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DROGA DO RADIESTEZJI

 Każdy ze znanych radiestetów znajdował w bardzo różny sposób drogę do tej dziedziny wiedzy 
i umiejętności. Różnie też odkrywał swoje zdolności posługiwania się różdżką i wahadłem. Józef Baj, znakomity 
konstruktor i wykonawca sprzętu radiestezyjnego, znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale i na świecie, z radiestezją 
zetknął się po raz pierwszy jako więzień oświęcimskiego obozu zagłady. Niemcy szybko poznali się na jego niezwykłych 
zdolnościach manualnych i kierowali do specjalnych prac, gdzie mogły być wykorzystane. Przy takiej pracy poznał 
współwięźnia Szwajcara, który to wprowadził go w arkana radiestezji. Polak okazał się niezwykle utalentowanym 
uczniem i współpracownikiem, jakiego od dłuższego czasu poszukiwał Szwajcar, zajmujący się już przed wojną 
radiestezją. Już wkrótce kazano im wspólnie wyznaczyć miejsce na studnię. Zagrożono, że jeśli ich wskazanie 
okaże się mylne, wrzucą obu do wykopu i żywcem zasypią. Na szczęście talent różdżkarski ich nie zawiódł. Szwaj-
cara zafascynował fakt, że Józef Baj za pomocą zwykłego scyzoryka potrafił wykonać znakomite wahadła, które 
w niczym nie ustępowały profesjonalnym, którymi posługiwał się przed wojną. Postanowili nawet, że gdy wyjdą  
z obozu, stworzą w Szwajcarii spółkę radiestezyjną, zajmującą się konstruowaniem i wytwarzaniem sprzętu radi-
estezyjnego. Obozowy los sprawił jednak, że ich rozdzielono. Szwajcar pozostał w Oświęcimiu, a Józefa Baja 
przenioesiono do Oranienburga a potem do Ravensbrück. Obu udało się przeżyć. Szwajcar jednak po powrocie 
do kraju, wykończony obozowym życiem wkrótce zmarł. Lata powojenne nie sprzyjały temu, aby poświęcić się 
radiestezji. Nawet zdobycie jakiejkolwiek literaury umożliwiającej samokształcenie graniczyło z cudem. Dopie-
ro powstałe w 1976 r. w Warszawie, Stowarzyszenie Radiestetów, umożliwiło Józefowi Bajowi ponowny kontakt  
z radiestezją. Wykonywał on najpierw proste wahadła dla członków stowarzyszenia, aby mieli czym ćwiczyć. A kiedy 
już dostatecznie pogłębił swą wiedzę radiestezyjną, postanowił po przejściu na emeryturę poświęcić się całkowicie 
konstruowaniu wahadeł. Stawały się one coraz doskonalsze, a swoją oryginalnością i precyzją zaskakują do dziś 
rzesze znawców na całym świecie. Pod koniec lat  siedemdziesiątych, Józef Baj zaczął szukać uczniów i kontynua-
torów.  Najpierw pojawiła się Barbara Leśniewska a dziesięć lat później Aleksandra Gondek. Przez wiele lat wspól-
nej pracy, powstało wiele typów wahadeł, którymi do dnia dzisiejszego posługują się radiesteci w kraju i za granicą.
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Unikalne rozwiązania konstrukcyjne stoso-
wane przez nestora polskiej radiestezji Józe-
fa Baja, bardzo wysoka czułość, selektywność 
i niezawodność wytwarzanych przez niego 
wahadeł, sprawiają, że są one używane przez 
co najmniej kilkanaście tysięcy radiestetów 
w kraju i zagranicą. Warszawski konstruktor, 
posiada w domu mnóstwo podziękowań od 
radiestetów, którzy niosą pomoc ludziom na 
całym świecie, posługując się jego sprzętem. 

Wahadła, w które tchnięto duszę.

W pracowni BAJ, pracuje się ciągle nad 
nowymi typami wahadeł, wypróbowuje się 
również nowe rodzaje egzotycznego drewna 
jako budulca. Wszytkie prototypy sprzętu są 
testowane przez znanych radiestetów a wyni-
ki testów skrupulatnie opisywane. Przepro- 
wadzono kiedyś eksperyment. Partię 
wahadeł znanego warszawskiego konstruk-
tora sprzętu radiestezyjnego,  Józefa Baja 
celowo przemieszano z wahadłami innych 
wytwórców i przesłano do wypróbowania 
do kilku znanych i cenionych polskich radi-
estetów. Ich zadaniem było przetestować 
nadesłane wahadła i gorsze odesłać z pow-
rotem. Okazało się, że wszystkie wahadła 
warszawskiego konstruktora ocenione 
zostały jako najlepsze. Wielu użytkowników 
jego sprzętu powiada, że wytworzone 
przez pana Józefa Baja wahadła, posiadają 
“duszę” i to ona nadaje im ogromną moc  
i skuteczność, i że w tych kawałkach drewna 
i metalu, zostało “zaklęte dobro”. 

SZANOWNI PAŃSTWO!
Niniejszy katalog pozwoli Wam na zapoznanie się 
z szerokimi możliwościami radiestezji terapeutyc-
znej, jeżeli chodzi o specjalistyczny sprzęt zarów-
no diagnostyczny jak i terapeutyczny. W ofercie 
zamieściliśmy szereg nowości, które pomogą 
osiągnąć dobre samopoczucie, lepszy stan zdrow-
ia i zadowolenie z życia.

Uwaga:
Należy pamiętać, że przed przystąpieniem do ter-
apii metodami niekonwencjonalnymi, konieczne 
jest oczyszczenie miejsca zamieszkania ze szkodli-
wych promieniowań pasożytniczych (cieki wodne, 
siatka geopatyczna itp.). Powinien to zrobić licen-
cjonowany radiesteta legitymujący się odpowied-
nimi uprawnieniami w tej dziedzinie i dysponujący 
środkami zabezpieczającymi. Jednocześnie infor-
mujemy, iż terapia metodami radiestezyjnymi nie 
zwalnia nikogo z obowiązku poddawania się bada-
niom kontrolnym i zabiegom zalecanym przez  
lekarzy medycyny konwencjonalnej.  
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SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 Firma BAJ, realizuje, oprócz 
oferty katalogowej, zamówienia in-
dywidualne, według szczególnych 
potrzeb klienta, z powierzonych 
i własnych materiałów. Prowadzi 
również sprzedaż wysyłkową (kraj 
i zagranica) za zaliczeniem poczto- 
wym. Przyjmowane są zamówienia 
telefoniczne, listowne, emailowe 
oraz przez sklep internetowy. 

PRZYJMOWANIE 
ZAMÓWIEŃ:

- Sklep internetowy:
        www.baj.waw.pl

- Email:   baj@baj.waw.pl

- Telefon: +48 22 632 62 01
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ 

Z NASZĄ OFERTĄ!

ul. Kasprzaka 11 lokal 1
01-211 Warszawa
Telefon: +48 22 632 62 01
E-mail: baj@baj.waw.pl

F i r m a  B A J  

Produkcja i sprzedaż 
wahadeł radiestezyjnych



WAHADŁA UNIWERSALNE
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

Wahadło Uniwersalne opracowane przez radiestetów francus-
kich (de Belizal,Chaumery) i udoskonalone przez znakomitego 
konstruktora sprzętu radiestezyjnego J. Baja stanowi drewni-
ana kula odpowiednio zorientowana w przestrzeni (zaznaczono 
na niej równik elektromagnetyczny i dwa południki: elektryczny  
i magnetyczny), zawieszona na metalowym pałąku. Ta konstrukcja
umożliwia bardzo precyzyjne zaznaczenie na całej powierzchni 
kuli miejsca emisji lub odbioru każdego rodzaju promieniowania.
Wahadła te są doskonałymi przyrządami radiestezyjnymi 
znajdującymi szerokie zastosowanie w diagnostyce radiestezyjnej, 
chromoterapii (leczenie kolorami), pracach badawczych i poszuki-
wawczych. Ich uniwersalność i możliwość stosowania również  
w teleradiestezji, czyni je niezbędnym wyposażeniem każdego
radiestety. Posiadają one niemal nieograniczone 
możliwości badawcze i terapeutyczne. 
Wahadło abc, ma na równiku strefę radioaktywną w skład 
której wchodzi kolor szary (zieleń ujemna) oraz 6 tajem-
niczych promieniowań, określonych symbolami „ x,y,z “ 
i „ a,b,c “ leżących po obu jej  stronach. W zwykłym wahadle 
uniwersalnym do pałąka umocowany jest sznurek z trzema 
węzłami do pracy w zakresie promieniowania: elektryczne-
go, magnetycznego i elektromagnetycznego. 
Natomiast w Wahadle Uniwersalnym Siedmiu Sfer, takich węzłów 
jest dziewięć. Obejmują one zarówno sferę fizyczną jak i inne 
sfery energetyczne człowieka. Wahadło 7 sfer ma tę zaletę, że 
dzięki niemu możliwa jest wczesna diagnostyka a tym samym 
wczesne zapobieganie zaburzeniom energetycznym we wszystkich 
siedmiu warstwach energetycznych a nie tylko w sferze fizycznej. 
Wahadło Enela jest najbardziej przydatne w pracy za-
wodowych chromoterapeutów oraz profesjonalnych radi-
estetów, zajmujących się badaniami hydrogeologicznymi. 

