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Fot. 1 Szara woda olsu w rezerwacie Kręcki Ług, woj. lubuskie

W

oda, której bywa za
dużo albo za mało, niezbędna do życia, ale i życiu zagrażająca jest bardzo ciekawym medium z punktu widzenia energii informacji. Woda
to doskonały nośnik informacji. Jednocześnie może przenosić od 1 do 11 kolorów radiestezyjnych. Poziom promieniowania (energia) wody może
mieć zakres od 0 j. do 17.810
j. BSM.
Woda nie jest trwale związana
z daną informacją. Wiedzą o
tym dobrze radiesteci; mentalne nadawanie kolorów wodzie
jest jednym z elementów nauki
zawodu.

S

posób i kierunek przepływu wody lub jej stagnowanie, kształt naczynia, kształt zbiornika wodnego i jego
usytuowanie (kierunek, w którym się rozciąga), forma linii brzegowej, środowisko przyrodnicze występowania wody, stan skupienia, korzystanie z wody w określony sposób, itp. warunkują i zmieniają informację. Analizując energię informacji związaną z wodą staje się jasne, gdzie można urządzić bezpieczne kąpielisko, jak najlepiej
zbudować sztuczny zbiornik wodny, dlaczego Berberowie intensywnie przelewają herbatę, jak uzasadnić „przesądy” ludowe o szkodliwości wody, w której myto nieboszczyka, dlaczego nie można zaspokoić pragnienia śniegiem, a koty nie chcą pić wody z prostokątnej porcelanowej miseczki (tę samą wodę piją chętnie z naczynia o tradycyjnym kształcie).
Woda do picia
oda do picia może mieć następujące kolory radiestezyjne: biały (B), niebieski (N), pomarańczowy (P), zielony (Z), żółty (Ż) lub czerwony (Cz). Informacja na temat kolorów radiestezyjnych zawarta jest w artykule „Pola energii informacji – wprowadzenie, EUAIO”.
Czysta woda jest biała. Jest to także woda poruszająca się. Znane z geografii turystycznej określenie „biała
woda” dotyczy szybko płynącej wody w potokach górskich; rwącą, dobrze natlenioną wodę. Co prawda, rwąca woda jest w małym stopniu biała, przenosi przede wszystkim czerwony i pomarańczowy, język odzwierciedla
jednak natlenienie wody, które jest białe. Woda biała radiestezyjnie nie musi się widocznie poruszać, musi jednak podlegać warunkom, w których biały smok porusza wodą, np. poprzez kształt i proporcje naczynia, wykonanego z odpowiedniego materiału. Jeśli płynie, ważny jest sposób przepływu – intensywny, ale laminarny. Biała woda najlepiej gasi pragnienie. Niebieski nadaje regularność, tak działa także niebieska woda – porządkuje, pozwala radzić sobie. Pomarańczowy w wodzie pomaga dawać życie i nie dotyczy to wyłącznie prokreacji. Zielony,
kolor harmonii, zapewnia spokój i rozwagę. Żółty ogrzewa ciało i duszę, ale poziom tego koloru może wynosić
najwyżej 1. Czerwona woda jest potrzebna kochankom, rodzi pożar zmysłów. Niewątpliwie napój w tym kolorze
pili Tristan i Izolda. Jednak poziom koloru czerwonego również nie powinien być większy, niż 1. Woda o wysokim poziomie tego koloru (np. z jezior dystroficznych) nie jest woda pitną.
Woda koloru indygo nie nadaje się do picia, ponieważ indygo jest energią wysuszającą. Śnieg promieniuje istotnym poziomem indygo (I3-5). Ten, kto próbował kiedyś zaspokoić pragnienie śniegiem, wie, o czym mówię. Miska, z której koty nie chciały pić wody, ma proporcje boków 3:2, jej energia rodzima zawiera - między innymi
- indygo i bardzo niewiele białego (I2 i Bmin).

