
Instituto Mahat Apresenta...

RADIESTESIA: MAGIA ou CIÊNCIA?

Dicas para o Uso de Instrumentos em Radiestesia - Prof. João Oreste CafarelliDicas para o Uso de Instrumentos em Radiestesia - Prof. João Oreste Cafarelli



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Introdução

Radiestesia

Prática e Experiência

O uso de Instrumentos na Radiestesia

Gráficos em Radiestesia

Aurameter

Dualrod

Conclusão - Quer se aprofundar?

Mini-curso GRATUITO. Acesse AGORA:

Índice



OLÁ PESSOAL, TUDO BEM???

Durante mais de 40 anos venho trabalhando no desenvolvimento de

instrumentos rdiestésicos, dentro dos mais rígidos padrões de

qualidade.

Essa experiência me fez me aproximar de profissionais consagrados,

estudiosos e cientistas que estudam a radiestesia de forma profunda.

Hoje há uma grande confusão em relação à radiestesia, muitosHoje há uma grande confusão em relação à radiestesia, muitos

colocam esta técnica como se fosse um meio mágico para conseguircolocam esta técnica como se fosse um meio mágico para conseguir

adivinhar o futuro e seus instrumentos como amuletos mágicos,adivinhar o futuro e seus instrumentos como amuletos mágicos,

com poderes cósmicos para os mais diversos fins.com poderes cósmicos para os mais diversos fins.

Introdução
O que todos os que trabalham com radiestesia precisam

saber sobre os instrumentos radiestésicos e o que eles

não devem fazer...



O que pretendo com este e-book é despertar em todos o que

realmente é a radiestesia e, principalmente, como os instrumentos

radiestésicos funcionam, de maneira prática e sem as crendices que

cada vez mais supostos "profissionais" atribuem aos instrumentos

radiestésicos.

Esta é minha proposta, para isso convido você a ler este e-book e

depois compartilhar com seus amigos terapeutas, radiestesistas.

Estarei ansioso esperando seus comentários e dúvidas. No final deste

e-book estão registrados meus contatos, estarei à disposição de

todos para a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

Prof. João Oreste CafarelliProf. João Oreste Cafarelli



OLÁ PESSOAL, TUDO BEM ???

Quando eu aprendi, ou comecei a aprender, a "trabalhar"

com instrumentos Radiestésicos e as Técnicas

Radiestésicas fiquei tão encantado que tudo me parecia

""mágico""...

Radiestesia
Mágica e Ciência



Com o passar do tempo, praticando muito e passando a

compreender "como age e atua" a energia, quais os tipos

diferentes e diferenciados de energias que nos envolvem e

as que participam de nosso "corpo" como "Bio-Elétricas e

Bio-Magnéticas".

Assim percebi que não havia nada que se pudesse

comparar com "magia" ou processos mágicos/esotéricos e

sim com uma "Ciência Pura" apesar de não ser reconhecida

pelo academismo.

Com o que adquirira de experiências espiritualistas e

paracientíficas pude perceber que esta "Para-Ciência" tem

a mesma importância, se não mais importante, que a

Ciência Academicista, pois se trata da "essência"

energética, existe e acontece "antes" ou

"primordialmente"...



Hoje posso me considerar um técnico experiente, pois atuo a

mais de 40 anos, no entanto me preocupa a forma "simplória"me preocupa a forma "simplória"

e abusivamente "artesanal", "mágica", "mistificadora" dee abusivamente "artesanal", "mágica", "mistificadora" de

como a Radiestesia está sendo ensinada, como a Radiestesia está sendo ensinada, aplicada, e "ainda"

mal compreendida por orientadores que pararam no tempo em

suas buscas culturais e dedicação a práticas e renovação de

conceitos realmente "científicos"...

Prática e Experiência



É interessante quando em conversas com "colegas" ou clientes

até atuantes a "vários anos" como Radiestesistas, ou ainda

"neófitos" iniciantes nos estudos das técnicas da Radiestesia,

eu coloco certas observações e conceitos ""óbvios"" com

relação as práticas, instrumentais, disciplina, metodologia, e

tenho nítida impressão que não estou sendo compreendido ou

estou falando de reinvenções ou "fantasias"...

