1. PERGUNTAS SÔBRE O FUNCIONAMENTO DO PÊNDULO ENVIADAS PARA
A ABRAD E RESPONDIDAS POR MIM. PODE SER ÚTIL PARA OUTRAS
PESSOAS QUE TÊM DÚVIDAS SEMELHANTES. SÃO MUITAS RESPOSTAS QUE
PODEM SER RESPONDIDAS À MESMA QUESTÃO. OPTEI POR ESSA PELA
MINHA EXPERIÊNCIA E VISÃO PRÓPRIA.
Data: Fri, 13 Jun 2008 23:29:10 -0300
Assunto: Fwd: Pêndulo
> Data: Wed, 11 Jun 2008 15:54:23 -0300
> De: Sueli
> Para: paulo@abrad.com.br
De: "Abrad Contatos" paulo@abrad.com.br
Para: " Marcos Alves de Almeida" geomarcos@terra.com.br.
Queria saber se o pêndulo pode ser usado para responder a qualquer pergunta?
Tenho feito isso e ele está me informando até o dia e o mês em que irá acontecer
algo. Como estou começando agora, ainda nada foi confirmado, apesar da aparente
precisão que ele tem demonstrado. Isso é possível? Tenho lido alguns sites sobre
radiestesia, mas eles falam do uso na natureza, ambientes, localizar objetos ou
pessoas desaparecidas, locais de trabalho, etc, mas não dessa forma.
Obrigada. Sueli.
RESPOSTA À PERGUNTA DA SUELI
Oi, Sueli!
A radiestesia é o meio de se acessar informações não perceptíveis pelos cinco
sentidos. No entanto, o "pêndulo" em si é um pedaço de madeira trabalhado e um
fio.
Na verdade o pêndulo tem a função de aumentar a sua percepção às vibrações
microvibratórias, nesse sentido a radiestesia não funciona por si só, por um simples
aspecto: você pensa, mas não percebe e a percepção percebe, mas não pensa.
A radiestesia tem a função de amplificar, qualificar e quantificar aquilo que você
está buscando.
Fazer perguntas ao "pêndulo" não passa de um absurdo, por exemplo: A Terra vai
explodir e desaparecer? Sim, responde o "pendulo"! Ai você fica desesperada, pois
o "pêndulo não mente" como dizem alguns. De fato a Terra vai explodir mesmo,
pois o Sol vai crescer e explodir levando tudo que está em volta. Isso é constatado
pela ciência.
Mas, por isso você tem que seguir com outras questões, pois o mundo espacial é
complexo e não pode ser respondido com questões tão simples.
Por isso você deve fazer a segunda pergunta: Quando? Daqui a uns 4 bilhões de
anos! Entendeu? Perguntas sim e não, simplificadas, sem ter conhecimento do que
se está perguntando não funciona.
É claro que para perguntas simples, tipo: devo por mais sal nesta comida? Se
responder sim, ótimo e se responder não, ótimo também. Não tem importância
nenhuma, no máximo a comida vai ficar mais salgada.
Mas se você vai marcar um poço d´água, através de sondagem rotativa, à grande
profundidade, cerca de 400 m, você não pode perguntar para o "pêndulo" aqui vai
ter água? Loucura, pode-se dizer que tem água, mas essa água pode ser de
subsuperfície, do lençol freático, etc... Imagine: um poço pode custar
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R$100.000,00 e não se pode usar um único parâmetro para se deduzir a presença
de água. São muitos parâmetros (Leia o livro do António Rodrigues: "Radiestesia
Clássica e Cabalística", aonde eu participo escrevendo sobre água subterrânea e
geobiologia). Nesse livro você vai encontrar tudo sobre a radiestesia atual.
Você verá que a radiestesia é uma ciência complexa, porque exige conhecimento do
objeto que se está estudando.
A radiestesia é só o meio, o instrumento de medição das ondas microvibratórias
que compõem o nosso mundo. Não adianta você ter um instrumento, como um
microscópio eletrônico, se você não sabe como utilizá-lo e no quê posso utilizá-lo;
ele é um simples instrumento de medição.
A radiestesia é um instrumento biológico, pois somos nós que captamos as
microvibrações e o "pêndulo" somente se manifesta ao se fazer as perguntas
adequadas para se obter respostas concretas e não é uma ciência exata. Como
toda ciência, nada é absolutamente certo e preciso, pois o mundo microvibratório,
que compõem o mundo macro é um enigma permanente. Por mais que se estude
percebe-se que nada sabemos. Mas com os estudos sistemáticos sobre um
determinado assunto, consigo certa exatidão.
Tem gente que pensa que pode usar a radiestesia para ganhar na loteria. Ele não
entende que a loteria é probabilística e aleatória. Todas às vezes que você pendular
um número, com certeza, tem a possibilidade de ser um número acertável, como
todos os outros cinco números do total de seis, por ex. na Mega Sena. Só que toda
vez que você pendular vão aparecer novos números, também são os possíveis de
serem os que irão acertar a sena. Se pendular milhares de vezes, todas as séries
de seis números serão possíveis. No mundo quântico não há certeza, haja vista o
Princípio de Incerteza da Mecânica Quântica. Enquanto que você utilizar a razão
mecanicista, não se tem a possibilidade de se acertar qualquer número. Aí, sim!
Você precisa da sorte, pois o jogo é aleatório.
Portanto, radiestesia é treino, de no mínimo três a quatro horas por dia, 365 dias
por ano e tem que aplicá-la em algo conhecido, para diminuir a incerteza e
aumentar a certeza, mas nada é exato. Para depois, com o conhecimento
adquirido, aplicá-la no desconhecido, à semelhança.
A pessoa pendula em uma casa e espera que o pêndulo conte a história do local?
Ele está girando no sentido anti-horário! Aqui tem um problema de anomalia
nociva!
Balela! Pêndulos não pensam. Pode ser apenas um cano enferrujado e a pessoa
julga, pela escassez de dados, que tem algo de anormal do local, e das possíveis
anomalias reais que tem esse local. Julgar que tem um grande problema no local e
na verdade não tem nada. Não se pode pensar e julgar e sim perceber o que o local
está contando. Para isso tem-se que conhecer cada anomalia microvibratória que
pode atuar no local, como por exemplo: água subterrânea em movimento; zona
tectônica (quebra das rochas); microondas (ERBs – Estações Rádio Bases); alta
tensão (torres de alta tensão nas proximidades de moradias); radiação ionizante
(polônio e gás radônio). Para captá-las é necessário conhecê-las em local onde
atuam e construir os gráficos que correspondam a essas anomalias e assim, ao
adquirir a percepção dessas microvibrações, ir, agora, a locais desconhecidos e, à
semelhança, confirmar a presença ou a ausência dessas anomalias.
Não se assuste. Estude. Abraços Marcos
Leia “O grande livro da casa saudável” de Mariano Bueno – Editora Roca e
“Radiestesia clássica e cabalística” de António Rodrigues – 2ª. Edição – Editora
Fábrica das Letras. Neles você encontrará toda a bibliografia essencial.
Abraços Marcos.
(geomarcos@terra.com.br / www.geomarcosmeioambiente.com.br).

2

(11)99762-9991

3

