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RESUMO

A experiência aplicada por vários meses em atendimento a clientes à distância levou-me a escrever este trabalho que consiste em usar a Radiestesia (com o pêndulo, dual-rood, auramitter), a Radiônica com os gráficos, a Geoterapia com a argila pura e mais os chás, nos quais se dissolve a argila, pra com este conjunto se tentar a harmonização da pessoa como um todo, incluída no Universo, com êxito testado e aprovado pelos que passaram por ela.

1-

INTRODUÇÃO

Estamos todos envolvidos em um mar de idéias. Idéias claras e outras não tão claras. Idéias possíveis e outras menos possíveis. Há interpretações para quase tudo, mas agora é a hora de não só interpretar o mundo, mas transformá-lo, partir para a ação possível, a única eficaz porque aplicada na realidade. É como uma semente que, se plantada, cresce e dá frutos, e se não plantada, é só uma semente que não teve oportunidade de mostrar a vida que guarda. E neste estudo, as idéias são

sementes plantadas que expandem a força vital, tornando-se mais vivas e mais vida.

Estamos todos nos beneficiando das experiências das gerações anteriores. O universo continua a se expandir em contínua vibração. A lei da atração fala que coisas e vibrações semelhantes se atraem, portanto, tudo o que existe na realidade física existe por causa de um pedido direcionado, a partir desta realidade. Daí a importância de todos aqueles que nos antecederam e que pediram. Pediram respostas para perguntas, soluções para problemas, melhorias para situações e a realização de

desejos.

Viver a diversidade e os contrastes, definir a preferência e direcionar o desejo - é isso que produz a Energia Criativa do Universo e faz toda a vida evoluir.

Nesse trabalho é usada a Radiestesia que através do pêndulo contatando o inconsciente através das ondas eletromagnéticas e decodificando-as para saber das individualidades pessoais e desequilíbrios, mais o uso da Geoterapia que é um poderoso instrumento de harmonização, otimizada pela ação das energias dos princípios ativos existentes nas plantas direcionadas para os desbloqueios de meridianos, juntamente com a Radiônica, que expande em grande intensidade as energias

vibratórias, há um excelente resultado na harmonização pessoal aqui, do cliente à distância.

Harmonização pessoal é alinhar-se com seu SER ESSENCIAL, que tem um poder de transmitir-lhe clareza, vitalidade, entusiasmo, bem-estar físico, abundancia em todas as coisas que considera boas e uma exuberante alegria. Este é o estado natural do ser que realmente é.
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MATERIAL E METODOLOGIA

2.1- Material empregado:

Ficha do cliente, fornecida pelo SINTE com os pontos de alarme e meridianos desenhados;

Pêndulo neutro, dual-rood, auramiter;

Gráficos de Radiônica;

Argila;

Folhas desidratadas para chás fitoterápicos

2.2- Métodos realizados:

Atendimento à distância usando as fichas dos clientes.

O procedimento adotado para o atendimento à distância é o seguinte: em primeiro lugar, há o contato do cliente conosco, via telefone ou e-mail solicitando ser atendido à distância, porque está impossibilitado de vir presencialmente por vários motivos: ou mora muito longe, em outra cidade, ou país, acamado, ou outros motivos. Fornece seu nome, data de nascimento e endereço, tudo isto passado para a Ficha do cliente com o desenho do corpo, os pontos de alarme e meridianos

desenhados.

Passa-se ao estudo do cliente individualmente:

Qual a cor de viração da aura da personalidade?

A qual Movimento Chinês pertence?

Anota-se estas informações. Continua-se a análise com o pêndulo. Quais os meridianos bloqueados?

Providência: desbloqueio com o grafite.

Quais os chakras bloqueados e glândulas desequilibrada? Quais os estados emocionais mais tensos? Aqui é que entra a nossa tarefa para maximizar os resultados. Qual a planta que vai ajudar a otimizar esta maximização?

