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R$ 86,00 85mm 
R$ 92,00 111mm

ISIS I
Altura de 60mm / 12gr.
Linha dos pêndulos egípcios de configuração  
peculiar. Em madeira de lei, cordão de algodão.    
R$ 73,00 

PIÃO ROSCA
Altura 80mm / 13gr.
Ótimo para uso em gráficos. Na linha do pêndu-
lo egípcio. Em madeira de lei, cordão de algo-
dão.
R$ 65,00 

VALE DOS REIS I
Altura 80mm / 22gr.
Cópia do pêndulo egípcio com entalhes e forma 
mais delicada. Propriedades igual ao anterior. Em 
madeira de lei, cordão de algodão.
R$ 115,00 

FRADE
Altura 85mm / 11gr.
Altura 111mm / peso variável
Pêndulo em estilo egípcio, desenho marcante, las-
tro de chumbo para atingir o peso. Em madeira 
de lei, cordão de algodão.

EGÍPCIO MESTRE
Altura 80mm / 11gr.
Na linha dos pêndulos egípcios com configuração 
peculiar e lastro de chumbo para atingir o peso. 
Em madeira de lei, cordão de algodão.
R$ 115,00 

PIÃO I
Diâmetro 25mm
Uso geral. Em madeira de lei, cordão de algo-
dão.
R$ 47,80 

ESFÉRICO
Diâmetro 25mm
Uso geral. Em madeira de lei, cordão de algo-
dão.
R$ 47,80 

PÊNDULOS DE MADEIRA
ISIS II
Altura de 60mm / 12gr.
Linha dos pêndulos egípcios de configuração pe-
culiar. Em madeira de lei, cordão de algodão.    
R$ 73,00 

ESCRIBA
Altura 70mm / 11gr.
Na linha dos pêndulos medievais e com lastro de 
chumbo para atingir o peso. De pequenas di-
mensões. Ótimo para uso em gráficos. Em ma-
deira de lei, cordão de algodão.
R$ 104,00 

VALE DOS REIS II
Altura 80mm / 22gr.
Cópia do pêndulo egípcio com entalhes e forma 
mais delicada. Propriedades igual ao anterior. Em 
madeira de lei, cordão de algodão.
R$ 115,00 

EGÍPCIO
Altura 80mm / 22gr.
Reprodução do pêndulo egípcio original, encon-
trado no Vale dos Reis no Egito. Lastro de chum-
bo para atingir o peso. Em madeira de lei, cor-
dão de algodão.
R$ 115,00 

OSÍRIS
Altura 70mm
Formato de pilha radiestésica de 4 elementos, 
pode ser usado como emissor. Em madeira de 
lei, cordão de algodão.
R$ 115,00 

PIÃO II
Diâmetro 25mm
Uso geral. Em madeira de lei, cordão de algo-
dão.
R$ 47,80 

TOTH PEGOLYN
Em madeira de lei, cordão de algodão.
R$ 47,80 
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PIÃO AGULHA
Diâmetro 15,5mm /  Altura 35mm
Ótimo para prospecção em gráficos. Banho em 
níquel, ouro ou grafite.
R$ 85,70 

PIÃO AGULHA MINI
Diâmetro 11mm / Altura 25mm
Para prospecção em gráficos, uso geral. Banho 
em níquel, ouro ou grafite.
R$ 62,00 

PRUMO
Diâmetro 15mm / Altura 25mm
Uso geral. Banho em níquel, ouro ou grafite. 
R$ 54,00 

CILÍNDRICO
Diâmetro 14mm / Altura 33mm
Uso geral. Banho em níquel ouro ou grafite.   
R$ 80,00 

CILÍNDRICO TESTEMUNHO
Diâmetro 15mm / Altura 40mm
Com cavidade para testemunho. Uso geral. Ba-
nho em níquel, ouro ou grafite.
R$ 152,00  

TESTEMUNHO MERMET
Diâmetro 23,5mm
Criado pelo famoso radiestesista Alexis Mermet, 
possui cavidade para testemunho. Banho em ní-
quel ou grafite.
Indisponível

