ШТЕТНО ЗРАЧЕЊЕ – ОТКРИВАЊЕ, ДЕЛОВАЊЕ НА
ЧОВЕКА И ЗАШТИТА ОД ЊЕГА КРОЗ ИСТОРИЈУ
Јасмина Радовановић
Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш

„Онога дана када наука почне проучавати нефизичке појаве, у десет година напредоваће више
него у свим ранијим вековима своје историје.“
Никола Тесла

Сажетак
Човек је сложен биолошки и енергијски систем који је у непрестаној, енергијској и информационој интеракцији са својим окружењем,
собом и самом суштином живота. Здрав начин живота представља правилан однос према себи, околини и космосу и због тога треба да буде
окружен благотворним таласима енергија, таласима љубави.
Човек је изложен утицају разних физичких поља: гравитационог,
електростатичког, магнетног, електромагнетног, поља штетних таласа.
Штетно зрачење представљају таласи који негативно утичу на здравље
живих бића, а посебно човека и може се поделити у три групе:
Космичко – високофреквентно
Подземно – нискофреквентно
Техничко – спектар електромагнетног зрачења.
Детектовање штетног зрачења кроз историју је вршено на различите начине.
Кинески стручњаци су испитивали подручја за градњу, водећи
рачуна да положај зидова буде у складу са природним магнетним пољем,
воденим токовима, пропланцима и шумама у окружењу.
Римљани су тестирали земљиште тако што су напасали овце најмање годину дана, клали животиње и на основу изгледа јетре проглашавали земљиште здравим или нездравим за градњу и живот.
Стари Грци су зграде од јавног значаја градили у простору у којем се
дејство благотворних таласа осећало на сваком кораку.
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Египатске пирамиде у Гизи су места са невероватном енергијом.
Писани трагови дају основну претпоставку о међусобној повезаности
свих делова космоса, о деловању закона симпатије и антипатије на тело
човека и његово окружење.
Откривање штетних таласа се може вршити старим – емпиријским
и савременим методама, као и посебним поступцима.
Утицај штетног зрачења на здравље човека данас је веома изражено
и најчешће је узрок многих болести. Тешка, малигна обољења су, у
највећем броју случајева, последица дејства патогеног зрачења којим су
особе интензивно изложене у току дана а да тога нису ни свесне.
Откривање, ублажавање и неутралисање штетних таласа је предуслов за
здрав и нормалан живот.
Кључне речи: енергија, штетно зрачење, космос, земља, техника,
детекција, емпирија, савремене методе, малигне болести, здравље.

Увод
Човек (и жива бића), поред физичког тела, поседује још два, астрално и ментално. Три тела човека, различите густине енергије, су уроњена
у универзалне психичке, духовне и божанске планове. Човеково физичко тело окружује фино биоенергијско поље, АУРА.
Универзално енергетско поље (УЕП) је пето стање материје, између
енергије и материје – биоплазма (др Виктор Ињушин), састављено од
јона, слободних електрона и протона који се константно обнављају
хемијским процесима у ћелијама и у непрестаном су кретању.
Биоенергетско поље човека има дуалистичку (честичну и таласну)
структуру са вертикалним протоком енергије кроз кичмени стуб и вијугаве вртлоге енергије које се називају чакрама. Сваки од седам слојева
ауре је повезан са чакром. Седам главних чакри су: базна, сакрална,
соларна, срчана, грлена, чеона и крунска, а свака од њих је повезана са
одређеним жлезданим системом у људском организму.
Различита физичка поља перманентно утичу на биоенергетско
поље човека реметећи правилно кружење енергије кроз чакри, што
несумљиво изазива поремећај енергетског тока, а с тим и појаву одређених болести у самом физичком телу човека.
Штетни таласи, присутни свуда у универзуму, имају различит патогени ефекат на физичко и ментално здравље човека, од мигрене до смртоносног рака, од лаке депресије до дубоких психичких поремећаја.
Откривање штетних таласа је могуће на више различитих једноставних начина – професионалним радом радиестезисте (виском, рашљама, L-антенама), и уређајима који мере јачину електромагнетних таласа.
Многи европски инжењери, лекари, професори, радиестезисти
су проучавали благотворне и штетне таласе постављајући темеље
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нове научне дисциплине – геобиологије: инг. Витман, др Пере, др
Хатрман, Белизал, Жан де ла Фоа, Роже де Лафоре, Жак Ла Маја,
Ињушин, Метвејев и други. На балканском простору су познати радови
Станка Јурдане, Бранка Фаркаша, др Бориса Лутовског, Иване Галић,
Душана Мораче, Михајла Барте, др Виде Момчиловић, др Александра
Воргучића, Најдана Ракића и др.