Escolhida com o pêndulo esta planta. Faço um chá mínimo numa xícara com ela e depois de esfriado, coloca-se nele a terra pura, a argila e mistura-se com um palito novo (pau de picolé comprado na papelaria, que serve para trabalhos de criança de pré-escolar). Feito este barro, é colocado na ficha do cliente no local onde está mais bloqueado e deixado lá. Molha-se este barro durante aquele dia por três vezes e no outro dia o mesmo é jogado fora e substituído por outro novo e molhado mais três

vezes. Assim, por, no mínimo, sete dias, podendo ser mais e quando se molha este barro, vai-se emitindo bons pensamentos de harmonização para aquele cliente que está sendo tratado. A energia atravessa todas as distâncias e faz efeito lá onde o cliente está e dentro de poucos dias ele terá melhorado tanto física como emocionalmente e estará equilibrado, sem nem saber como.

É preciso que o cliente participe deste processo, colocando-se na posição de receptor que quer ser trabalhado e que acredita na emissão e recepção de boas vibrações e radiações para ele.

3-

RADIAÇÕES

A física atômica - molecular - nuclear nos prova que de cada corpo emana radiações, cujas ondas são tanto mais curtas, quanto maior for a sua temperatura.

A Radiestesia se ocupa essencialmente da captação das emanações dos corpos. Vejamos algumas espécies de radiações:

3.1 - RADIAÇÕES FÍSICAS:

No mundo atômico foi descoberta uma variedade abundante de irradiações pelo fato de os átomos se comporem de elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas que sofrem contínuos deslocamentos e combinações com elementos e partículas de outros átomos.

Há uma contínua intercombinação química, todos esses fenômenos físico-químicos provocam radiações e vibrações que denominamos físicas ou eletromagnéticas.
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3.2 - RADIAÇÕES MENTAIS:

Toda atividade mental emite radiações com as mais variadas ondas, já comprovadas pela Medicina através do eletroencefalograma. Por isso, a morte clínica não é aceita quando for comprovada a ausência de qualquer radiação mental.

Outra comprovação das ondas mentais são as emanações neuroenergéticas da nossa mente que provocam a variada fenomenologia psicocinética, já largamente comprovada pela PARAPSICOLOGIA.

O nosso sistema nervoso é sempre estimulado pela mais variada gama de radiações que estão perto de nós e pelos nervos aferentes são conduzidas ao cérebro. Essas ondas geralmente passam despercebidas, mas no momento em que a nossa mente se coloca em sintonia com elas, o nosso cérebro, através dos nervos aferentes, pode transferir essas captações ao pêndulo ou à varinha, imprimindo-lhes variados movimentos que transistorizam as mensagens do inconsciente para o nível

consciente.

Desta forma, podemos conhecer realidades que, de outro modo, seriam difíceis ou até impossíveis de serem conhecidas, como sejam a existência da água, minerais, tesouros escondidos no subsolo, objetos perdidos, desequilíbrios energéticos, etc.

O bom radiestesista nunca se cansa de estudar as radiações.

3.3 - ONDAS RADIESTÉSICAS:

Se todos os corpos emitem radiações, existem inúmeras radiações que se interligam, mas só captamos as que nos interessam. Por isso, quando vamos estudar alguém, escrevemos o nome e a data de nascimento daquela pessoa para individualizar o tratamento e nosso inconsciente possa captar através das ondas, as radiações que aquela pessoa emite e assim decodificá-la. Chamo este estudo de DSN - “Decodificar Subconsciente Naturalmente”, cujo método está incluído no todo do nosso

tratamento que é denominado TDNH - Terapia Despertar Notável Holístico, que é o descobrimento dentro de si mesmo de um novo modo de ver os acontecimentos para alcançar o plano harmonioso de bem-estar.

Os seres emitem radiações e os animais já sabiam e usavam isso desde sempre, por exemplo, a abelha tem um sistema nervoso organizado para vibrar a uma frequência determinada e sentir as flores melíferas a uma grande distância e captar as radiações características da colméia materna.

Já foi demonstrado que as flores melíferas têm exatamente a mesma frequência vibratória da abelha. Os animais só sintonizam nas ondas que lhes são necessárias para conservar e propagar a sua espécie.

