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Rynkor, fina tinjer och
ansiktet sdgs avstcija

gropar i

hur du mir
orter ..Jessika Devert testa
g och blev f0rvAnad over hur

Ce

nrycket scnr stSnrCe
TEXT JEsstKA DEVERT FOTO THERESTI r0xttr't

i sitter pi varsin stol
ganska ndra varandra.
Eva-MarieJanelo,
utbildad akupunktor
och face reader, klnner

pi mitt ansikte med mjuka fingertop-
par som vandrar over pannan, kind-
benen, kdklinjen och mina oron.

- Ah, du har transformationslinjer,
sdger hon och ser glad ut.

Dir ser man. Snett upp frin mina
ogonbryn gir det tvi linjer over
pannan.

- Har man sidana linjer si betyder
det att man har varit i en svir kris men
kommit ut pi andra sidan, berdttar
hon.

Jag tdnker genast pi mitt diliga
dktenskap som jag tog mig ur fcir fem
ir sedan. Och pi nigot sdtt si kdnns
det sk6nt att det finns en linje som
berlttar att jag dr firdig med det.

Eva-Marie fortsdtter att ingAende
titta pA varenda grop, markering och

Eva-Mane JoneLo dr face reader och
ber5ttaoe en och annan sann,ng om
HaIsas reporter Jessika Devert,

WffiW

Face reading er ett sett att avlasa hur en

person mir genom att titta p5 fdrg,

fasthet i vbvnad, skeLettstrukturen, Linjer,

gropar och markeringar i ansiktet, De som

ar utbiLdade inom face reading kan ocks5

se genetik, vad en person gdtt igenom och

hur personen i frdga fungerar i olika

sammanhang, aLLtsA en mer psykoLogisk

aspekt, I USA anvdnds det vid rekrytering
p6 foretag och forr anvdndes det for att se

om man hittat den rbtte, som vid match-

making.

linje i mitt ansikte. Forsta frigan dr
om jaghar kontal<t med bida mina
fdrdldrar. Jag svarar ja.

- Du ir mest lik din pappa som
person. Mammas sida dr den hogra
ansiktshalvan och pappas dr den
vdnstra och ditt pannben ir lite
bulligare pA pappas sida. Du har drvt

hans diplomatiska sida, det ser jag pi
din rundade haka. Vadjobbade din
pappa med?

Lite forvinad sigerjag attjo, han
var facklig forhandlare under hela sin
karridr si diplomatisk 16r han ju vara.
Eva-Marie sdger ocksi att mina kind-
ben berAttar attjag ir auktoritdr och
attjag inte Ar r5dd att visa det. Hakan
5r rundad lite uppit vilket tyder pi
envishet.

- Och du kan vara lite vass ibland,
dig sdtter man sig inte pA. Och de hdr
linjerna vid ogonen berdttar att du ir
kritisk, vilket sikert dr bra i ditt yrke,
siger hon och ler it mig.

I SITT YRKE S0t',1 akupunktor gor
Eva-Marie dven face reading for att fi
en helbild av hur minniskan mAr.

Hon kan ge kostrAd och akupunktur
som bot och om hon kan se att balan-
sernaikroppendrordentligt A
fel si rekommenderar hon att V



Jessikas kindben avsLojar att hon ar
bestdmd och auktoritdr och inte rddd for
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personen i fraga gAr till virdcentralen
och tar vidare prover.

-Jag ser ingen schism mellan den
kinesisl<a likekonsten och den vanliga
skolmedicinen, de kompletterar

9?Ansrklet har zoner
som representerar
kropp en9)
varandra. Jag kan inte se nAgra sjuk-
domar via face reading, men om nAgon
kommer in och har tydliga tecken sA

hdnvisarjag dem vidare, sdger hon.
Vissa l<ommer till henne frir att de

har ett specifikt fysiskt problem och

andra fcir att fA en konsultation om ett
vdgval i livet eller for att fA hjAlp med
vad de har for talanger och fordelar
som de ska satsa p6.

-Jag berdttar aldrig nAgot for nAgon

som inte vill veta. Jag kan se sA mycket
men det mdLste jag behandla med
respekt och jag kastar mig aldrig over
nigon som inte vill, sdger hon.

oeru HOoRn stDAN av ansiktet ir den
offentliga, det man vill visa och
vdnstra ir den kdnslomdssiga, det
som man hiller for sig sjdlv. Min
vdnstra hinger lite mer dn min hogra
vilket beror pi attjag biir pi en sorg,

sdger Eva-Marie.