1.1    W.U.(a,b,c)                             1          Ø 50 mm
                                                                         ok. 45 g

1.2      W.U. 5.4                                 2          Ø 50 mm
                                                                         ok. 45 g

1.3       W.U.  6.6                               3          Ø 60 mm
                                                                         ok. 75 g

1.4      Uniwersalne Siedmiu Sfer      4          Ø 50 mm
                                                                         ok. 45 g

1.5      Uniwersalne wg Enela           5           Ø 50 mm
                                                                         ok. 45 g
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1.7    Wahadło z fikcyjnym
            stożkiem                          7        Ø 40 mm
                                                                         L.130 mm
                                                                         ok. 30 g     

Wahadło to posiada uniwersalne właściwości ze względu na 
rozszerzoną skalę drgań spektrum widzialnego i niewidzi-
alnego. Składa się z cylindrycznego trzonu zakończonego  
z obu stron stożkiem i naniesionymi na nim kolorami
radiestezyjnymi. Na trzonie przesuwa się okrągła płytka 
drewniana umozliwiajaca ustawienie konstrukcji na 
określony kolor (częstotliwość) wibracji. Jest to bardzo
precyzyjne wahadło laboratoryjne do prac poszukiwawc-
zych i diagnostycznych. Na zawieszeniu są oznaczone trzy 
węzły i tak od dołu:
1- do badań biometrycznych,
2- do badań promieniowania kształtu
3- do badań promieniowania widzialnego

Wahadło UWU stanowi drewniana kula w kolorze czarnym 
zawieszona na sznurku z zaznaczonymi na nim wszystki-
mi kolorami spectrum widma słonecznego (od szarego do 
białego). We wnętrzu kuli umieszczono specjalną wkładkę
(akumulator radiestezyjny), pełniącą rolę wzmacniacza  
i stabilizatora. Wahadło służy zarówno do emitowania jak  
i do odbioru wszelkiego rodzaju wibracji. Znajduje 
szczególne zastosowanie w pracach badawczych (określanie 
intensywności i rodzaju promieniowania), diagnostyce 
radiestezyjnej i chromoterapii. Prosty przyrząd o wielkich 
możliwościach!

1.6    Uproszczone wahadło
            uniwersalne                     6         Ø 30 mm
                                                                         ok. 30 g     

1.8    Wahadło “Mermeta”          8        Ø 25 mm
                                                                          ok. 45 g     

Wahadło ks. Mermeta, szwajcarskiego radiestety i zakonni-
ka, jest typowym wahadłem na tzw. świadka. Służy przede 
wszystkim do prac poszukiwawczych, zarówno w terenie 
jak i na planach i mapach. Świetnie się także nadaje do 
diagnozowania. Bardzo czułe i obowiązkowe dla każdego 
radiestety. 
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Wahadło ,,Izis-Makro“ jest powiększoną optymalnie wersją 
oryginalnej konstrukcji znalezionej w grobowcach faraonów 
w Egipcie. Znajduje nieocenione, szerokie zastosowanie w 
chromoterapii, jako nośnik fali do przekazywania wszel-
kiego rodzaju wibracji na odległość (teleradiestezyjnie). 
Wzmacnia biopole człowieka, chroni przed szkodliwym 
promieniowaniem, jest znakomitym emitorem najbardziej
dobroczynnego promieniowania w chromoterapii (kolor 
biały). Może służuć do bioenergetyzacji wody i wszelkiej 
materii. Kompensuje szkodliwe wibracje w obrębie miejsc 
do spania, w samochodach chroni kierowcę przed szkodli-
wymi wibracjami (wzmacnia biopole). Stanowi niezbędne 
wyposażenie każdego radiestety i osób, które chcą, aby 
wiedza starożytnych wspomagała ich w XXI wieku.
Wahadła egipskie Izis (Isis), symbolizujące swym kształtem 
tzw. ,,Krzyż Życia“, emitują w sposób ciągły, własne 
promieniowanie (kolor biały) najbardziej dobroczynne 
i pożądane w chromoterapii. Dzięki nadanemu kształtowi, 
wiernemu zachowaniu proporcji, starannemu wykonaniu 
z zachowaniem właściwej polaryzacji jest niezastąpionym 
narzędziem każdego radiestety. Może pracować jako niez-
wykle czuły i selektywny odbiornik i nadajnik wszelkiego 
rodzaju wibracji. Wykonywane są najczęściej z metalu 
(mosiądz) lub drewna wysokiej jakości. Nazwa ,,tropik” 
oznacza, że wahadło zostało wykonane z drewna tropi-
kalnego (heban, gwajak mahoń, drewno różane, ama-
rantowe). Wahadła Izis wykonywane są w kilku wersjach 
wielkościowych w zależności od zastosowania i osobistych
upodobań radiestetów.

2.1    Izis metal mikro               50       L. 35mm 

                                                                         ok. 9 g     

2.2    Izis metal mały                 51       L. 52mm 

                                                                         ok. 27 g

2.3    Izis metal duży                 52      L. 75mm 

                                                                         ok. 87 g

2.4    Izis tropik - mały               53      L. 52mm 

                                                                         ok. 5 g

2.5    Izis tropik - średni             54      L. 75mm 

                                                                         ok. 10 g

2.6    Izis tropik - duży               55       L. 115mm 

                                                                         ok. 30 g

2.7    Izis drewno - duży             56      L. 115mm 

                                                                         ok. 27 g

2.8    Izis Makro (drewniane)      57       L. 210mm 
                                                                         ok. 140 g
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2.9    Izo-Ozyrys metal              58       L. 50mm 

                                                                         ok. 19 g

2.10  Izo-Ozyrys Bis metal         59        L. 75mm 

                                                                         ok. 40 g

2.11  Izo-Ozyrys z wkładem       60        L. 180mm 

                                                                         ok. 65 g

2.12  Karnak metal/
            Białych Energii                 61       L. 75mm 

                                                                         ok. 45 g     

2.13  Karnak tropik/
            Białych Energii                 62       L. 85mm 

                                                                         ok. 15 g

2.14  Karnak Makro                   63      L. 70mm 

                                                                         ok. 10 g

2.15  Karnak Makro “B.E”          64      L. 165mm 

                                                                         ok. 40 g

2.16  Karnak Super Makro          65       L. 250mm 

                                                                         ok. 50 g

2.17  Karnak Super Makro “B.E”   66        L. 250mm 

                                                                         ok. 50 g

Wahadła egipskie ,,Karnak“ wykonywane są najczęściej  
z mosiądzu lub drewna tropikalnego. Rodzaj zastosowanego 
materiału, zachowanie proporcjonalnego (do pierwowzoru) 
kształtu i właściwej polaryzacji poszczególnych elementów 
mają decydujący wpływ na stopień czułości i przydatności 
tego typu wahadeł do celów radiestezyjnych. Jest to wprost 
idealne wahadło do celów diagnostycznych i badawczych, 
prac mentalnych (na mapach, planach), poszukiwaw- 
czych itp. Może służyć jako niezmiernie czuły i selektywny 
nadajnik i odbiornik wszelkiego rodzaju promieniowania. 
Jego niewątpliwą zaletą jest również to, że nie wymaga 
każdorazowej dezimpregnacji (oczyszczania), gdyż jak 
wszystkie wahadła egipskie emituje w sposób ciągły własne 
promieniowanie oczyszczając się po każdorazowym użyciu.
Wahadła Karnak -,,Makro“ i ,,Supermakro” są nowators-
kimi konstrukcjami tego typu sprzętu. Dzięki optymalnemu 
zwiększeniu wymiarów uzyskano zwiększenie możliwości 
zastosowania i wielokrotnie zwiększono moc oddziaływania 
tego typu wahadeł. Dokonania konstruktora są tu dobitnym
przykładem wykorzystania wiedzy starożytnych Egipcjan  
i przystosowania jej do wymogów XXI wieku.