A pessoa humana sintoniza a onda que lhe aprouver; para isso, ela “fecha” seu cérebro outras ondas que não lhe interessam e capta as ondas que precisa no momento.

Um bom procedimento é esfregar as mãos estabelecendo um curto circuito desimpregnando-se das radiações estranhas e, em seguida, usando a Ficha de Cliente com as informações da pessoa, sintonizar com as radiações dela para o teste a ser estudado.

3.4 - RADIAÇÕES TELE-TERAPÊUTICAS NA ATMOSFERA:

Disse Aristóteles que o mínimo movimento de um dado repercute até o fim do mundo. É sabido que todo corpo emite radiações que se espalham na atmosfera. Essas radiações, partindo de uma pessoa humana, podem ser portadoras de uma mensagem que se realiza em alguém, a que esteja afetivamente ligado, mesmo estando longe.

No livro Noções Práticas de Radiestesia, do Pe. Bordeaux (TASLEY, 2005), é narrado que Mme Barret equilibrava muitas pessoas só colocando a mão em direção delas. Também é relatado o fato de um terapeuta ter grande êxito de harmonizar pessoas passando a mão sobre a fotografia. Perguntavam-lhe se tinha sempre êxito, ele respondia que não e não sabia dizer porque, pensamos que era porque alguns estavam mais receptivos ou não.

É falado também que outro terapeuta recebeu uma carta com alguns cachos de cabelos de sua cliente, cuja febre não a largava e após colocar umas ervas sobre seus cabelos, a cliente lá longe se restabeleceu.

Estes fatos, em Radiestesia, são chamados de ONDAS EQUILIBRADORAS DA ENERGIA.

Conclui-se daí que: a extensão das ondas existe a distâncias incomensuráveis; a possibilidade de dirigir livremente as próprias ondas e as ondas de uma planta para uma determinada meta, supondo sempre um ato de vontade.

3.5 - INCONSCIENTE:

O inconsciente ocupa uma posição de primeiro plano na produção dos fenômenos radiestésicos. Quando o radiestesista opera, está em estado de vigília, e em plena posse de todas as suas faculdades conscientes. Ele se concentra voluntariamente sobre o objeto de sua pesquisa, esperando a resposta pelos movimentos do pêndulo.

O Radiestesista, ao iniciar sua pesquisa, precisa fixar sua atenção num objetivo bem definido. Isto estimula o inconsciente em suas faculdades perceptivas e seletivas. As interrogações claras e diretas vão determinar respostas certas.

Psicologicamente, é impossível compreender o inconsciente, pois ele contém, simplesmente, todos os caracteres da vida psíquica. Por isso, o seu papel é extremamente importante e condiciona uma grande parte de nossa atividade consciente, tanto mais que ele está sempre desperto, não conhecendo nem cansaço nem erro.

Nas pesquisas radiestésicas, as faculdades de percepção e de seleção permitem ao inconsciente perceber diretamente a resposta certa e externá-la com os movimentos do pêndulo.
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O inconsciente efetua de uma maneira automática, em relação às coisas inacessíveis aos nossos sentidos, a operação de discernir, reconhecer e identificar as manifestações exteriores das coisas.

Fora dos estímulos físicos, sociais e vitais somos dirigidos por causas interiores, sejam fisiológicas, sejam psicológicas. Essas causas, ao aparecerem na consciência, prendem a atenção, mas na maioria das vezes, permanecem desconhecidas, agem do fundo do inconsciente e determinam atos independentes da inteligência.

A atividade do inconsciente não produz cansaço, pelo contrário, descansa, relaxa. O radiestesista deve exprimir o seu desejo com calma, serenidade e convicção, pensando somente no objeto da pesquisa. Cumpre proceder sem pressa, sem ardor e esperar o tempo necessário para a reação do inconsciente. Se essa reação não vier, deverá ser atribuído seja a uma expressão inadequada do desejo, seja a uma impossibilidade de uma resposta positiva.

As pesquisas radiestésicas são, em geral, simples. Quando a resposta não vem rapidamente é porque a questão é muito complexa e o inconsciente precisa de tempo para dar a solução.

