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PACEM
Cientistas consideram que existe uma interdependência entre todas as coisas no universo
através de uma forma de mente, por isso Gregory Bateson (1904-1980) nos propõe o
conceito de uma "Ecologia da Mente" como campo de estudos, que inspirou em 1992o Prof.
da UFRJ, Dr. Raffaele Infante (1950-1998) a criar um programa, o PACEM - Estudo
Interdisciplinar em Arte Dramática, Ciências Sociais, e Ecologia da Mente.
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priskuperman@yahoo.com.br
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dalvadecastro@terra.com.br
===============================================

Título da Pesquisa

“Água Viva”

Tratamento Radiônico e Bioenergético da Água Potável
Linha de pesquisa: Esta pesquisa tem como objeto de trabalho a verificação das alterações
vibracionais da água potável, particularmente o seu Índice de Vitalidade, medido pela
Radiestesia.
Tem como objetivo principal a sua utilização como alternativa para a ingestão de uma água
de melhor qualidade energética, através do tratamento Radiônico e Bioenergético, utilizandose para isto o método aqui denominado de Prancha Água Viva.

Introdução
Comunicação e Saúde
Existem registros históricos milenares que sugerem que a Radiestesia foi utilizada por
“curadores” e “sacerdotes”, e que o conhecimento desta prática foi passada
confidencialmente para os “escolhidos” por comunicação verbal.
Mas nesta era de Aquário, onde predominam a rapidez e ampla difusão da informação, não
se justifica mais o domínio da comunicação e da saúde por uns poucos, assim esta pesquisa
procura ser a mais clara e objetiva possível, sendo divulgada na Internet.

Justificativa do Projeto de Pesquisa
Somos água!
A água representa em média 70% do nosso peso corporal, e é fundamental para o
metabolismo celular, assim sua qualidade e especificidade, tanto físico-química como
energética, são primordiais para a saúde, embora este último aspecto seja pouco conhecido
e divulgado.
Juntamente com o Ar e os Alimentos, a Água compõe o tripé básico da sustentabilidade da
vida.

A nível mundial a água é atualmente um bem escasso, pois apenas 0,2% dela é potável e,
muitas vezes, já se encontra bastante poluída.
Quando é entregue à população, após seu tratamento químico, não apresenta o mesmo nível
energético da sua nascente.
Segundo o físico alemão Dr. Wolfgang Ludwig do Instituto de Biofísica em Sinzheim:
os mais intensos e modernos tratamentos de águas não a conseguem revitalizar, ela está
energeticamente morta.
Assim, o Método da Prancha Água Viva foi idealizado para melhorar o Índice de Vitalidade da
Água Potável, através da Radiônica e da Bioenergia.
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Continue lendo o trabalho na íntegra no site do autor
em:http://www.aguavitalizada.com.br/494.html

	
  