W

Fioletowa woda jest trująca. Fioletowy przenosi zbyt wysoką energię (do 17.810 j. BSM), w stosunku do potrzebnej dla ciała fizycznego (do 8-9 tys. j. BSM). Np. ciężka woda ma wysoki poziom fioletowego, a także - podczerwieni (F5Pcz5). „Przesądy” o trujących własnościach wody, w której myto nieboszczyka, mają uzasadnienie.
Woda ta jest fioletowa, jeżeli ciało myto wcześniej, niż ok. 5,5 godziny po ustaniu akcji serca. Tyle mniej więcej
czasu odchodzi z ciała dusza, stąd fiolet. Później ciało promieniuje białym, bez udziału fioletowego. Problem ten
omówię bardziej szczegółowo w jednym z kolejnych artykułów. Pewien poziom fioletowego ma również woda
święcona, zatem nie należy jej pić.
Woda a kolory-demony

N

a fotografiach 1, 2
i 3 woda pokazuje
trzy kolory-demony: szary, podczerwony i czarny,
wszystkie o niskim poziomie promieniowania.
Ultrafiolet nie jest pokazywany przez wodę; zarówno niski UF, jak i
średni, wysoki oraz bardzo wysoki. Woda nie
chroni przed Szatanem i
Lucyferem, nie pokazuje
bólu. Nie pokazuje także
Pazura Jaguara1).

Fot. 2 Fontanna w parku w Buchlovicach, Morawy Środkowe; fot. Jerzy Madej
• Szary pokazuje woda uspokojona i nieruchoma; Sz: 0j. BSM.
• Podczerwony pokazuje woda płynąca z trudem; charakterystyczne dla Pcz są nitkowate glony; Pcz: 0j., 1j. BSM.
• Czarna woda ma powierzchnię całkowicie zarośniętą rzęsą: C: 0j., 1j. BSM.

K

orytarze wodne i rzędy olszyn na wschodnim krańcu kompleksu leśnego Czarna Struga tworzą dość nietypową
dla olsu strukturę (fot. 3).
Woda pokazuje bardzo wysoki poziom koloru czarnego. Obecność tego koloru wiąże się z historią;
są to tereny intensywnych
działań wojennych w roku
1920. Sytuację poprawiają olsze czarne; ich rodzime promieniowanie charakteryzuje wysoki poziom
żółtego, neutralizującego
czarny.

Fot. 3 Korytarze stającego czasu w olsie przy Puszczy Słupeckiej, nadl. Drewnica (okolice Radzymina, na północ od Warszawy)