O pesquisador, se abandonar a pesquisa por um tempo, pode ser surpreendido com a resposta em determinado momento sob a forma de um insight, um lampejo de solução favorável e completa.

O trabalho do inconsciente não resulta de um princípio misterioso, vindo das profundezas do infinito. É uma espécie de gestação lenta dos elementos introduzidos em nós pelo estudo, e um certo trabalho preparatório de reflexão consciente. O resultado dessa gestação não é sempre uma solução completa, toda acabada, mas inspirações, intuições, sugestões que facilitam um trabalho consciente complementar a essa solução. Um dos segredos básicos para obter uma resposta certa do

inconsciente é saber formular as suas interrogações mentais.

O campo vital é o corpo sutil, corpo etérico, de energia, que envolve o corpo físico e é condutor das forças que, através dos chakras, estimulam o funcionamento da forma física.

Portanto, a função primordial do campo vital ou corpo sutil, é de conduzir a energia para o corpo físico e vitalizá-lo, integrando-o ao campo vital da terra e do sistema solar. No plano etérico, todas as distinções desaparecem, porém, a individualidade permanece. Bailey afirma: “O corpo etérico reage normalmente, como é de seu desígnio, a todos os estímulos oriundos dos veículos mais sutis. Ele é essencialmente um transmissor e não um gerador... o compensador de todas as forças que

chegam ao corpo físico (denso).”

Eugene Cosgrove, em seu livro Letters to a Disciple fala sobre a questão da importância prática do corpo etérico.

O corpo etérico ou sutil tem uma influência muito grande sobre o corpo físico e esta influência é exercida através dos núcleos ou chackras que se localizam, os principais, ao longo do canal espiral etérico.

Cada núcleo ou vórtice de vitalidade ou chakra possui o seu correspondente no corpo físico denso.

O importante é que os núcleos físicos ou órgãos localizados são efeitos da ação vibratória dos núcleos etéricos. Estes, por sua vez, são efeitos dos núcleos correspondentes nos níveis emocionais.

Em nossa fisiologia existem sete núcleos - três primários e quatro secundários. Eles não somente possuem as suas correspondências no organismo físico, como também no sistema planetário e nos organismos do sistema solar.

Os três principais núcleos são: a cabeça, a testa e o coração. Os quatro secundários são: o plexo solar, laríngeo, umbilical e a base da espinha.

Cosgrove efetua esta divisão dos núcleos em primários e secundários, baseando-se nos três aspectos da energia encontrados na alma. Os núcleos da cabeça relacionados com o princípio da vontade, os da testa, com a Inteligência Ativa, e os do coração, com o Amor-Conhecimento. Os demais são um pouco menos importantes para a evolução.

Existem além destes sete mais 21 chackras menores, distintos e inúmeros núcleos de energia menores no mecanismo humano. O núcleo umbilical, de categoria própria, recebe a energia fluida do sol e distribui aos outros núcleos e ao corpo etérico.

Alice Bailey amplia a explanação de Cosgrove quanto à importância do corpo etérico, dizendo: “São os núcleos que mantêm o corpo coeso e fazem dele uma totalidade coerente, vitalizada e ativa... uma pessoa pode estar desarmonizada e indisposta, ou forte e saudável, de acordo com o estado dos núcleos e de seus precipitados, as glândulas”.

O tratamento radiônico é feito pela detecção de onde se encontra a energia estagnada para colocá-la em ação e assim revitalizar os núcleos, que são os chakras e, em consequência, harmonizar as glândulas para que a pessoa se sinta bem.

Este sentir-se bem só é duradouro, se a pessoa que recebe o tratamento amplia a sua consciência através da modificação do seu comportamento e de suas ações.

Tenho convicção de que, se prestarmos um pouco mais de atenção aos núcleos de força que geram e governam as glândulas, melhoraremos como praticantes de Radiônica, porque teremos melhores resultados.

