
Ha máshol alszunk, meggyógyulunk?   
 

 radiesztéziás felmérések összehasonlítása  

 

 

„Egy jó álom mindent helyrehoz.” – tartja a mondás. Kivéve, ha vízéren vagy Hartmann-

ponton fekszik az ember. Ilyenkor nehezen tudunk elaludni, nem tudjuk kipihenni magunkat, 

állandó gyengeséget érzünk felkeléskor, egyes szerveink megbetegednek, állítják a 

radiesztéták.  

 

Radiesztézia: Káros földsugárzások észlelése. Különösen fontosak a vízerek és a 

Hartmann-sugárzás. Ha tartósan ezek vonalában – főként ha kereszteződéseikben –  

tartózkodunk, megbetegedhetünk. A betegség jellege attól függ, hogy melyik testrészt érik a 

sugárzások. Ebben megegyeztek az ilyen témákkal foglalkozó honlapok, azonban a konkrét 

testrészek megbetegedéseinek ismertetésében már jelentősebb eltérések vannak az egyes 

szerzők között. 

Az interneten keresgélve rengeteg oldal található, ahol csodás gyógyulásokról számolnak be.  

Radiesztéta segítségével áthelyeztek egy ágyat, és az illető ember meggyógyult. Vagy 

megvizsgálták tüdőrákos emberek lakását és megállapították, hogy káros földsugárzásban 

aludtak vagy dolgoztak.  

A hivatalos természettudomány és orvoslás azonban általában nem fogadja el ezen hatások 

létét, észlelhetőségét, következményeiket egészségünkre. 

 

Melyik félnek van igaza? Csupán meggyőződésünkre hagyatkozhatunk, amikor állást 

szeretnénk foglalni?  

Megpróbálhatnánk drága műszerekkel ellenőrizni a sugárzások létét... 

Nehezen kivitelezhető több éves vizsgálattal lehetne követni, hogy egészségesebbek-e azok, 

akik a felmérő tanácsai alapján biztonságos helyre teszik ágyukat... 

Ezek helyett adódik egy harmadik lehetőség: Ugyanazt a lakást méressük fel több 

radiesztétával!  

A Kitaibel Pál biológiai tanulmányi verseny országos döntőjére készülve Gergely Tibor tanár 

úr ötlete alapján Pálfi Andrea saját lakásukba hívott négy radiesztétát és követte végig, 

hasonlította össze felméréseik eredményét1. Köszönettel tartozunk a Krúdy Alapítvány 

kuratóriumának, mert fedezte a felmérők számlákkal igazolt tiszteletdíját, így segítve a 

versenyre való felkészülést!  

 

A felmérések között csupán három hét telt el, ilyen rövid idő alatt egyik felmérő szerint sem 

léphet fel változás. Olyan radiesztéták végezték a felméréseket, akik az interneten hirdetik 

magukat, és számlát tudnak adni.  

 

Az első radiesztéta egy 78 éves bácsi volt, aki 7 csakrás ingával mérte a Hartmannt, és általa 

két „varázspálcá”-nak nevezett lengyel-pálcával (L-alakban hajlított néhány mm átmérőjű 

fémrúddal) a vízereket. 

Érdekes volt, hogy a kezével mindig letisztította az ingát a „mentális szennyeződésektől”. 

Az ábrán látható módon talált vízeret ill. Hartmann-sugárzást. Szerinte mindkét ágy rossz 

helyen van, mivel Hartmann-sugárzás és vízér is éri az ott alvó embert, aminek hosszú távon 

súlyos következményei lehetnek. 

Megengedte, hogy a felmérést figyelő is kipróbálhassa egyik ingáját, azonban az nem 

mozgott. Ennek szerinte az az oka, hogy idegen volt az inga. Amikor egy ember új ingát kap 

akkor meg kell tisztítani és 3 napig folyamatosan magunknál kell tartani. 

 

A második radiesztéta egy fiatal hölgy volt, aki egy lengyelpálcát és a kezeit használta a 

sugárzások kitapintására. 



Arra a kérdésre, hogy mi mozgatja a pálcáját, azt válaszolta, hogy a tudatalattija, mert 

tulajdonképpen nem a pálca találja meg a vízeret, hanem az agy – ezt jelzi a pálca 

segítségével.  

Ő négy vízeret is talált a szobákban. Az ő véleménye szerint is rossz helyen vannak az ágyak, 

ám más helyet jelölt ki a sugárzásoknak, és máshová rakatta volna az ágyakat, mint az első 

felmérő. Az említetteken kívül megállapította, hogy egy szakaszon Szent György-vonal fut a 

lakásban. Ezek a vonalak Dobogókőn futnak össze és meglehetősen ritkán fordulnak elő, mint 

állítják. (A 3. felmérő viszont később kizártnak tartotta, hogy Szent György-vonal halad át a 

házon.) 

 

A harmadik radiesztéta egy középkorú férfi volt. 

Ő nagyon sok mindennel foglalkozott, elmondása szerint súlyos betegeket gyógyított, pl.: egy 

lánynak szilánkosra tört a keze és az ő kezelésével egy hét alatt összeforrt. 

Továbbá, állítása szerint egy hónapig csak fénnyel és vízzel élt. 

Az ő felmérései alapján az ágyon nem megy keresztül vízér, csupán a falban halad, de 

Hartmann-sugárzásban vannak az ágyak. 

 

A negyedikként egy idősödő házaspár mérte fel a lakást elektronikus műszerrel – geo-

magnetometerrel. 

