Szanowne Koleżanki i Koledzy!
„Na początku był chaos” – i faktycznie, w 2017 roku po czteroletniej przerwie
spowodowanej różnymi zawirowaniami „Biuletyn” doczekał się wznowienia,
jest teraz wydawany corocznie. Wydajemy Biuletyn, staramy się by dotarł on do
naszych członków i sympatyków, jest to w końcu próba upamiętnienia naszej
pracy i tworzącej się naszej historii.
Niniejszy numer w swej głównej części zawiera referaty i skróty referatów,
jakie wygłaszane były w 2019 – 2020 roku podczas comiesięcznych seminariów
organizowanych przez Stowarzyszenie. Warto zaznaczyć, że obecne rozwijanie
tematu seminariów i warsztatów wydaje się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę,
bo dzięki temu stale się dokształcamy i dokształcamy też innych.
Zamieszczane teksty:
1. TAJEMNICE OKSYDANU - Irena Stiasna
2. O ZAPOMNIANEJ ENERGII KSZTAŁTÓW – Zbigniew Królicki
3. CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ ELEKTRYCZNĄ – Marek Wysocki
4. ALZHEIMER – Zbigniew Magiera
5. I ZNOWU TA RADIESTEZJA – Michał Pfeffer
6. RADIONIKA – Włodzimierz Adamczyk
7. BŁĘDY W RADIESTEZJI I W BIOENERGOTERAPII - Jakub Zemła
8. POLARYZACJA KAMIENI W TERAPII NATURALNEJ - Włodzimierz Dzięgielewski
W części pierwszej biuletynu zawarte są informacje dotyczące Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Radiestezji oraz innych środowisk.
Dział „teksty polemiczne” zawiera dwa bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy to
tekst znanego dziennikarza Roberta Bernatowicza – Prezesa Fundacji Nautilus,
zajmującego się od wielu lat zjawiskami „nie z tej ziemi”. Robert jest pasjonatem
i jednocześnie popularyzatorem zjawisk „dziwnych i nie wyjaśnianych”.
Współpraca Roberta Bernatowicza i Jakuba Zemły sięga blisko 20 lat. Drugi tekst
to bardzo dojrzałe przemyślenia naszego kolegi ze Stowarzyszenia Maćka Dunina
Wąsowicza, reprezentującego młode pokolenie radiestetów i bioenergoterapeutów.
Maćku czekamy na 2 część.
Tegoroczne wydanie zostało wsparte finansowo przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, za co serdecznie dziękujemy Panu Prezesowi Stefanowi
Marciniakowi jak i Władzom Izby – otrzymane dofinansowanie ułatwiło nam
opłacenie cyklu wydawniczego jak i pozwoliło na wzbogacenie treści Biuletynu
o nowe, ciekawe informacje.
Łącznie biuletyn zawiera 65 stron.
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