Os aparelhos de Radiônica são emissores de certos tipos de ondas que permitem, por um fenômeno de harmonia vibratória próxima da Radiestesia, harmonizar as ondas pessoais do pesquisado com a desta ou daquela pessoa. Realizado esse acordo de simpatia, é então possível procurar quais são as freqüências que estão perturbadas no cliente. O Dr. Abrams, no início do século XX, constatou que se um órgão estava com problemas emitia um som diferente, uma vibração diferente. Usava o

método de consulta à distância, colocando uma gota de sangue do cliente num mata-borrão (papel especial, tipo absorvente) para estudá-lo através das radiações pessoais daquele.

4

-

RELAÇÃO D

OS SETE PRINCIPAIS CHAKRAS ESPINAIS COM A GEOTERAPIA:

1 - CORONÁRIO: Cor: Violeta.

Glândula relacionada: Pineal.

Área de influência:

Atributos:

Parte superior do cérebro; olho direito.

Equilíbrio espiritual.

Positivo: Iluminação.
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Negativo:

Arrogância, orgulho, fanatismo, fuga para a fantasia.

Onde colocar o barro (argila com chá):

2- FRONTAL:

Altura do ponto de alarme do estômago.

Cor: Anil.

Glândula relacionada: Pituitária.

Área de influência:

Parte inferior do cérebro; nariz; seios; sistema nervoso.

Atributos:

Positivo:

Intuição.

Tolerância, forte intuição, união familiar, justiça.

Negativo:

Paralisia mental, cinismo, austeridade, inconveniência.

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

da vesícula biliar.

3- LARÍNGEO:

Cor: Azul.

Glândula relacionada: Tireóide.

Área de influência: Olho esquerdo; ouvidos.

Atributos:

Positivo:

Essência espiritual do cosmo.

Alegria, versatilidade, espiritualidade, paranormalidade.

Negativo: Preguiça, inércia, Fraqueza,

Auto-indulgência.

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

do pulmão.

4- CARDÍACO:

Cor: Verde ou rosa.

Glândula relacionada: Timo.

Área de influência:

Atributos:

Positivo:

Negativo:

Coração, sangue, sistema circulatório.

Força vital da terra.

Determinação, paciência, equilíbrio, confiança.

Visão estreita, desejo de segurança, ciúme, inveja.

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

do coração.
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5-PLEXO-SOLAR: Cor: Amarelo.

Glândulas relacionadas: Baço, pâncreas.

Área de influência:

Estômago , fígado, vesícula biliar.

Atributos: Intelecto.

Positivo:

Mente sutil, sensibilidade, comunicação, criatividade.

Negativo:

Inconstância, compulsão, superficialidade, egoísmo.

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

do baço, pâncreas.

6- ESPLÊNICO:

Cor: Alaranjado.

Glândula relacionada: Gônadas.

Área de influência:

Atributos:

Positivo:

Negativo:

Aparelho reprodutivo.

Equilíbrio físico, mental.

Tolerância, compreensão, organização, liderança.

Pressa, teimosia, crítica, indecisão

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

da bexiga.

7- BÁSICO:

Cor: Vermelho.

Glândula relacionada: Supra-renal.

Área de influência:

Atributos:

Coluna espinal, rins.

Energia física, vida

Positivo:

Negativo:

Alegria, extroversão, paixão, coragem

Cólera, tensão nervosa, agressividade,

possessividade.

Onde colocar o barro (argila com chá):

Altura do ponto de alarme

dos rins.

5-

VALOR DA GEOTERAPIA E SUAS APLICAÇÕES
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Geo = origem, terra. A terra tem um poder de restauração muito grande. Nós a herdamos de graça e, muitas vezes, quase não a utilizamos. Dela vêm nossos alimentos.

O homem moderno não usa a terra, perdeu o contato físico com ela. Só usa calçado de borracha e outros que o isolam da mãe-terra, deixando de usufruir os benefícios advindos da proximidade com ela, como descarregar energias negativas e puxar energias positivas só com o caminhar descalço sobre a terra. Vive-se poluindo a terra por toda parte e não se usa-a para a harmonia pessoal.

