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1. O que é Radiestesia 

  

 A palavra radiestesia é composta por dois termos, radius, que vem do 

latim e significa radiação e aisthesis, de origem grega que significa 

sensibilidade, ou seja, sensibilidade às radiações. Ela é reconhecida como 

ciência uma vez que reconhece o homem como uma antena ideal, capaz de 

captar uma variedade de formas ondulatórias e vibracionais muito complexas. 

(Hartman) 

 A radiestesia pode ser considerada 

uma ciência milenar, pois existem várias 

evidências a milhares de anos do uso desta 

técnica por diferentes povos. Na China há 

4.000 anos, os radiestesistas usavam essa 

técnica para encontrar poços de água e 

fontes de minérios muito característico da 

época dos Zahoris. Em um baixo relevo da 

época da dinastia Han, encontrado na 

província chinesa de Shandong, mostra o 

imperador King Yu com um instrumento semelhante a um diapasão. Yu, que 

nasceu em torno do ano de 2.205 A.C. e foi o fundador da dinastia Hsia, era 

tido como grande conhecedor 

das águas subterrâneas 

descobrindo facilmente os veios 

de água. (Bachler) Outro povo 

com profundo conhecimento da 

radiestesia em relação à 

recepção e emissão de ondas de 

formas era o egípcio. No Vale 
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dos Reis, foram encontrados muitos pêndulos e varinhas. Na verdade esses 

conhecimentos não pertenciam ao povo egípcio, mas sim aos faraós e 

sacerdotes, os únicos iniciados nestas ciências chamadas “ocultas”. Os 

hebreus também conheciam a radiestesia, passaram vários anos em contato 

com o Egito. Na Bíblia encontram-se vários textos que dão uma ideia de como 

o povo judeu tinha conhecimento da radiestesia. Oséias, por exemplo, cita-a no 

Livro de Oséias, Cap. IV, Vers. 12. Na mitologia grega aparece a famosa vara 

usada tanto para adivinhar como para provocar diferentes tipos de fenômenos.  

(Juan Ribault)  

 Segundo a lenda, Roma foi construída sobre um lugar escolhido 

estrategicamente pelos irmãos Remo e Rômulo e um habitante local com o 

auxílio de uma vara, delimitando o local exato onde seria fundada a cidade.   

Cada pelotão do exército romano 

possuía um radiestesista que tinha 

como função achar águas 

subterrâneas para abastecer a sua 

tropa. Na Europa, desde 1546, 

usavam-se as forquilhas (Figura ao 

lado) para exploração do subsolo.  

 A Idade Média foi um 

período difícil para a radiestesia 

uma vez que era considerada magia ou bruxaria, porém a prática se manteve 

viva de forma anônima, pois era um tempo em que o Cristianismo reinava 

sobre maior parte do mundo e onde, inclusive, quem ditava politicamente as 

leis na Europa era o Papa e nada podia fugir à regra de comer, trabalhar, 

divertir-se e rezar. Quem fugisse às regras era considerado perigoso porque o 

dom vinha do demônio. Mas, o mais interessante é que a maior parte dos 
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grandes radiestesistas desta época eram os padres, os abades e até mesmo 

os bispos. 

 Na Renascença surge pela primeira vez uma documentação de como 

fazer uma varinha. 

 Entre 1610 a 1638 o Barão de Beau-Soleil (Jean de Chastelet) e sua 

esposa Martine de Bertereau descobriram mais de 150 minas na Alemanha, 

Suécia, Itália e França com o auxílio da radiestesia. Após o trabalho, foram 

condenados sem julgamento pelo Cardeal Duque Richelieu que mandou 

prender o casal sob o pretexto de que praticavam astrologia, quiromancia e 

leitura de horóscopos. Jean acabou morrendo na terrível Bastilha em 1645, 

Martine e sua filha foram aprisionadas na prisão de Vincennes e 

desapareceram sem deixar traços. 

 No século XVIII cientistas começaram a se interessar pela rabdomancia 

(nome antigo dado a radiestesia, rhabdos = vara e mancia = adivinhação).  Um 

deles foi o francês Bleton que praticava a Radiestesia sem nenhum 

instrumento, apenas usava a sensibilidade do seu corpo para descobrir água 

no subsolo, ou seja, quando ele passava sobre o leito de um rio, seu corpo 

tremia, sua respiração ficava ofegante como se estivesse com calafrios. Seu 

trabalho foi reconhecido pela rainha da França, Marie Antoniette, que o chamou 

para achar fontes de água que abasteceriam o Palácio do Trianon (Versailles). 

 Em 1780, o Dr. Thouvenel, convida Bleton para pesquisar e escrever um 

livro sobre a memória física e medicinal 

mostrando as relações entre a forquilha, o 

magnetismo e a eletricidade. Pesquisou por 

dez anos ao lado dos radiestesistas italianos 

Spalanzani, Albert Fortis e Charles Amoretti. 

O abade Alexis Bouly (1865-1958), (Figura ao 

lado), natural de Boulogne, foi o primeiro 
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superior de um colégio nessa cidade até 1910, tendo-sido então nomeado 

pároco na pequena estação balneária de Hardelot-Plage. Um dia, passeando 

com um amigo praticante de radiestesia, uma pequena vareta de madeira que 

segurava em sua mão começou a vibrar próximo a uma fonte de água. 

Intrigado com o acontecimento, Bouly repetiu a experiência e não parou mais 

com a atividade, tornando-se um famoso radiestesista.  

 No século XIX o uso do pêndulo torna-

se difundido e em 1890 os abades franceses 

Alex Bouly e Mermet (Figura à esquerda) 

inventam o termo radiestesia. Eles começam 

a fazer detecção de campos energéticos e de 

água à distância iniciando um salto científico 

da radiestesia. Em 1904, o radiestesista 

Grisez descobre minas de potássio na região 

da Alsácia especificando a profundidade 

exata da camada, 400 metros, recebendo na 

época como forma de pagamento a quantia de três milhões de Francos-ouro, 

tornando-o milionário.  

 Em 1929, é criada a Associação Francesa e Internacional dos Amigos 

da Radiestesia, contando em seu comitê de honra vários cientistas das 

Academias de Ciências e Medicina da época e quatro radiestesitas famosos do 

século XX: Abade Bouly (1865 -1958) pai da radiestesia, Abade Mermet (1866 - 

1937) conhecido como o príncipe dos radiestesistas, Henry de France (1872 - 

1947) o aristocrata da radiestesia e o primeiro a falar de intuição e Joseph 

Treyve (1877 - 1946) com mais de 840 fontes de água descobertas. 

  Desde então, a prática da radiestesia se expandiu no mundo inteiro 

crescendo muito no domínio da medicina, da psicologia, da arqueologia, da 

meteorologia, da agricultura, da física, na harmonização de casas e terrenos, 
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na localização de fontes de água, pessoas e objetos e nas aplicações 

terapêuticas. Em muitos países como a França, Alemanha, Inglaterra e 

Estados Unidos a radiestesia é considerada profissão com todas as 

implicações inerentes à vida profissional.  

 No Brasil é difícil traçar o seu início pelo fato que nosso país sempre 

esteve muito ligado à igreja católica e estes que procuraram manter sigilo 

sobre a radiestesia. A primeira referência encontrada se deve aos 

franciscanos do Estado do Mato Grosso, que usavam o pêndulo para o 

diagnóstico e tratamento da população local, tratamento este feito 

essencialmente através de ervas medicinais. 

Um grande nome desta arte no Brasil foi o 

padre Jean Louis Bourdoux (figura ao lado), 

este grande radiestesista foi aluno do próprio 

Mermet e fez muitos estudos sobre as 

qualidades medicinais das plantas brasileiras 

se utilizando de métodos radiestésicos em 

seus estudos. É interessante notar que no 

Brasil a Radiestesia nunca foi um assunto 

muito comentado, mas por incrível que pareça 

possui pesquisadores extremamente sérios 

nesta área, responsáveis por uma série de novas descobertas e conceitos. 

 Está próximo o momento em que a radiestesia vai ser vista como 

uma ciência muito bem aceita e concreta a favor do ser humano, a favor da 

saúde e do equilíbrio do indivíduo e da sociedade. Estamos nessa jornada 

juntos e vamos fazer com que a radiestesia seja sim uma grande aliada da 

humanidade. 
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2. Instrumentos utilizados em Radiestesia  

  

 Abaixo estão listados os instrumentos de radiestesia mais utilizados. 

2.1 – Pêndulo 

O pêndulo simples é um instrumento de 

verificação que consiste num objeto geralmente de 

massa pontiaguda presa a uma haste inextensível. 

Existem diferentes tipos e formatos de pêndulos: 

madeira, metal, ouro, cristal, com chumbo e misto 

de diversos materiais. Ele oscila e faz movimentos 

circulares e retos, paralelos, perpendiculares e 

elípticos conforme convencionado. Por exemplo, 

movimento circular no sentido horário é convencionado a resposta sim e 

movimento circular no sentido anti-horário a resposta é não. Ele pode substituir 

com segurança outros instrumentos radiestésicos. 

