Radiestesia e Geobiologia em nossa casa

Em nossa casa são geradas freqüências que podem contribuir para nossa saúde ou
doença. Nós interagimos com elas dia e noite. Apesar de as pessoas serem diferentes
entre si e reagirem de forma diferente, os aspectos a seguir enumerados são os mais
freqüentes e alcançam as pessoas. A seguir veremos onde a radiestesia e geobiologia
podem ajudar:

Eletromagnetismo: Redes de alta tensão perto da casa, muito eletromagnetismo
dentro de casa como: transformadores, computadores, scanners, alarmes, rádio
relógio perto da cabeceira da cama, muitos imãs, televisões, fiação em lugares
estratégicos, podem ultrapassar a nossa capacidade de conviver com eles. Neste
caso, os glóbulos vermelhos sofrem alterações magnéticas, grudam uns nos outros,
diminuem a oxigenação, alteram a composição dos hormônios e podem nos deixar
doentes. Na Europa já existem clínicas especializadas para tratar deste tipo de
enfermidade.

Radioatividade: Existem algumas pedras naturais que são utilizadas na decoração
da casa com índices de radioatividade superiores aos considerados aceitáveis. Da
mesma forma constatou-se a existência de alguns raros tipos de rejuntes, bem como
pisos e azulejos e outros materiais de construção que contém sais de tório e urânio e
podem ser prejudiciais à saúde.

Fungos, ácaros e poeiras: Falta de sol, muita umidade, aparelhos de ar
condicionado sujos, manejo incorreto da higienização, são capazes de deixar a casa
em condições impróprias para se morar.

Muitos metais: Grandes quantidades de minério de ferro ou de outros metais no
subsolo podem, através do efeito galvânico facilitar o aparecimento de anemias e
outros problemas, dependendo do metal. Prédios com muito metal também podem
ultrapassar certos limites.

Gaiola de Faraday: Muitas telas de metal nas edificações podem causar este efeito.
Emissões geopatológicas: Existem inúmeros estudos comprovando que o subsolo
é capaz de emitir frequências estranhas ao organismo humano e que sendo muito
diferentes daquelas do corpo humano podem gerar problemas de saúde, inclusive

reduzir a resistência do corpo humano, permitindo a instalação de graves
enfermidades. Na maioria das vezes trata-se apenas de alguns lugares na casa.

Microondas: As microondas emitidas pelos mais diversos equipamentos, fora e
dentro de casa também tendem a ser prejudiciais:

Frequências do próprio imóvel: As formas da própria construção podem ser
capazes de gerar frequências pouco saudáveis.

Instalações e móveis: Numa verificação radiestésica à vezes se constata a
existência de alguma instalação ou móveis os quais ou pela sua forma ou por
substâncias tóxicas exaladas são prejudiciais à saúde.

Materiais de limpeza: Muitas vezes são utilizados materiais de limpeza
extremamente tóxicos que são inalados ou tocados pelas pessoas e que merecem
uma análise mais cuidadosa.

Plantas descontaminantes: A NASA após muita pesquisa descobriu que existem
plantas capazes de descontaminarem rapidamente ambientes onde existem
substâncias tóxicas e que também podem ser recomendadas para melhorar
significativamente o ambiente dentro de casa.

Memória das paredes: Apesar de ser um assunto controvertido, muitos
pesquisadores constataram que as paredes de alguma forma, como se fossem um
DVD, gravam acontecimentos que houve naquele ambiente, o que poderia influenciar
a vida dos seus atuais moradores.

Efeito cumulativo: O desequilíbrio e a doença são causados frequentemente pelo
efeito cumulativo de diversos dos aspectos acima apontados.
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