2. RESPONDENDO SOBRE IMPREGNAÇÃO DE ENERGIAS EM PÊNDULOS DE
CRISTAL
Gracemary enviou esta pergunta em 04/3/2009 – 21:41 hs
Gostaria de esclarecer uma dúvida: comprei um pêndulo de quartzo rosa, procedi à
limpeza dele com sal grosso. Depois, colocando-o ao sol, mas não estou
conseguindo usá-lo pois ele só gira no sentido anti-horário, tanto para o sim como
para o não?
RESPONDI A QUESTÃO DA SEGUINTE MANEIRA: PERGUNTA ENVIADA À
ABRAD
> Oi, Gracemary! Os cristais apresentam uma estrutura cristalina e são
programáveis. Eles sofrem a influência das emissões eletromagnéticas dos locais.
Se um local está emitindo microondas, por exemplo, através das Torres de
Celulares (as ERBs), uma emissão elétrica, então todos os cristais do local emitem
essa vibração. Eles reagem com o meio como nós, no entanto, nós, por sermos
magnetoelétricos, como seres vivos, não somos programáveis pelo meio. Nosso
organismo absorve a informação emitida pelo meio e reage se reorganizando,
enquanto que os cristais, por serem inertes, absorvem as informações que estão
emitindo nos locais.
>
> Fica claro, então, (penso eu), que os pêndulos de cristais são programados com
aquilo que você está pendulando. Se você pendular uma pessoa não pode pendular
outra sem deixar o pêndulo dentro d'água por alguns dias, pois ele vai emitir a
frequência da primeira pessoa e vai influenciar o resultado na medição de outra
pessoa.
>
> No seu caso, pode ser que o local que você esteja trabalhando é elétrico e como
o pêndulo de cristal sofre influências do meio, então ele vibra nessas frequências.
>
> O ideal é utilizar o pêndulo de madeira (veja os modelos no
www.institutomahat.com.br) e se você quiser saber mais informações sobre o
mundo microvibratório entre no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br).
Lá você encontrará links de várias modalidades no estudo de ondas
microvibratórias.
> Abraços Marcos – www.geomarcosmeioambiente.com.br
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