 Abaixo estão representados os movimentos esperados pelo pêndulo: 

 

                                                                                                                   

                                                                                                  

             CIRCULAR                                            RETILINIO                                ELÍPTICO 

 

 Explicaremos com detalhes esses movimentos na aula prática. 
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2.2 – Aurímetro 

O aurímetro ou aurameter foi criado 

por Verne Cameron (1896-1970) 

originalmente para a prospecção 

mineral, mas hoje é um instrumento 

radistésico utilizado para medir o 

campo de energia (aura) do ser 

humano, dos animais, dos vegetais ou de um objeto. Possui uma base que 

pode ser de metal ou madeira, o corpo composto por uma mola e uma haste 

flexível. O radiestesista segura pela base, toca o objeto com a ponta da haste 

que se inclina na direção que o campo vibracional e se estende até parar de 

oscilar. Com o auxílio de uma trena ou metro realiza-se a medida exata ou 

apenas uma ideia do tamanho. 

 

2.3 - Varinhas Duplas 

             

As varinhas duplas formam um 

instrumento que contém um cabo, 

geralmente de madeira e uma haste 

de aço inox. Elas são usadas em 

radiestesia para medir campos de 

energia (boa ou nociva - fluxo telúrico) 

e achar água presente em solo. 

Quando há água presente no solo, as varinhas se cruzam no ponto exato que  

a radiação está. Essa radiação nada mais é do que uma onda eletromagnética 

que se desprende das formações artesianas profundas, provocada pelo atrito 
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entre água e as rochas em regime de confinamento.  Quando há uma fenda na 

camada rochosa, a tendência desta onda eletromagnética  é  subir por ela até a 

superfície e sem ter mais obstáculos, vai à superfície onde é captada por 

pessoas sensitivas.  

 

2.4 – Bastão Atlante 

 

O Bastão Atlante é usado como 

instrumento de cura e poder, 

porque transmite uma imensa 

quantidade de energia, que pode 

ser direcionada a curta ou longa 

distância, de forma instantânea. 

Nos processos de cura, ele é 

usado em alta rotação e dirigido 

para o local doente, pois rapidamente trás o equilíbrio energético, aliviando 

dores e promovendo o desaparecimento da disfunção. 

 

2.5 – Forquilha 

 

Este instrumento é o mais antigo de 

todos, existindo desenhos de séculos 

atrás onde ele aparece. Hoje é raro o seu 

uso nas grandes cidades, porém, no 

interior do Brasil este instrumento ainda é 

o preferido dos poceiros para a 

localização de água. A maneira correta de 
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segurar este instrumento está bem indicada na foto, as palmas das mãos 

viradas para cima e os dedões apoiando as pontas da forquilha. Enquanto o 

radiestesista caminha a procura de água, a forquilha mantém-se na mesma 

posição, mas quando ela começa a detectar as primeiras radiações de água 

presente no solo, ela começa a tencionar cada vez mais forte inclinando-se 

para baixo em relação ao radiestesista. 

 

 

3. Sobre o invisível que existe em nós  

 Há muito tempo que a radiestesia e a radiônica são consideradas 

ciências metafísicas. A palavra metafísica vem do grego cujo prefixo “meta” 

significa “além de” ou além do que os olhos físicos podem ver. O primeiro 

filósofo a tratar sobre o assunto “invisível”, de maneira sistemática, foi 

Aristóteles que investigava a “ciência do ser enquanto ser” e mais tarde no 

início do século passado alguns cientistas também começaram o questionar o 

que faz a matéria ser diferente e ao mesmo tempo particular: O que há de 

invisível no ser humano que torna quem ele é? Qual a razão de estarmos aqui 

neste mundo? O que faz com que uma semente germine, brote e cresça? O 

que faz com que uma planta dê flores e produza frutos e levem dentro de si a 

semente da próxima geração?  

 Para o ser humano incrédulo é muito difícil aceitar o invisível, aceitar que 

somos rodeados de energia, que tudo emana e cria um campo de vibração ao 

seu arredor. Mas, quando são questionados se tiveram experiências nas quais 

usaram expressões como: “vibração ruim”, “energia pesada”, “pessoa do bem”, 

“a energia ali era grande” ou se encontraram uma pessoa que gostaram ou 

desgostaram dela a primeira vista, com certeza vão dizer que sim, que já 

tiveram tais experiências. Também pode ser aplicado àquelas situações em 

que flagramos alguém olhando para nós, quando temos a sensação de que 
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algo está para acontecer e acontece, quando pensamos em alguém e 

imediatamente o telefone toca e também quando temos a sensação do que o 

outro está sentindo e acertamos. Todas essas experiências são reais no nosso 

campo de energia, trocamo-las diariamente e constantemente. Sentimos uns 

aos outros através dos nossos campos de energia e dentro deles guardamos 

nossos “segredos” sentimentais, nossos pensamentos e nossas máscaras que 

usamos no dia a dia e que queremos ocultar dos outros e, muitas vezes, de 

nós mesmos. Para acessar esse invisível utilizamos o nosso oitavo sentido e 

quando analisamos estes campos, seja pela clarividência, ou pela radiestesia 

conhecemos quem a pessoa é de verdade, pois os aspectos psicológicos do 

indivíduo estão evidentes neles, assim como acontecimentos marcantes na 

vida da pessoa.  E se lembrarmos de que pensamento é energia e que toda 

energia vibra e cria o mundo material, os nossos corpos e tudo ao nosso redor, 

precisamos cuidar do que pensamos e sentimos, pois os pensamentos e as 

emoções negativas são vibrações que criam transtornos sobre os corpos sutis 

assim como na matéria. 

 Aqui cabe muito bem se lembrar da “Lei da Vibração” de Hermes 

Trimegisto que serve para nós seres humanos, para os animais, para os 

minerais e para os vegetais. Tudo emana energia e vibra em determinada 

frequência e o que vai diferenciar o homem de uma planta, de uma bactéria ou 

de um mineral é a taxa ou a frequência desta vibração.  

 

                    “Tudo na Criação é movimento, energia e vibração!”. 

                                                                    “No universo tudo vibra”. 

                              (3ª Lei da Hermética – Lei da Vibração) 

“Não é aquilo que eu falo conscientemente que atrai as coisas, mas aquilo que estou 

irradiando, vibrando inconscientemente que atrai as coisas”.  

(Juan Ribaut) 
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 Mas, o que é energia? 

 A palavra energia deriva do 

nome grego energés, que significa 

atuar e por sua vez a palavra energés 

provém da palavra érgon que significa 

obra, trabalho, ação. Assim, a energia, 

em qualquer de suas manifestações, 

refere-se a algo real, efetivo, embora 

nem sempre perceptível, mas que atua 

de forma concreta no Universo. Como 

atributos da energia, pode-se dizer:  

 

- É primária, pois existe desde os primórdios da criação;  

- É imanente, uma vez que está presente em tudo;  

     - É cósmica, isto é, permeia toda a extensão física e vibratória do Universo.   

  Quanto aos sinônimos também pode ser chamada de campo, 

campo eletrostático ou fluído cósmico universal. Com relação a este último 

termo, fluído cósmico, pode-se afirmar que ele corresponde ao antigo conceito 

chinês de chi, chamado ki entre os japoneses e prana entre os indianos. Ele 

não pode ser criado e nem destruído por nenhum método conhecido pelos 

humanos, mas pode ser transferido, modulado, transformado, transmitido, 

captado e direcionado conforme a intenção, os recursos e a habilidade de 

quem o manipula. (Robson Pinheiro) Captar, transformar e transmitir o fluxo 

cósmico refere-se a uma habilidade nata adormecida no homem atual. Mas, os 

Atlantes já captavam, organizavam e distribuíam essas energias que eram 

necessárias para manter o seu modelo de sociedade organizada e evoluída. 
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Eles também conheciam o que é a 

chamada rede de linhas de energia que 

existem ao redor da Terra chamadas 

Ley Lines (Figura à esquerda), assim 

como a exata localização dos pontos 

neutros existentes nesta rede onde não 

existe magnetismo.  Sabiam também 

que todos os seres vivos, sem importar 

seu nível, também têm redes e matrizes 

que captam, organizam e distribuem suas energias de maneira harmoniosa 

pelo corpo. A Rede é o padrão, o plano que ordena a forma que se caracteriza 

a matéria, é a semente que contém em seu interior um código divino, uma 

maneira de organizar o desenvolvimento de todo o ser vivo. Tudo o que existe 

tem uma rede, uma semente 

e assim a intenção e o 

pensamento são as sementes 

da criação mental.  

 Pela Figura ao lado, 

vemos as linhas energéticas 

no ser humano, também 

conhecidas como Nadis, palavra que em sânscrito significa movimento, 

condutor de energia ou prana. Como o próprio significado diz, a energia deve 

fluir por estes canais de forma livre e qualquer bloqueio que ocorra em 

qualquer ponto da rede, deixará uma marca e desencadeará uma reação 

correspondente. Isso significa que tudo que age em uma parte da rede 

provocará uma reação em outra parte que poderá desencadear repercussões 

nos níveis espiritual, mental, astral ou físico.  

 Sendo assim, outras duas Leis Herméticas se aplicam aqui: 
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“Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo.” 

(2ª Lei da Hermética – Lei da Correspondência)  

                          

 “Toda a Causa tem seu Efeito, todo Efeito tem sua Causa”. 