OSÍRIS
Altura 70mm
Formato de pilha radiestésica de 4 elementos, 
pode ser usado como emissor. Banho em níquel, 
ouro ou grafite.
R$ 155,00  

PÊNDULOS DE METAL
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3 NÍVEIS
Conjunto de 3 pêndulos, detectam os três níveis de ondas de 
formas.
R$ 120,00   

CAMPO VITAL
Conjunto de 5 pêndulos, detectam o campo vital dos seres vivos. 
R$ 200,00    

MÁGIA BÁSICA
Conjunto de 6 pêndulos, permite detectar estados mágicos.    
R$ 240,00    

DE LA FOYE I
Conjunto de 15 pêndulos contendo as palavras presents  no livro 
Ondas de Vida, Ondas de Morte.
R$ 600,00    

MÁGIA AVANÇADA
Conjunto de 15 pêndulos, permite detectar estados mágicos.  
R$ 600,00   

DE LA FOYE II
Conjunto de 7 pêndulos contendo algumas palavras presente no 
livro Ondas de Vida, Ondas de Morte.
R$ 280,00    

PÊNDULOS CABALÍSTICOS 
R$ 40,00 – VALOR UNITÁRIO

CROMÁTICO MINDTRON
Altura 70mm
Finalmente um pêndulo cromático fácil de usar 
e com um peso que permite ter uma resposta 
rápida. Absolutamente indispensável para quem 
trabalha com ondas de formas. Patente 
requerida.
R$ 270,00 

PÊNDULO UNIVERSAL (laqueado) 
Diâmetro 60mm  /  125gr.
Detecta as ondas de forma do espectro 
diferenciado e é emissor. É sem dúvida o 
instrumento radiestésico para detecção mais 
complexo e sofisticado
R$ 1.915,00 

PÊNDULOS TÉCNICOS

Conjunto de Pêndulos para
Radiestesia Cabalística e Icônica

CONE VIRTUAL – (Cromático)
Altura 165mm / diâmetro 12mm
Permite detectar vibrações / cor do espectro 
em três planos: Biométrico, Ondas de Forma e 
Emissões / Cor.
R$ 200,00 

EQUATORIAL UNIDADE (laqueado) 
Diâmetro 855mm
Esfera em madeira. Aperfeiçoamento do pên-
dulo Universal. Permite detectar todas as cores 
do Espectro Visível e Invisível, assim como as 
Fases Elétrica e Magnética.
R$ 1.230,00    

PÊNDULO 2 HARMÔNICAS
Altura 45mm / diâmetro 25mm
Responde a duas harmônicas do mesmo teste-
munho, grande sensibilidade, é neutro e não 
reage às imagens.
Um produto Mindtron
R$ 95,00 
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VARETAS VARIADAS
DUAL ROD
Maxi SOB ENCOMENDA
R$ 486,00

DUAL ROD
Cabos de madeira, cilíndrico, diâmetro de 11mm 
e comprimento de 95mm, hastes em aço inox, 
desmontáveis. Utilizado na mensuração de ener-
gias sutis pessoais e ambientais.
Comum 70gr
R$ 130,70 

DUAL ROD
Retratíl
Indisponível

AURAMEETER
Desenvolvido p/ profissionais.
Cabo em madeira, cilíndrico, mola em aço inox, 
pêndulo p/ ajuste de equilíbrio, presilha p/ fixa-
ção da mola ao cabo. Utilizado p/ mensuração 
de energias sutis. Ótimo p/ diagnósticos – 40g. 
R$ 217,00 

VARETA RADIESTESICA
Normalmente utilizada p/ pesquisa hidromineral. 
Confeccionada em aço inox e latão.
R$ 170,00 

LOBO ANTENA
Arame de aço inox de 1,5mm de diâmetro, com 
dimensões de 160mm de largura por 270mm 
de comprimento, peso 50gr. Utilizado para de-
tectar a Malha de Hartmann.
R$ 48,50 
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GRÁFICOS RADIESTÉSICOS
GRÁFICO PSICOMÉTRICO
Poliestireno branco, impressão em preto. Per-
mite aferir qualidades e indole das pessoas com 
quem nos relacionamos ou trabalhamos.
R$ 44,00 22x22cm 