Woda w przyrodzie - wybrane aspekty
ozpoznanie energii informacji jest pomocne w gospodarowaniu wodą - np. przy wyborze strategii i taktyki retencji wody, w oczyszczaniu wody. Wnioski z tego rozpoznania niekoniecznie muszą podobać się przyrodnikom. Na przykład, dążenie do renaturyzacji dolin cieków wodnych, czy bazowanie na pracy bobrów - skutkujące powstaniem zbiorowisk roślinnych, w których woda jest zasadniczo szara (jak np. olsy, łęgi) albo powodujące zalewy powierzchniowe - nie jest najlepszym działaniem z punktu widzenia uzyskania i utrzymania wody
dobrej jakości. Wnioski niekoniecznie muszą podobać się architektom krajobrazu. Wszelkie sztuczne i jednocześnie uszczelnione zbiorniki wodne, naśladujące naturalne, pokazują kolor czarny w wodzie. Także różne modne
rozwiązania wodne (np. wybetonowane kanały - drogi wodne), oprócz marnych notowań u przyrodników, słabo
wypadają w kontekście badań energii informacji. Staranności wymaga projektowanie fontann - ustalenie sposobu
lania wody (niezależnie od żartobliwego podtekstu...).
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Wody interstycjalne (strefa hyporeiczna)
trefa hyporeiczna to obszar mieszania się wód powierzchniowych i podziemnych. Jest przestrzenią, gdzie następuje mechaniczne, chemiczne i biologiczne filtrowanie wody. Zjawiska ekotonowe w ekologii wód podziemnych rozpoznawane są intensywnie od stosunkowo niedługiego czasu, od lat 90. XX w. (najwcześniejsze badania w strefie hyporeicznej pochodzą z połowy XX w.). Nieco danych można znaleźć w opracowaniach Wojciecha Puchalskiego, czy w kompendium Elżbiety Jekatierynczuk-Rudczyk.
Strefa hyporeiczna występuje powszechnie na terenach o dodatnim bilansie wodnym (przewadze opadu nad parowaniem). Okresowo lub sporadycznie - na terenach o bilansie ujemnym. Mieszanie się wód powierzchniowych
i podziemnych uwarunkowane jest przepuszczalnością skał, budujących dno rzeki lub zbiornika wodnego, wielkością ich porów, prędkością przepływu wody w rzece, prędkością wód podziemnych, występowaniem zjawiska
kolmatacji (uszczelniania się dna i brzegów przez wypełnianie porów osadów przepuszczalnych zawiesiną ilastą
lub mułową wystepującą w wodzie). Wody hyporeiczne odróżniają się składem chemicznym i temperaturą oraz
gradientem przestrzennym tych parametrów od wód powierzchniowych i właściwych wód podziemnych. Sposób
funkcjonowania tego ekotonu zależy od związku wód podziemnych i powierzchniowych. Cieki i zbiorniki wodne mogą drenować wody podziemne (być zasilanymi przez te wody), zasilać wody podziemne (czyli infiltrować)
lub nie wykazywać związku z wodami podziemnymi. Charakter tego związku może być zmienny. Np. rzeki generalnie mają charakter drenujący, ale przy wysokich stanach wód mogą infiltrować. Strefa hyporeiczna pełni funkcję buforową w stosunku do substancji biogennych. Jest miejscem ich retencji lub źródłem zasilania w biogeny
wód powierzchniowych (= źródłem eutrofizacji wód). Jest także ośrodkiem transformacji biogenów (tu przykładem jest proces nitryfikacji - denitryfikacji związków azotu). Działanie strefy hyporeicznej jako bufora zależy od
stosunku drenażu lub infiltracji.
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stotną rolę strefy hyporeicznej odzwierciedla energia informacji. Charakterystyczny dla wód interstycjalnych
jest kolor radiestezyjny indygo; indygo nie jest właściwy dla wód podziemnych, a w wodach powierzchniowych pokazuje się rzadko2). W zależności od czasu retencji wód w strefie hyporeicznej indygo ma poziom od 1
do 5; woda nabiera mniej lub więcej informacji w tym kolorze. Osady przepuszczalne bardziej drobnoziarniste i
wolniej płynąca w rzece woda powodują dłuższy czas retencji wody w strefie hyporeicznej. Przypominam, że kolor indygo łączy informację, pokazuje czas.
Czas jest środowiskiem, w którym istnieje materia i życie w materii. Dobry czas tworzy dobre środowisko życia.
Obecność energii w kolorze indygo wydaje się zatem niezbędna, łączenie informacji jest koniecznością. Całkiem
na marginesie dodam, że równie interesująca jest w tym kontekście rola śniegu; kiedyś to zbadam bardziej szczegółowo... Energią współpracującą z indygo jest energia w kolorze zielonym. Zielony pokazuje, że połączenie informacji jest obecne.
Wody drenujące
hodzi o wody podziemne wypływające na powierzchnię ziemi, zasilające zbiornik wodny lub zalewające dany obszar (doliny, obniżenia terenu). Poniżej omawiam kilka własnych obserwacji, dotyczacych takich
wód i charakteryzuję je pod kątem energii informacji.
Pierwszy przykład zilustrowany jest na fotografiach 4 i 5, zrobionych we wrześniu 2010 roku. Podstolińska Struga jest prawobrzeżnym dopływem Liwy, w dorzeczu Dolnej Wisły (Powiśle). Drenuje porośniętą buczyną i in-
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Fot. 4 Dolina Podstolińskiej Strugi powyżej Borowego Młyna, Powiśle,
okolice Ryjewa
Fot. 5 Woda w dolinie Podstolińskiej Strugi - biała, zielona i niebieska