Циљ рада
Рад дефинише врсте штетног зрачења које постоји од постанка
Космоса и Земље, као и зрачења које човек својом делатношћу ствара
кроз историју. Откривање, утицај, као и заштита од штетног зрачења је
одувек позната. Данас је утицај штетног зрачења веома присутан, а чини
се да је човек, у трци за профитом, потпуно заборавио на кодексе делања,
понашања и здравог начина живота. Освестити овај проблем, више него
икада, је приоритет за опстанак Земље као планете и живог света на њој.
Човек треба да се окрене природи и нађе своје место у бескрајном океану
зрачења да би опстао као свесна врста на Земљи.

Врсте штетног зрачења
Човек је непрестано изложен безбројним зрачењима, непознатим и
неконтролисаним силама, подмуклим и недовољно идентификованим
агресијама које међусобно интерферирају, а да он тога ни сам није свестан. Свеобухватан утицај наведених појава се може назвати таласима
или зрачењем.
Зрачење се може поделити на благотворно и штетно.
Благотворно зрачење повољно утиче на човеково биоенергијско
поље, опуштајући га, одстрањујући неправилне токове енергије и
исцељујући га. Најдан Ракић – истраживач, радиестезиста и проналазач
благотворних места која емитују благотворне таласе дефинисао их је као
„биолошку феноменалију изометријског деманса, која се не може упоредити ни са једном природном ни вештачком одредницом, како по њеној
структури, тако ни по делотворности и ефикасности“ [6].
Штетна зрачења потичу од нарушавања равнотеже између сила које
потичу из средишта Земље и космичких сила које долазе из соларне и
галактичке васионе, као и разних врста човекове делатности.
Оно може бити: природно и вештачко. Природно зрачења је геопатогено и космичко, а вештачко – геопатогено и техничко. Такође, се може
поделити у три групе:
Космичко – високофреквентно
Подземно –геопатогено- нискофреквентно
Техничко –најшири спектар електромагнетног зрачења.
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Kосмичка зрачења
Космичко зрачење доспева из свих праваца из космоса, а не само са
Сунца. Интензитет зрачења на зависи од доба дана нити годишњег доба.
Космички зраци скрећу у Земљином магнетном пољу, јер су наелектрисане честице, а интензитет зависи од географске ширине. Највеће скретање је у равни екватора где врше кружно-спирално кретање. Ван
Земљине атмосфере постоје радијациони појасеви наелектрисаних честица великог интензитета, захваћених магнетним пољем Земље ширине
од 600 до 6.000 km.
Постоје две врсте космичког зрачења: примарно и секундарно.
Примарно зрачење постоји ван атмосфере: језгра лаких (Н, Не, Li,
Be, B, C, N, p), и тежих eлемената (Fe, Co, Ni), енергије реда 10–1011 GeV.
Секундарно зрачење настаје у интеракцији примарног са молекулима атмосфере (испод 20 km), а чине га тврда и мека компонента. Тврду
компоненту чине миони (μ+, μ-) настали распадом пиона (π+, π-), високе
енергије и велике продорне моћи. Мека компонента се састоји од е+- епара и фотона који настају при распаду πо мезона. У интеракцији са
атомима у горњим слојевима атмосфере производи радионуклиде,
краћих времена полуживота (6С14, 1Н3, 4Ве7) [8].
Космичка зрачења, која настају интеракцијом космичких сила са
Земљиним гравитационим и магнетним пољем, представљају облик
геопатогеног зрачења који је присутан у свакој тачки Земљине површине, са одређеним геометријским распоредом. Линије сила мрежних
космичких зрака саме по себи нису штетне јер је човек у њима настао,
развијао се као врста и живи. Међутим, интеракције штетних таласа
другог порекла са њима је услов формирања патогених таласа. Космичка
зрачења формирају мреже од којих су 3 најзначајније од познатих 25. То
су: Хартманова, Каријева и Шнајдерова глобална мрежа.

Хартманова глобална мрежа
Планета Земља је опасана мрежом линија којима се одређује географска дужина и ширина. Уколико се изврши замена ове идеалне
решетке вибрирајућим телурским струјама, добија се мрежа коју је дефинисао др Oберинг Пере, радиестезиста, на основу бројних експеримената. Космичко-телурске струје су опасне у правцу север-југ и исток-запад.