Os índios utilizam muito a terra como processo harmonizador. Quando são picados por uma cobra venenosa ou ferroados por uma abelha ou vespa, põem terra úmida ou barro sobre o ferimento e o que acontece: sai o veneno, não incha e a dor é eliminada em poucos instantes. Para acabar com a febre, o índio também costuma enterrar-se por algum tempo e depois tomar um banho frio. Basta isso para que a febre desapareça.

A terra, como diz M. Lezaeta Acharan, “refresca, desinflama, descongestiona, purifica, cicatriza, absorve e acalma, é um laboratório de vida e jamais nos prejudicará a terra pura”.

São inúmeros os desequilíbrios energéticos capazes de se harmonizarem com o uso da argila, barro, em aplicações exteriores e no corpo, e de acordo com as radiações detectadas pelo pêndulo com a análise do cliente à distância usando a Ficha do Cliente os pontos de alarme, os chakras, vamos usando com persistência as aplicações do barro que fazem verdadeiros “milagres”.

5.1- Algumas normas para o uso da argila como cataplasma:

Colher terra virgem, pura, não importa a cor, em profundidade (meio metro), de preferência no meio do mato ou cavar bastante buraco no barranco e tirar a terra do fundo;

Peneirar e desmanchar os torrões maiores; em seguida, secar esta terra ao sol e guardar em vasilha que não enferruje ou oxide, como é o caso do ferro, cobre e alumínio que não devem ser usados para guardar o produto. Pode-se usar a terra fresca colhida na hora sem secar, evidentemente;

Ao usar, misturar água limpa e deixar repousar um tempo até que a argila se desmanche por si;

Misturar bem até formar barro liguento; não usar metal para isso;

Usar a argila só uma vez e depois joga-se fora;

Perseverar, isto é, quando se começa a aplicação de argila, não se deve interromper durante, pelo menos, 10 dias;

Pode provocar dor; neste caso, usa-se por menos tempo - uma hora por dia;

A água em que se mistura a argila deve ser pura, natural e pode ser substituída em certos casos por chás de plantas, como alecrim, cavalinha e outras.

5.2- Efeitos obtidos com o uso da argila:

A terra é bactericida, isto é, mata bactérias, elimina células estragadas e forma outras novas;

Cicatriza inflamações internas;

Purifica e enriquece o sangue;

Fortifica os órgãos internos, desperta forças vitais, sem ser um excitante;

Acaba com parasitas e vermes;

Harmoniza a pessoa como um todo.

A argila tem poderes ainda não completamente desvendados. O notável é que ela age positivamente, mesmo sendo colocada à distância, no testemunho do cliente, como é o caso deste nosso estudo e pesquisa, aqui, na Ficha do Cliente.
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CASOS EXEMPLARES

Nomes fictícios de clientes:

1º caso

: M. C. feminino, 33 anos, cabeleireira. Trabalha na pastelaria, de segunda a sexta-feira, das 6 h às 16 h; de 17 h às 20 h e no sábado é cabeleireira. Há dois meses a quando estava fritando pastéis, a gordura respingou em sua mão direita, queimando-a. Iniciou-se o tratamento com argila com folha de babosa, na mão do desenho da ficha de cliente.

A cliente nem precisou ir ao Pronto Socorro, porque não sentia dor e rapidamente no outro dia já não realçava nada.
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2º caso

: N. B., feminino, 42 anos, dona de casa. Vai passar o café com muita pressa e tudo vira em cima dela, queimando-lhe a perna. Iniciou-se o tratamento com aplicação da argila com babosa, no ponto de alarme do estômago. Houve melhorias imediatas e visivelmente significativas.

3º caso

: J. F, feminino, 55 anos, aposentada. Muito angustiada e nervosa, não melhorava com nada; pensei: é bloqueio do meridiano do coração; apliquei barro na altura do chakra cardíaco e dentro de 2 dias, ela resolveu voltar a cantar no coral.

4º caso

: M, S, masculino, 35 anos, pedreiro. Agitadíssimo, e com nariz entupido, falando sem parar. Barro na barriga, no desenho, acalmou-o e desentupiu o nariz em 2 dias.