(6ª Lei da Hermética – Lei da Causa e Efeito)  

 

 Toda ação gera uma reação, isso é fato comprovado pela própria 

Física. O Princípio de Causa e Efeito nos fala desta Lei, que é vigente em toda 

escala da Criação, desde os minúsculos átomos até galáxias inteiras (Lei da 

Correspondência). “Ou seja, tudo acontece de acordo com a Lei, o acaso é 

simplesmente um nome dado a uma Lei não reconhecida, há muitos planos de 

causalidade, porém nada escapa à Lei”. 

 Sendo assim, o campo é uma espécie de banco de dados para o qual 

devemos voltar nossa atenção como terapeutas quando pensamos em 

reequilibrar alguém.  

 

  “Todas as doenças, com exceção de acidentes e ferimentos mecânicos, 

se originam nos corpos sutis”.  (Alice Bailey) 

 

 A radiestesia é uma técnica que estuda esta rede de campos sutis, lugar 

onde estão as informações pessoais necessárias para ajustar e harmonizar os 

desequilíbrios existentes nos corpos físico, mental, emocional e etérico. Olhar 

para este corpo invisível é imprescindível para a manutenção do equilíbrio e 

saúde em todos os aspectos. Não dá mais para ignorarmos aquilo que não 

vemos, mas que existe, faz parte de nós e merece tanto cuidado e atenção 

quanto o corpo físico. É hora de nos conhecermos em todos os sentidos, limpar 

o que carregamos de negativo em nossos campos se quisermos uma conexão 

com nossa essência, com nosso ser divino, mas acima de tudo saúde, bem 

estar e boas relações. 
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4.  Os sete campos vibracionais  

 Este curso de Radiestesia trás como diferencial um ensinamento da 

Egrégora Cria ti na Luz sobre os sete campos vibracionais. É muito importante 

conhecer estes campos existentes ao nosso redor para identificar o que 

trazemos que é nosso, mas também aquilo que carregamos como sequelas 

que adquirimos de outros, que não nos pertence e que é hora de deixar ir, se 

libertar, seja pela consciência da existência dos mesmos ou pelo perdão.  

 Imagine que ao seu redor existem sete campos de energia e que nesses 

campos está contada toda a sua história e o resultado do que você é e tem 

hoje na sua vida. Eles não estão relacionados aos nossos chacras ou ao corpo 

etérico, são sete camadas que alimentamos com emanações provenientes de 

experiências, emoções, sentimentos, pensamentos, um repertório de vivências 

negativas que tivemos durante as várias fases da nossa vida e que resultam 

em nossa condição energética atual. Cada “emanação” tem uma representação 

energética condensada e impressa nestes campos e estão diretamente 

relacionadas às experiências com a mãe, o pai, a família e antepassados, ao 

lar, à educação que recebemos dos pais e sistema escolar, profissional e aos 

relacionamentos.  

 Esses campos se formam desde a gestação com as primeiras 

experiências negativas vivenciadas com a mãe dentro do útero materno e vão 

se somando a outras experiências negativas vivenciadas com o pai, com a 

família e outros até a idade adulta. Mas, você pode perguntar: “De que forma 

esses campos interferem em nossas vidas?” 

 Um campo interfere no outro ou interage com o outro, pois não há 

divisão entre eles. Então, uma vez que o campo emocional “MÃE” esteja 

“contaminado” com processos negativos relativos às experiências vividas com 

mãe, a pessoa pode encontrar na idade adulta dificuldade de se relacionar com 

os outros, com suas emoções e principalmente como reage aos problemas, 
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situações ou pessoas. Isso afeta os outros campos e assim um alimenta o 

outro negativamente e o padrão vibracional criado dita o que a pessoa vai atrair 

como companheiro (a), amigos, chefes, trabalho e experiências repetidas para 

o aprendizado. 

O esquema abaixo representa os sete campos vibracionais: 

 

 

 

 Vamos entender um pouco sobre cada um deles. 

 

4.1 - Primeiro campo vibracional Mãe 

M (mansidão) A (amabilidade) E (emocional) 

 A mãe mostra a força do amor através do toque, da carícia, ela ensina 

como dosar as reações frente aos problemas, obstáculos, mostra como se 

colocar no lugar do outro, ser amável, 

caritativo, simpático, generoso, a olhar 

a vida de forma positiva. O primeiro 

campo vibracional a se formar ao 

nosso redor é alimentado por 

emanações provenientes da nossa 
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convivência com a mãe, pois é com ela nosso primeiro contato iniciando-se 

com a fertilização e gestação no útero materno. Todas as sensações 

experimentadas pela mãe são sentidas pelo feto, então se a mãe está feliz, 

confiante, animada, grata essas sensações serão percebidas pelo feto assim 

como, se a mãe estiver triste, angustiada, insegura, com medo, o feto também 

sentirá. As ações mentais também são percebidas porque antes de uma 

emoção vem um pensamento que gera esta reação emocional, logo as ações 

mentais da gestante também podem trazer o primeiro efeito vibracional 

negativo no embrião ou feto. Após o nascimento estas ações mentais da mãe 

também continuam influenciando o bebê e assim também acontecem nas 

outras fases da vida da criança, pois seu contato com a mãe se intensifica.  

Embora sintamos este campo vibracional da mãe, não temos consciência dele 

em formação em nós e nem mesmo a mãe tem consciência desta vibração 

negativa sobre o filho. Não existem culpados, cada um com seu nível de 

consciência tentando fazer o seu melhor. Trabalhar as questões negativas 

neste campo trás mudanças principalmente na autoestima, na segurança em 

si, na escolha dos seus relacionamentos, em como a pessoa se apresenta ao 

mundo e isso vai reverberar para os outros campos vibracionais de forma muito 

positiva. 

 

4.2 - Segundo campo vibracional PAI 

P (poder) A (amabilidade) I (interna) 

 Após o nascimento o pai inicia 

um vínculo maior com o filho através do 

convívio diário, passando segurança, 

proteção, autoridade e solidez interna. 

Enquanto a mãe é quem sensibiliza a 

criança, o pai trás o equilíbrio na vida 
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através da razão, do poder do Eu Sou. O pai é o responsável por 

complementar o equilíbrio emocional do filho, trazer a estrutura, o cumprir 

etapas, mostrar a autovalorização, incentivar a conquistar, trazer a sensação 

de capacidade, o interesse em sempre estar buscando aprendizado e mostrar 

o prazer que o dinheiro oferece de forma saudável. Aqui a máxima qualidade e 

não quantidade de tempo dedicado ao filho é muito importante, pois a ausência 

paterna mesmo que presente no mesmo teto não transmite a força geradora de 

autoconfiança em se autogerir e auto sustentar. 

 

4.3 - Terceiro campo vibracional 

Família/Antepassados 

 

 “Eu sou tudo o que sou do passado”. 

 (Vovó Maria Conga) 

 Se formos questionados sobre 

nossos pais, nossos avós paternos ou 

maternos, saberemos com certeza 

seus nomes, pois a maioria conviveu 

com os eles na infância ou até mesmo 

na idade adulta. Com sorte, lembraremos os nomes de algum bisavô ou bisavó, 

mas desta geração para trás não conhecemos mais nada. E isso mostra o 

quanto nossos antepassados são esquecidos e não honrados por terem vindo 

primeiro e possibilitarem a vida, de estarmos aqui hoje com todas as melhorias 

materiais e conquistas. O dom também é passado de geração em geração, 

alguém lá atrás teve o mesmo dom que você tem hoje, teve a força do poder. 

 Também é importante dizer que os antepassados trazem histórias 

escondidas, não contadas, abafadas por preconceito, medo, machismo, enfim 
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histórias e acontecimentos que tumultuaram emocionalmente a família ou os 

envolvidos e estes resolvem “esquecer” o que aconteceu. Refiro-me aos 

abortos (quantos abortos não foram realizados na sua linha ancestral?), as 

separações de pais e filhos por abandono, adoção, os vícios (alcoolismo, 

drogas), as violências, guerras, imigrações na qual largavam a família inteira 

para trás, as dores das perdas, os homicídios ou parentes excluídos. Todos 

estes acontecimentos fazem parte da sua linha ancestral em maior ou menor 

grau e nem sempre sabemos de menos da metade delas, mas está 

influenciando também o seu campo vibracional no momento presente. 

 

 

4.4 - Quarto campo vibracional 

 Lar 

 O lar é o local onde passamos boa parte do nosso tempo e deveria ser, 

para muitos, o local onde queremos voltar. Ele é formado por todas as pessoas 

que habitam, ou seja, o pai, a mãe, os filhos, avós ou somente um morador e 

sustenta energeticamente a vibração de 

todos que moram ali, de tudo o que se 

pensa e se sente no ambiente. Todo o lar 

tem um chefe que será a pessoa que tem a 

energia dominante, que dá a sua “cara” ao 

lar, que interage com a maior força 

energética espiritual, ou seja, aquele que 

busca os conhecimentos e a 

espiritualidade. Neste contexto a energia dominante não tem a ver com quem 

sustenta o lar financeiramente, mas sim com quem tem a principal força 

positiva que habita nele podendo ser qualquer membro do grupo familiar, ou 
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seja, o pai, a mãe, o filho ou avô. Se esta liderança estiver em equilíbrio a casa 

também estará. 