nym drzewostanem wysoczyznę morenową, część Pojezierza Iławskiego. Woda, wypełniająca nieckę doliny jest
przejrzysta, zdatna do picia, smaczna. Promieniuje kolorem radiestezyjnym białym i zielonym, z dodatkiem niebieskiego i minimalnym udziałem szarego. Krajobraz doliny i przylegających doń Lasów Ryjewskich jest harmonijny, pogodny. Po południowej stronie doliny, na wysoczyźnie, znajduje się grodzisko.
Pamiętam wodę, która gromadziła się w piwnicy pod domem mojej Babci w Sarnowie, malutkim miasteczku
w południowej Wielkopolsce. Piwnica ta, dostępna z pierwszego podwórza (Sarnowa ma niesłychanie ciekawy
układ urbanistyczny, czy raczej - urbanistyczno-ruralistyczny) była w epoce przedlodówkowej jedynym pomieszczeniem zdatnym do przechowywania żywności: produkowanego we własnym gospodarstwie nabiału, przetworów, mięs obiadowych i ciast, w tym - moich ulubionych wówczas rolad biszkoptowych z kremem jajecznym.
Woda w piwnicy była ładna - przejrzysta, chłodna, wypełniała kilkudziesiąt centymetrów ponad podłogę (jedzenie trzymano na półkach i schodkach prowadzących w głąb pomieszczenia). Obecna w piwnicy przez większą
część roku, nie powodowała ani zapachu stęchlizny, ani zagrzybienia. Była niebieska (=dobre chłodzenie), biała (zachowanie świeżości) i zielona. Zielony, podobnie, jak w przypadku doliny Podstolińskiej Strugi, pokazuje
obecność strefy hyporeicznej - połączenia wód podziemnych i powierzchniowych.
Woda infiltrująca
am na myśli wodę, która z powierzchni ziemi przesiąka w głąb i zasila wody podziemne. Rozgladając się tu
i ówdzie w terenie, nie zanotowałam przypadku wody, która by wyłącznie infiltrowała. Raczej związek wód
powierzchniowych i podziemnych był mieszany, ze sporym udziałem drenażu. Oczywiście, nie prowadziłam wyłacznie badań wód, obserwowałam i rozpoznawałam energię informacji różnych „okoliczności przyrody”, dlatego zapewne nie mogę podać zbadanego przeze mnie przypadku wody wyłącznie infiltrującej.
Przykładem wody zielonej, która infiltruje, ale w nieco wiekszym stopniu drenuje wody podziemne, jest woda
gromadząca się okresowo pomiędzy wysokimi bruzdami w lesie koło szpitala w Drewnicy, obok bagna (Ząbki
k. Warszawy). Pomiar energii informacji, wykonany jesienią 2010, wskazuje nastepujący poziom kolorów radiestezyjnych: Z3-4Ż1-2N2-3SzminBmin-1P1 oraz poziom promieniowania E:8.990j. BSM. O infiltrowaniu wody i
istnieniu strefy hyporeicznej mówią kolory żółty i zielony. Niebieski i zielony wskazują na związek drenażu. Należy zwrócić uwagę na współwystępowanie kolorów zielonego i żółtego oraz zielonego i niebieskiego. Infiltracja
i drenaż mają miejsce w warunkach istnienia dobrego połączenia informacji między wodami powierzchniowymi
i podziemnymi. Cechy poziomu promieniowania pokazują pięć smoczych kolorów: Cz, P, Ż, Z, N - tzw. Pięciosmoka3).
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Woda w zbiornikach słabo przepuszczalnych i szczelnych
ęzyk odpychania jest czerwony. Czerwony tworzy barierę, granicę (odpycha, jest w tym akcja). Woda w zbiornikach lub ciekach na podłożu słabo przepuszczalnym lub nieprzepuszczalnym (np. iłach, glinach ciężkich)
promieniuje istotnym poziomem czerwonego. Przykład olsu w Kręckim Ługu, pokazanego na fotografii 1 - w
kwietniu 2010 woda charakteryzowała się następującą energią: Cz5-6N2-3Sz6B5Ż1Zmin; Sz: 0j.(10%), 1j. (50%),
2j. (40%); E: 6.632j. BSM. Woda w olsie pochodzi z napływu gruntowego (niebieski) i z opadu lub dopływu powierzchniowego (biały). Strefa hyporeiczna prawdopodobnie jest szczątkowa. Prawie nie istnieje połączenie informacji (jakieś jednak jest, choćby okresowe - poprzez rzekę lub wody gruntowe). Charakterystyczny dla olsu
brak wyraźnego przepływu i jednocześnie bardzo słaba wymiana z wodami podziemnymi powodują stagnację
wody, stąd silne i o niskim poziomie promieniowanie w kolorze szarym. Cechy poziomu promieniowania pokazują Pazur Jaguara1).
Nieco inna sytuacja występuje w przypadku zbiorników sztucznych uszczelnionych, naśladujących formy naturalne, w których wymuszony jest przepływ wody. Przykładem są tzw. oczka wodne ze „źródełkami” w ogrodach,
czy system odwodnienia części Trasy Siekierkowskiej w Warszawie, bazujący na przebudowanych i uszczelnionych starorzeczach oraz fosach dawnego Fortu X (fosy faktycznie przypominają starorzecza). Pomiar radiestezyjny dla wody w fosie Augustówka, jak na zdjęciu 6, EUAIO: C3-4Pmin-1N1B1-2Pcz1Szmin-1Cz6FminŻmin;
C: 0j. (ok. 10%), 1j. (50%), 2j. (10-15%), 3j. (25-30%); E: 7.231j. BSM. Woda napływa tu systemem rur od separatorów, zbierających wodę z jezdni; krąży w ciągu fos i starorzeczy w systemie zamkniętym, grawitacyjno-pompowym z możliwym jednostronnym przelewem do Wisły. Energia informacji pokazuje także minimalny napływ
i odpływ gruntowy (drobne nieszczelności wyłożonej folią fosy?) oraz słabe
zasilanie przez opady (B,
P). Zwraca uwagę istotny udział koloru czarnego o niskim poziomie
promieniowania. Energia w tym kolorze (smutek) pojawia się w szczelnych zbiornikach, praktycznie - sztucznych tworach. Poziom czarnego
jest wyższy w przypadku
zbiorników naśladujących
naturalne, niż np. w fontannach. Cechy poziomu
promieniowania wody w
fosie (E: 7231 j. BSM) poFot. 6 Fosa Augustówka na Łuku Siekierkowskim w Warszawie, uszczelniony odbiornik wód kazują Pazur Jaguara1).
opadowych z Trasy Siekierkowskiej, zima 2004 roku
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zarna woda z fotografii 3. i czarna woda z fotografii 6. istotnie różnią się od siebie. Poziom promieniowania
czarnego „historycznego” (fot. 3) wynosi 0j. lub 1 j. BSM; zerowy poziom dominuje, stanowi do 98% czarnej energii, poziom 1j. BSM to udział nie większy, niż 10%. W przypadku zbiornika szczelnego (fot. 6) 0j. BSM
daje 5-10% energii, 1j. BSM - blisko 50%. Cechami energii zerowej są szary i czerwony (śmierć, odpychanie), cechami energii jedynkowej są pomarańczowy i biały (życie).
Czarny kolor radiestezyjny niesie ze sobą również woda powodziowa. Jest ona także bardziej lub mniej szara i podczerwona. EUAIO: C5-6Sz2-6Pcz4-5Pmin-1; Sz: 0j. (90%), 1j. (10%); C: 0j. BSM, Pcz: 0j., 1j. BSM (po
50%). W czasie powodzi infiltracja nie odgrywa w zasadzie żadnej roli, fakt ten odzwierciedla energia informacji.
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dchodząc na chwilę od badań wody, pokazanie połączenia informacji oraz odpychania i agresji dobrze ilustruje japońsko-francuski film „Ame agaru”, reż Takashi Koizumi. Scena nocnej walki ronina Misawy Ihei
z szermierzami ze szkół fechtunku promieniuje kolorem zielonym, wysokim UF i pomarańczowym (tak walczy
ronin) przeciwko czerwonemu (walka szermierzy). Nie będę szczegółowo opisywać charakteru tej sceny, film jest
znakomity i wart obejrzenia.