Појам „Переова мрежа“ представља решетку на површини Земље и тродимензионално „преграђивање“ атмосфере налик невидљивим – етеричним зидовима.
Експериментални рад немачког доктора медицине Ернеста
Хартмана је дао прецизнију шему „Переових зрака“ названу „Хартманова
глобална мрежа“.
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Хартманова мрежа – природна геомагнетна (електромагнетна)
мрежа телурских струја које вертикално излазе из тла – се састоји од
магнетних меридијана у правцу север-југ и магнетних паралела у правцу
исток-запад. Меридијани су на растојању око 2,5 m, а паралеле 2 m,
дебљине од 21 до 25 сm. Они обликују невидљиве зидове који се уздижу
вертикално и пролазе кроз све физичке препреке (куће, земљиште), јер
се састоје од магнетне енергије Земље. Телурске струје се међусобно секу
у чворовима – геопатогеним тачкама – Хартмановим чворовима. Штетни
таласи који се издижу по вертикалама ових геотачака су патогеног
карактера, агресивни и упорни, јаког интензитета који се нарочито појачава ако их сече друго штетно зрачење било ког порекла [11].
Каријева глобална мрежа
Ову мрежу је случајно открио инжењер Сејфригд Витман, као радиестезиста - аматер, при прегледу своје куће.Тада је детектовао квадратну
магнетну мрежу 16х16 m која допире из васионе по углом од 45° у односу
на Хартманову, која металне плоче постављене изнад „+“ пола напуни
„+“, а изнад „– “ пола „–“ електрицитетом. Резултате свог истраживања је
представио на скупу немачких рашљара у Детмалду 1951. године које је
изазвало велико изненађење. Следеће године је др Манфред Кари објавио, без знања и дозволе Витмана, резултате истраживачког рада на овој
мрежи под својим именом. Због тога се данас ова мрежа зове Каријева, а
не Витманова.
Каријева мрежа је дијагонална, у облику квадрата страница у
правцу северозапад-југоисток и југозапад-североисток на растојању 3,5
m, дебљине 0,5 m. Мрежа се простире вертикало навише. Што је дебљина појаса мреже већа, то је штетнија, а чворови мреже су далеко штетнији по здравље људи од Хартманових.
Шнајдерова глобална мрежа
Мрежа има странице 7 m која се простире у правцу четири стране
света као Хартманова, север-исток и југ-запад, или под углом од 45°. Оне
нису довољно истражене, не простиру се праволинијски, него без реда и
компликовано се секу. Ширина зоне иде од 26 сm до више метара. Оне се
сматрају надражујућим зонама, имају + и – поларизацију која је јако штетна.
Геопатогена зрачења
Геопатогена зрачења (природна и вештачка) се налазе испод површине Земље, а последица су свих процеса у којима се пресеца, раслојава
или на било који начин ремети природна хомогеност Земљиних слојева.
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У ову групу зрачења спадају: зрачење подземних водених токова,
руда и минерала, геолошких пукотина и раселина, зрачења настала
распадањем органских материја и последица некадашње и садашње
људске делатности.
Патогена зрачења се могу поделити на: примарна – долазне директно из извора, секундарна – настају наиласком примарног зрака на
препреку.
Најинтензивније секундарно зрачење настаје при наиласку примарног зрачења на металне препреке. Ова врста зрачења је присутна у
модерним грађевинама које су направљене од челика, са много металних
облога и метализираних стаклених површина (Фарадејев кавез).
Електрични кућни апарати који се налазе у зони примарног зрачења
постају извор јако штетног зрачења.
Зрачење подземних водених токова
Настаје као последица динамике протока подземних вода (стајаћа
вода није извор зрачења) услед трења и зависи од минералног састава
земљишта кроз које вода пролази, као и од састава, количине и брзине
ламинарног и најчешће вртложног протицања воде.
Зрачење руда и минерала
Земља је састављена од различитих врста руда, минерала, природних радиоактивних елемената, 92U238, 90Th232, 89Ac235, 19K40 као и
продуката њиховог спонтаног радиоактивног распадања, чији атоми и
молекули емитују ЕМ зрачење различитих фреквенција. Повећање
интензитета штетног зрачења настаје и при протицању подземних вода
кроз руде, нарочито кроз радиоактивна налазишта.
Налазишта земног гаса, радиоактивних и других гасова који се
налазе у саставу бањских вода, такође могу бити штетни. Најзаступљенији
у природи је изотоп 86Rn222, безбојан, без мириса и укуса и настаје
радиоактиваним распадом 88Rа220 са периодом полураспада око 4 дана.
