
História da Radiestesia: Raízes, tipos de pêndulo, diferentes 
instrumentos utilizados.

O que é a Energia: Energia cósmica e ondas de forma; Cristais e 
rochas; Chacras.

Pirâmides como captadores de energia cósmica.

Ramos da Radiestesia: Teleradiestesia, Telepatia e Radiestesia 
Premonitória.

Feng Shui: Baguá; Planta da casa; Cores; Disposição de móveis e 
decoração da casa; 

Simbologia do Feng Shui; objetos e plantas. Shars

Geobiologia: essência do habitat; Linhas de Hartman; Linhas 
de Curry; Radiaçãoo do campo magnético terrestre; Falhas 
geológicas; Poluição ambiental e benefícios das árvores.

Radiônica: Equipamentos de Radiônica (mesa Radiônica,  gráficos, 
máquinas, cristais)

Radiestesia Cabalística, Iónica e Campo Vital.

Estudos de caso: habitação, indústria, comércio, agricultura e saúde.

Aulas Práticas: Manuseio do pêndulo e leitura de gráficos.

CONTEÚDOS 
PROGRAMÁTICOS

CURSO DE EQUILÍBRIO ENERGÉTICO I e II - 2019

ONDE?
Na ALUZA - Associação Luz da Aurora
Rua Santo Antônio 308 Bairro Floresta
Porto Alegre CEP - 90220010 

QUANDO?
É um curso de 30h/a cada nível
2º sábados de abril a setembro
1º nível: abr - jun | 2º nível: jul - set
Horário: 8h30 às 17h

A QUEM SE DESTINA?
É um curso direccionado para aqueles 
que querem aprender sobre Radiestesia e 
Radiônica. Para aqueles que querem adotar 
instrumentos de Radiestesia como suas 
ferramentas de trabalho, ou apenas para 
curiosos sobre o funcionamento da energia.

SOBRE O CURSO
Esse curso é constituído por dois níveis: No 
primeiro nível será abordada Radiestesia, Feng 
Shui e Medicina da Habitação. No segundo 
nível você aprenderá sobre Radiestesia 
avançada,  Geobiologia, Radiônica, Cabalística  
e Equipamentos. Haverá exercícios 
para colocar em prática manuseio de 
instrumentos de Radiestesia e Radiônica, e 
estudos de casos.

COM ESSE CURSO VOCÊ IRÁ
Aprender conceitos de energia e 
inconsciente coletivo
Aprender sobre Feng Shui e mensagens 
subliminares do inconsciente
Aprender a manusear instrumentos de 
Radiestesia e Radiônica, como pêndulos, 
varetas, gráficos e mesas radiônicas
Aprender a medir e identificar desequilíbrios 
energéticos, aplicando as devidas correções 
no campo da saúde, habitação, agricultura, etc.

INVESTIMENTO (CADA NÍVEL)
R$ 834,00 - 5% desconto à vista
Até 5x sem juros no cartão
Até 3x sem juros em cheque

R. Santo Antônio, 308
Floresta POA - 90.220.010

luzdaaurora@luzdaaurora.com.br
www.luzdaaurora.com.br

(51) 3028 9827
     3084 5729

(51) 3212 9271
whats 984.300.773

“(...) tudo aquilo que é lógico e racional não é obrigatoriamente o melhor nem o mais verdadeiro“ 
- Renato Guedes de Siqueira

FACILITADORES
Leandro Machado Veppo
Graduado em Química pela PUCRS. Formado em Bioenergética, 
Par Biomagnético, Neuropsicologia, Equilíbrio Energético, Terapia 
Neuromuscular Energética, Programa de Desenvolvimento Gerencial PDG.

Renato Padilha
Relações públicas na UCS, Pós-Graduação em gestão estratégica de 
negócios; Curso de Radiestesia; Terapeuta Ayurvédico; Departamento 
de saúde do Bhahktivedantaintitut-Munbi-Índia; Membro da ABRD - 
Associação Brasileira de Radiestese e Radiônica.

O 
 

 

nosso equilíbrio depende do ambiente 

onde vivemos. Aprenda como as formas, cores e 

demais elementos de um ambiente podem ser 

trabalhados a fim de criar condições para que o 

satisfatório fluxo de energia Yin e Yang aconteça, 

beneficiando você, sua saúde, sua casa e seu 

ambiente de trabalho.