Retencja i oczyszczanie wody
ygląda na to, że podobnie, jak krążenie materii, obieg informacji jest niezbędny. Zasada utrzymania przepływu informacji powinna być stosowana w projektowaniu i planowaniu układów związanych z wodą.
Należy również dążyć do uzyskiwania wody o korzystnej energii informacji, tj. białej, zielonej, niebieskiej, pomarańczowej (poziom koloru w tej kolejności; dodam, że woda rzadko przenosi tylko jeden kolor). Wczytując się w
artykuły W. Puchalskiego i E. Jekatierynczuk-Rudczyk oraz analizując energię informacji stwierdzam, że najlepszym z punktu widzenia podanych wyżej założeń jest układ, gdy woda infiltruje do wód podziemnych, a potem
drenuje do wód powierzchniowych.
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infiltracja → strefa hyporeiczna → wody podziemne →strefa hyporeiczna → drenaż do wód powierzchniowych
Zasadę tę potwierdza energia informacji, omówiona w poprzednim rozdziale oraz praktyka, np. działanie pól irygowanych (o czym piszę, analizując oczyszczanie wody). W projektowaniu systemów retencyjnych należy zatem
ograniczyć spływ powierzchniowy i zalewy powierzchniowe, a wspomagać infiltrację i przepływ w formie wód
podziemnych, do retencji nadmiaru wody w nieuszczelnianych zbiornikach lub ciekach, zasilanych przez drenowanie wód podziemnych. Sztuką jest nie tylko gromadzić wodę, ale także poruszyć ją, sprawić, że będzie biała
(=czysta) oraz włączyć ją w obieg informacji (sprawić, by promieniowała zielonym).