Он је саставни део сваког земљишта, стена грађевинског материјала,
растворен у готово свим водама, бунарским, бањским итд. Највише га
има у водама Нишке Бање, као и у бањама широм Србије, а посебно на
подручју Војводине.
Зрачење геолошких пукотина и раселина
Геолошке раселине настају због тектонских поремећаја при чему
долази до пуцања Земљине коре, помака и непосредног додира и трења
између различитих слојева земље што ствара геопатогено зрачење. Оно
се шири са места лома вертикално ка површини Земље, при чему се емитује и повећан интензитет радиоактивног зрачења.
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Површина Земље емитује одређену количину радиоактивног зрачења које се дефинише као природни фон зрачења на који је живи свет
прилагођен. Међутим интеракција овог фона са другим врстама штетног
зрачења може дати веома јак и опасан сноп зрачења.
Зрачења настала распадањем органских материја.
Извори штетних таласа могу бити некадашња гљивишта, напуштене септичке јаме, колектори канализације у употреби, пањеви посеченог
дрвећа који труну у земљи, земљишта на којима су била гробља па су
променила намену, неки базени за филтрирање воде и канализације у
којима се скупљају отпадне материје и труну.
Зрачења као последица некадашње и садашње људске делатности
Штетни таласи се емитују из подземних прокопа, подземних железница, некадашњих бунара затрпаних и незатрпаних, дневних копова
претворених у сутерене, затворених шупљина, димњака у којима се не
креће ваздух, свих течности које се крећу (цевоводи за одвод мокраће у
модерним шталама), канализационих система у становима и зградама,
резервоарима и воденим постројењима, зазиданих подрума. Затворен
ваздух се јонизује и емитује штетне таласе који могу изазивати тешка
обољења у стамбеним објектима изнад или у њиховој непосредној околини.
Штетни таласи настају у зградама на нездравим локацијама, необичних гео-метријских облика, направљених од „нових, савремених“
материјала (армирани бетон, металне плоче, таласасти лимови, пластичне материје, подно грејање, водовод, канализација, електрични водови, изолационе тканине).
Зрачење облика (З.О.) представља – формолошко зрачење које није
ни космотелурског ни људског порекла, него проистиче из самог облика
материје „ поља утицаја која се осећају око свега – предмета или живог
бића – везана су за облик и на први поглед независна од природе и боје
ствари које их емитује“. Зрачење облика се одликује фазом, електричном
(+ или – ), магнетском поларношћу и бојом [1].
Извори штетних таласа могу бити антички, уметнички предмети
(старине и модерне), намештај (разних стилова и намена), статуе, слике,
графике, мумије, афричке маске, одевни синтетички предмети, накит,
талисмани, оријентални украси итд.
Посебну врсту чине „апстрактни“ таласи који не потичу од материје, већ од енергијског записа у простору који остаје после одређених
догађаја, где спадају: крипрогамни вампиризми, куће алхемичара, некадашњи (и садашњи) луциферијански храмови, места одржавања црних
миса, скровишта „вештица“, животиње, биљке, све што је злоћудно и
405

шкодљиво. Може се рећи да у ову групу спадају таласи на граници „разумног“ [1].
Сваки предмет који се купује, продаје поклања, мења може бити
енергијски „неутралан“ или активан у позитивном или негативном смислу.
У сваки производ творац уграђује не само материју, дизајн, већ и
енергију својих размишљања, осећања љубави или мржње. Та енергија је
саставни део предмета која се ослобађа у простору.
Универзум је холографски. Све што се десило и што ће се десити од
постанка до краја света је записано у њему.

Техника зрачења
Настају деловањем техничких уређаја различитог порекла и намене
и дели се на:
Нејонизујућа – електрична и електронска;
Јонизујућа – α и β честице, неутрони х и γ зраци.
Механички таласи: превозна средства, тешке машине, постројења,
ултразвук неисправних апарата и генератора.
Нејонизујућа техничка зрачења су ЕМ таласи који у интеракцији са
материјом немају довољно енергије да изазову јонизацију њених атома.
Примена модерне технологије није могућа без електричне енергије
и ВФ ЕМ зрачења. Производња, пренос и расподела електричне енергије
(електричне централе, далеководи, трафо станице, кућни апарати) ствара електрична и магнетна поља која се простиру у облику ЕМ таласа
(електросмог).
