8, BUSCA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA COM A VARINHA EM “Y”. PERGUNTA
SOBRE SE O GALHO DE GOIABEIRA FUNCIONA MESMO

Em Qui 10/01/13 11:02, Domingos escreveu:
Bom dia Dr Marcos! Por favor nos informar se é realmente possível
encontrar água no subsolo usando o galho de goiabeira.
Estamos sofrendo aqui na Bahia e buscaremos os pontos possíveis de localização de
agua subterrânea.
Sobre o galho de goiabeira é verdade?
Aguardo sua resposta
Domingos
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qui 10/01/13 21:12
Para: Domingos
Assunto: Re: amigo pedimos sua ajuda

Sr. Domingos!
O galho de goiabeira é só o instrumento de percepção do rabdomante ou radiestesista.
Ele anda com a varinha em Y e quando ela desce bruscamente supõem-se que exista
água no local que a varinha indicou.
Na verdade, esse método é muito perigoso, pois o radiestesista não conhecendo as
características geológicas do local corre o sério risco de se enganar. Mas, é uma técnica
usada amplamente pelo mundo afora.
Funciona para poços de pouca profundidade, poços em solos. Normalmente, a água
corre para os locais mais baixos, nos baixios, onde a água de chuva acumula no solo.
Quanto a encontrar água em rocha cristalina é muito difícil e o radiestesista comum não
consegue acertar os locais adequados, pois não entendem as características da região.
Não é a varinha que funciona e sim o radiestesista que usa a varinha. Se a varinha é de
goiabeira, ou de qualquer material, mesmo arame e outros materiais, de nada adianta se
o radiestesista não for um bom “vedor” de água.
Não use a varinha sem saber o que está fazendo e não espere que alguém por aí que
pega a varinha e diz que tem água, só por que a varinha desceu e pronto. É necessário
encontrar um radiestesista com muita experiência, que exista na região. Procure essa
pessoa.
Mas tem um porém, mesmo que a varinha desça não significa que vai ter água com
certeza. Não se iluda e imagine que se acha água só por que a varinha desceu. Não
confie em radiestesistas de primeira viagem, procure um profissional que possa dizer
com honestidade as possibilidades do local de se encontrar água.
Boa sorte Marcos
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