 O lar também sofre influências vibracionais externas como fluxo telúrico 

vindo do solo, impregnações nas paredes por discussões, brigas, xingamentos, 

magnetismo oriundo de aparelhos eletrônicos, objetos com baixa taxa de 

vibração e obsessores espirituais. Devemos honrar o lar que moramos e cuidar 

da mesma forma que cuidamos das pessoas que habitam nele. 

 

 

4.5 - Quinto campo vibracional 

 Educação 

 Este campo vibracional está relacionado a toda forma de educação que 

recebemos ao longo da vida, seja dos nossos pais e familiares ou da escola e 

professores. A educação familiar é a 

primeira que recebemos e é 

responsável por moldar nossos 

comportamentos e nosso caráter. Não 

existe educação perfeita porque a 

educação passada de geração em 

geração também não foi perfeita e 

cabe a cada um de nós mudarmos 

essa visão educacional que nos foi 

passada. Por exemplo, ao longo da 

vida escutamos frases como: “Tem que trabalhar duro para vencer”; “Mulher 

que não casa até os 30 anos vira tia”; “Homem que é homem dá duro”; “Deus 

ajuda quem cedo madruga”; “Dinheiro não trás felicidade”; “O dinheiro é a raiz 

de todo o mal”: “Filho de peixe, peixinho é”. Enfim, são muitas frases que 

limitam nossa percepção de nós mesmos e do mundo, das ações e desejos, 
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são crenças limitantes, são leis que ditam o que podemos ou não podemos 

fazer, gostar ou não gostar trazidos pelos pais de gerações em gerações. A 

religião e a escola fazem o mesmo papel podando nossa liberdade de 

pensamento porque aceitamos como verdade aquilo que está sendo passado 

por pessoas dignas de respeito. 

 

 

4.6 - Sexto campo vibracional  

Sistema (escola, profissão, trabalho) 

 O Sistema é como se fosse uma teia que abrange o mundo inteiro. É 

ditado por regras, costumes e valores que permeiam essa teia e 

inconscientemente influenciam as 

pessoas. Por exemplo: o que 

comer, o que vestir, o que assistir, 

o que saber, o que ter, o que 

pensar, como se comportar, como 

ser. São regras impostas à 

sociedade de forma sutil que altera 

o comportamento das pessoas em massa. Vamos exemplificar: você nasce, vai 

para a escola onde permanecerá por pelo menos catorze anos ou mais, além 

da faculdade e o que você vai levar de lanche para a escola será imposto pela 

indústria alimentícia e pela mídia, o que você vai vestir será um uniforme 

(uniformiza-se todos, ou seja, todos são iguais com as mesmas habilidades e 

limitações), você vai aprender o mesmo conteúdo repetido por vários anos com 

ênfase muito maior na inteligência cognitiva e muito menor na inteligência 

emocional (musical, lógica, espacial, motora, existencial, interpessoal, 

naturalista, linguística). Você será mais um dentro do sistema escolar e se não 

se moldar a ele será considerado problemático, esquisito e com problemas 
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cognitivos. Você continua crescendo e junto com a escola você tem uma vida 

em paralelo (diversão) que também será estabelecido pela mídia (shoppings), o 

que você vai vestir que está na moda (as roupas de marca caras) e o que vai 

comer (os hambúrgueres) e que vai possuir (celulares de última geração). Seu 

corpo físico será comparado com corpos de modelo de alta costura, 

estabelece-se um padrão de beleza e quem não está dentro deste padrão é 

considerado feio e mais uma vez esquisito. Na área médica e farmacêutica 

você aprende que a cura vem de fora, é sempre externa e dependente de outra 

pessoa, coloca-se o poder da sua cura e saúde nas mãos de um profissional 

médico. Na idade adulta você casa, tem filhos, compra uma casa própria, se 

endivida com gastos supérfluos para ter o que todos têm e fica escravo do 

sistema financeiro. Seguir esses preceitos ditados pelo sistema faz as pessoas 

se sentirem pertencentes a este mundo porque afinal de contas tudo aqui é 

assim, então também tenho que ser. A mensagem subliminar passada pelo 

sistema é que se você não tem ou não é igual a todo mundo, você é excluído. 

E como o ser humano, por natureza, busca a interação, a aceitação e o vínculo 

entre as pessoas, ele aceita essas regras. O que não se percebe é que ao 

mesmo tempo em que ele busca essa aceitação, ele se torna escravo deste 

sistema, escravo do dinheiro e perde seu poder pessoal, sua verdadeira 

essência e sua conexão com seu Eu verdadeiro. Infelizmente as pessoas não 

percebem isso e se tornam zumbis, com o Ego no comando e sem o controle 

das suas próprias vidas. Precisamos despertar para esta realidade e assim 

alterar nosso campo vibracional. 
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4.7- Sétimo campo vibracional  

Relacionamentos 

 Quando pensamos em relacionamentos logo vem à mente um 

relacionamento amoroso, mas aqui cabe qualquer tipo de relacionamento com 

amigos, pais, filhos, colegas de 

trabalho, chefe, enfim entre 

pessoas. O ato de relacionar-se 

parece muito simples, mas trás à 

tona como as pessoas reagem às 

outras, aos problemas e situações 

desafiantes. Quando não 

sabemos manter o equilíbrio das 

nossas emoções nas reações que 

temos frente aos outros o relacionamento fica comprometido.  

                          “Não importa o problema, não importa a pessoa, o que importa é 

como você reage a eles”. 

(Sr Sete Encrusilhadas) 

 “É preciso olhar o outro como um grande sinal para a sua evolução”. 

(Pai José) 

 Saber se relacionar é usar a inteligência emocional, saber que as 

pessoas são diferentes, pensam diferente, sentem diferente, tem valores 

diferentes, gostos diferentes, enfim é saber aceitar o outro como ele é.  Quando 

aceitamos as diferenças, compreendemos que não existe relacionamento 

perfeito e olhamos para o outro como um professor que nos mostra as nossas 

falhas. Tudo que eu vejo no outro e gosto é porque eu também tenho e tudo 

que eu vejo no outro e não gosto é porque eu também tenho. Então, enxergar 

as qualidades dos outros é enxergar as nossas qualidades e enxergar os 

defeitos dos outros é também enxergar os nossos defeitos. É difícil aceitar que 
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estamos de frente para um espelho quando o relacionamento é conflituoso, 

mas só atraímos pessoas ou situações que vibram com o nosso campo para 

nos servir de aprendizado e não adianta procurar culpados para um 

relacionamento desgastante. Quando olhamos desta forma damos um salto em 

direção ao autoconhecimento e conseguimos sair de zona do vitimismo. O 

campo relacionamentos interfere e interage com todos os outros campos. E 

lembrando: 

  “Estamos aqui por um único propósito: aprender a nos relacionar”. 

 (Márcia Moraes) 

5 – Os sete principais chacras 

 Uma das propostas deste curso é transmitir informações necessárias 

para a realização do alinhamento dos chacras, ou seja, proporcionar a mesma 

quantidade de energia fluindo através deles. Compreender essa dinâmica é 

entender parte do processo de psicossomatização (doenças físicas originadas 

pelos distúrbios emocionais) e regular a quantidade de energia vital que cada 

um deles recebe e sintetiza ajuda a conquistar um estado de saúde e 

harmonia. Mas, para isso precisamos entender o funcionamento energético dos 

chacras e sua relação com o corpo físico, mental, psicológico e principalmente 

a relação com o Universo. (Osvaldo Coimbra).  

 Os chacras são 

estruturas energéticas em 

formato de cone que controlam 

a absorção, a distribuição da 

energia vital através dos 

meridianos em todos os níveis 

áuricos. Eles estão situados no 

corpo etérico, local com certo 
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grau de matéria, ainda física, invisível, porém menos densa que o corpo físico e 

com moléculas mais espaçadas entre si. Cada chacra do corpo etérico está 

diretamente ligado ao corpo físico através do sistema nervoso e das glândulas 

endócrinas e é através desta conexão que se dá o mecanismo de 

psicossomatização.   