Електронска нејонизујућа зрачења емитују мобилни телефони,
унутрашње антене, компјутерске мреже, пријемници и предајници
радио таласа (радио, ТВ), војни радарски уређаји, регистарске касе,
рачунарски терминали, меморије неких рачунара, аларни уређаји, безични телефони, сви уређаји са електронским колима.
Јонизујућа зрачења настају у средини изложеној Сунчевој светлости, космичким зрацима, природно присутним радиоактивним елементима (92U238, 90Th232, 89Ac235,19K40) који се спонтано распадају
емитујући честице и електромагнетно зрачење. Јонизујућа зрачења су
ЕМ таласи и честице који имају довољно енергије да могу јонизовати
атоме материје.
α зрачење – „+“ честице – језгра He, јако јонизујућег дејства,
β зрачење – електрон (-), позитрон (+), слабијег јонизујућег дејства,
γ зрачење –ЕМ зрачење велике енергије, најслабијег јонизујућег
дејства
X (Rö) зрачење – ЕМ зрачење, настаје наглим кочењем електрона,
веће таласне дужине и мање енергије од γ зрачења.
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Неутрони – честице, велике енергије и значајне јонизујуће моћи [8].
Енергија је све што нас окружује. Материја је само згуснута енергија
која се обликовала у одређена небеска тела, континенте, живи свет и
човека. Што је запремина простора мања, густина енергије је већа. У том
фемто простору (10-15 m) се налази заробљена највећа количина енергије. Алберт Ајнштајн (Е=mс2) је убрзао извлачење енергије из језгра за
потребе човека. Огромна количина енергија, неопходна и опасна,
неконтролисана и неукротива. Разбијањем језгра радиоактивних елемената, поред енергије, ослобађа се радиоактивно зрачење које је веома
штетно по здравље човека. Заштита од овог зрачења и одлагање радиоактивног отпада су највећи проблеми човечанства. Загађена вода
уништава живи свет, а радиоактивне материје се уграђују у организам
воденог света и преко хране коју човек користи из мора, уносе у људски
организам. Тако је човеково здравље угрожено, а да он тога није ни свестан. Одлагање нуклеарног отпада, како је човечанству представљено, по
напуштеним јамама и рудницима не представља потпуно безбедан
начин. То доказује висок степен малигних болести и генетских мутација
живог света у тим областима [8].
Догађаји, попут хаварија у Чернобилу, Фукушими и другим нуклеарним централама широм света су доказали какве се све засташујуће
опасности крију у језгру атома. Највећа претња врсти „homo sapiens“,
oсталим врстама и планети Земљи прети од нуклеарног оружја које се
задњих деценија развило до неслућених размера. Све је извесније да
највеће светске силе, под плаштом борбе против тероризма, развијају
најмодернија нуклеарна оружја која, чини се, још увек нису јавности
позната, нити ће бити, све до неког следећег светског рата.
Сетимо се речи Жана Гитона „можда смо на прагу периода варварства“, или Ајнштајна „следећи рат ће почети атомима, а завршити каменицама“, ако уопште и њих буде било. „Од Хирошиме веома нам је блиска
могућност колективне смрти, која може наступити сваког тренутка“. (Vie
Clare, 9/79) [1].

Механички таласи
Зрачења настала при раду индустријских постројења, хидро и
термо централа, машина свих типова, ровокопача, булдожера, камиона,
ткачница, дотрајалих вентилатора, старих фрижидера су звучни таласи
у чујној и нечујној области. Инфразвук човек региструје као механичке
осцилације или се осећа чулом додира. Ултразвук се у медицини користи
у дијагностичке и терапијске сврхе као безопасна метода. Са становишта
квантне физике, интеракција било које врсте таласа са ћелијама живог
организма представља размену енергија, апсорпцију, трансмисију и
рефлексију. Део енергије ултразвучних таласа са сигурношћу се апсор407

бује од стране молекула ћелије ткива – органа који се посматра или лечи.
Ово може имати за последицу разне промене на ћелијском нивоу што
може изазвати неке болести.

Откривање штетног зрачења кроз људску историју
За геомантске зоне се знало још пре нове ере, али се све до 15. века
о томе ћутало. Тек у старим списима из 1400. године се поново помињу
рашље као инструмент детекције зрачења, откривања здравих зона,
нарочито у црквама и катедралама. Та места су проглашавана светим
због благотворног дејства на човека. Границе ових зона су сталне, непроменљиве, па су у старо време узимане као границе између земаља, или
су дуж њих ишле главне саобраћајнице. Римљани су на овим границама
постављали гранично камење, од којих су неки до данас сачувани.