KIT CROMO
Poliestireno branco, impressão em preto. Este 
gráfico permite praticar cromoterapia a distân-
cia, graças ao uso de filmes coloridos combina-
dos.
R$ 30,50 14x14cm 

PIRÂMIDE PLANA
Poliestireno branco, impressão em preto. Utili-
zação p/ cura e reequilibrio energético, usando 
se o testemunho e sob o travesseiro, ao dormir, 
proporciona bom sono.
R$ 30,50 15x15cm 

SIMBOLO COMPENSADOR CABALISTICO 
Poliestireno branco, impressão em preto. Indis-
pensável p/ compensar energias reequilibrando 
as, elimina energias nocivas.
R$ 46,50 21x21cm 

DECÁGONO DUPLO
Poliestireno branco, impressão em preto. Utili-
zado p/ potencializar, valorizar, produtos, teste-
munhos, etc.
R$ 30,60 12,5x12,5 cm 
R$ 80,00 26,5x26,5 cm 
R$ 116,00 30x30 cm

BOUCLIER
Poliestireno branco, impressão em preto. O pri-
meiro gráfico criado p/ ser usado para pessoas 
quando estão presentes estados de magia.    
R$ 35,00 19x15cm 

IAVÉ
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Versão reformada, eficaz contra estados de 
magia e também como proteção.
R$ 46,50 19,5x23,5cm 

ANTI MAGIA
Poliestireno branco, impressão em preto. Base-
ado no tradicional selo de Salomão, adequado 
para aliviar estados de magia.
R$ 30,50 14x14cm 

HIRANYA
Poliestireno branco, impressão em preto. Ace-
lerador de energias e dinamizador de alimentos 
e bebidas, utilizando p/ irradiar e impregnar am-
bientes c/ energias de gemas, pedras, etc.     
R$ 46,00 22x22cm 

IAVÉ
Poliestireno branco, impressão em preto. Versão 
reformada, eficaz contra estados de magia e 
também como proteção.
R$ 46,50 19,5 x 23,5cm 

NOVE CÍRCULOS
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Utilizado p/ promover irradiações que ampliam 
desejos de proteção p/ bens materiais afas-
tando energias afins.
R$ 30,50 15x15cm 

TURBILHÃO
Poliestireno branco, impressão em preto. Utili-
zado p/ irradiação de energias que alimentam e 
aceleram o acontecimento de realizações mate-
riais.
R$ 30,50 15x15cm 

ESPIRAL
Poliestireno branco, impressão em preto. Poten-
te gráfico emissor em espiral levógira, não altera 
polaridades, não interfere em emissões cromáti-
cas e pode ser utilizado para qualquer tipo de 
emissão a distância. (criação de Antonio 
Rodrigues).
R$ 46,50 20x20cm 

COMPENSADOR MINDTRON
Poliestireno branco, impressão em preto. Este 
gráfico foi desenvolvido no Brasil pelo professor 
Antonio Rodrigues, como opção corretiva nos 
distúrbios energéticos causados por emissões 
elétro magnéticos, eletrônicas e algumas 
distorções de subsolo.
R$ 46,50 20x20cm 
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GRÁFICOS RADIESTÉSICOS

SRIM
Poliestireno branco, impressão em preto. Mantra 
da deusa Shakti da plenitude e fortuna. Usar 
sob um testemunho p/ criar uma influência a 
distância ou, afixado numa parede p/ impregnar 
ambientes.
R$ 46,50 20x20cm 

KRIM
Poliestireno branco, impressão em preto. Mantra 
da deusa Kali, representa o poder da criação e 
dissolução. Usar sob um testemunho p/ criar uma 
influência a distância ou afixado na parede p/
impregnar ambiente.
R$ 46,50 20x20cm 

HRIM
Poliestireno branco, impressão em preto. Mantra 
da Deusa Tripura – Sundari, denota a unidade 
dos princípios macho e fêmea, harmoniza casais 
em conflito. Usar sob testemunho p/ criar uma 
influência a distância, ou afixado na parede p/
impregnar o ambiente.
R$ 46,50 20x20cm 