Pracownia „Baj” opracowała mosiężne wahadło „Izo-Ozyrys”, w 
którym połączono właściwości niezwykłych wahadeł egipskich IZIS  
i OZYRYS. Wahadło stało się bezpieczniejsze w użyciu. Przekazuje ono 
całe spektrum kolorów radiestezyjnych, ale dominującym kolorem 
jest kolor biały. „Izo-Ozyrys Bis” znakomicie reaguje na polecenia 
mentalne. Dzięki temu radiesteta przy pomocy tego wahadła może 
przekazywać energie dowolnego koloru radiestezyjnego. Natomiast z 
wkładem składa się z reflektora w postaci kuli, siedmiu rezonatorów 
(płytek) o dobranych wymiarach i odstępach między płytkami oraz 
wymiennej końcówki.
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2.18  Ozyrys metal                    67       L. 35 mm

                                                             ok. 30g      

2.19  Ozyrys drewno/
           Ozyrys Białych Energii       68       L. 75 mm, 
                                                                         Ø  31 mm

            ok. 17g

    

2.20  Ozyrys 9-cio elementowy   69       L. 165 mm, 
                                                                         Ø  31 mm

            ok. 57g

2.21  Ozyrys Makro/
           Ozyrys Makro
           Białych Energii                 70      L. 180 mm, 
                                                                         Ø  58 mm
            ok. 160g

Wahadło egipskie ,,Ozyrys“ jest wykonywane najczęściej 
z wysokiej jakości drewna. Dzięki nadanemu kształtowi 
geometrycznemu zgodnemu z pierwowzorem i zastoso-
waniu baterii magnetycznych zarówno wewnętrznych jak 
i zewnętrznych uzyskano bardzo silny nadajnik (emitor) 
promieniowania radiestezyjnego. Nowatorskie rozwiązania 
konstrukcyjne doprowadziły do uzyskania niezastapione-
go w teleradiestezji i radiestezji terapeutycznej nośnika 
fali o zróżnicowanej mocy działania i dobroczynnej 
częstotliwości (kolor biały), niespotykanej w dotychcza-
sowych wykonaniach. Uzdrawiającą energię potrafimy
przekazać na dowolną odległość bez jakichkolwiek strat 
jakościowych i ilościowych. W czasie bioenergetyzacji 
wody stwierdzono dodatkowy efekt jej oczyszczania. Za 
pomocą tych rewelacyjnych nowych konstrukcji potrafimy 
też zwiększać odporność biopola organizmów żywych na 
szkodliwe energie geopatyczne i mentalne. Idąc śladami 
starożytnych Egipcjan i poszerzanej ciągle wiedzy z dziedz-
iny radiestezji i metod pokrewnych uzyskujemy w XXI wieku
wielkiego sojusznika w walce z dolegliwościami 3-go 
tysiąclecia. Prace badawcze nad nowymi konstrukc-
jami trwają i być może niedługo dowiemy się o zupełnie 
nowych zastosowaniach tego typu konstrukcji- swoistego 
unikalnego połączenia wiedzy starożytnych cywilizacji  
z nowoczesną nauką.
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   WAHADŁA NEUTRALNE
3.1    Neutralne kuliste                        Ø 25mm
                                                             ok.20g
            i koniczne (kropla)  
            
 lub w wersji:
 koniczne tropik               9        L.25mm

                                              ok.20g

3.2    Stożek mały metal            73       L.20mm

                                                              ok.10 g

3.3    Stożek średni metal          74       L.25mm

                                              ok.17 g

3.4    Stożek duży metal            75       L.30mm

                                              ok.25 g

3.5    UFO małe metal               76       Ø 25mm

                                                             ok.17g

3.6    UFO duże metal               77       Ø 30mm

                                                             ok.25g

Wahadło neutralne (naturalne) jest wykonane z dwóch 
sklejonych z soba kawałków drewna o odwróconej 
względem siebie polaryzacji. Pomimo swej prostoty, 
w rękach doświadczonego radiestety posiada wszech-
stronne zastosowanie. Używane bywa najczęściej do diag-
nostyki radiestezyjnej, sprawdzania stopnia skuteczności 
leków, ziół, sprawdzania żywności, uzupełniania nie-
doborów energetycznych z tendencją do wyrównywania, 
w pracach badawczych i metrologicznych , do oczyszcza-
nia pola badawczego i obiektów z niepożądanych wibracji 
(odpromieniowywanie, dezimpregnacja). Najczęściej 
używane wahadła neutralne, mają kształt kuli bądź koni- 
czny (przypominający kroplę).

Wahadła aerodynamiczne ,,UFO“ są najczęściej wykonywane 
z metalu. Starannie opracowany kształt zapewnia jego wysoką czułość 
radiestezyjną, zarówno jako odbiornika jak i nadajnika różnego rodza-
ju wibracji radiestezyjnych. Kształt i proporcje wahadła sprawiają, 
że jest w jego wnętrzu przetwarzana potężna dawka odpowiadająca 
tzw. “falom szokowym”. Znajdują zastosowanie w diagnozie
radiestezyjnej, pracach poszukiwawczych i metrologicznych.

Wahadło radiestezyjne stożkowe jest klasycznym wahadłem do 
prostych prac badawczych w radiestezji i teleradiestezji. Wy- 
konywane są w kilku wersjach różniących się wielkością i ciężarem 
w zależności od indywidualnych preferencji i potrzeb. Jest to 
podstawowe narzędzie do prac badawczych (przydatność leków, 
ziół, żywności), poszukiwawczych (prace na planach,mapach 
i w terenie) i w szeroko pojętej diagnostyce. Ten prosty przyrząd 
w rękach doświadczonego radiestety znajduje wszechstronne za- 
stosowanie.
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WAHADŁA Z AKUMULATORKAMI
  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga
4.1    WML do masażu 
            limfatycznego                  8        Ø 50mm

                                                             ok.18g

4.2     Z pamięcią Baj II             10       L. 25mm
                                                              ok.20g

4.3    Z piramidką i akumula-
            torkiem Cu Baj I               11

4.4      Z piramidką i akumula-
            torkiem Fe                       12

4.5      Z piramidką i akumula-
            torkiem Zn                       13

Wahadło WML (wahadło do masażu limfatycznego) jako
przykład wykorzystania zjawiska powstawania ,,fal szo-
kowych” w połączeniu z unikalnym wkładem pełniącym 
rolę wzmacniacza i stabilizatora energii, do usprawnienia 
układu krążenia płynów ustrojowych (limfy), spełnia ważną 
rolę w terapii i szeroko pojętej profilaktyce.

Wahadło z tzw. pamięcią jest wykonane z drewna z wmon-
towanym wewnątrz specjalnym akumulatorkiem pełniącym 
rolę odbiornika lub nadajnika (w zależności od potrzeb) 
,,fal radiestezyjnych“. Służy do prac poszukiwawczych “na
świadka”, gdy ,,świadek” jest zbyt duży i nie można go 
umieścić w środku wahadła - nasycamy wahadło wibrac-
jami “ świadka”. Doskonały do poszukiwania zaginionych 
osób lub przedmiotów.

Anemia, bezpłodność, niedokrwienie serca, ogólne 
osłabienie, reumatyzm, złogi w nerkach, woreczku 
żółciowym, stany zapalne, tkanka miękka jako
całość, regulacja ciśnienia, zatrucia, zakażenia.

Choroby układu kostnego, choroba wrzodowa, anemia, 
obniżenie odporności, reumatyzm, nerwica, zaburzenia 
gastryczne, zmiany skórne, zmęczenie, bóle głowy.

Oparzenia, upośledzenie wzrostu, antytoksycznie, antywiru-
sowo, miażdżyca, prostata, marskość wątroby, owrzodzenia, 
osteoporoza, anemia, zła przemiana materii, mózg.

klasyczne

opcjonalne
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

4.6    Wahadło profilaktyczne
            wzmocnione z kolorami   14        Ø 30 mm

                                                                         ok. 30 g

4.7    Wahadło profilaktyczne
            z kolorami                       15        Ø 30 mm
                                                                         ok. 30 g

WAHADŁA Z MIKROELEMENTAMI
5.1    W. z Antymonem Sb          16

5.2    W. z Bizmutem Bi             17

5.3    W. z Borem B                   18

5.4    W. z Bromem Br               19

5.5    W. z Chromem Cr             20

5.6    W. z Chlorem Cl               21

5.7    W. z Cyną Sn                    22

Szczególnie przydatne w schorzeniach dzieci, można 
stosować od pierwszych tygodni życia, osłabienia, rekon-
walescencja, profilaktyka.