„Људи су одвајкада били свесни да одређена подручја нису добра за
становање и избегавали су их. Током читаве историје човечанства
постоји синдром „уклетих кућа“, чији су станари мистериозно оболевали
и умирали“ [9].
На основу стеченог знања, детекција штетног зрачења се може
вршити старим, емпиријским и савременим методама и поступцима.
У старе и емпиријске поступке спада:
- посматрање понашања животиња (пси, мишеви, роде, ластавице,
зечеви напустају места са Ш. З.; мачке и велики црни мрави воле места
са Ш. З. Крзно мачке има способност да уравнотежава турбулентно Ш. З.
јер преноси микроталасе фреквенције 1,5–6 GHz);
- посматрање понашања биљака (неке биљке вену – зимзелен,
бршљан, бегонија, хортензија, ружа, глог, јела, шљива, крушка, целер, а
друге добро подносе Ш. З. – коприва);
- коришћење метала и фото плоча;
- Висак, рашље и рука. Осетљиве особе могу испруженим рукама да
детектују линије Ш. З. при чему им пролази јака струја која се појачава
приближавањем извору штетности.
У савремене поступке спадају:
- Рад са виском над мапом,
- Гајгеров бројач,
- Електрокардиограм,
- Проучавање појаве електрицитета и мерење отпора коже.
Сложена мешавина здравог разума, истанчаног осећања за лепо и
мистичне филозофије, дефинише традиционалну кинеску технику, фенг
шуи, која има за циљ остваривање склада свих ствари са својим окружењем. Познато је, да је вековима пре него је откривен магнетизам
Земље, теорија о постојању струја невидљиве енергије које теку у одређеним правцима била саставни део кинеске филозофије. Стари Кинези су
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имали веома добра сазнања о геопатогеним тачкама телурских (сада
познатих као Хартманови) чворова. Сликовито су их називали „демоновим вратима“ јер се њихово патогено деловање може упоредити са злокобним деловањем демона који прети људима а они то не примећују.
За успостављање равнотеже између астролошких и фенг шуи сила
кинески геоманти користе древне рашље, висак, квадрант помоћу кога
траже одређена обележја у околини и незаобилазни Ло П`ан [3].
Први трагови рашљарства су пронађени у пећинама, а писани трагови сежу од 6000. г. п.н.е. у Северној Африци (камени записи у Сахари),
преко старог Египта, 3000. г. п.н.е. (Скулптуре Египатских фараона са
рашљама) до Кине из 2590 г. п.н.е. Ово показује да су Египћани, Грци,
Римљани, Кинези одавнина познавали стране света и мреже таласа јер
су грађевине, храмове и гробнице постављали у смеру север-југ дуж
правца осе магнетног поља Земље. Цивилизације Келта, Етрураца,
Персијанаца, Медејаца и Римљана су користиле способности рашљара
да по беспућима пронађу воду и одреде „мирна“ места са благотворним
таласима на којима ће градити храмове, светилишта и насеља.
Римљани су рашље звали „литнус“ (закривљени штап), а носили су
их свештеници. Они су и своје логоре постављали на пољима са посебним зрачењем, „местима снаге“ које су одређивали рашљари као саставни део војних формација. Наводно је и Ромул, пре оснивања Рима,
користио услуге рашљара Етрурца, који је одредио позитивне зоне на
којима је саграђен град.
У текстовима Библије се помињу рашље, а Мојсије се спомиње као
рашљар, који је својим бадемовим штапом (претечом данашњег биотензора) „ударио“ по стени и потекла је вода.
Наши преци су покушали да се заштите тако што су избегавали
места где се налазио велики интензитет природног зрачења, посматрајући однос и понашање животиња и биљака на одређеном месту.
Римљани су тестирали земљиште тако што су напасали овце најмање годину дана, клали их и на основу изгледа јетре проглашавали
земљиште здравим или нездравим за градњу насеља и живот.
Колевка данашње радиестезије је Француска, где је прво службено
признање било 1627. године а 1929. је усвојен назив радиестезија.
Модерна радиестезија покушава да искуствено старо знање прихвати
као теорију, да створи методологију за практично откривање геопатогених зона, изврши систематизацију, изучава и нађе одговарајуће решење
за превентивно ублажавање њиховог патогеног дејства и обезбеди здраву животну средину.
„У свету су утицаји нејонизујућег зрачења препознати тек 1975.