5º caso

: C, F, feminino, 29 anos, professora de 1º grau. Não conseguia engravidar, apesar de tratamentos com os melhores médicos da região. Coloquei barro no baixo ventre dela por 20 dias com chá de tiririca e já têm hoje 6 meses as gêmeas.

6º caso

: P. M, feminino, 83 anos, aposenta. Caiu da escada e foi parar no Pronto Socorro; ficou toda roxa e apresentava dores por todo o corpo. Coloquei barro na ficha dela nos braços e abdômen, até os médicos ficaram admirados como ela melhorou rápido com os “remédios deles”, ficou até sem olheira.

7º caso

: S, R, feminino, 14 anos, estudante. Brigou com outra adolescente rebelde e se feriu com estilete no rosto. Polícia e vários pontos. Coloquei barro à distância, nos ferimentos do rosto dela, e nem cicatriz ficou, mas mudou de cidade.

8º caso

: L.. A, masculino, 45 anos, aposentado. Trêmulo e andar vacilante. Tratamento com os melhores médicos da região devido ao fato de possuir um excelente plano de saúde, mas sem grandes resultados, nem mais conseguia levar os alimentos à boca, sua esposa já desesperada veio até mim com um retrato dele. Eu anotei seus dados na ficha de Cliente e comecei a colocar o barro (argila com chá cipó mil homens) na altura do ponto de alarme do baço-pâncreas. No final de 30 dias, ele começou

a levar os alimentos à boca, hoje com 90 dias de tratamento já apareceu na minha presença, mas o pescoço continua um pouco caído, está continuando o tratamento.

9° caso

: M. H, feminino, 19 anos, estudante. Não queria mais estudar de maneira nenhuma, tinha parado na metade do 3° ano do Ensino Médio. Muitas sessões de Psicoterapia Holística e aplicação de argila com chá de cinco folhas, na altura do coração, já resolveu o caso com o ex-namorado, esqueceu-o, voltou a estudar e prepara-se alegre para o vestibular.
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RESULTADOS

Nós, Terapeutas Holísticos, em busca da harmonização total, passamos por várias fases em que dedicamos atenção especial a uma determinada técnica e eu nos últimos meses tenho tido bons resultados com a Geoterapia à distância, o que me tem levado a trabalhar neste sentido, quando necessário e ver como é bom não desanimar, porque, se a princípio nada muda, com o passar do tempo e as aplicações contínuas, muito se vai conseguindo, não somente no físico, mas também nos outros

corpos sutis.

Em um grupo de 100 clientes estudados à distância em que foi feito este tratamento, o resultado é o seguinte:

90% excelente resultado;

5% bom resultado;

4% regular resultado;

1% não quis opinar

Por esta razão, eu sinto-me matematicamente confortada para recomendar estes procedimentos, principalmente quando for bem longe na Geografia e não tiver como fazer outro procedimento presencial.
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DISCUSSÃO
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A vida aqui no nosso planeta Terra está no auge e melhorando a cada dia. Isto porque, segundo as Leis do Universo, todas as coisas estão em eterna expansão e aperfeiçoamento.

Esta expansão é alcançada todos os dias quando um de nós se propõe a trabalhar para oferecer amor, boa vontade, carinho e paz para o outro. Assim, dá-se a expansão. Cada um de nós é agente de expansão da alegria, do bem-estar geral.

Neste nosso estudo sobre a Radiestesia e Geoterapia vamos como são importantíssimas as ondas vibracionais de expansão para levarem energias positivas para as pessoas equilibrando-as à distância também com a ajuda dos gráficos da Radiônica e chás de Fitoterapia.

Talvez ainda não tenhamos consciência que nossa natureza é vibrátil, cada um de nós é um ser vibrátil vivendo um universo vibrátil. Na verdade, tudo é vibrátil. Na hora que você concentra sua atenção em alguma coisa, como uma ideia, uma recordação, uma situação que esteja observando, um sonho ou algo que esteja visualizando, você está ativando a vibração.