Końcowe fazy wszystkich terapii, epidemie, grypy, 
osłabienie, wyczerpanie, rekonwalescencja, dla dzieci  
i osób starszych, przeziębienia, katary, oskrzela.

opcjonalne

klasyczne

Zaburzenia metaboliczne, nowotwory, antybakteryjnie, 
przeciwwirusowo.

Przeciwbakteryjnie, ściągająco, biegunki, zapalenie jelit.

Podnosi poziom estrogenów oraz  substancji zapobiegających 
utracie wapnia i demineralizacji kości. Stosuje się w przy-
padku chorób kości i osteoporozy.

Silnie działa na układ nerwowy człowieka.

Schorzenia nowotworowe, cukrzyca, zaćma oczna, miażdżyca, 
badanie zawartości chromu w wodzie, glebie, itp.

Niedobór kwasów żołądkowych.

Bakteriobójczo, przeciwwirusowo, układ kostny, badanie 
zawartości w wodzie, glebie, pożywieniu.
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

5.8    W. z Fluorem F                 23

5.9    W. z Fosforem P               24

5.10  W. z Glinem Al                  25

5.11  W. z Indem In                   26

5.12  W. z Jodem J                    27

5.13  W. z Kadmem Cd              28

5.14  W. z Kobaltem Co             29

5.15  W. z Krzemem Si              30

5.16  W. z Litem Li                    31

5.17  W. z Magnezem Mg           32

5.18  W. z Manganem Mn           33

opcjonalne

Próchnica zębów, układ kostny, mięśniowy, stawowy, usu-
wanie nadmiaru wody z pożywienia.

Budulec układu kostnego i zębów, przeciwdziała skrzywie- 
niom kręgosłupa i zrzeszotowieniu kości.

Działanie ściągające, wzmacniające, przeciwzapalne, nad-
kwasota, nieżyt, wrzody żołądka i dwunastnicy.

Prace badawcze i poszukiwawcze.

Schorzenia tarczycy, górne drogi oddechowe, niedorozwój 
umysłowy, zaburzenia serca, nerwice.

Usuwanie nadmiaru kadmu z wątroby i nerek, badanie po- 
ziomu szkodliwego pierwiastka w glebie, powietrzu, wodzie 
i pożywieniu.

Pomocne w procesie tworzenia krwi, rekonwalescencja, cukrzy-
ca, metabolizm, nowotwory, włosy, nerki, prace badawcze.

Włosy, paznokcie, trudno gojące się rany, stany zapalne, grzy-
bice, odleżyny, trądzik, nowotwory, układ kostny.

Zdrowie psychiczne, arterioskleroza, choroby serca, dna, skaza 
moczanowa, nerwice, szpik kostny, nałogi.

,,Pierwiastek życia“, nowotwory, choroby układu krążenia, 
białaczka, miażdżyca, bóle i zawroty głowy, arytmia serca, ner-
wice, skurcze mięśni, brak koncentracji, zaburzenia seksualne.

Prawidłowy rozwój komórek, antytoksycznie, procesy tworzenia 
krwi, odtruwanie oganizmu.

klasyczne
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

5.19  W. z Molibdenem Mo          34

5.20  W. z Niklem Ni                   35

5.21  W. z Ołowiem Pb                36

5.22  W. z Potasem K                  37

5.23  W. z Rtęcią Hg                   38

5.24  W. z Selenem Se                39

5.25  W. z Siarką S                     40

5.26  W. z Sodem Na                  41

5.27  W. z Srebrem Ag                42

5.28  W. z Tantalem Ta               43

5.29  W. z Tellurem Te               44

5.30  W. z Tytanem Ti                45

opcjonalne

Zmiany w układzie kostnym, zaburzenia pracy gruczołów 
płciowych, nowotwory, biegunki, próchnica, wirusy, bakterie.

Prace poszukiwawcze, badania zawartości niklu w glebie, 
wodzie, pożywieniu.

Zatrucia, usuwanie nadmiaru ołowiu z organizmu, prace 
badawcze i poszukiwawcze.

Regulacja zawartości wody w płynach komórkowych, zaburzenia 
pracy serca, układu nerwowego, mięśniowego, arytmia, apatia.

Zapalenia jamy ustnej, jelit, nerek, pęcherza moczowego, 
upławy z pochwy, jęczmień, ropny nieżyt nosa.

Antynowotworowo, miażdżyca, zwyrodnienia, nadciśnienie, 
zwiększa odporność, opóźnia procesy starzenia, włosy, zęby.

Choroby na tle wirusowym i bakteryjnym, łupież, trądzik, 
choroby skóry, krwi, zatrucia pokarmowe, nowotwory.

Równowaga kwasowo-zasadowa, gospodarka wodna ustro-
ju, choroby serca i układu krążenia.

Osłabienie pamięci, wyczerpanie nerwowe, stany zapalne, 
regeneracja tkanek, przeciwbakteryjnie, ściągająco.

Prace badawcze, poszukiwawcze, diagnostyczne.

Prace badawcze, poszukiwawcze, diagnostyczne.

Nowotwory, rekonwalescencja, prace badawcze i poszuki-
wawcze.

klasyczne
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

5.31  W. z Wanadem V               46

5.32  W. z Wapniem Ca              47

5.33  W. z Wolframem W            48

5.34   W. z Złotem Au                 49

WAHADŁA Z PIRAMIDKĄ I WKŁADAMI 
WSPOMAGAJĄCYMI LECZENIE

6.1    W. Bodziszek                    87

6.2    W. Chrząstka Rekina         88

6.3    W. Climactero                  89

6.4    W. Diabelski Szpon           90

6.5    W. Dolomit                      91

klasyczne

opcjonalne

klasyczne

opcjonalne

Niszczy drobnoustroje, nowotwory, antywirusowo, wzmac-
nia odporność.

Budulec kośćca, alergie, zatrucia organizmu, serce, 
kręgosłup, gruźlica, tkanka kostna, naczynia krwionośne.

Schorzenia nowotworowe, białaczka, przeciwzapalnie, 
antywirusowo, antybakteryjnie.
Ogólna odporność, stany zapalne, schorzenia reumatyczne, 
gościec, regeneracja tkanek, zwyrodnienia.

Głównie bielactwo, plamy wątrobowe, zaburzenia układu 
pokarmowego (wątroba).

Zapalenie stawów, łuszczyca, zapalenia jelit, rak piersi, rak 
skóry, prostata, hemoroidy.

Łagodzi dolegliwości okresu przekwitania, pobudza metabolizm, sta-
bilizuje układ nerwowy, wzmacnia przysadkę mózgową i nadnercza.

Przeciwbólowe, rozkurczowe, moczopędne, uspokajające, 
oczyszczające krew, wzmacniające organizm.

Układ odpornościowy, układ kostny, niedobory wapnia  
i magnezu, skurcze mięśni, osteoporoza.



  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

6.6    W. z Esencjami 

            ratunkowymi Dr Bacha     92

6.7    W. Essiac                         93

6.8    W. Gurmar                       94

6.9    W. Jantar                        95

6.10  W. Kryształ Górski            96

6.11  W. Melatonina                  97

6.12  W. MiM wzmocnione         98

6.13  W. Mocrea                       99

6.14  W. Mumio                        100

6.15  W. Ostron                        101

6.16  W. Owies                         102

6.17  W. Padma 28                    103

opcjonalne

klasyczne Znaczny ubytek energii (szoki, lęki, panika, poparzenia, 
zranienia, kłótnie, egzaminy, trema, zdenerwowanie).

Wspomaga w chorobach nowotworowych, stwardnieniu ro-
zsianym, zespole chronicznego zmęczenia, chorobach Par-
kinsona, artretyzmie, bezsenności, poprawia morfologię. 

Wspomaga w leczeniu cukrzycy i otyłości, oczyszcza krew, 
wzmacnia serce i naczynia krwionośne.

Infekcje, stany zapalne, astma, zakrzepy, regulacja krążenia, 
zapalenia płuc, oskrzeli, bronchit, migreny, schorzenia tarczycy.

Pomaga wzmacniać organizm, reguluje jego pracę, podnosi 
odporność i wydolność, ochrania przed szkodliwymi energiami.

Zaburzenia snu, regulacja układu nerwowego, układu hormonal-
nego, immunologicznego. Parkinsonizm, choroba Alzheimera, AIDS.

Wszechstronne działanie w leczeniu i wspomaganiu systemu 
odpornościowego organizmu, pomocne w wielu terapiach.