I

45 cm

drenaż francuski
20-30 cm
20-25 cm
do 25 cm

Rys. 7 Teoretyczne rozwiązanie, wspomagające infiltrację zimą

nfiltracja i przepływ podziemny mogą być realizowane w formie drenażu francuskiego (kruszywa
kamiennego owiniętego geowłókniną). I to zarówno
w postaci ciągów drenarskich, jak i studni chłonnych.
Metoda drenażu francuskiego wspomaga oczyszczanie wód infiltrujących i podziemnych, czego nie zapewniają otwarte rowy, zwłaszcza - uszczelnione. Za
pomocą odpowiednich form drenażu można pomóc
w infiltracji wody także zimą, w czasie odwilży. Teoretyczny przykład takiego rozwiązania pokazuję na rysunku 7. Zasadą jest tu uzyskanie najcieplejszych kolorów radiestezyjnych, powodujące szybsze topnienie śniegu i infiltrację wody roztopowej w warunkach
terenowych, gdzie w czasie odwilży zacząłby dominować spływ powierzchniowy. Ciekawa jestem jego
działania w praktyce!
Pomysł, przedstawiony na rysunku 7., pokazuje nastepujące kolory radiestezyjne: P5Ż1.
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a rysunku 8. pokazuję przykład
wspomagania infiltracji i retencji wody opadowej w ogrodzie przydomowym o powierzchni ok. 0,18 ha, położonym na lekkim stoku. Zaprojektowane przeze mnie w roku 2008, a wykonane w 2009 linie powierzchniowego
drenażu francuskiego mają za zadanie
zbieranie wody opadowej i rozsączanie jej na rabaty. Tworzą jednocześnie
ozdobną ścieżkę żwirową. Drenaż spełnia swoje funkcję, choć rok doświadczeń wskazuje, że miejscami powinien
zostać wypłycony.

linia drenażu
↓

linia drenażu→

Rys. 8 Powierzchniowy drenaż francuski
w projektowniu ogrodów

Oczyszczanie wody
harakterystyczna energia informacji, towarzysząca wodzie zanieczyszczonej, to czarny kolor-demon oraz
fioletowy smok božrazi. Przykładem są ścieki komunalne z mieszkania w Ząbkach, przy ul. Drewnickiej
4/406, dnia 13.01.2011, EUAIO: Pmin-1C5-6Czmin; božrazi: F5; C: 0j. (10-20%), 1j. (80-90%); F: 776.600 j.
BSM. Cechy poziomu energii fioletowego smoka pokazują Pazur Jaguara. Taki układ energetyczno-informacyjny,
tj. wysoki poziom niskiego czarnego i wysoki poziom fioletowego božrazi, o cechach energii wskazujących Pazur
Jaguara, mówi, że do oczyszczenia wody potrzebna jest energia w kolorze żółtym. Żółty jest komplementarny w
stosunku do czarnego, neutralizuje go. Żółty i fioletowy z kolei są kolorami współpracującymi; jak podałam wyżej, fioletowy w opisanym przypadku wskazuje na potrzebę żółtego.
Dobre oczyszczanie ścieków komunalnych realizowane jest na polach irygowanych. System taki działa prawie od
wieku pod Legnicą, w Dobrzejowie, na krawędzi Borów Dolnośląskich. Ścieki, rozlewane na polach, infiltrują
(żółty!), są zbierane przez głębokie rowy, odprowadzane do stawów hodowlanych w Raszowej Małej.
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W

oda w stawie pokazanym na zdjęciu 9. ma następującą
energię informacji: EUAIO: Pmin-1Ż1N2-3B45Sz5Z1Czmin; božrazi:
F1; Sz:7788 j. BSM (szary
ochronny). Cechy energii
szarego oraz fioletowego
smoka božrazi pokazują Pięciosmoka. Fioletowy
božrazi w tej konfiguracji mówi, że opisana woda
była brudna. Obecnie nadaje się do hodowli ryb, a
także - do picia.
Fot. 9 Raszowa Mała, jeden ze stawów hodowlanych, maj 2010

