Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Jest już kolejny Biuletyn. Zasadniczo nic wielkiego, taki wstęp to zazwyczaj tylko czyjaś wypowiedź, której
celem jest wprowadzenie Czytającego w temat i w atmosferę pisma. Tym razem będzie nieco inaczej,
drodzy Czytający - to co macie w dalszej części do przeczytania poświęcone jest tak wielu tematom, że i
atmosfery spodziewajcie się zmiennej, bo Ci, których prace publikujemy już się o to postarali.
Może to i dobrze – każde z Państwa coś dla siebie znajdzie, a tym samym wszyscy Autorzy i Redaktorzy
będą usatysfakcjonowani, jeśli swoją pracą włożoną w niniejsze wydanie uda im się dostarczyć Wam
wiedzy, odmiany i radości.
Zamieszczane teksty:
1. RADIONIKA (część 2) – Włodzimierz Adamczyk
2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA RADIESTEZYJNEGO „COVID-19” – Iwona Bieszczad
3. O PROMIENIOWANIU KSZTAŁTU (część 1) – Jakub Zemła
4. RADIESTEZYJNYCH ROZWAŻAŃ CIĄG DALSZY – Michał Pfeffer
5. PODSTAWY RADIESTEZJI OCZYMA KURSANTA – Ewa Mianowska
6. BY BYĆ PEŁNYM SPOKOJU (część 2) – Maciej Dunin Wąsowicz
7. „VITA SINE LITTERIS MORS EST…”- Życie bez wiedzy jest śmiercią… (część 1) – Marek Wysocki
W części pierwszej biuletynu zawarte są informacje dotyczące Stowarzyszenia
Rzeczoznawców Radiestezji oraz innych środowisk.
Dział „teksty polemiczne” zawiera trzy bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy to tekst Tomasza Sitkowskiego
pt. „CO I W JAKI SPOSÓB WYKRYWA RADIESTETA?”, gdzie czytelnik zostanie zaznajomiony z teorią
odbierania i interpretowania bodźców radiestezyjnych. Kolejnym tekstem uraczył nas Piotr Gałęzowski w
artykule „9. OBIEKTYWNY SUBIEKTYWIZM”, gdzie dzieli się historią ze swojego życia gdzie przechodząc
od matematyki przez zjawiska fizyczne i niefizyczne pokazuje możliwości interpretacji zachodzących
zdarzeń z różnych perspektyw.
Ostatni artykuł autorstwa Andrzeja Mendozy „10. LEKARSTWO NA COVID?” ukazuje ciekawe spojrzenie
na możliwości wykorzystania homeopatii do leczenia COVID-19 omawiając zasady homeopatii oraz
konkretne preparaty i swoje wnioski co może być ciekawym odkryciem dla czytelników.
Łącznie biuletyn zawiera 56 stron.
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