KLIM
Poliestireno branco, impressão em preto. Sim-
boliza o eterno aspecto do amor. Consolida har-
moniza. Usar sob testemunho p/ criar uma influ-
ência a distância, ou afixado na parede p/ im-
pregnar o ambiente.
R$ 46,50 20x20cm 

LABIRINTO DE AMIENS
Poliestireno branco, impressão em preto. Esta 
nova versão agora em tamanho adequado p/
quem exerce um trabalho a nível profissional, 
permite energizar águas tornando as terapêuti-
cas. Utilizado sob o travesseiro, elimina dores e 
proporciona melhor sono.
R$ 118,00 32x32cm 

FORMA IAVÉ
Poliestireno branco, impressão em preto. Exce-
lente gráfico anti magia ambiental, seu  raio de 
ação é de 10 a 30m. Indicado p/ locais de in-
tensa  visitação ou cuja atividade possa resultar 
em alguma forma de desequilibrio energético. 
R$ 54,00 18x29,5cm 

CAMPO VITAL
Poliestireno branco impressão em preto. Este 
gráfico foi concebido para ser usado em conjun-
to com os pêndulos cabalísticos que detectam
o campo vital. Útil para emissão corretiva do 
desequilíbrio.
R$ 105,00 32x22cm  

MESA DE AMIENS
Poliestireno branco, impressão em preto. Gráfi-
co para qualquer trabalho de emissão a distân-
cia. Em razão de sua grande superfície permite 
uma grande facilidade de trabalho. Fundamen-
tal par uso em radiestesia icônica. 
R$ 97,00      25x25cm    

SÍMBOLO MÍSTICO
Poliestireno branco impressão em preto. O po-
der do Nome Divino. A emanação gerada pelo 
Nome de Jesus nos Céus, produz wolts, cura, 
proteção contra inimigos e, contra seres nega-
tivos de qualquer esfera. Traz facilidade.
R$ 35,00 14x23cm 

BIÔMETRO
Poliestireno branco impressão em preto. Este 
instrumento permite a mensuração de todas as 
energias detectáveis em radiestesia. Indispen-
sável a qualquer radiestesista.
R$ 46,50 33x11cm 

OMEGA ALFA
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Utilizado p/ obter dados numéricos relacionados 
a vibrações de curas pessoais – 13x24cm       
R$ 46,50 

BAGUÁ
Poliestireno branco, impressão em preto. Pode-
roso emissor de ondas de formas, permite envi-
ar a qualquer distância qualquer testemunho 
e corretor colocados no centro do gráfico, 
tam-bém pode ser usado como oráculo.
R$ 70,00 Pq. 19,5x19,5cm                  
R$ 90,00 Gr. 25x25cm 

CRUZ ATLANTE
Poliestireno branco impressão em preto. Este 
gráfico é dotado de um forte poder de 
emissão e, especialmente adequado para o 
trabalho com bens materiais.
R$ 54,00 17x25cm 

KEITI
Poliestireno branco, impressão em preto. Pro-
tetor contra energias nocivas ambientais. Base-
ado numa placa usada pelos indigenas da Ilha 
de Pascoa.
R$ 43,00 Res. 11x23,5 
R$ 79,00 Com. 45x20cm
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GRÁFICOS RADIESTÉSICOS
SHIN
Poliestireno branco, impressão em preto. Util 
quando se deseja imprimir o componentes ver-
tical no campo vital em testemunho de seres 
vivos.
R$ 18,00 9x10cm 

SCAP (Símbolo Compensador André Phillipe) 
Poliestireno branco, impressão em preto. Este 
extraordinário gráfico de ondas de formas, 
compensa distúrbios causados, emissões 
telúricas, de ondas de formas ou magicas.      
R$ 46,50 21x21cm 

QUADRADO MÁGICO
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Compensador baseado nas palavras hebraicas 
(UM) e (JEOVA), reequil ibra ambientes 
saturados por energias provenientes de estados 
de desequilíbrio patológico e psicológico. Útil 
para de magia.
R$ 54,00 22x22cm 

DIAFRAGAMA
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Utilizado p/ acelerar as manifestações dos 
objetivos materiais ou físicos, antecipando as 
ocorrências.
R$ 30,50 15x15cm 