 Os sete chacras principais do nosso corpo físico, que se vê na Figura, 

corresponde aos principais plexos nervosos e eles se formam nos pontos em 

que as linhas permanentes de luz se cruzam vinte e uma vezas (David 

Tansley). São eles: chacra básico (vermelho), chacra umbilical (laranja), chacra 

do plexo solar (amarelo), chacra cardíaco (verde), chacra laríngeo (azul safira 

ou turquesa), chacra frontal 

(azul índigo) e chacra 

coronário (violeta). Existem 

outros chacras menores ou 

secundários que estão 

localizados em pontos em 

que a energia permanece 

cruzada 14 vezes. De acordo 

com a Dra. Barbara Ann 

Brennan, cada chacra 

principal está associado a 

uma camada da aura que tem sua função particular. A primeira camada se 

associa ao primeiro chacra, a segunda ao segundo e assim por diante. Sendo 

assim:  

 - a primeira camada do campo e o primeiro chacra estão ligados ao 

funcionamento físico e à sensação física, dor ou prazeres físicos, ao 

funcionamento autônomo do corpo; 
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- a segunda camada e os segundo chacra se associa aos aspectos emocionais 

do ser humanos, são veículos através dos quais temos nossa vida emocional e 

nossos sentimentos; 

- a terceira camada liga-se à nossa vida mental, à reflexão linear;  

- a quarta camada associa-se ao chacra do coração, é o veículo através do 

qual amamos, não somente os familiares, mas também a humanidade em 

geral. É o chacra que metaboliza a energia do amor; 

- o quinto nível está associado ao quinto chacra e ligado à uma vontade maior, 

à vontade divina. Ele se associa ao poder da palavra, criando coisas pela 

palavra, prestando atenção e assumindo responsabilidades pelos nossos atos; 

- o sexto nível ou camada assim como o sexo chacra estão vinculados ao amor 

celestial, amor que se estende além do âmbito humano do amor, abrangendo 

toda a vida, considerando todas as formas de vida preciosas manifestações de 

Deus; 

- o sétimo nível e o sétimo chacra estão associados à mente mais elevada, ao 

saber e à integração da nossa constituição espiritual e física. 

Para medir o estado do chacra o instrumento mais adequado é o 

pêndulo que além de mostrar o sentido ele vai mostrar a dose do fluxo que se 

refere à força do chacra e a quantidade de energia que flui através dele. Um 

círculo amplo mostrará que há uma quantidade de energia que está fluindo 

através dele, assim como se o círculo for pequeno, mostrará que menos 

energia está fluindo. É necessário se concentrar na comparação dos tamanhos 

relativos dos chacras. Para ter saúde todos os chacras devem ter 

aproximadamente o mesmo tamanho ou abertura criando um fluxo igual de 

energia através deles. Com relação à avaliação do chacra podemos dizer que 

ele está YIN (baixo fluxo de energia) ou YANG (excesso de fluxo de energia). O 

valor de referência é entre 7 a 8 para um bom nível de energia, abaixo disso 

consideramos YIN e acima YANG.  
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 O aproveitamento da energia vital pode ser visto na avaliação 

radiestésica em termos de qualidade pelo sentido que os chacras estão 

girando, ou seja: 

 

- Força centrífuga ou saudável: movimento 

espiral ascendente no sentido horário denota 

que o chacra está psicodinamicamente 

aberto, em equilíbrio e consequentemente 

absorvendo o prana ou energia vital. Isso 

quer dizer que os sentimentos e as 

experiências psicológicas governadas por 

esse chacra e que fluem através dele, estão 

equilibradas e cheias de vida na pessoa.  

 

- Força centrípeta ou não saudável: movimento 

espiral descendente no sentido anti-horário 

significa que os sentimentos e as experiências 

psicológicas governadas por um fluxo através 

desse chacra, não estão equilibradas, porque a 

energia foi bloqueada e a pessoa, 

provavelmente, tem experiências negativas 

associadas a eles e neste caso o indivíduo vê 

o ambiente que o cerca de acordo com seu 

estado emocional e sem a clareza que o 

ambiente realmente é. 
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5.1– A função dos sete chacras 

  

1º chacra (básico) 

  

 Este chacra representa a estabilidade do desejo de viver no corpo físico, 

relacionando-se a Terra e a outra pessoa. Problemas neste chacra mostra 

dificuldade na ligação da pessoa com a Terra (incapacidade de absorver as 

energias densas da Terra) resultando num grande medo da vida no mundo 

físico, sentindo-se como se fosse prisioneiro do corpo físico e com sensação de 

punição por algo terrível que tivesse feito buscando sempre a descobrir o que 

seria isso. Ele representa controle, poder, 

autoridade, trabalho, realização, 

materialização, a semente do início de um 

processo de criação. Quando a força vital 

funciona plenamente através desse chacra, a 

pessoa tem muita vontade de concretizar seus 

desejos e sonhos. Os órgãos envolvidos com 

este chacra são o fígado, vesícula biliar, 

nervos, tendões, músculos, unhas, órgãos 

reprodutores, hipófise, suprarrenais e olhos. O 

sentimento associado é a raiva com emoções patológicas como a 

agressividade destrutiva (ódio) ou passiva (indiferença – depressão). Quando 

ele se encontra YANG, ou seja, com alto fluxo de energia passando pelo 

chacra, a pessoa apresenta agressividade e irritabilidade exacerbadas, mente 

obtusa e inflexível, agitação, dominação ou manipulação, dificuldade em lidar 

com mudanças, pode ter sintomas físicos como cefaléia, enxaqueca, retenção 

de líquidos e tendência à elevação da pressão arterial. Quando ele está YIN 

(baixa energia) a pessoa pode apresentar insegurança, falta de confiança em 
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si, não conclui as tarefas que começa, agitação com cansaço, emagrece com 

facilidade, o fígado pode ficar frágil, adinamia e depressão física (tem vontade, 

mas não tem força). 

 

2º chacra (umbilical) 

 Tem como funções a persistência e a flexibilidade e representa o 

planejamento, estratégia, força de vontade, coragem, precaução, a 

persistência, a necessidade de sobrevivência do indivíduo e da espécie 

(sexualidade), o período de latência entre o fim e o começo de outro, a 

concentração de energia para prosseguir, o 

preparar-se para a morte entendida como 

necessário desfecho de um ciclo e não como fim 

absoluto. Sendo assim, o que rege este chacra é 

a fluência do ir em frente, a concentração. O 

sentimento associado a este chacra é o medo. Os 

órgãos envolvidos com este chacra são: rins, 

bexiga, uretra, cabelos, medula óssea, ossos, pés, 

glândula parótida, ouvidos, órgãos reprodutores 

internos (feminino – trompas e útero / masculino – próstata). Suas funções são 

limpar o sangue e/ou líquidos corporais, movê-los dede dentro para fora, 

manter a vida e prosseguir nas dificuldades. Quando ele está YANG o indivíduo 

pode apresentar autoritarismo em relacionamentos afetivos, maternidade 

excessiva (cuidados e proteção), persistência, coragem, peso na cabeça, 

“zumbido nos ouvidos” e retenção de líquidos. Quando ele está YIN, ou seja, 

com baixa energia, o indivíduo pode apresentar-se pessimista, apático, com 

falta de força de vontade, falta de vontade sexual, pouco apetite, pele seca e 

sem elasticidade, rigidez articular, problemas de incontinência urinária, 
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aumento da diurese e enurese noturna, infertilidade, dores na coluna lombar e 

joelhos. 

 

3º chacra (plexo solar): 

   

 Está associado ao grande prazer que deriva do profundo conhecimento 

do nosso lugar dentro do Universo trazendo a sabedoria espiritual. Seu 

funcionamento saudável está diretamente vinculado à vida emocional do 

indivíduo. Este chacra é muito importante no que diz 

respeito ao relacionamento humano. Também 

representa o dinamismo, a consciência, a 

compaixão, a fé consciente, a intuição (capacidade 

de perceber com clareza) e a paixão. Tem como 

função nutrir energeticamente o campo mental, 

filtrar e purificar o campo áurico (proteção), 

perceber, discriminar e distribuir a energia recebida. 

O sentimento natural e saudável associado a este 

chacra é a alegria sendo, expressado pela fala, pelo riso e entusiasmo. Os 

órgãos envolvidos com este chacra são: coração, intestino delgado, língua, 

vasos sanguíneos (circulação), cérebro direito, glândulas sudoríparas e 

glândula pineal. Quando este chacra está YANG a pessoa pode apresentar 

ansiedade, agitação, fanatismo, taquicardia, hipertensão arterial, fala alto e 

vaidade excessiva. Quando este chacra esta com baixa energia, a pessoa 

pode apresentar depressão, adinamia, fadiga mental e física, 

hipersensibilidades (= medos), insônia, ansiedade, timidez (medo de se expor), 

dor no tórax (peito) com opressão e falta de ar, bradicardia, hipotensão, 

palpitações, sudorese espontânea e úlcera duodenal. 
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4º chacra (Cardíaco) 

 Tem como função a troca e renovação, representa o exercício de 

superação de perdas, o desprendimento, a reciclagem (criar espaço para o 

novo), de absorver do ar, o prana (energia vital), eliminar os gases 

desnecessários, lapidar o físico e eliminar o que é inútil. Está relacionado ao 

amor e à vontade. Ele leva energia para o coração, o sistema circulatório, o 

timo, o nervo vago e para parte superior das costas. Se expressa pelo choro, 

pela empatia, pela relação apego/desapego e 

pela mágoa (incapacidade de superar o 

intenso sentimento de perda). É o centro por 

onde amamos, através dele temos a percepção 

do nexo de toda a vida. Quando ele está em 

equilíbrio e em pleno funcionamento, mais será 

nossa capacidade de amar, de nos amarmos, 

de amarmos nossos filhos, companheiros, 

famílias, animais de estimação, nossos 

amigos, vizinhos, conterrâneos, semelhantes e 

todas as criaturas da Terra. A pessoa vê todo o indivíduo como semelhante, vê 

a unicidade, a beleza, a luz interior de cada um. Quando este chacra está 

YANG a pessoa pode apresentar angústia, mágoa ou indiferença e no corpo 

físico pode apresentar congestão nasal, bronquite, sinusite, tosse com muita 

secreção, rigidez no tórax, diarreia, acnes e furúnculos. Se o chacra estiver YIN 

a pessoa pode apresentar melancolia, emotividade, tristeza, dificuldade em 

amar no sentido de dar amor sem nada esperar em troca e no corpo físico 

retenção de excreções, tosse com pouca secreção, colite ulcerativa e acnes 

leves. 
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5º chacra (Laríngeo) 

 Tem como função a nutrição, suporte, compreensão e responsabilidade 

pelas nossas necessidades pessoais. À medida que amadurecemos nos 

responsabilizamos cada vez mais pela satisfação das nossas necessidades. 