C

iekawym przykładem możliwości oczyszczania się rzeki jest Kaczawa4). Góry i Pogórze Kaczawskie, przez
które rzeka płynie w górnym biegu, zbudowane są w dużej mierze ze skał o własnościach paramagnetycznych (bazaltów). Z bazaltami często związane są miejsca o silnym promieniowaniu w kolorze żółtym i towarzyszącym mu promieniowaniu w kolorze zielonym, zwane Domami Aniołów. Sądzę, że paramagnetyzm bazaltów
odzwierciedla w świecie materii ich energię informacji. Domy Aniołów łagodzą ekstremalne zjawiska atmosferyczne, takie, jak wichury oraz wspomagają oczyszczanie wód i powietrza. Bluszcz pospolity, wspinający się chętnie na drzewa, pozwala zobaczyć obecność tych energii na terenach żyznych. Domom Aniołów, ich rozpoznawaniu, cechom i degradacji poświęcę osobny artykuł.
Woda do kąpieli, woda do gaszenia pożaru, odporność na suszę
obre miejsce do urządzenia kąpieliska powinno się charakteryzować energią w kolorach pomarańczowym,
białym i zielonym, poziomem promieniowania w granicach 7.000-8.000 j. BSM i regularnym czasem. Warunki te dotyczą zarówno terenu, jak i wody. Ważne jest położenie zbiornika wodnego (kierunek, w którym się
rozciąga, fizjografia), kształt linii brzegowej zamulenie, cechy wody, zagospodarowanie i użytkowanie terenu, itd.
Oczywiście, radiesteta może opisać dany zbiornik wodny za pomocą kolorów i poziomu energii (oraz poziomu
czasu), ale sporo da się zobaczyć także bez oceny radiestezyjnej.
Zbiorniki wodne, rozciągające się od południa-południowego wschódu na północ-pólnocny zachód promieniują kolorem pomarańczowym, białym, zielonym i niebieskim oraz minimalnie - żółtym z racji samego kierunku.
Ten kierunek jest najlepszy. Dobra jest płynna, łagodna linia brzegowa, poszarpana - żle służy kąpielisku. Podłoże zbiornika powinno być przynajmniej częściowo przepuszczalne; istnienie połączenia informacji pokazuje kolor zielony. Korzystniejszy jest związek drenażu, niż infiltracji. Szczelne zbiorniki naśladujące naturalne słabo na-
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dają się na kąpielisko. Kolmatacja - uszczelnienie dna i brzegów przez osady ilaste i mułowe również nie jest korzystna. Woda musi być w ruchu i natleniona (biały). Ładny, harmonijny, zadbany teren jest istotnym elementem
dobrego miejsca do kąpieli.

R

ynnowe jezioro Lednica
rozciąga się z północypółnocnego wschódu na południe-południowy zachód;
w kierunku nie idealnym,
lecz także dobrym na kąpieliska. Teren pokazuje kolor biały i Pięciosmoka. Nic
dziwnego, że należy do obszarów najstarszego na ziemiach Polski osadnictwa.
Fot. 10 Północna część jez. Lednica
o świcie, Pojezierze Gnieźnieńskie,
czerwiec 2010
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zerwony jest niekorzystną
energią dla kąpielisk. Nierówna, poszarpana linia brzegowa i osuwiska na zboczach
wskazują na czerwony. Niski
(zerowy) ultrafiolet pojawia się
tu przez zaśmiecenie brzegów.
Jest to również niepożądana
energia. Podobnie, jak byłyby
nią pozostałe kolory-demony:
szary, czarny i podczerwony. W
wodzie na zdjęciu 11. pokazuje
się minimalny poziom szarego,
nie ma Pcz i C.
Pojedyncze krzewiaste wierzby
na brzegu wskazują na obecność energii w kolorach białym
i niebieskim.

Fot. 11 Zalana wodą żwirownia w Bieniowicach pod Legnicą, maj 2010

Woda do gaszenia ognia
energii informacji, charakteryzującej pożar, dominuje kolor podczerwony o zerowym poziomie promieniowania. Poza tym jest tu czerwony smok jedi oraz minimalny lub jedynkowy poziom koloru czarnego. Czerwony opisuje zapłon. Stąd wynikają pożądane własności energetyczno-informacyjne wody: powinna być
biała. Biały jest kolorem komplementarnym dla podczerwonego, neutralizuje go. Jest także kolorem współpracującym z czerwonym. Zatem, pożar należy gasić wodą czystą. Woda do gaszenia ognia powinna też być zielona. Pokazanie, że istnieje połączenie informacji, jest niezbędne także w tym przypadku. Poziom koloru zielonego
nie musi być wysoki, minimalny lub jedynkowy wystarcza. Zielony można uzyskać stosując mgłę, która jest (między innymi) zielona. Dobrze jest gasić pożar bardzo rozpyloną wodą. Kilka lat temu czytałam o bardzo skutecznym polskim urządzeniu, używającym mgły wodnej i bardzo małej ilości wody do gaszenia. Rozpoznanie energii
informacji potwierdza to rozwiązanie projektowe.
Najskuteczniejsza w gaszeniu ognia jest woda biała i zielona o cechach niebieskich. Białym i zielonym smokom
jedi towarzyszą w tym przypadku božrazi niebieskie. Bardzo ciekawe zjawiska może powodować woda biała i
zielona o cechach niebieskich i indygo (białe jedi oraz božrazi N i I). Pojawiałby się w tym przypadku samozapłon i jednoczesne wygaszanie się ognia.