LABIRINTO DE CHARTRES
Poliestireno branco, impressão em preto. Esta 
nova versão agora em tamanho adequado p/
quem exerce um trabalho a nível profissional, 
permite energizar águas tornando as 
terapêuticas. Utilizado sob o travesseiro, elimina 
dores e proporciona melhor sono.
R$ 118,00 32x32cm 

ALTA VITALIDADE
Modelo 2 - Criado por Poblin, variação do 
modelo anterior. Produz um fenômeno c/
características particulares, é aconselhável 
pendular qual dos modelos se adequa melhor 
no momento. Energiza também o próprio 
testemunho.
R$ 30,50 15x15cm 

PROGRAMADOR FÍSICO
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Utilizado p/ cura atuando diretamente sobre as 
células genéticas humanas, revitalizando-as.   
R$ 30,50 15x15cm 

TRI CIRCULO
Poliestireno branco, impressão em preto. De 
autoria de Jean de La Foye, permite utilizar os 
mais variados corretores.
R$ 50,00 12x31cm 

LUXOR
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Protetor contra energias nocivas ambientais. 
36x7cm
R$ 65,70 

CIRCULO EMISSOR
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Permite o uso de mensagens exprimindo 
desejos para criar uma influência a distância.   
R$ 50,00 33x11cm 

DESEMBARAÇADOR
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Utilizado p/ acelerar correções de situações 
comprometedoras, cuja solução não tem tempo 
pré - determinado.
R$ 30,50 15x15cm 

LABIRINTO DE SENS
Poliestireno branco, impressão em preto. Esta 
nova versão agora em tamanho adequado p/
quem exerce um trabalho a nível profissional, 
permite energizar águas tornando as 
terapêuticas. Utilizado sob o travesseiro, elimina 
dores e proporciona melhor sono.
R$ 118,00 32x32cm 

ALTA VITALIDADE
Modelo 1 - Poliestireno branco, impressão em 
preto. Energiza pedras, objetos, etc. Utilizado 
por pessoas que queiram mais vitalidade. 
Energiza também o próprio testemunho.
R$ 30,50 15x15cm 

ANTI-DOR
Poliestireno branco, impressão em preto. 
Indicado p/ casos de dor. Pode ser usado em 
aplicações locais ou para dinamizar água para a 
mesma finalidade. Muito útil em casos crôni-
cos.
R$ 30,50 15x15cm 
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GRÁFICOS RADIESTÉSICOS
VÉSICA PISCIS
Poliestireno branco, impressão em preto. Atua 
como rede de trabalho, manifestando uma 
dinâmica energética a viagem inter dimensional 
e inter conexão comunicativa.
R$ 46,50 15x22cm 



9www.institutomahat.com.br    -    Produzindo o melhor material para radiestesia desde 1985

Rua Magarinos Torres, 1033 / Vila Maria / São Paulo / SP / CEP 02119-001 / Fonefax (11) 2955.8460
instituto mahat...®

PILHAS RADIESTÉSICAS
PILHAS RADIESTÉSICAS EM MADEIRA
(Cósmicas ou Magnéticas)
60mm   R$ 53,75 x 4
80mm   R$ 66,25 x 4
100mm R$ 94,50 x 4
120mm R$ 217,00 x 4

R$ 280,00                 
R$ 350,00 
R$ 535,00 
R$ 1.270,00 

PILHA EGÍPCIA ANSATA (ANK) 
Altura 150mm R$ 485,00
Altura 300mm R$ 1.200,00
SOB ENCOMENDA
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INSTRUMENTOS VARIADOS
APONTADOR
Comprimento 130mm /Diâmetro 7mm Para 
apontar em mapas e pranchas. Banho em 
grafite.
R$ 68,00 

PONTEIRO LA FOYE
Comprimento 105mm /Diâmetro 7mm Para 
apontar em mapas e pranchas. Conforme 
modelo de Jean de La Foye.
Um produto Mindtron.
R$ 92,00 

EQUILIBRADOR ENERGÉTICO
Este equipamento foi desenvolvido para corrigir 
energias eletromagnéticas em ambientes e 
também a captação e confinamento de energias 
abstratas nocivas.
R$ 120,00 