Este chacra funciona adequadamente bem quando deixamos de censurar os 

outros pelas nossas falhas e nos aventuramos a criar o que precisamos e 

desejamos. Também mostra como a pessoa é em relação ao recebimento de 

qualquer coisa que lhe esteja destinado. Se a pessoa enxerga o mundo como 

um lugar negativo, hostil, aguardará acontecimentos negativos em sua vida, ou 

seja, esperar mais hostilidade, violência ou 

humilhação do que amor. Este chacra também está 

associado ao sentido do eu da pessoa dentro da 

sociedade, da profissão e entre iguais. Se a pessoa 

não estiver à vontade nesta área da sua vida, 

poderá demostrar orgulho que mascara a falta de 

respeito próprio.  Neste chacra também 

desvelamos o medo do fracasso que impede de 

criarmos o que tanto desejamos, de ter novas 

amizades e ter uma vida social. Assumir o risco de 

termos o trabalho que desejamos, nos mover na direção dos contatos que 

ambicionamos e revelar nossos sentimentos a respeito é a melhor forma de 

abrir esse chacra e equilibrá-lo. Os órgãos envolvidos são: estômago, baço, 

pâncreas, mucosa oral, lábios, seios, glândulas salivares, sublinguais e 

submandibulares, ovários, tecido conjuntivo tireóide e paratireoide. Quando se 

encontra YIN a pessoa pode apresentar desejo por compensações como a 

compulsão alimentar, obesidade, flacidez e diminuição da imunidade e quando 

está YANG a pessoa tem dificuldades em aceitar mudanças, prefere a rotina, 

obsessão, ideias fixas, preocupações excessivas, manias, indecisão, excessiva 
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atenção aos detalhes, necessidade de vínculos, emagrecimento, inibição da 

salivação, do suco gástrico e da insulina, alergias em geral. 

 

6º chacra (Frontal) 

Rege a mente consciente, o raciocínio lógico e linear, ou seja, está 

relacionado à capacidade de visualizar e compreender conceitos mentais. Isso 

inclui os conceitos de realidade, ou o universo da 

pessoa, ou a maneira como ela vê o mundo, ou 

como acha que o mundo provavelmente lhe 

responderá.  Se ele estiver YIN a pessoa terá a 

princípio a obstrução das ideias criativas, indica 

energia mental desgastada. Quando este chacra 

esta com excesso de energia a mente fica sem 

foco, muito ativada e com acúmulo de 

informações dificultando a concentração. 

 

7º chacra (coronário) 

 

 Este chacra está associado à conexão da pessoa com a sua 

espiritualidade e a integração de todo o seu ser 

físico, emocional, mental e espiritual. Se ele 

estiver YIN provavelmente a pessoa não terá 

uma conexão espiritual e o sentimento 

cósmico. Lembrando que ele é o local das 

percepções extra-sensoriais (mediunidade) e 

do contato com as dimensões mais sutis e 

evoluídas, o fato de estar muito expandido 

deixa o seu canal espiritual sem controle e 
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você absorve as energias externas sem seletividade.  

    

6 - Avaliação radiestésica clínica 

  Neste curso vou mostrar como fazer uma avaliação do campo etérico 

(energético), dos principais centros de energia do corpo (chacras), dos níveis 

de frequência vibracional espiritual e emocional, da vitalidade energética do 

organismo, de qual dos sete campos vibracionais (Mãe, Pai, Família, Lar, 

Educação, Sistema e Relacionamentos) a pessoa trás algo que deve ser 

olhado através da radiestesia e da mesa radiônica e indicar produtos 

terapêuticos, tais como: floral, gráficos de emissão de ondas magnéticas, 

canalização de frequências de reequilíbrio, entre outras terapêuticas que estão 

em ressonância com o consulente no momento atual. 

 O sucesso da radiestesia está diretamente ligado à disciplina que 

criamos com a prática de exercícios com os instrumentos.  Antes de acessar o 

campo vibracional de um consulente precisamos praticar, praticar e praticar a 

leitura dos movimentos que o pêndulo vai mostrar, para assim adquirirmos 

plena confiança em nossas medições radiestésicas. Portanto, nunca é demais 

lembrar que a prática levará a precisão da leitura uma vez que quanto mais se 

exercita mais fina fica a leitura.  

 Outro ponto importante a enfatizar é que na Radiestesia utilizamos 

instrumentos que ajudam na percepção das energias, vibrações e do fluxo 

cósmico, mas ao contrário do que é ensinado, não são os instrumentos ou 

nossa mente que captam as frequências de fluxo ou vibrações e sim o nosso 

Ser de Luz ou Eu Superior que entra em contato com o Ser de Luz do 

consulente e transmite a informação para o nosso mental e assim para o 

instrumento utilizado. Já mencionei que o francês Bleton praticava a 

Radiestesia sem nenhum instrumento em mãos, mas com as próprias 
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percepções no corpo físico, mostrando que somos considerados o próprio 

instrumento na radiestesia (antena). Essa habilidade é real e precisa ser 

praticada, pois não existe instrumento mais fidedigno que este. Chegará um dia 

que não será necessária a utilização de instrumentos para uma avaliação 

radiestésica em qualquer área. 

 Mas, para que esta sensibilidade seja apurada os terapeutas e 

radiestesistas devem estar cada vez mais despidos do Ego e sob a influência 

do Ser de Luz. Isso significa que é necessário se livrar do que já não serve 

mais, das máscaras, medos, ansiedades, angústias, crenças limitantes, ou 

seja, se autoconhecer, ESTAR EM EQUILÍBRIO, sem julgamentos. Por isso 

torna-se imperativo que o terapeuta antes de iniciar atendimentos ao público, 

ele se cuide, se transforme como pessoa, pois quanto mais limpos estiverem 

nossos campos de vibração mais conseguimos receber e passar as 

informações para o consulente. Também é importante dizer que nem todo ser 

humano tem sensibilidade apurada para ser um radiestesista, a maioria da 

população não consegue perceber o invisível que há em nós e quando segura 

um pêndulo o mesmo não se move. Isso não nos torna melhores nem piores 

que ninguém, apena temos uma habilidade mais desenvolvida que outros. 

 Adotar uma postura ética perante avalição também é imprescindível para 

que sejamos um canal livre de manipulações e contaminações internas e 

externas. 

  

6.1 - Preparações do radiestesista e do ambiente para o início da avaliação  

  

 Cabe ressaltar a importância da preparação antes do atendimento e 

nesse caso tudo o que o terapeuta ou radiestesista pode fazer para estabelecer 

seu equilíbrio é de cunho pessoal e seguindo a sua preferência e intuição. Por 

exemplo, pode ser realizada uma meditação, uma oração, expansão dos 
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chacras, uma limpeza energética, enfim qualquer ritual que esteja em afinidade 

com o terapeuta. Mas é imprescindível pedir proteção aos seus mentores ou 

guardiões para que não haja interferência na avaliação assim como, também 

sejamos protegidos de qualquer energia ou forma pensamento que não nos 

pertença. Neste momento inicial dos trabalhos o radiestesista precisa focar 

nele, no seu centro de força, na sua conexão com o seu Ser de Luz para que a 

leitura seja a mais precisa possível. 

 O ambiente também deve ser preparado, limpo, harmonizado, calmo, 

silencioso, sem circulação de pessoas, com aparelhos eletrônicos desligados 

para evitar interferência nos resultados da avaliação. Alguns gráficos de 

radiônica podem ser colocados no local de atendimento como: 

- Nove círculos: colocado na porta de entrada voltado para o lado de dentro ou 

em uma janela de vidro; 

- Ioshua: pode ser colocado na porta de entrada da sala voltado para fora e 

também em uma parede no interior da sala de atendimento. È um gráfico que 

precisa ficar exposto, todos os outros podem ficar atrás de quadros, cortinas; 

- Scap ou André Phillipe: no vidro das janelas e em aparelhos eletrônicos que 

não possam ser desligados; 

- Luxor: este gráfico fica embaixo da mesa de atendimento e nas paredes da 

sala. 