Hamuje rozwój guzów nowotworowych i zapobiega przerzu-
tom, opóźnia procesy starzenia, zapobieganie i leczenie AIDS.

Doskonały regenerator i stymulator, pomaga w likwidacji 
nadżerki, paradontozy, hemoroidów, wrzodów.

Łagodzi i wspomaga leczenie osteoporozy.

Choroby układu nerwowego, szczególnie neurastenia, reumatyzm. 
Uspokaja, likwiduje wyczerpanie, pomaga pozbyć się nałogów.

W zakażeniach dróg oddechowych, astmie. 17
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

6.18  W. Pau D’Arco                  104

6.19  W. Propolis                      105

6.20  W. Przeciw Prostacie        106

6.21  W. Sex                             107

6.22  W. Una de Gato               108

6.23  W. Wieczna Młodość         109

6.24  W. Viagra                        110

6.25  W. Żeń-Szeń                    111

6.26  W. Chuchuhuasi               112

6.27  W. Fluor de Arena            113

6.28  W. Golden Seal                114 opcjonalne

Naturalny preparat w medycynie indiańskiej stosowany na 
wiele schorzeń od infekcji po nowotwory, poprawia obraz 
krwi, usuwa guzy, zapalenia, wzmacnia system obronny.
Zwalczanie wirusów i bakterii, gojenie ran, choroba wr-
zodowa, przeziębienia, katary, angina, alergie, zapalenie 
płuc, oskrzeli, gronkowce, oparzenia, odleżyny.

Posiada dużą skuteczność leczenia wszystkich faz 
postępującego gruczolaka, a także nowotworu gruczołu 
krokowego.
Dolegliwości w sferze seksualnej, zarówno żeńskie jak i męskie, 
zaburzenia układu krążenia, uczucie oziębłości, impotencja.

Preparat z rośliny rosnącej w górach nad peruwiańską 
Amazonką-wszechstronne działanie wzmacniające organizm w 
tym antyrakowe.

Spowalnia procesy starzenia, regeneruje organizm, podnosi 
sprawność i wydolność, rekonwalescencja, wspomaganie terapii.

Lek umożliwia leczenie dysfunkcji erekcji o podłożu neurolog-
icznym, psychicznym jak i organicznym, przeznaczony tylko dla 
mężczyzn.
Stany depresji, apatii, wyczerpania, stymuluje i pobudza system 
nerwowy, wzmacnia odporność i podnosi wydolność organizmu.
Stosowany jest do wzmacniania i odmładzania organizmu oraz 
wspomagania leczenia choroby Parkinsona i stwardnienia rozsianego.

Stosuje się do oczyszczania krwi i całego organizmu, wzmacniania sys-
temu nerwowego, leczenia otyłości i niestrawności.

Korzeń Golden Seal uznawany jest za rodzaj naturalnego antybiotyku, 
skutecznie zwalczającego różnego rodzaj infekcje. Działa antybioty-
cznie i antyseptycznie, jest bogatym, naturalnym źródłem insuliny.

klasyczne
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

6.29  W. Jergon Sacha               115

6.30  W. Manayupa                    116

6.31  W. Marco                          117

6.32  W. Muna-Muna                  118

6.33  W. Tahuari                        119

6.34  W. Vilcacora                     120

6.35  W. Zarzaparilla                 121

6.36  W. Astragalus                    122

6.37  W. Biosteron                     123

6.38  W. Biszolin                       124

6.39  W. Cedr                           125

6.40  W. Echinacea                   126

opcjonalne

Wspomaga leczenie wrzodów żołądka, zewnętrznie stosowana 
do zwalczania pasożytów skóry oraz w profilaktyce przeciwno-
wotworowej.
Wzmacnia siły witalne organizmu, posiada też własności 
odmładzające.

Stosuje się w profilaktyce i leczeniu reumatyzmu, różnych 
stanów zapalnych.

Jest środkiem oczyszczającym drogi oddechowe przy katarze, 
przeziębieniach, bronchicie, stosowany jest także w terapii reu-
matyzmu i chorób stawów.

Stosowany jest przy nowotworach oraz w terapii AIDS.

Działanie antyseptyczne i antywirusowe, przeciwdziała alergiom, 
reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia siły odpornościowe 
organizmu. Wykazuje także skuteczność w leczeniu AIDS.

Stosowany jest w schorzeniach skórnych, w tym w łuszczycy.

Wzmacnia system immunologiczny, reguluje czynności nadner-
czy, poprawia przemianę materii, obniża ciśnienie tętnicze, od-
truwa organizm z toksyn, wzmacnia regenerację powysiłkową.

Biosteron zwiększa gęstość kości i zapobiega osteoporozie.

Sporządzony z naturalnego, płynnego minerału biszolinu. Działa 
przeciwzapalnie, znieczulająco, rozpuszcza zakrzepy żylne.

Wahadło stosuje się do wzmocnienia organizmu.

Profilaktyka i leczenie grypy, chronicznych zakażeniach dróg 
oddechowych, zapaleniu stawów.

klasyczne
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  Lp.   Nazwa i rodzaj sprzętu   Nr kat.  Wielkość                 Ilustracja                            Charakterystyka i zastosowanie
                                                                     waga

6.41  W. Ginco                          127

6.42  W. Glucozamina               128

6.43  W. Graviola                      129

6.44  W. HRS drewno krajowe

                HRS drewno tropikalne  130

6.45  W. Kapilar                        131

6.46  W. Kava-Kava                   132

6.47  W. Kwas Foliowy               133

6.48  W. Liv52                           134

6.49  W. Maca drewno krajowe   

            Maca drewno tropikalne   135

6.50  W. Odgrzybiające             136

6.51  W. Reishi drewno krajowe
                 Reishi drewno tropikalne    137 opcjonalne

Ogólnie wzmacniający organizm, ma silne właściwości 
antyoksydacyjne, może być stosowany do leczenia astmy.

Pobudza regenerację chrząstki stawowej.

Zapobiega wszelkiego rodzaju infekcjom, dodaje energii, 
poprawia samopoczucie, wzmacnia siły obronne organizmu.

Wspomaganie leczenia współczesnych chorób.

Chroni membrany komórek i wspomaga pracę naczyń 
włosowatych, przywraca prawidłowe krążenie krwi.

Choroby przewodu moczowego, astmę, reumatyzm, nadwagę, 
ostre bóle głowy i zębów, padaczkę, a także choroby kobiece.

Wspomaganie organizmu przed zajściem w ciążę, 
uzupełnienie organizmu w kwas foliowy.

Ostre i przewlekłe, infekcyjne zapalenie wątroby, tłuszczowe 
zwyrodnienie wątroby, marskość wątroby, rekonwalescencja.

Stosuje się do poprawienia pamięci i zwiększenia zdolności 
przyswajania wiedzy, podnoszenia potencji płciowej 
i zwiększaniu aktywności seksualnej.

Własności odgrzybiające i oczyszczające organizm.

Leczenie m.in. raka piersi, macicy, prostaty, żołądka, ner-
ek, wątroby, trzustki, mózgu, przełyku, gardła, płuc, głowy, 
okrężnicy, jelita grubego, odbytu, białaczki, chłoniaka 
a także wielu innych rodzajów nowotworów.

klasyczne
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6.52  W. Spirulina                      138

6.53  W. Z preparatem Tołpy      139

ZESTAWY WAHADEŁ
7.1    Uniwersalny 49 szt.           79        Zestaw ten jest uwieńczeniem pomysłów konstrukcyjnych 

znanego i cenionego konstruktora sprzętu radiestezyjnego, 
Józefa Baja. Zestaw został tak pomyślany, aby umożliwić 
przy jego pomocy wykonywanie prac diagnostycznych  
i badawczych w szerokim zakresie (np. wykrywanie anom-
alii podziemnych złóż mineralnych, uskoków tektonicznych, 
cieków wodnych, sprawdzania leków, ziół, żywności itp. Kom-
plet wahadeł ‘’pierwiastki życia’’, niezbędne mikro i makro-
elementy dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ( Cu, 
Fe, Zn, Sb, Bi, Br, Cl, Cr, F, P, Al, J, Cd, Co, Si, Li, Mg, Mn, 
Mo, K, Se, S, Na, Ag, V, Ca, W, Au). Komplet wahadeł ‘’me-
dycyna naturalna’’ zawierający unikalne preparaty ziołowe, 
dobroczynnie oddziaływujące na organizm (Climactero, 
Jantar, Kryształ górski, Mumio, Propolis, Sex, Una de Gato, 
Wieczna młodość, Żeń-szeń, Pau D’Arco). Wahadło ‘’Izis’’  
z drewna bukowego. ‘’Ozyrys’’ – akumulator. ‘’Ozyrys’’ – 
tele. ‘’Ozyrys’’ - półkule wzmacniające (3 sztuki). Wahadło 
neutralne. Wahadło z pamięcą BII. Wahadło profilaktyczne 
akacjowe. Dwa wahadła zapasowe. Listwa drewniana do prac 
teleradiestezyjnych. Do kompletu dołączona jest broszura z 
opisem właściwości poszczególnych wahadeł. Całość umie- 
szczona jest w praktycznej, drewnianej walizeczce.

klasyczne

opcjonalne

Wzmacnia organizm, obniża ryzyko zachorowań na raka, 
chorób sercowo-naczyniowych, poprawia pamięć i zdolność 
koncentracji, reguluje ciśnienie, usprawnia pracę tarczycy.