године када је амерички научник Роберт Бејкер указао на њихову штетност по здравље, (од 1 Нz до 300 GHz). За мерења штетних зрачења
последњих година на светском тржишту се појавио велики број, како
професионалних комплета инструмената, тако и појединачних мерних
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инструмената и индикатора. Ови инструменти детектују фреквенцију,
интензитет и смер зрачења. Осетљивост ових мерних инструмената,
посебно при мерењу врло малих сигнала, још увек значајно заостаје за
радиестезијском сензибилношћу код субјективне методе детекције геопатогених зрачења, због разлике у димензијама основног сензора. Код
инструмената површинске димензије су ~ 4–5 cm2, док су код човека
основни сензори акупунктурне меридијанске контуре површине ~1 m2.
Када се при мерењу буду примењивали биосензори као основни сензори
мерних инструмената, и када њихова осетљивост буде за 3 реда величине
већа, оспоравање радиестезије и дилеме око ње ће престати [10].
У нашој и земљама у окружењу постоји читава плејада радиестезиста који су се, у 20. веку, бавили детектовањем и заштитом од штетног
зрачења. То су хидро и грађевински инжењери, професори грађевинских, електротехничких, архитектонских, физичких, пољопривредних,
медицинских факултета и других делатности.
Радиестезија је делатност заснована на физичким законима која не
тумачи материју на основу класичне физике, према којој је маса неуништива супстанција од које су састављене све ствари, већ представља
облик енергије. Радиестезиста реагује на динамички образац и региструје промену вибрационог нивоа енергетског поља [7].
Радиестезија се дели на две дисциплине: физикалну и менталну.
У овој дисциплини, која је у Србији призната као метода геологије
(УДК 550.87 физичке и биолошке методе у биологији) користе се инструменти: рашље, висак, L- антена, биотензор и електронски уређаји.
Сваки радиестезиста бира свој инструмент, који му највише према сензибилитету одговара, тј. са којим ће најбоље и најтачније извршити
детекцију простора или преглед биопоља особе.
Физикална радиестезија је метода детекције штетних таласа на
терену. У другој половини 20. века користи се Гајгер бројач за мерење
радиоактивности геотачке, јер оне може бити место постојања или појачавања радиоактивности. Често није могуће одредити Хартманову
мрежу овим бројачем, већ се користе Хартманове рашље или магнетометар који детектује мрежу на око 50 сm пре ње.
Детектовање Хартманове мреже се може потврдити мравима који се
сигурно крећу дуж телурских линија. Такође, мачке увек леже изнад
патогених чворова или пресечних тачака геотелурских мрежа.
Ментална радиестезија је метода детекције штетних таласа која се
обично врши виском над мапом места, простора (стана, куће, плаца)
који се жели испитати менталним контактом са предметом или особом.
Усредсређена мисао на одређени објекат или особу продира свуда, поиграва се границама времена, простора, узрочности. Ова метода користи
разне шеме, бројчанике, знаке, симболе итд.
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Деловање штетног зрачења на човека и заштита
Здравље и виталност простора и биолошких система зависи од хармоничног, несметаног и правилног протицања енергије његовог поља.
Биопоље човека функционише правилно и хармонично све док је размена енергије околине и организма несметана од једног до другог жлезданог система, од органа до органа који су здрави и витални. Када из било
којих разлога настане неправилан проток енергије, хармонија енергетског поља се нарушава и настаје блокада енергије [5].
Не постоји простор у којем човек ради, живи и спава, а где нема
штетног зрачења. Најопаснија места су она на којима се човек најдуже
задржава као што су кревет и радно место. Како човек не може свесно да
уочи штетно зрачење, може обратити пажњу на неке симптоме који
упућују на њихово постојање и штетно дејство:
- На радном месту: непријатан осећај, нервоза, тешко дисање, брзо
замарање, главобоља, поремећај срчаног ритма, промене крвног притиска, код нежних особа – вртоглавица, мучнина, повраћање.
- Код куће, за време спавања: тешко се заспи, лош сан, немиран,
испрекидан, уз стењање, отежано дисање. Особа устаје уморнија него
пре спавања, узнемирена са смањеном концентрацијом [10].
Деловање нејонизујућег зрачења
Модерна наука је развила методе и техничке инструменте који могу
на индиректан начин да детектују електросмог и геопатогена поља што
се може утврдити преко промене и погоршања 4 параметра:
- Вредност електричне пропустљивост коже,
- Температура коже (°С),
- Пулс (број откуцаја у минути),
- Амплитуда волумена пулса (разлика максималне и минималне
количине крви у току једног срчаног циклуса).
