja við Laxárvirkjun í Aðaldal. Mér datt það í hug að
hann væri maðurinn sem gæti fullunnið þessa mynd með
mér þannig að hún yrði nothæf öllum. Mótvægiskubburinn
var svo hannaður og smíðaður, við vorum strax meðvituð
um að þetta væri hlutur sem hentaði vel til þess að kveða
niður ókyrrð jarðarinnar. Mótvægiskubbnum var svo stillt
upp og síðan grafinn í jörðu þar sem við átti.
Þetta gekk vel og voru bændur mjög hrifnir af breytingum
sem urðu í kjölfarið á búfé þeirra.
Landbúnaðarráðunautur hér, María Svanþrúður, og Gunnar
Björnsson bóndi og fósturtalningarmaður, Valdemar Gísli
Valdimarsson skólastjóri Raftækniskólans og dr. Rannveig
Björnsdóttir við HA, fylgdust með okkur fyrstu mánuðina,
en voru svo sammála mér um að við yrðum að rannsaka
þetta nánar, þessi áhrif sem segulóreiðan er að hafa, bæði
á menn, dýr og svo á ökumenn. Tíð slys eru á vegum þar
sem óreiðan mælist. Ákveðið var að sækja um styrk í ýmsar
rannsóknarsjóði til að fjármagna slíka rannsókn. Við fengum

verið góð og slæm. Guðbergur fór með mér
til Kurts og festi þessa þekkingu alla á filmu,
þannig að hana er hægt að sjá í myndinni sem
verður sýnd í vor.
Í framhaldi af kynnum mínum af Kurt
mun ég í framtíðinni starfa á Norðurlöndum
á þessu sviði. Kurt Bertelsen stefnir á að
leggja þessa vinnu á hilluna vegna aldurs og
heilsubrests.
Það er mér mikill heiður að Kurt vill að ég
taki við af sér allri þeirri þekkingu og vinnu
sem hann hefur aflað í 42 ár.
Bryndís hefur haldið til haga grein sem fyrir
mörgum árum birtist í Lesbók Morgunblaðsins
og sem hér verður birtur hluti úr:

Fjölskyldan.
já frá Vaxtarsamningi Norðausturlands, fyrir rannsókn á
áhrifum segulóreiðu á frjósemi í fé. Þessari rannsókn er nú
lokið og verið að fullvinna hana, en dr. Rannveig Björnsdóttir
er verkefnastjóri.
Ég gerði einnig könnun á áhrifum segulóreiðu jarðar á
einstaklinga sem höfðu greinst með krabbamein.
Ég hafði samband við Ernu í Ljósinu á Langholtsvegi
og hún auglýsti eftir einstaklingum sem langaði að kanna
þennan áhrifavald. Ég mældi hjá þessum einstaklingum
og kom fyrir kubbnum, þau héldu síðan dagbók yfir líðan
sína í næstu tvo til þrjá mánuði. Útkoman var áhugaverð,
hún sýndi okkur að menn jafnt sem dýr dafna betur eftir
að segulóreiðan er róuð með áhrifum kubbsins.

Unnið að gerð kvikmyndar
Guðbergur Davíðsson kvikmyndagerðarmaður kom að
máli við mig í janúar 2010, hann hafði áhuga á að gera
heimildarkvikmynd um köllun mína við að nema áhrif frá
jörðinni, og þeim lausnum sem ég kem með sem mótvægi
við þeim áhrifum. Ég gaf leyfi og Guðbergur hefur tekið upp
það sem ég hef verið að gera síðan í febrúar á þessu ári.
Ég fór til Danmerkur núna í október til að hitta Kurt
Bertelsen. Kurt hefur verið við mælingar á orkusviði jarðar
frá árinu 1968. Hjá honum lærði ég að mæla þær orkulínur
sem hafa hvað lengst verið í umræðunni hjá okkar kynslóð, en
það eru jarðárurnar, vatnslínurnar, Harmann- og Currylínur.
Þetta eru allt svið sem hafa mismikil áhrif á okkur, geta bæði

,,Fyrir 4000 árum var í Kína keisari sem
hét Kvang Hsu. Það er til mynd af honum
þar sem hann heldur á óskakvisti og hans
er ennþá minnst fyrir þá blessun, sem hann
færði þjóð sinni með þessum óskakvisti. Ef
kvisturinn kipptist við í höndum manns, þá
voru þar ,,illir andar undir niðri, og þar mátti
ekki byggja. Þetta, sem Kínverjar kalla illa
anda, er eflaust jarðgeislar, sem hafa skaðleg
áhrif á heilsu manna.
Árangurinn af vali bústaða í Kína má sjá
af nokkrum tölum.
Í Evrópulöndum er hæsta tala krabbameinssjúklinga 130
á hverja 100.000 íbúa, en sú lægsta 45. Í Bandaríkjunum
er talan um 100. En í Kína er tala krabbameinssjúklinga
ekki nema 15 af hverjum 100.000 íbúum, og er það sú
lægsta hlutfallstala um þennan sjúkdóm sem þekkist í
heimi. Kínverjum hefur tekist að miklu leyti að komast
hjá áhrifum hinna ,,illu anda. En hjá oss herja þeir enn
með fullum krafti. Er það menning vor sem leyfir þeim
það? Mér er spurn.“
Greinarhöfundur hefur talað við nokkra aðila sem telja það
ekki vera neinum vafa bundið að þeir hafi séð álfa og aðrar
verur. Viðmælendum mínum ber saman um að það verði
að vera hljótt, ekki umferð eða neinn annar hávaði þegar
huliðsheimar hafi opnast fyrir þeim. Sýnin hefur yfirleitt
varað í örstutta stund. Eldri kona sem ekki vill láta nafns
síns getið, bjó eitt sinn í litlu húsi við Nýbýlaveg, það var
áður en byggð þéttist í Kópavogi. Snemma á morgnana,
áður en umferð fór af stað, sá hún oft litlar verur við leik
á holtinu rétt sunnan við húsið. Mest áberandi voru rauðar
skotthúfur sem þessi litlu kríli voru með á höfðinu. Um
leið og hún hóstaði eða gaf frá sér eitthvert hljóð hurfu
verurnar.
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