Preparat uzyskany z torfu przez profesora Stanisława Tołpę.
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7.2    Zestaw do Metaloterapii    80

W skład zestawu, wchodzi wahadło Izo-Ozyrys z wymien-
nym wkładem oraz dziesięć końcówek ozyrysowych, które 
emitują wibracje poszczególnych pierwiastków, preparatów  
i witamin. Są to: Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Krzem (Si), Magnez 
(Mg), Wapń (Ca), Mumio, Witaminy, Biosteron i Glukozamina. 
Wahadło Izo-Ozyrys z wymiennym wkładem, powstało, w wyni-
ku wieloletnich badań w dziedzinie radiestezji i psychotroniki. 
Prace koncentrowały się nad wykorzystaniem metody prze-
kazywania wibracji uzdrawiających bezpośrednio do jądra 
danej komórki bez strat jakościowych i energetycznych. Udało 
się to uzyskać przez połączenie wahadeł: Izis z Ozyrysem. 
Ma długość 16,5cm i jest wahadłem mentalnym.

Badania naukowe potwierdzają rolę coraz większej liczby mi-
kroelementów dla zdrowia człowieka. Już w roku 1964 ustalo-
no, że w osoczu krwi występuje 78 pierwiastków a w zębach 
człowieka 43. Dziś wiemy, że mikroelementów potrzeba 
człowiekowi jeszcze więcej. Ważną ich grupę stanowią  metale. 
Mimo, że potrzeba ich w bardzo śladowych ilościach, odgrywają 
istotną rolę dla zdrowia.  Wiedzieli o tym już średniowieczni 
alchemicy. To oni pierwsi zwrócili uwagę na znaczenie metal-
oterapii w profilaktyce i leczeniu. Także w medycynie ludowej 
wielu narodów zdawano sobie z tego sprawę.   Stosowanie met-
ali w terapii propagował m.in. słynny średniowieczny medyk 
Paracelsus. Dziś pomocne w metaloterapii mogą być unikalne 
wahadła z Pracowni „Baj”. W skład zestawu wchodzą wahadła 
z następującymi pierwiastkami: Antymon, Bizmut, Chrom, 
Cyna, Cynk, Glin, Kadm, Kobalt, Krzem, Lit, Magnez, Mangan, 
Miedź, Molibden, Potas, Rtęć, Sód, Srebro, Tellur, Tytan, Wa-
nad, Wapń, Złoto i Żelazo.

7.3    Domowe Centrum 
            Zdrowia                            81
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7.4    Zestaw Wahadeł 
            Amazońskich                     82

Za sprawą polskiego misjonarza ojca Szeligi naturalne leki 
z Ameryki Południowej zostały spopularyzowane również  
w Polsce. Józef Baj opracował zestaw wahadeł, którymi 
można napromieniować organizm wibracjami najbardziej 
cenionych południowoamerykańskich preparatów. W skład 
zestawu wchodzi 13 wahadeł z preparatami: Vilcacora, Ta-
huari, Muna-Muna, Manayupa, Chuchuhuai, Jergon Sacha, 
Flor de Arena, Marco, Zarzaparilla, PauD’Arco, Huayacan, 
Achiota i Maca oraz trzy pólkule wzmacniające wibracje.

7.5    Zestaw z Solami 
            Schüsslera I (1-12)            83

Dr Schüssler ustalił podstawowe substancje, z których zbu-
dowane jest ciało człowieka. Zestaw umożliwia precyzy-
jne ich uzupełnienie w organizmie budując aparat kostny, 
regulując kwasowość, alkaliczność i zasolenie w płynach 
organicznych ustroju. Jest znakomitym uzupełnieniem 
innego leczenia. Wahadła tego zestawu są tak skon-
struowane, że za ich pomocą można nie tylko diagnozować, 
ale i przesyłać wibracje różnych substancji leczni- 
czych bez możliwości przedawkowania lub zaburzenia propor-
cji. W skład zestawu wchodzą: Calcium fluoratum, Calcium 
phosphoricum, Ferrum phosphoricum, Kalium chloratum, Ka-
lium phosphoricum, Kalium sulfuricum, Magnesium phosphor-
icum, Natrium chloratum, Natrium phosphoricum, Natrium 
sulfuricum, Silicea, Calcium sulfuricum, Calcarea carbonica.
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7.6    Zestaw z Solami 
            Schüsslera II (13-24)          84

Opis jak dla zestawu nr 1. 

Skład zestawu: Kalium arsenicosum, Kalium bromatum, Ka-
lium jodatum, Lithium chloratum, Manganum sulfuricum, 
Calcium sulfonatum, Cuprum arsenikosum,Kalium alumi- 
nium sulfuricum, Zincum chloratum, Calcium carbonicum, 
Natrium bicarbonicum, Arsenum jodatum
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7.7    Zestaw do Chromoterapii     85 Zestaw wahadeł umożliwia odblokowanie, wyrównanie oraz 
stymulację pracy siedmiu czakr głównych oraz różnych 
narządów naszego organizmu. W skład kompletu wchodzi 
wahadło z Fikcyjnym Stożkiem, służące do pracy dianosty-
cznej oraz siedem wahadeł promieniujących kolorami: cz-
erwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, 
indygo i białym. Wahadła wykonane są z drewna bukowego 
pomalowane na kolor czarny lub w kolorze naturalnym. 
Wewnątrz każdego wahadła znajduje się generator, który 
jest ogniwem złożonym z dwóch określonych pierwiastków. 
Wytwarza on ciągłe promieniowanie o konkretnej czystej 
barwie. Zestawy proponowane są zwykle w dwóch opcjach 
kolorystycznych (bezbarwne lub malowane na czarno). Na 
zamówienie wykonujemy wahadła kolorowe, pomalowane 
adekwatnie do koloru czakry.

24

7.8    Zestaw Ajurwedyjski         86 Ajurweda jest “nauką zdrowego i długiego życia”. Jest 
to najstarsza znana nauka uzdrawiania, praktykowana 
od tysiącleci w Indiach i na Sri lance. W centrum uwagi 
ajurwedejskiego spojrzenia stoi człowiek jako indywidu-
um z przeróżnymi faktorami, które mają na niego wpływ. 
Ajurweda interpretuje wystąpienie chorób, jako prze-
jaw zaburzenia harmonii, tzn. brak równowagi pomiędzy 
trzema podstawowymi energiami życia, tzw. doshami. 
Celem leczenia jest przywrócenie tej równowagi. Trzy 
doshe kształtują charakter i indywidualność człowieka: 
Vata (żywioł eteru i powietrza) lub ruch, Pitta (żywioł 
ognia) lub przemiany, Kapha (żywioł wody i ziemi) 
lub powiązania. W skład zestawu wchodzą wahadła 
z następującymi preparatami stosowanymi w zabiegach 
ajurwedyjskich od tysięcy lat: Muladha (zawiera boswellię 
i curcumę), Shatavari (zawiera Tribulus i Asparagus), 
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DODATKI I AKCESORIA
8.1    Różaniec Tybetański         DA 1 Służy do medytacji oraz do rozwoju duchowego i psychicz-

nego wyciszenia się. Przesuwając koraliki, można włączyć 
w to mantrę, wybraną przez siebie afirmację lub osobistą 
modlitwę.