Нискофреквентно зрачење – омета нормалан рад ћелија, мења мембрански потенцијал ствар поремећаје ЕМ својства крви, срца. Дуготрајна
изложеност организма изазива психоменталне поремећаје, физичка
обољења, а не ретко и смрт. Зрачења геопатогених чворова веома су
опасна по репродуктивне органе, мождане и крвне ћелије, коштану срж.
Високофреквентно зрачење – делује на ћелију реметећи њен нормалан електромагнетизам. Због трења молекула, настаје распад амино
киселина и елиминација масти у нервним ћелијама, које брзо пропадају
што изазива раздражљивост, несаницу, неспособност памћења, депресију, психичке поремећаје и т. д. [12].
- Мобилни телефони су претња здрављу људи, а посебно деце.
Кости лобање нису довољно дебеле да би спречиле продирање зрачења
мобилних телефона.
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Деловање јонизујућег зрачења
Јонизујуће зрачење се користи у медицини у дијагностичке и терапеутске сврхе. Већина медицинских установа ослобађа радиоактивно
зрачење и радиоактивни отпад у виду осиромашених радионуклида који
представљају велики ниво ризика по запослене у тим установама, а и по
пацијенте. Зрачења се користе у лечењу малигних болести при чему се
оштећују и здрава ткива. Дејство јонизујућег зрачења доводи до функционалних морфолошких генетских промена, а ако су апсорбоване дозе
високе, може наступити смрт.

Заштита од штетног зрачења
Човек је сазнање о штетном зрачењу имао још у давна времена. Сви
стари народи су примењивали начинe заштите јер су веровали да постоје
неке силе које штетно делују на њихово здравље.
Заштиту од зрачења човек је примењивао избором здравог подручја
где ће се настанити његово племе, испитивањем земљишта ради утврђивања линија зрачења, одређивањем места које је најмање изложено зрачењу и избором материјала од кога ће саградити свој дом. Некада су се
куће градиле од сламе, блата и других природних материјала.
Неутрализација штетног зрачења се може вршити на више начина.
Древни начини заштите:
- ПА – КУА – пронашао га је 3468. године п.н.е. Куа (8 комплета од 3
линије комбиноване у триграм), има истинску снагу зрачења и најразноврснију примену.
- „ЛУКСОР“ – дрвени рељеф са одређеним распоредом правоугаоника и троуглова, који се поставља на тачно одређена места у магнетно
поље Земље одређена компасом и виском. Користи се као неутрализатор, рееквилибратор и компензатор. Ову заштиту су користили стари
Египћани, а пронађен је, крајем 19. века, на прстену од црне керамике.
Усавршен је затварањем рељефа у прстен.
- Течна масна средства апсорпције – минерално, моторно, јестиво
уље
- Дрвени угаљ, сумпор, креда, морска со.
- Асуре постављене испод кревета, дрвени кревет са сламнатим
душеком, столице дрвене или од ратана.
- Металне шипке, посвећене медаље, употреба свете воде,грана
освећене митре.
- Душек са шиљцима, оловна плоча, ливено гвожђе пирамидалног
облика,
- Соленоиди – од бакарних жица
- Саргије, плоче азбестног цемента, неколико слојева целофана,
чешљеви.
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- Петокраци и талисмани – намењени општој употреби али се
израђују за тачно одређену особу и са одређеним циљем.
- Шеме заштите – користе разне древне цртеже са даљинским утицајем [1].
Савремени начини заштите:
- Апарати – неутрализатори, рееквилибратори и компензатори
(Носифоб, Телурекс, Телурија, СВ2).
- Рееквилибратор Ре`арк 8/16 са таласима облика (дело стручњака
групе Тотарис, направљено од дрвета, који Ш. Т. замењује Б. Т. повољним
за жива бића).
- Природна хигијена, природне супстанце које примају напон различитих магнетизама, штит, јога, медитација, духовне вештине и молитва.
- Задњих деценија је тржиште преплављено разним врстама неутрализатора који се најчешће рекламирају као универзални. Тешко је рећи
да један уређај може све врсте штетног зрачења да неутралише. Свакако
је потребно, најпре консултовати искусног радиестезисту који ће извршити детекцију штетног зрачења у вашој кући, менталном радиестезијом одредити врсту неутрализатора и рееквилибратора [4].
Ако човек није у могућности да бира место становања, онда је неопходно да одређеним поступцима и методама утврди у каквом простору
живи и примени одговарајуће мере заштите.
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