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RADIESTEZJA
W ostatnich czasach jest coraz więcej informacji o zjawiskach paranormalnych,
nadnaturalnych, pozazmysłowych. Stykając się z czymś nowym, nieznanym nie należy być
negatywnie nastawionym i negować zjawiska. Ale niektóre problemy dają się już opisać,
podejść naukowo, jest to konkretna wiedza. Niektóre osoby obdarzone są przez naturę do
wyczuwania różnego rodzaju anomalii biologicznych, geologicznych czy nawet
biofizycznych. Osoby o zdolnościach radiestezyjnych odbierają różnego rodzaju
promieniowoni. Wiele uczonych, biofizyków, psychologów, zwracają uwagę na ochronę
człowieka przed szkodliwym wpływem np. żył wodnych, uskoków tektonicznych, stref
geomagnetycznych. Wykonywane są badania, statystyki w tym kierunku. Obecna radiestezja
to już wiele dyscyplin badawczych np. biotonika, która bada procesy psychofizyczne,
biofizyczne towarzyszące różnym formom postrzegania techniki pomiarowej.
A teleradiestezja to poszukiwanie na odległość, w czasie i w przestrzeni. Pomocą są tu plany,
szkice i mapy – użycie tzw. Świadka. Następną dyscypliną to geotronika – zajmuje się
badaniem, poszukiwanie i lokalizują zjawisk anomalii stref, które występują pod i na
powierzchni ziemi. Badania te obejmują poszukiwania bogactw naturalnych, wody,
minerałów, działek pod zabudowę tzn. wykonywanie ekspertyz. Do wykonywania
powyższych metod potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Współczesne odkrycia naukowe i
udokumentowane obserwacje wykonane w radiestezji uznane są jako zjawiska fizyczne, bo
dją się rejestrować przy pomocy naukowej aparatury pomiarowej, jest wiele zjawisk
wykrywalnych tylko metodą radiestezyjną przy braku podstaw naukowych.

Promieniowanie negatywne.
Złożoność zachodzących procesów w codziennym życiu.
a)
Gdy zauważymy u siebie względnie u domowników czy współpracowników: złe
samopoczucie, bezsenność, nerwowość, rano po wstaniu jesteśmy rozbici, zmęczeni z bólem
głowy, mamy zaburzoną świadomość, chorujemy na serce, astmę, reumatyzm, popadamy w
chorobę mimo zażywania lekarstw, gdy badania wykazują zmiany w morfologii krwi (wyższe
białko, zaburzona krzepliwość, wyższa histamina), mamy nerwowy swąd skóry, skłonność do
infekcji, dochodzi do zachorowania (białaczka, nowotwory) itp.
b)
Należy zastanowić się, czy to nie jest wpływ negatywnego promieniowania
radiestezyjnego:
• promieniowanie geopatyczne (żyły wodne, anomalie geologiczne),
• promieniowanie radioaktywne (wielka płyta, rudy metali, pustaki z odpadów
wielkopiecowych, rad, gaz, radon, materiały radioaktywne, pierwiastki np. wełna
mineralna, formaldehyd),
• promieniowanie elektromagnetyczne (linie wysokiego napięcia, transformatory, nadajniki
radiotelewizyjne, komputery, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, gniazda i
przewody elektryczne),
• promieniowanie siatki geobiologicznej (uskoki tektoniczne),
• promieniowanie kształtu (meble, obrazy),
• kwiaty jonizujące np. róża chińska,
• kolory ścian itp.
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c)
Człowiek żyje w środowisku, które nasycone jest różnego rodzaju promieniami. Jedne
wpływają pozytywnie choćby promienie słoneczne a inne szkodliwie na człowieka, zwierzęta,
ptaki.
Z właściwości fizyko-fizjologicznej organizm ludzki posiada zdolność emisyjną i
recepcyjną różnej energii. W polu magnetycznym, elektromagnetycznym czy elektrycznym
człowiek reaguje w niejednakowym stopniu i zależy to od:
• wrażliwości osobistej,
• cech fizyczno-psychicznej,
• siły promieniowania i radiacji,
• posiadania odpowiedniej długości promieniowania osobistego (sensytywności),
• trybu życia,
• siły promieniowania czynników wymienionych w pkt. b,
• czasu przebywania w niekorzystnym miejscu.
Nie ulega wątpliwości, że wymienione czynniki wpływają ujemnie na przebieg procesów
biologicznych, na biokatalizę aż po chorobę.
d)
W swojej pracy często spotykam się z osobami, które skarżą się na dolegliwości
wymienione w pkt. A. Jest to sprawa złożona, poważna. Do każdego podchodzę
indywidualnie.
Wykonuję:
• sprawdzam typ, miejsce zaburzeń, skalę zmian,
• sprawdzam radioaktywność osobistą,
• wykonuje pomiar ciśnienia krwi i inne badania,
• wykonuje badanie na diagramat, koreluje zmiany, stymuluje,
• sprawdzam zachodzące procesy fizyczno-fizjologiczne, psychiczne, reakcje biofizyczne,
• wykonuje analizę w aspekcie organizmu, odpromieniowuje ze złej energii,
• likwiduje negatywny wzorzec wibracyjny,
• wzmacniam, przekazuje energię żywotną (rezonans energetyczny), przez co organizm
odtwarza się, wzmacnia układ immunologiczny,
• sprawdzam stan kręgosłupa, stawów, wykonuje bezbolesne ustawianie,
• wykonuje odpowiedni masaż, przez co organizm szybciej mobilizuje się, szybciej
dochodzi do zdrowia,
• przepisuje odpowiednie recepty na wzmocnienie układów, na choroby, zalecam metody
rehabilitacji (wczesnej, profilaktycznej, kompleksowej),
• często biorę pod uwagę podstawowe normy występujące w medycynie.
Uwaga. Każdy z osobna na własny użytek powinien zatroszczyć się, aby miejsce spania,
pracy, odpoczynku było dobre, bez oddziaływania szkodliwego promieniowania
radiestezyjnego. Ważne to jest ze względu na stan zdrowia. Często jest tak, że osoba
wzmocniona bioterapeutycznie wraca na to samo miejsce szkodliwe i spowrotem
występują oznaki chorobowe.
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