8.2    Podstawki do zestawu
            wahadeł 3 szt.                 DA 2

Dodatkowe podstawki do wahadeł, które można dowolnie 
kompilować przy pracach leczniczych. W skład wchodzi (od 
lewej str. na zdjęciu) podstawka na zdjęcie, podstawka 
pod wahadło (najczęściej Izis lub Ozyrys, lub Karnak), pod-
stawka pod wahadło z makro-mikroelementami lub pier-
wiastkami. 
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Triphala (zawiera Amalaki, Haritaki i imbir), Arjuna (zawiera 
Terminalię i Bacopę), Tulsi (zawiera bazylię azjatycjką), 
Brahmi (zawiera Boswellię i Bacopę), Ashwaganda (za-
wiera Withania somnifera), Schisandra (cytryniec), Mayte-
nus, Neem (Azadirachta indica), Griffonia, Rhodiola rosea 
(różeniec górski), Maitake (żagwica listkowata).
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8.3    Półkule małe; duże          DA 3

8.4    Szpice małe; duże            DA 4

8.5    Sakiewki do wahadeł
            mikro i małych                DA 5

8.6    Etui do wahadeł
            mikro, małych, średnich
            i dużych                          DA 6

Dodatkowe półkule do wahadeł, które można dowolnie 
kompilować, zwiększając zakres oddziaływania przy pra-
cach leczniczych i radiestezyjnych.

Dodatkowe szpice do wahadeł, które można dowolnie 
ładować wkładami przy pracach leczniczych.

Sakiewki do ochrony wahadeł, zrobione ze skóry i skóry 
ekologicznej. Idealnie pasują do małych i mikro wahadeł.

Różnej wielkości etui zapinane na zamek do ochrony 
wahadeł, zrobione ze skóry i skóry ekologicznej. Portfe-
lik zapinany na zatrzask idealnie pasuje do mikro i małych 
wahadeł. Natomiast etui piórnikowe nadają się do wahadeł 
średnich i dużych.

2626

26
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8.7    Etui do wahadeł
           dużych i makro                 DA 7

ODPROMIENNIKI I RÓŻDŻKI
9.1    Neutralizator radiestezyjny
            TM 015R                          OR 1

8.8    Etui drewniane                 DA 8

Neutralizator radiestezyjny TM 015R, opracowany przez 
lubelskiego radiestetę Zdzisława Klimkiewicza, jest 
urządzeniem likwidującym szkodliwe promieniowania 
pochodzące z rόżnych źrόdeł. Neutralizator ma kształt 
kopuły umieszczonej na prostokątnej podstawie. Skute- 
cznie chroni przestrzeń w kształcie wyobrażalnego walca o 
promieniu 15m, wysokości 12m i głębokości 9 m od miejsca 
jego ustawienia. 

Etui duże zapinane na zamek do ochrony wahadeł, zro-
bione ze skóry i skóry ekologicznej. Idealnie ochraniają 
wahadła duże i makro. 

Etui drewniane w kształcie skrzyneczek i walizek. Idealnie 
nadają się do ochrony zestawów wahadeł.

9.2    ADR Protect                     OR 2

27

ADR Protect wzmacnia odporność człowieka na czynniki  
szkodliwe, poprzez regulację czynnościową organizmu. 
Jest urządzeniem usprawniającym funkcje organizmu 
poprzez bliski kontakt z ciałem człowieka. Działanie 
urządzenia powoduje przywrócenie zaburzonej równowagi 
energetycznej. W ten sposób mechanizmy obronne stają 
się bardziej efektywne.
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9.3    Stymulator energii ADR-4   OR 3

9.4    Odpromiennik z kamieni
              “Almaro”                          OR 4

9.5    Odpromiennik z kryształów
              górskich “Almaro”              OR 5

Neutralizator z naturalnych kamieni. Promieniowanie 
pasów geopatycznych, w tym cieków, jest bardzo szkodliwe 
dla wszystkich żywych organizmów. Przebywanie w zasięgu 
tego promieniowania może powodować różne dolegliwości. 
Po dłuższym czasie mogą wystąpić bóle kręgosłupa, reu-
matyzm, astmy oskrzelowe, alergie, białaczki, a nawet 
choroby nowotworowe. Neutralizator z naturalnych 
kamieni, promieniujący bielą, wycisza w 100% szkod-
liwe promieniowanie w domu, biurze czy samochodzie. 
Działa w zasięgu 80 - 100 metrów. Na płytce ceramicznej 
ułożone są kamienie naturalne odpowiednio dobrane pod 
względem promieniowania i wzajemnego współdziałania. 
Odpromiennik został opracowany przez Alicję Rospond, 
radiestetkę z Gdańska.

                               opis j.w.
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Stymulator energii ADR-4 służy do poprawy właściwości 
zdrowotnych wody pitnej, jak również tej zawartej w na-
pojach i produktach żywnościowych. Urządzenie to zmie-
nia wzajemne ułożenie względem siebie cząsteczek wody, 
czyniąc ją zdrowszą.



9.6    Odpromiennik ALEX           OR 6

9.7    Miniaturowy Impulsator
            Magnetyczny MiM  2         OR 7

Miniaturowy impulsator magnetyczny MIM-2 jest nowatorskim 
rozwiązaniem firmy Magnet Medic. Jego pole oddziaływuje na 
organizm pobudzając komórki do aktywności. Poprawia się 
krążenie krwi, następuje lepsze ukrwienie tkanek i narządów. 
Każda komórka poddana działaniu, pola jest dokładnie zaopatrzo-
na w tlen, wpływa to korzystnie na zakres działania hormonów, 
lepiej pracują nasze mięśnie. Pole to działa korzystnie i skutec-
znie na system nerwowy - znosząc bodźce wyzwalające ból. 
Impulsator MIM-2 może być stosowany zarówno indywidualnie 
jak i w gabinetach lekarskich i fizykoterapeutycznych. Można 
stosować kilka impulsatorów jednocześnie. Jednorazowy za-
bieg powinien trwać nie krócej niż 30 min., optymalnie do  
2 godz.

9.8    Energetyzator z kryształów
            ALROS                             OR 8
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Ożywia i energetyzuje w kilka sekund wodę, żywność i inne na-
poje. Poprzez ożywnienie przywraca się wodzie czy żywności 
utracone energie, jest to zasługą specjalnie ułożonych 
kryształów. Energia kryształów była znana już w starożytności. 
W Egipcie wykorzystywano ją do leczenia. Kryształy górskie 
maja wyjątkową energię uzdrowicielską. Za pomocą energety-
zatora oprócz żywności, możesz naergetyzować biżuterię, czy 
inne przedmioty. Został opracowany przez Alicję Rospond, 
radiestetkę z Gdańska. 29

Odpromiennik można stosować w każdym miejscu. 
W obrębie 10 metrów wycisza szkodliwe promieniowanie 
cieków, siatki szwajcarskiej i urządzeń elektrycznych. 
Położony płasko na  podłodze przy łóżku zapewnia do-
bry sen, ułożony pod siedzeniem w samochodzie zapew-
nia odpowiedni komfort jazdy, podklejony pod krzesło 
w biurze wycisza negatywne promieniowanie. Odpromien-
nik został opracowany przez Alicję Rospond, radiestetkę 
z Gdańska.
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9.8    Różdżka dwuramienna        OR 8     Dł. 39 cm

9.9    Biotensor strunowy
              (kolorymetr)                      OR 9     Dł. 38 cm

9.10  Hiszpańskie                        OR 10    Dł. 36 cm

9.11  Hiszpańskie teleskopowe      OR 11    Dł. 36 cm

9.12  Hiszpańskie Amerykańskie
              ze zmienną długością 
              ramion                                   OR 12   Dł. 30 cm

9.13  Diagnostyczna                       OR 13    Dł. 10 cm

9.14   Różdżka hiszpańska 
            krótka            OR 14   Dł. 24 cm

Biotensor strunowy, doskonały do mierzenia aury, pracy 
czakr, oraz do innych prac badawczych. Możliwość regu-
lacji długości.

Różdżki hiszpańskie teleskopowe, z możliwością 
przedłużania ramion, to bardzo czułe narzędzie do prac 
badawczych, poszukiwawczych. 

Doskonała dla początkujących, z nakładką na świadka.

Doskonała do prac badawczych, poszukiwawczych, 
wyrównywania aury, z nakładką na świadka.

Doskonała do prac badawczych, poszukiwawczych, 
wyrównywania aury, z nakładką na świadka.

Doskonała do prac badawczych, poszukiwawczych, 
wyrównywania aury, z nakładką na świadka.

Do prac diagnostycznych.

