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               Há certos lugares, às vezes até de nossa própria casa, em que nos 
sentimos inexplicavelmente cansados, de mau humor ou com dificuldade para 
organizar idéias. 

               O motivo está nas radiações geopatogênicas ou telúricas – energias 
que vêm do interior da Terra e agem negativamente sobre os seres vivos, 
provocando alterações no organismo.  

               Mas que radiações são essas e até que ponto elas podem nos 
prejudicar? Segundo o alemão Pablo Frölich, presidente da Fundação para a 
Proteção contra as radiações terrestres, sediada na Suiça, elas existem no 
cosmo, a exemplo das ondas magnéticas ou de rádio. 

               Só que, ao contrário desta, as radiações geopatogênicas formam 
espécies de cortinas, cada qual com 20 a 25 cm de largura, que cobrem toda a 
Terra e se acumulam nos lençóis de água, nas dobras e falhas geológicas 
situadas no subsolo e em camadas mais profundas, de onde são irradiadas 
para a superfície do planeta.  

               Em contato com os seres vivos, essas energias provocam alterações 
químicas que podem causar nervosismo, simples mudanças no 
comportamento, depressões profundas e até doenças como o câncer. 

 

Como detectar as radiações negativas 

               Seis métodos diferentes lhe permitirão saber se as radiações telúricas 
estão presentes em sua casa, local de trabalho ou de estudos:  

 

1. Observação de animais: o gato sente-se bem junto às energias 
telúricas. Por isso, os locais onde eles costumam ficar seguramente têm 
essas energias. O cachorro, ao contrário, foge delas. Uiva, chora, 
mostra nervosismo e inquietação quando exposto a elas. 

2. Observação de insetos:  pragas e insetos, como moscas e formigas, 
são atraídos pela radiação negativa. Evite os locais onde eles costumam 
aparecer. 



3. Observação de plantas:  flores que murcham, plantas que crescem em 
direções desordenadas ou que apresentam flores sem brilho, são sinais 
de exposição à energia telúrica. Procure mudá-las de lugar e evite 
permanecer muito tempo nesses pontos.  

4. Problemas nas paredes:  rachaduras e inexplicáveis manchas de 
umidade indicam presença de radiações negativas. 

5. Reações orgânicas:  se você costuma sentir formigamentos em 
determinadas regiões do corpo ao permanecer em certos locais, evite-
os.  

6. Levantar o braço:  outra forma de localizar essas energias é parar em 
algum ponto da casa ou do local de trabalho e levantar o braço até a 
altura do ombro, pedindo a alguém para baixá-lo, enquanto você faz 
força para mantê-lo erguido. Se houver radiação, seu organismo perde 
imediatamente 70% da vitalidade e seu braço é baixado facilmente. Se 
não houver, você terá forças para resistir à pressão exercida pela 
pessoa que está tentando baixá-lo.  

 

Como evitar o perigo 

               Infelizmente, não existem muitas formas de neutralizar as radiações 
telúricas. O ideal, depois de detectá-las, é evitar o lugar onde elas se 
manifestam.  

               Em casa, por exemplo, pode-se mudar a cama ou outro móvel de 
lugar. Quando isso não for possível, recomenda-se usar 2 copos com sal 
grosso e água até a metade. Esses copos devem ser posicionados um sobre o 
outro, separados apenas por um pires e colocados nos locais em que há 
suspeita de energias negativas.  