- Det behover inte vara en sorg som
att du mist nigon, utan kanske en sorg

over att du inte gor nAgot du tycl(er om
att gdra. NAgot som du till exempel
gjorde som liten och t),ckte var sA ddr

iette-iatteroligt men som du inte
ldngre har tid med. Och di ligger det

som en sorg hos dig, siger hon.

Jag kan inte pi rak arm komma pA

vad det kan vara si Eva-Marie gir
vidare till det mer fysiska. Hon drar
fingrarna over min ndsrygg och frAgar
om jag har ont i ryggen. Alltid, svarar
jag lite uppgivet.

- Ansiktet har zoner som represen-
terar kroppen och ndsryggen dr
ryggraden. Du har en liten svdng pA

din ndsrygg som visar for mig att du
har problem med ryggraden. Du kan
massera ndsan si kan det bli bdttre,
sdger hon.
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De fina Linjerna under ogonen

symboL serar ndgon form av sorg.



Precis under nisan harjag ett
munsiLr som hAller pA att lika och Eva-
Marie berdttar att det representerar
livmodern. Eftersom jaginte har
nigra problem med den si berittar
hon att det ocksi ir omridet fcir
kreativitet, vilket kan betyda attjag
I<anske inte riktigt fir utlopp for min
kreativa sida.

- Du dr Ijus under ogonen vilket
betyder att du har kyla i njurarna.
NAgot som inte riktigt fungerar som
det ska ddr, sdger hon.

HON FRAGAR OM JAG SPRTNGER pe toa
mycket eller ofta fir urinvigsinfektio-
ner men svaret f,r nej. Hon frigar om
jag dricker mycket och di kommer jag
pi attjag i viras drack alldeles f<ir

De tre Linjerna i pannan visar pA tre
viktiga hdndeLser i Llvet,

Ndsryggen representerar ryggraden och
Eva-Marie kdnner av probLem har,

TransformationsLinjerna, snett upp frSn
ogonbrynen betyder att man g6tt
igenom en kris,

mycketvatten och har sedan dess
dragit ner pi det, fdr jag mAdde
fysiskt dAligt av det.

- DA l<an det vara det. Du har ocksi
Ititt for att fA blodsockerfall och du slca

absolut inte dta vegetarisk kost efter-
som du har ldtt for att bli anemisk,
sdger hon.

Det stdmmer, bida tvi. Jag fir ofta
svettningar och blir skakig pA grund
av lAgt blodsocker ochjag iterjdrn-
tabletter for att hilla anemin borta.

Eva-Marie ger mig kostrid och
innanjaggAr si kinnerjag att ndstan
allt hon sagt har stamt. Och jag fick
lite att tinka pA. Pi vdgen ut kinner
jag mig inspirerad och pi nigot siitt
ldttare. Fascinerande, tinker jag och
ler. X
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,l FacereadingkomtiLLeftersomde
manLiga Ldkarna i Kina inte fick ta
p5 sina kvinnLiga patienter. For att
kunna staLLa diagnos fick Ldkarna

Ldsa av deras ansikten for att
hrtta roten tiL[ det onda.

"/ L Lian PearL Bridges ar professor i

orientaLisk medicin, skoLad

vdsterLdndsk psykotogi och har
agnat i stort sett hela sitt vuxna

Liv 5t att forska, sammanstaLLa

och 6terfora aLL information om

ansiktstydning tiL[ sitt ursprung,

Kunskapen i ansiktstydning och

ansiktsdiagnostik har I muntlig
tradition varsamt forts vidare i

hennes sLdktled sedan mEnga

generatroner tiLLba<a. Som

fem6ring borjade hon studera for
sin mormor och LiLLian rdknas i

dag som vdrldsledande expert i

5mnet.

,/ I Sverige finns for ndrvarande

endast fyra personer som

examinerats frdn Master Face

Reading Certif ication Program,

I hela vdrlden finns cirka 40-50
face readers,
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Eva-Marie 96r nogrannt igenom

Jessikas ansikte, for att kunna
avldsa bSde karaktbrsdrag och hur

hon mAr.
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