  

 

6.2 – Avaliação presencial ou à distância 

 

 A avaliação radiestésica pode ser realizada de forma presencial ou à 

distância. Se o consulente estiver presente, basta identificar a intensidade do 

fluxo de vida do mesmo e iniciar a avaliação. Caso o consulente não esteja 

presente ou a avaliação seja feita à distância, é necessário o uso de um 
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testemunho que represente a pessoa ou um local a ser avaliado. Em relação 

ao consentimento para a realização da avaliação é preciso dizer que se o 

consulente veio até você significa que ele quer de fato que a avaliação seja 

feita. Não podemos e não devemos fazer uma avaliação sem o consentimento 

da própria pessoa em questão, mesmo que seja um parente solicitando que a 

avaliação de um marido, esposa, pai, tio, filho, amigo entre outros. Só podemos 

avaliar se a pessoa for considerada vulnerável como: crianças, adultos ou 

idosos com alteração do estado mental. Mesmo assim perguntamos se existe 

permissão para avaliar e se estamos preparados para este atendimento. Se o 

pêndulo realizar um movimento circular no sentido horário, consideramos a 

resposta afirmativa, se o movimento realizado for ao sentido anti-horário 

significa que não podemos ou devemos interferir no campo daquela pessoa. 

Esse procedimento inicial é muito importante para não haver interferência no 

livre arbítrio do indivíduo.  

 O que são testemunhos? 

 Qualquer material orgânico da pessoa a ser avaliada como: cabelo, 

unha, saliva ou sangue; 

 O negativo de uma foto ou uma foto revelada ou 

 Manufaturado: cortar um círculo de papel branco e escrever o nome 

completo que esteja em um registro oficial e atual, data real do 

nascimento (dia, mês e ano) e o local de nascimento (cidade, estado e 

país), borrifar um pouquinho de água com sal (ou soro fisiológico) e 

deixar secar por 15 minutos no gráfico decágono para potencializar a 

identificação do testemunho. O decágono é um gráfico de forma 

poderosa chamada “Forma de Materialização” que tem a característica 

de limpar e reforçar energeticamente o que colocamos dentro. 

Se for um animal:  
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 O testemunho pode ser um “pedaço” do animal: pena, pêlo, unha, 

sangue; 

 Nome do animal registrado em pedigree ou nome que se costuma 

usar, com data e local de nascimento se possível. 

 Foto do animal com negativo preservado; 

 Negativo onde o animal esteja sozinho na foto. 

 Planta: pedaço da folha, raiz e caule. 

   É muito importante ter cuidado com esse testemunho, pois ele passa a 

representar o próprio ser ou local. Enquanto estiver em uso deve ser guardado 

de forma segura e depois se não for mais usá-lo é preciso queimá-lo.  

 

6.3 – Mesa radiônica 

  

 Mesa é a expressão usada em radiônica para representar um local ou 

área delimitada, norteada e protegida de interferências não saudáveis utilizada 

para avaliação radiestésica e alguns tratamentos à distância. O termo “mesa”  

foi criado pelo radiesteista espanhol Juan Ribaut, um dos introdutores da 

radiestesia no Brasil, quando ele viu a necessidade de agrupar e sintetizar os 

vários gráficos durante um atendimento e tratamento, facilitando e simplificando 

o manuseio do seu material.  Quando as pessoas eram atendidas por ele, elas 

diziam que iam passar na “mesa” do Sr Juan e daí veio o termo mesa 

radiônica. Desta forma percebemos que a mesa radiônica pode ser 

confeccionada a gosto do radiestesista e de acordo com o seu conhecimento.  

Por conta disso tem-se uma variedade enorme de mesas radiônicas sendo 

comercializadas no mercado holístico hoje em dia. Está área delimitada para 

atendimento na radiônica pode ser a própria mesa de atendimento ou pode ser 

confeccionada em qualquer material (cartolina, madeira, acrílico, entre outros), 

de qualquer tamanho, formato (retangular ou quadrada) e de qualquer cor 



Radiestesia dos Sete Campos Vibracionais 

 

39 

 

preferencialmente neutra. Na parte superior da prancha ou mesa deve-se 

desenhar um círculo pequeno preenchido de qualquer cor que representará o 

YANG e na parte inferior desenhar um círculo do mesmo tamanho e cor do 

outro, mas sem preenchimento que representará o YIN. Este procedimento 

está representando o Norte (YANG) e o Sul (YIN) e é obrigatório para se dizer 

que é uma mesa radiônica. No espaço entre os dois círculos você pode 

acrescentar quantos gráficos de avaliação quiser, deixando um espaço para o 

testemunho.  

 Como trabalharemos com vários gráficos de diagnóstico e tratamento 

fica difícil acomoda-los na mesa, por isso uso a mesa apenas como um espaço 

delimitado e protegido para apoiá-los. Vide exemplo de uma mesa radiônca 

simples, em anexo, no final da apostila. 

 

7 - Gráficos de emissão de ondas magnéticas  

 Outra forma muito utilizada na radiônica é a indicação de gráficos de 

emissão de ondas magnéticas para tratamento, que será indicado só se estiver 

em ressonância com a pessoa no momento da avaliação. Eles também podem 

ser indicados para um animal, uma planta ou um local determinado. Para o 

tratamento é utilizado um testemunho manufaturado ou natural em cada gráfico 

e de período em período deve-se avaliar a continuidade do uso do gráfico, 

assim como o tempo de tratamento. Para a realização desta avaliação existe o 

gráfico dos gráficos que nada mais é que um gráfico radial com a miniatura das 

imagens dos gráficos de onda de forma (em anexo). Após a avaliação, alguns 

casos necessitarão permanecer em gráficos de ondas de emissão magnética 

que servirão como “medicamento” necessário por um período mais prolongado. 

Por isso é necessário um local específico para isso, pois não será o consulente 
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o responsável por colocar estes gráficos, mas sim o radiestesista. Aqui cabem 

alguns cuidados com este espaço: 

- Pode ser uma prateleira de vidro, granito ou metal para servir de apoio aos 

gráficos. A madeira deve preferencialmente ser revestida de plástico, verniz ou 

fórmica. 

- É importante que este espaço receba luz e seja arejado, se for uma gaveta 

ela deve ficar aberta; 

- Isolar as prateleiras do restante do ambiente através dos gráficos Ioshua e 

Luxor que devem ser colocados na parede dos fundos no qual as prateleiras 

estão fixadas, por baixo e nas extremidades das mesmas; 

- Colocar um gráfico Luxor no chão com a figura voltada para cima e em 

direção ao local destinado para abrigar os gráficos. 

 Após estes cuidados o local está preparado para receber os gráficos 

pelo tempo necessário para o tratamento designado ao consulente. Uma vez 

colocados os gráficos para o consulente no espaço preparado deve-se 

perguntar com o pêndulo a cada sete dias se os gráficos permanecerão ou 

serão retirados. Deve-se fazer a pergunta para cada gráfico e manter ou retirar 

conforme a resposta. 

 Abaixo segue os principais gráficos de emissão de ondas magnéticas: 

 

 

Decágono 

 Gráfico utilizado para potencializar, dinamizar ou 

intensificar um testemunho ou produto. O testemunho 

deve permanecer por 15 minutos antes do início da 

avaliação. 
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Nove círculos 

 Gráfico de proteção em todos os níveis ou 

departamentos (pessoal, profissional, 

relacionamentos). 

 

 

Desenho de Luxor 

 

Utilizado para neutralizar e filtrar energias telúricas 

(provenientes do subsolo da terra) nocivas à saúde e 

energias patológicas densas em geral. 

 

 

Ioshua 

  

 Proteção espiritual e do campo energético, 

estimula também o desenvolvimento e o 

amadurecimento espiritual. 

 

 

Scap (André de Phillipe) 

 Limpa e filtra energias magnéticas 

não saudáveis, por exemplo, energia 

emanada das micro-ondas, celulares, 

baterias, aparelhos eletrônicos, 

transformadores elétricos. 
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Triângulo divino 

      

 Permite uma limpeza energética 

profunda para um contato mais puro 

com a divindade interior. Muito indicado 

para pessoas que perderam seu elo com 

os recursos divinos internos. Resgata a 

força e a capacidade de se equilibrar. 

Gráfico de proteção do mais alto nível. 

 

 

Escudo 

 

 Serve como um antibiótico desde o 

campo energético até o corpo físico, 

eliminando parasitas patológicos e evitando a 

contaminação (antisséptico). Restaurador da 

saúde física.  

 

 

 

Anti-magia ou Selo de Salomão 

 Para neutralizar energias patológicas 

enviadas através da emissão de ondas 

magnéticas de forma, oriundas de objetos 

materiais.  
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Diafragma I 

 Para afastar energias não saudáveis 

de uma forma aguda e rápida. É um gráfico 

muito forte, por isso com frequência é 

utilizado quando a impregnação está muito 

acentuada ou é antiga.  Muito utilizado 

também para estimular a regeneração de 

tecido animal ou vegetal. Geralmente utiliza-

se este gráfico por minutos ou horas em caso de afastamento de energias 

saudáveis. 

Desimpregnador ou flechas 

 Para continuar o afastamento 

iniciado pelo gráfico Diafragma I ou para 

situações parasitárias mais recentes e 

menos intensas. Esse gráfico pode ser 

usado por bem mais tempo, no mínimo 

dias. 

 

Iavê (nome de Deus em Hebraico) 

  Gráfico de proteção máxima em 

todos os níveis de energias patológicas e 

também para limpar energias não 

saudáveis enviadas pelo pensamento, 

pelo coração ou mesmo por objetos de 

vodu. 
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Pentagrama com letras hebraicas 

 Promove equilíbrio e harmonia em 

todos os órgãos e estruturas do corpo físico 

para que possamos aproveitar nossa vida 

com mais plenitude. Facilita a nossa 

percepção de si mesmo e da realidade mais 

existencial. 