W

Odporność na suszę
odporności na suszę decyduje obecność kolorów radiestezyjnych niebieskiego, indygo i białego.
Umiejętność poboru wody w niesprzyjających warunkach pokazuje kolor niebieski w rodzimym promieniowaniu gatunku lub danej rośliny (albo w cechach rożka czasu5)). Odporność na wysychanie natomiast pokazuje indygo w rodzimym promieniowaniu lub cechach rożka czasu; w mniejszym stopniu - także biały.
Agrotechniczną metodą, ułatwiającą roślinom życie w niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych, jest zastosowanie mączki bazaltowej. Mączki bazaltowej używa się do nawożenia roślin; zachęcające są także wyniki badań przyrodniczych na terenach wytworzonych ze skał bazaltowych (raport W. Puchalskiego z Indii). Rodzimą
energię bazaltu przedstawiam poniżej. EUAIO: Ż4-5Zmin-1I2-4Czmin-1B1; božrazi: N2-3, cechy rożka czasu
pokazują m.in. niebieski.
Odporność roślin na suszę można także zwiększyć, projektując formy, które promieniują kolorem niebieskim.

O

Przypisy
1) Pazur Jaguara to relacja (idea) czterech kolorów-demonów. Więcej napiszę o tym w osobnym artykule, jak
uporządkuję wiedzę na ten - na razie słabo rozpoznany przeze mnie - temat.
2) Indygo pokazuje się w wodach płynących ze wschodu na zachód. Tworzy specyficzne układy energii informacji, które odzwierciedlają się także w badaniach przyrodniczych (przykład rzeki Narmada, opisany przez W. Puchalskiego z Indii). Problem przekracza zakres niniejszego artykułu, omawiać tę sprawę będę, pisząc na temat
czasu.
3) Pięciosmok, czyli pięć kolorów smoczych: Cz, P, Ż, Z, N tworzy układ energetyczny bardzo sprzyjający osadnictwu, ogólnie - życiu i jego ochronie. Miejsca tradycyjnie od dawna zasiedlone pokazują na ogół Pięciosmoka.
4) Informacje na temat badań terenów o własnościach paramagnetycznych zawarte są w raporcie W. Puchalskiego z Indii. Mówiąc o Kaczawie, nawiązuję do informacji o oczyszczaniu się rzeki, podanej przez Andrzeja Szlachetkę (przyrodnika badającego okolice Legnicy) w dyskusji z Wojciechem Puchalskim, przy okazji konferencji
nt. zadrzewień w Sękocinie, w lisopadzie 2007 roku.
5) Poziom czasu danego ciała. Czasowi będzie poświęcony osobny artykuł.
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●●●
Mircea Eliade pisze w Kowalach i alchemikach o kamieniu filozoficznym. Sięgając do dawnych tekstów i analizując
ich przekaz, przedstawia symbol, kltóry jest powszechny, jest wszędzie, ale nikt go nie chce, ludzie gardzą nim.
Sądzę, że, uniwersalny i wszechstronny Lapis Philosophorum jest świadomością.
Badam świat ducha poprzez jego odzwierciedlanie się w materii. Patrzę, analizuję, czytam, rozważam. Symbolem
kamienia filozoficznego jest spirala; Światło-Świadomość pokazuje rozwijająca się spirala. Transmutacja metali za
pomocą kamienai filozoficznego, prowadząca do otrzymania złota. wydaje się absurdalna. Pożądane przez ludzkość złoto, metal w istocie mało użyteczny, ma dość marne parametry energetyczno-informacyjne. Przeobrażenie duszy człowieka za pomocą świadomości prowadzi do wiedzy, poznania rzeczywistości. To wydaje mi się
dużo ciekawszym celem.