No momento em que o objeto de sua concentração provoca essa ativação, esse conteúdo vibrátil se torna seu ponto de atração. Sempre que você pensa de forma concentrada em alguma coisa, o conteúdo vibrátil dessa coisa se torna uma parte ativa de sua essência vibrátil - e o objeto da sua atenção começa a se aproximar de você.

A maioria das pessoas não percebe que pensar sobre alguma coisa equivale a chamar a essência dessa “alguma coisa” para a vida delas.

A Radiestesia usada para detectar os desequilíbrios, com o pêndulo, nos meridianos, nos faz mais objetivos quanto ao tratamento. A Radiônica com seus gráficos nos aproxima da melhor harmonização completada pela Geoterapia com chás fitoterápicos individualizados e assim desperta na pessoa em questão uma vida nova, uma melhor aspiração para desejar novas metas, trabalhar em si uma visão mais ampla de uma vida que se renova a cada dia, se expande e se fortalece.

Esse procedimento de aplicação da Geoterapia faz parte do todo da Terapia por nós trabalhada que visa a harmonização total e o nome é “Terapia Despertar Notável Holístico” – TDNH, como já foi citado neste estudo. Através de várias técnicas como Relaxamento com Cromoterapia, Sintonizar das ondas individuais, conscientização do passado, perdão, bênção e libertação das tristezas, a pessoa vai caminhando no aperfeiçoar de si mesma e em conseqüência deixa de sentir inúmeros sintomas físicos e

sem estes, ela se torna mais sensível a querer trabalhar em si mesma os sintomas energéticos e tentar eliminar as tristezas e as marcas mais profundas que lhe foram impingidas pela vida e que a fazem ser como é.

È preciso mudanças. Mudanças positivas para se levar a vida com mais alegria e emitir radiações benéficas que irão beneficiar a todos que se aproximarem, contribuindo assim para o equilíbrio também do universo.

Estudo a pessoa com o pêndulo, chego a conclusões, coloco o barro feito com o chá na Ficha de Cliente com o nome, embaixo está um gráfico de Radiônica e ainda rodo o pêndulo emitindo e mandando boas vibrações, através de boas palavras que vão ajudar a pessoa a querer melhorar.
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CONCLUSÃO

Neste mundo moderno de constante correria somos levados a vibrar, muitas vezes, ao ritmo do medo. Nós não só tememos coisas e situações que são realmente perigosas, mas mesmo nos momentos de lazer, inventamos deliberadamente coisas com que nos assustarmos. Muitos dos nossos temores nada têm a ver com o perigo físico. Eles envolvem situações que afetam o nosso ajustamento a um mundo confuso ou a pessoas igualmente confusas.

Passamos grande parte de nossa vida correndo em círculo como se estivéssemos em um teatro em chamas. Criamos e vivemos sob tensão nervosa. Somos intensamente emocionais, mesmo bem ajustados ao nosso ambiente. Nossa energia está sempre em tumulto. Por isso, precisamos sempre equilibrá-la.

O Terapeuta Holístico usa de várias técnicas e se especializa sempre, visando este harmonizar tanto dele mesmo quanto do cliente, e, neste estudo, usamos a ARGILA na Ficha do Cliente e notamos que as radiações emanadas daí vão atuar diretamente à distância nos cinco corpos do cliente, proporcionando-lhe um maior bem-estar.

Esta vibração da radiação conecta o cliente ao ser que realmente é, trazendo-lhe maior alegria, amor, liberdade e progresso.

Esta conexão da pessoa com sua essência é o equilíbrio, é a manifestação de vida perfeita, é o estado de ser mais natural.

Esse equilíbrio também é mantido por pensamentos, de vitalidade, entusiasmo, bem-estar físico, abundancia, exuberante alegria.

Pensar sobre alguma coisa equivale a chamar a essência dessa “alguma coisa” para a vida, como já dissemos anteriormente. Quando se coloca a argila sobre a Ficha de Cliente individual você está atraindo energias harmonizadoras para aquele cliente, proporcionando-lhe um equilíbrio maior e duradouro.
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