 

 

Heptagrama com letras hebraicas 

 Promove relaxamento, paz, segurança 

interior através do resgate da verdadeira fé. 

Com esse gráfico sentimos mais facilidade 

para nos conectar com nosso lado espiritual 

gerando proteção e prosperidade. Esse 

gráfico nos ajuda a integrar o corpo com a alma, unindo com nossa 

necessidade material. 

 

Desembaraçador 

Permite a pessoa começar a enxergar novos 

caminhos e saídas de situações caóticas e 

embaraçadas. 
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Desembaraçador material 

 Permite desembaraçar todo e qualquer 

bloqueio na área material, financeira, 

negócios, compra e venda, reformas ou 

consertos. 

 

Desembaraçador de relacionamentos 

 Permite desembaraçar e limpar toda 

energia emocional vivida no passado, mas 

que não ficou dissolvida impedindo com isso a 

liberação para novos relacionamentos, como 

também vínculos emocionais.             

 

Labirintos 

 Permite atrairmos todas as situações que nos servirão de saídas para os 

problemas em qualquer departamento de nossas vidas. Muito indicado para 

doenças físicas, mentais e psicológicas e situações complicadas ou travadas.     

  

Labirinto D’amiens é um gráfico para encontrar 

caminho para solucionar problemas financeiros. 

 

 

 Labirinto de Chartre é um quando para quando a 

pessoa precisa encontrar a luz no fim do túnel na 

área psicológica. 
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Pirâmide de Kefren 

 

 Gráfico utilizado para fins 

terapêuticos e existe um detalhe 

importante: o testemunho deve ser 

colocado no interior do gráfico após 

perguntarmos, com o auxílio do pêndulo, qual é o local mais adequado para o 

testemunho podendo ter mais de uma região dentro da pirâmide. 

 

Diafragma II 

 

 Gráfico utilizado para reverter um 

processo de degeneração física, 

inflamação ou desequilíbrio energético 

podendo ser utilizado diretamente sobre o 

corpo da pessoa no local doente ou com 

dor, sempre com o desenho voltado para 

            a pele. 

 

Turbilhão 

 

 Gráfico específico de emissão de 

onda energética de um produto colocado 

em seu interior juntamente com o 

testemunho e só deve utilizado juntamente 

com o produto que servirá de 

“medicamento”. Esse produto pode ser 

uma forma ou um símbolo, uma essência, uma pedra. 
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Gráfico de Vênus 

 

 É o gráfico turbilhão com o símbolo de 

Vênus em cobre. Ajuda a resolver assuntos 

relacionados à autoestima, relacionamentos 

em geral, afetividade. Gráfico que acalma, 

relaxa e faz dormir melhor. 

 

Gráfico do Sol 

 

 Turbilhão com o símbolo do Sol em 

ouro. Ajuda a resolver aspectos ligados a 

dinheiro proveniente do reconhecimento do 

seu trabalho e ao sucesso de seus 

empreendimentos. Ajuda a melhorar a 

autovalorização e a melhorar seu carisma 

social. Ajuda também a melhorar desequilíbrios relacionados com os sistemas 

circulatório, digestivo, endócrino e metabólico. Tem propriedade medicinal 

ajudando no tratamento de artrites, reumatismo, depressão e a emagrecer. 

 

Gráfico do Júpiter 

 

 Turbilhão com símbolo de Júpiter 

em estanho. Ajuda a resolver assuntos 

relacionados à administração e direção, 

estimula a propriedade, melhora os 

recursos intelectuais como memória e 

assimilação mental, ajuda no tratamento 
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de doenças cerebrais, mentais e do fígado. Ele trabalha diretamente o primeiro 

e o sexto chacra. 

 

Gráfico do Saturno 

 

 Turbilhão com o símbolo de 

Saturno, ajuda no amadurecimento e 

fortalecimento da personalidade, no 

resgate da ética, lidar melhor com a 

justiça e as leis. Ajuda a romper limites 

castradores, ajuda no tratamento de pele, 

ossos e dentes fracos, melhorando a 

calcificação. Melhora dor na coluna lombar e problemas no nervo ciático. 

 

Gráfico de Mercúrio 

 

 Turbilhão com símbolo de Mercúrio, 

ajuda nas questões de comunicação, 

expressão em todas as formas, na 

assimilação e compreensão de ideias e 

estudos (memória, raciocínio), melhora 

transações de comércio. Ajuda no 

tratamento de alergia principalmente 

respiratória de garganta. Auxilia na canalização. 
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Trígono 

  

Gráfico misto que consiste na 

combinação de outros três gráficos: nove 

círculos, turbilhão e decágono. 

Proporciona proteção máxima e também 

pode ser utilizado como um potente 

emissor de ondas magnéticas de algum 

produto colocado no seu interior juntamente com o testemunho coberto com 

um cone de cobre. 

 

Turbilhão II 

 

 Desenho encontrado em uma 

plantação de milho no interior da Inglaterra. 

Tem a mesma função do gráfico Turbilhão I, 

mas com uma velocidade maior de ação. 

Também promove a abertura de portal em 

pessoas ou locais. 

 

Triturador 

 

 Utilizado para dissolver e amolecer 

certos empecilhos para então facilitar a sua 

excreção ou assimilação, ajuda romper 

vínculos afetivos ou materiais. Rompem 

laços que nos conectam a chips. 
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Espiral cósmica 

  

 Possui vários triângulos, que são 

formas de proteção, as quais ao mesmo 

tempo possibilitam um contato mais eficaz 

e puro com o Astral superior e a espiral 

que estimula o movimento ascendente de 

evolução e crescimento. Utilizado para 

estimular o desenvolvimento de nossos 

recursos permitindo assim a evolução e para quando percebemos que estamos 

empacados e não conseguimos continuar nossa jornada. Ajuda o campo 

emocional. 

 

Harmonia 

 

Para harmonizar um ambiente social ou 

qualquer tipo de relacionamento entre 

pessoas. 

 

 

 

 

Cruz Ansata 

 

 Para mudar um caminho ou uma escolha. Muito 

indicado no tratamento de dependentes químicos por 

energizar, limpar, equilibrar e proteger. Ajuda a romper 

o que tem que deixar ir. 
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Figura humana 

 

 Utilizada para representar o corpo 

humano, neste caso coloca-se o testemunho 

na parte doente junto com o produto 

medicamentoso coberto pelo cone de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

7 – Gráficos de avaliação radiestésica  

 Os gráficos abaixo se referem a gráficos radiais com avaliações 

específicas de frequência emocional, espiritual, vitalidade, análise dos chacras, 

dos sete campos vibracionais, das condições físicas, sentimentais entre outros 

gráficos de diagnóstico e tratamento recomendado. Quando fazemos uma 

avaliação, a pergunta é sempre a mesma para os gráficos radiais: “O que está 

em sintonia com esse testemunho nesse momento?” O pêndulo vai fazer um 

movimento linear com o nome do gráfico indicando que esse está selecionado 

ou também pode girar em sentido horário em cima do nome do gráfico 

escolhido. 

 A seguir vemos os principais gráficos que utilizaremos para avalição 

pessoal: 
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7.1 - Gráfico de análise dos chacra 
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7.2 - Gráfico radial numérico: 
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7.3 - Gráfico de Vitalidade em Ângstrons 
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7.3 - Gráfico de Vitalidade em Ângstrons 
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7.3 - Gráfico de Vitalidade em Ângstrons 
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7.4 -  Gráfico de frequência emocional em Ângstrons  
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7.4 - Gráfico de frequência emocional em Ângstrons 
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7.4 - Gráfico de frequência emocional em Ângstrons 

 

 



Radiestesia dos Sete Campos Vibracionais 

 

60 

 

7.5 - Gráfico de frequência espiritual em Ângstrons 
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7.5 - Gráfico de frequência espiritual em Ângstrons 
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7.5 - Gráfico de frequência espiritual em Ângstrons 
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7.6 - Gráfico dos Sistemas 
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7.7 - Gráfico dos órgãos 
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7.8 - Gráfico das glândulas 
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7.9 - Gráfico de condições 
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7.10 - Gráfico de causas  
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7.11 - Gráfico de alergias e efeitos adversos 

 



Radiestesia dos Sete Campos Vibracionais 

 

69 

 

7.12 - Gráfico de nutrição e alergias alimentares 
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7.13 - Gráfico do estado emocional I 

 

 



Radiestesia dos Sete Campos Vibracionais 

 

71 

 

7.14 - Gráfico do estado emocional II 
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7.15 - Gráfico dos sete campos vibracionais: 
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7.16- Gráfico de indicação de tratamento 
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7.17- Gráfico de indicação de tratamento 
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7.18 – Gráfico de Floral de Bach 
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7.19 – Gráfico dos gráficos 
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7.19 – Gráfico dos gráficos 
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7.19 – Gráfico dos gráficos 
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7.19 – Gráfico dos gráficos 
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8 – Mesa Radiônica 
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