Não me refiro as "teorias ou farta literatura" que foram e são os

alicerces de tudo que conhecemos e aprendemos até hoje,

(apesar de existirem absurdos publicados) mas mais a

"fantástica e "esquisotéricafantástica e "esquisotérica" forma de ensinar, aprender e

praticar...

Os disparates que ensinam como práticas beiram a disparates que ensinam como práticas beiram a

inconsequência, irresponsabilidadeinconsequência, irresponsabilidade, e por que não a total falta

de conhecimentos e cultura "atualizada" que deveriam serdeveriam ser

embasadas em conceitos Científicosembasadas em conceitos Científicos e Para-Científicos e não

no "esoteresco" modelo que ""ainda"" está sendo aplicado.



Como já é de conhecimento dos bons Radiestesistas, há três instrumentos básicos

indispensáveis para o início de Prospecção Energética: Um é o " Instrumento de

prospecção" (Pêndulo, Dual Rod, Aurameter, entre outros) e os demais são dois

gráficos, o Biômetro de Bovis e o Gráfico Decágono Duplo.

Todo Radiestesista deve ter um “Bom Pêndulo”, de preferência de Madeira, porém

a escolha é pessoal e a cada praticante há uma identificação particular a respeito da

escolha de sua ferramenta.

Pêndulos de Madeira:

Pêndulos Metálicos, Plásticos e até de Pedras e Cristais são usados para a prática

de Radiestesia, porém aos mais técnicos o usual são os Pêndulos de Madeira pois

são Dieléticos, ou seja, são pouco suscetíveis à retenção de Remanências

Energéticas e à variação de Formas, além de que há maior oferta de design, dando

mais opções de escolha ao profissional.

O uso de Instrumentos na
Radiestesia



Apesar de muito bonitos , não é muito aconselhável a utilização de Pêndulos de

Cristais ou Pedras, pois o potencial de Retenção de Memórias é muito maior do

que os de outros materiais...

Pêndulos de Cristal e Pedras necessitam de cuidados especiais

Muita gente adora esses pêndulos, porém eles não são indicados para iniciantes.

Exigem cuidados especiais para utilização e limpeza, não são, portanto, indicados

para quem não tem experiência em Radiestesia.

São delicados, possuem formas diferenciadas e atraem muitas pessoas pela sua

beleza, mas podem produzir resultados indesejados se o Radiestesista não tiver o

conhecimento necessário para utilizá-los.

Pêndulos de Pedras e Cristais - Necessitam cuidados especiais.

Saiba escolher bem o principal instrumento para a prática de Radiestesia...



O segundo instrumento indispensável ao radiestesista é o Biômetro

de Bovis ou Régua Biométrica. Este Gráfico lhe permite conseguir

ou construir Parâmetros quantitativos, dimensionais e qualitativos

com relação ao que será mensurado,

Outra função é sua utilização para mensurar a saúde Energética de

cada pessoa. Podemos conseguir saber em que nível de saúde o

mensurado esta vibrando, podendo desta forma oferecer dados

para um aconselhamento terapêutico ...

Biômetro de Bovis - Régua Biométrica

Gráficos em Radiestesia



O terceiro instrumento, mais um Gráfico, é o Decágono Duplo.

Este importante Valorizador Energético permite a potencialização

de Nomes manuscritos da pessoa a ser mensurada transformando-o

temporariamente ou pelo tempo necessário em um ”Testemunho”

com o mesmo valor de um testemunho orgânico ou mesmo do

imagético (foto).

Gráfico Decágono Duplo



Creio que os interessados em praticar a Radiestesia já tem como

informação quais são os Instrumentos tradicionais que são

utilizados por um Radiestesista.

Além dos Pêndulos, Régua Biométrica, Gráficos Radiestésicos,

Ponteiros, Forquilhas, Pilhas Radiestésicas, Dualrod, Antena de

Lecher, Antena de Baubi, etc..

Há um em particular que desperta grande interesse por ser um

instrumento de elaboração sofisticada e que pode ser aplicado

de várias formas e para várias finalidades, principalmente na Área

que se refere a Saúde...