Ők az említetteken kívül elektroszmogot is mértek, aminek az értéke jócskán a határértéken 

belül van szerintük. 

A sugárzásokat egy ún. szondával vizsgálták, amit 10 centiméterenként végigvezettek az 

ágyak fölött, és hozzá volt kapcsolva egy laptophoz. 

Az eredményeket szemléletesen ábrázolták és ki is nyomtatták. 

Szerintük sugárzásmentes, „tiszta” környezetben találhatóak az ágyak. 
 

A négy felmérés eredménye egymás mellett: 
 

  
 1. felmérés  2 felmérés 

 

  
                3. felmérés    4. felmérés (csak az ágyak mérve) 

 

 

 

 

Természetesen néhány vizsgálatból nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. A 

felmérések ellentmondó eredményei mindenesetre elgondolkodtatóak. Mind a négy felmérő 

nagy önbizalommal beszélt saját munkájáról. Mind a négyen interneten is reklámozták 

tevékenységüket, felméréseikről több ezer forintos számlát állítottak ki. Az azonban bizonyos, 

hogy közülük (legalább) hárman hibás eredményre jutottak! 

 



Az interneten egy ennél jóval kiterjedtebb méréssorozat eredményeit tette közzé Gräff Zoltán 

Eseteim radiesztétákkal2 című írásában. Élvezetes, rajzokkal is szemléltetett cikkét 

mindenkinek ajánljuk elolvasásra! Ez a 14 felmérés roppant különböző eredményekkel 

szolgált, sőt ugyanaz a radiesztéta is más felmérést produkált eltérő időpontokban. 

 

Ezek után joggal vetődik fel, hogy a radiesztétáknak igazolniuk kellene a különböző általuk 

észlelt földsugárzások létét. Vagy, ha létező hatásnak fogadjuk el a földsugárzásokat, azt kell 

kideríteni, ki az, aki – a fent említett több hibásan mérővel ellentétben – helyesen észleli 

ezeket. Érdemes lenne tehát radiesztéták bajnokságát megrendezni tekintélyes észlelők és 

kételkedők által közösen kialakított szabályok és bíráskodás alapján! A következő lépés 

lehetne, hogy – lehetőleg olyan alapossággal, mint a gyógyszerkutatásoknál – mutassák ki a 

különböző sugárzások, illetve azok elkerülésének hatásait az emberek egészségére. Ezek 

hiányában kétkedve kell fogadnunk betegség-megelőzési tanácsaikat.  

Hogyha valakinek hibás felmérési eredményt szolgáltatnak, nemcsak néhány ezer forinttal és 

egy felforgatott lakással károsodik. Jó esetben javulni fog az állapota, mint amikor valakinek 

enyhülést hoz a hatóanyag nélküli placebo. Rossz esetben azonban károsodhat az egészsége, 

amennyiben csupán a fekhelye áthelyezésében bízva elhanyagolja az orvosi kezelést. 

 

Gánti Tibor biokémikus professzor Eltűnő szigetek című könyvének utolsó fejezete3 a 

„Varázsvessző”-ről szól. A szerző saját megfigyeléseit írja le: dróthurokkal föld alatti 

vízelőfordulásokat, régi falmaradványokat talált. Ő nem foglalkozik a sugárzások egészségre 

gyakorolt hatásaival.  Azonban a neten található ezoterikus honlapoktól eltérően figyelemre 

méltó különbség az ellenőrizhető tények tisztelete, a kétkedés, a racionális magyarázatok 

keresése. 

 

Azt, hogy valami tudomány vagy áltudomány, nem a vizsgálat tárgya, hanem a vizsgálat 

módszerei döntik el4. Mendemondák helyett ellenőrzött megfigyelések, a kísérletek 

megismételhetősége, statisztikai módszerek használata jellemzik a tudományosságot. Azt 

hihetnénk, hogy pl. az asztrológia állításai nem dönthetők el a tudomány módszereivel. Ez 

azonban nem így van. Kiterjedt tudományos kutatásokkal vizsgálták az asztrológia 

állításainak helytálló voltát. Akit érdekel, alapos összefoglalót5 olvashat erről a net-en. (Azt 

már most el lehet árulni: nem találtak semmilyen összefüggést az asztrológia állításai és a 

valóság között.) 

 

 

Pálfi Andrea 9. B 

Gergely Tibor  

 

Néhány olvasnivaló az interneten: 
 

1. Pálfi Andrea ebben a cikkben leírt megfigyeléseinek színes prezentációja: 

      gergelytibor.hu/egyebek/palfi_radiesz.pps 

2. Gräff Zoltán: Eseteim radiesztétákkal    http://www.zotyo.hu/para/radiesz.htm      

3. Gánti Tibor: Eltűnő szigetek – Varázsvessző c. fejezet        

 gergelytibor.hu/egyebek/varazsvesszo.pdf    

4. Vassy Zoltán: Parajelenségekről józan ésszel    http://mek.oszk.hu/00600/00654  

5. Szilágyi András: Az asztrológia tudományos vizsgálata    
https://wiki.szkeptikus.hu/wiki/Az_asztrol%C3%B3gia_tudom%C3%A1nyos_vizsg%C3%A1latai  

http://www.zotyo.hu/para/radiesz.htm
http://mek.oszk.hu/00600/00654/html/
http://mek.oszk.hu/00600/00654
https://wiki.szkeptikus.hu/wiki/Az_asztrol%C3%B3gia_tudom%C3%A1nyos_vizsg%C3%A1latai