Aurameter, Auramiter ou AurÍmetro

Aurameter



Este intrigante e Lindo instrumento é o "Auramiter", também

chamado de Aurímetro ou Aurameter...

O “ Auramiter " foi desenvolvido e pesquisado como possível

instrumento para uso em Radiestesia por mais de vinte anos, ou

entre as décadas de 40 e 50, por um Radiestesista e Pesquisador

dos Campos Energéticos e Vibracionais ambientais, minerais e

Biológicos de nome Verne Cameron.

Verne Cameron, a partir de vários ensaios, apresentou em 1952

uma versão do Auramiter (que de certa forma é replicada até

hoje) e abriu uma nova possibilidades de se obter respostas de

Emanações Energéticas afora o que já vinha sendo utilizado no

meio em questão.



O “ Auramiter " pode ser utilizado para prospecções de Energias

Biológicas, em seres humanos, plantas e em animais. No caso de

seres Humanos, pode ser usado para Prospecção Áurica, também

se adequa a mensurações de Energias Ambientais, Flutuantes,

Estáticas e de Memórias ou presenças Abstratas...

Não é difícil aprender a manipular o Auramiter, porém o que vai

proporcionar habilidade é o treino e muita prática, pois os

movimentos estimulados pelo manuseio do operador como

Tradicional Convenção, são “apenas” dois, o da Direita para a

Esquerda e de Cima para Baixo. Outros movimentos secundários

como Giros para a Esquerda ou para a Direita devem ser

Convencionados pelo Radiestesista...

Há várias versões deste útil e indispensável instrumento que tem

como principal parte sensibilizadora uma “Antena” sustentada

por uma Mola Helicoidal presa a um Cabo de Sustentação e um

Ponteiro Equilibrador. Estas versões apresentam como

diferencial o formato, material com o que é confeccionado e as

aspiras das molas estes podendo ser de Metais variados, o Cabo

de Empunhadura em particular podem ser confeccionados em

Madeira que é o que mais indico...

Faça bom uso de seu “ AURAMITER “... Mas tem uma informação

importante: Faça testes, experimente. Existem outros

instrumentos, como já citamos, que podem se adaptar mais ao

seu perfil, à sua sensibilidade.



Este instrumento muito usado por Técnicos em Radiestesia tem

como configuração original “duas varetas” metálicas de

aproximadamente 40 cm dobradas em “ L “ com a parte maior de 30

cm e a menor de 10 cm, esta para ser segurada com as mãos

enquanto a parte maior fica paralela na horizontal.

Dualrod

Com o passar dos anos e o desenvolvimento das técnicas e

metodologia da Radiestesia estas “ duas Varetas “ em “éle” foram

também transformadas em instrumentos mais elaborados e

tecnicamente mais sensíveis recebendo um “ Cabo “ como

empunhadura para serem segurados com mais conforto e tornando

o movimento das hastes mais soltos e sensíveis.

Dualrod



Estas Hastes podem ser confeccionadas com arames metálicos que

poder ser de origem ferrosa (carbono) ou não e são sustentadas por

cabos que por sua vez podem ser metálicos ou de Madeira, o que

mais eu indico.

O DUALROD pode ser usado em prospecções de Campo para

variadas finalidades como detecção de Jazidas de Minérios, Veios

de Água potável ou contaminadas, procura de objetos enterrados,

Cruzamentos de linhas Energéticas em fases Magnéticas ou

Elétricas, cruzamentos das Malhas Hartmman ou Curry para

determinar suas polaridades e também como instrumento de

mensuração do Campo Áurico de pessoas, Animais, Plantas e

Objetos...



O “ Dualrod “ é um instrumento versátil, de fácil manuseio e muito

aplicado nos segmentos de estudos da Geobiologia, estudos de

Emanações Energéticas de Subsolo, e também para quem trabalha

na área da Saúde, como detector e mensurador de estados

alterados do primeiro Corpo Energético de pessoas, a Aura da

Saúde...

Como funciona o DUALROD ?

Ao segurar as duas varetas, uma em cada mão, deve se ter o

cuidado de mantê-las bem alinhadas ao solo e equilibradas

“Paralelamente”...

Quando o Radiestesista tiver definido sua prospecção, passa a

questionar de forma objetiva a respeito do que quer saber como

“Afirmativo” ou Negativos do objeto mensurado...

Como convencionalmente determinado pelo segmento da

Radiestesia o tradicional é que quando as varetas se mantiverem

Paralelas ou se “Abrem” (esquerda e direita) a resposta é

“ NÃO “ de outra forma, quando as varetas se “ Fecham ” ou se “

Cruzam “ pode se considerar o “ SIM “ como resposta ao

questionamento...

É muito fácil trabalhar com o DUALROD, porem, como citado como

regra para a utilização de instrumento Radiestésico deve se treinar e

praticar incessantemente para se adquirir destreza e qualificação

profissional...



É muito fácil trabalhar com o DUALROD, porem, como citado como

regra para a utilização de instrumento Radiestésico deve se treinar e

praticar incessantemente para se adquirir destreza e qualificação

profissional...

É bom salientar que quando uma pessoa pega o Dualrod e sai

mensurando ou balançando as varetas de um lado para o outro com

o intuito de ter uma resposta seja for o objeto a ser mensurado sem

que tenha elaborado um “questionamento” ou seja “”feito uma

pergunta”” objetiva que ressonará com o objeto em questão lhe

trazendo como resposta uma reação “Mecânica” que fará com que

as varetas se movimente, não estará praticando a Radiestesia,e sim

tentando uma “ ADIVINHAÇÃO “ ...

Existem outros instrumentos de prospecção, com especificações e

modo de utilização diferentes, além dos Pêndulos, tais como: Régua

Biométrica, Gráficos Radiestésicos, Ponteiros, Forquilhas, Pilhas

Radiestésicas, Antena de Lecher, Antena de Baubi, que veremos

muito em breve.



Quer se aprofundar? Deseja conhecer outros instrumentos, como se utiliza

corretamente cada um deles? Na página final deste e-Book temos uma surpresa para

você.

É de bom senso o saber que nenhum instrumento de Radiestesia funciona por si só, pois

são objetos inanimados que não tem ações próprias... Um instrumento de Radiestesia é

apenas um “Ampliador de Reações Mecânicas” do operador...

Qualquer movimento que um instrumento venha a fazer sem que o comando do

Operador seja processado estará sendo aleatório, sem sentido, não representa

absolutamente nada em termos de resposta e não pode ser considerada como tal...

Toda e qualquer resposta  conseguida com os movimentos de um instrumento

Radiestésico deve ser precedida de um questionamento do operador, a pergunta que

deve ser direta e objetiva estimula uma sintonia do operador com o objeto analisado,

esta interação estimula uma reação mecânica do Sistema nervoso que por sua vez irá

movimenta o instrumento de forma “”Involuntária””...

O praticante de Radiestesia que pegar um instrumento afins e colocar em cima de um

testemunho ou objeto a ser mensurado e considerar os movimentos deste instrumento

como “resposta” sem que tenha questionado o que que quer saber como resposta estará

cometendo um grave erro de conduta, pois o “Instrumento” não tem um Cérebro,

portanto não pensa para exercer uma ação própria... Quando você usa um Talher para

se alimentar, este não transportará o alimento do prato para sua boca sem que você o

conduza adequadamente usando suas mãos, é a mesma forma que acontece com os

instrumentos Radiestésicos...

Quer saber mais? Então temos um presente especial para você, veja na próxima página.

Conclusão - Quer se
aprofundar?



Mini-curso GRATUITO.
Acesse AGORA:

UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS RADIESTÉSICOS

Com Prof. João Oreste Cafarelli

Para assistir ao mini-curso, CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO
ou digite em seu navegador o seguinte endereço:

http://divulga.onlinecurso.com/aula-1-prof-cafarelli

Para assistir AGORA Clique

AQUI

http://divulga.onlinecurso.com/aula-1-prof-cafarelli/ 
http://divulga.onlinecurso.com/aula-1-prof-cafarelli/
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