30
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DIAGRAMY
10.1   Diagram Bovisa               D 1

10.2   Diagram Choroby 1          D 2

10.3   Diagram Choroby 2          D 3

10.4   Diagram Oceny Zdrowia  D 4

Za pomocą wahadła i biometru Bovisa możesz sprawdzić czy Ty i Twoi 
bliscy jesteście zdrowi. Możesz sprawdzić poziom energii wody, napo-
jów czy żywności, którą spożywasz. Działanie biometru Bovisa opiera się 
na założeniu, że promieniowanie zdrowego dorosłego człowieka wynosi 
około 6500 jednostek. Mniejsze wartości promieniowania świadczą o 
przemęczeniu i chorobie, większe natomiast o wyjątkowym zdrowiu. 
To samo dotyczy spożywanej żywności czy wody. Sposób posługiwania 
się diagramem umieszczony został na rewersie diagramu.

Przyczyny, które spowodowały chorobę: 1. Pas zadrażnień geopatyc-
znych (ciek wodny, uskok tektoniczny), 2. Plama radioaktywna,3. Pas lub 
krzyżówka siatki szwajcarskiej, 4. Promieniowanie elektromagnetyczne 
(komputer, telewizor, telefon komórkowy itp.), 5. Promieniowanie szkod-
liwe innych osób, 6. Grzyby i pleśnie,7. Alkohol, 8. Kawa, 9. Cukier, 10.Sól, 
11. Tytoń, 12. Ogólnie - niewłaściwe odżywianie.Sposób posługiwania się 
diagramem umieszczony został na rewersie diagramu.
Przyczyny, które spowodowały chorobę: 13. Przemęczenie fizyczne,
14. Stresy, 15. Cholesterol, 16. Produkty mączne, 17. Nadmiar kwasów 
żołądkowych,18. Pasożyty, 19. Wirusy, bakterie, 20. Postacie bezciele-
sne, 21. Skaleczenia, uderzenia, 22. Uzębienie, 23. Niedobór mikroel-
ementów w organizmie, 24. Skażona woda do picia.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na rewersie 
diagramu.

Za pomocą tego diagramu można sprawdzić stan zdrowia.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.
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10.5   Diagram Zdrowia            D 5

10.6   Aparat Nareta                 D 6

10.7   Diagram Uniwersalny       D 7

10.8   Ho-Tu                             D 8

Diagram umożliwia sprawdzenie stanu zdrowia za 
pomocą kolorów (przypisanych do różnych układów-
systemów; np. kolor żółty - system wydalniczy).
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Diagram służy do biodetekcyjnego ustalania przydatności 
produktów spożywczych, leków itp.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Za pomocą tego diagramu możesz określić jakim kolor-
em promieniujesz, ile masz lat, jakie jest ciśnienie krwi, 
temperaturę ciała, itp.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Ho-tu to tarożytny, chiński kwadrat magiczny, działający 
energetyzująco. Znak ten jest bardzo silnym generatorem 
energii. Podnosi poziom biowibracji po kilku sekundach 
trzymania ręki nad znakiem. Może również służyć jako 
odpromiennik, np. przy komputerze.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.
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10.9   Diagram Energii
             Uzdrawiania                   D 9

10.10   Diagram Przydatności 
              Wahadeł                        D 10

10.11  Diagram Różnych
             Alergenów                      D 11

10.12  Diagram Rotacji
             Czakramów                    D 12

Na podstawie tego diagramu można sprawdzić jaką posia-
damy energię uzdrawiania, albo jaką energię uzdrawiania 
posiada terapeuta do którego chcemy iść, określić poziom 
cholesterolu i cukru we krwi.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Można określić energetyczną wartość wahadła, biżuterii, 
a nawet sprawdzić z jakimi energiami powiązana jest 
osoba - kładąc jej zdjęcie lub palec wskazujący na fiole-
towym trójkącie.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Można sprawdzić jakie składniki mogą wywołać alergię.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Czakramy są odbiornikami, transformatorami i dystrybu-
torami energii życia. Podczas stresu ich funkcjonowanie 
może zostać zakłócone. Dysfunkcje czakramów z czasem 
przekładają się na niedomagania fizyczne. Należy zatem 
zdiagnozować stan naszych centrów energetycznych, aby 
nie dopuścić do chorób na planie fizycznym. 
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.
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10.13   Diagram Energii
               Kamieni                       D 13

10.14   Diagram Przyczyn
              Złego Samopoczucia      D 14

10.15   Biometr Narządów
               i Organów                    D 15

10.16   Diagram Yin-Yang          D 16

Diagram pozwala określić, jaki kamień jest dla mnie najod-
powiedniejszy.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Za pomocą diagramu można określić przyczynę, która 
spowodowała złe samopoczucie.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Za pomocą biometru można sprawdzić w jakim organie są 
zakłócenia.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Znak Yin-Yang liczy ponad 5000 lat. W starożytnych Chinach 
przy pomocy tego znaku dokonywano róznych prac radi-
estezyjnych, stawiano nawet diagnozy medyczne i wetery-
naryjne. Znak ten wytwarza silne promieniowanie kształtu 
- wir energii wibracji według skali Bovisa. Energia ta może 
być wykorzystywana do energetyzowania, oczyszczania, 
aromatyzowania i odtruwania żywności.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.
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10.17  Diagram Soli
             Schusslera                      D 17     diagram
                                                             dwuczęściowy

10.18  Diagram Preparatów
             Naturalnych                   D 18

10.19  Diagram Mikro
             i Makroelementów          D 19      diagram
                                                             dwuczęściowy

10.20  Diagram Oczyszczający
             Negatywne Energie         D 20

Diagram do określania niedoborów lub nadmiarów soli 
mineralnych. Sole są niezbędne do prawidłowego funkc-
jonowania naszego organizmu. Ich niedobór lub nadmiar 
można wyrównać za pomocą wahadeł z solami dr Schüsslera.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Za pomocą biometru można określić jakiegi preparatu użyć 
by wyrównać wahadłem przyczyny zaburzeń energetycz-
bych.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Za pomocą diagramu można określić wielkość niedoborów 
lub nadmiarów pierwiastków. Informacje te są bardzo po-
mocne do określania przyczyn zaburzeń energetycznych. 
Nadmiary i niedobory można wyrównać za pomocą wahadeł.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Wycisza szkodliwe promieniowanie w twoim najbliższym 
otoczeniu, zadrażnienia geopatyczne, promieniowanie 
elektromagnetyczne i inne zewnętrzne, negatywne en-
ergie. Szczególnie wskazany dla osób pracujących 
wahadłem, gdyż zapobiega autosugestii. Należy umieścić 
go na podłodze pod krzesłem, na którym siedzisz. Można 
oczyszczać małe przedmioty (należy przedmiot umieścić na 
3 minuty na “grzybku”).
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu. 35
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10.21  Diagram Ziół                   D 21

10.22  Diagram Witaminy           D 22

10.23  Diagram “Człowiek
             Astronomiczny”              D 23

10.24  Diagram aury                  D 24

Diagram umożliwiający dobranie odpowiednich ziół dla 
schorzeń: 1. Zioła do przemywania oczu, 2. Zioła od bólu 
głowy, 3. Zioła na bezsenność, 4 Zioła od bólu gardła 
i przeziębienia, 5 Zioła na choroby płuc, 6. Zioła na schorzenia 
serca, 7. Zioła przeciwmiażdżycowe, 8. Zioła oczyszczające 
krew, 9. Zioła na schorzenia żołądka, 10. Zioła na choroby 
wątroby i pęcherzyka żółciowego, 11. Zioła przeciw zapar-
ciom, 12. Zioła na schorzenia pęcherza i dróg moczowych, 
13. Zioła na reumatyzm,14. Zioła na schorzenia systemu ner-
wowego.

Diagram służy do określenia niedoborów lub nadmiarów 
witamin.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Diagram ułatwia szybkie zorientowanie się w jakiej części 
ciała występują zagrożenia chorobotwórcze.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.

Diagram siedmiu poziomów pola aurycznego. Za pomocą 
tego diagramu możesz sprawdzić stan energetyczny Twojej 
aury.
Sposób posługiwania się diagramem umieszczony został na 
rewersie diagramu.
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NOWOŚCI!
11.1   Wahadło “Oczy”               N 1      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

11.2   Wahadło “Serce”              N 2      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

11.3   Wahadło “Żylaki”             N 3      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wspomagania terapii oczu. Wahadło emituje energie ta-
kich korzystnych przy dolegliwościach oczu i wzroku leków 
jak m.in.: witaminy A, E, C i B Complex, ekstrakt z jagód, 
likopen, bioflawonidy, ziele świetlika, owoc dzikiej róży, 
kozłek lekarski, kwiat bławatka, kwas Omega 3 i koenzym 
Q10 oraz mikroelementy.

Do wspomagania terapii schorzeń serca. Wahadło emitu-
je energie takich korzystnych przy dolegliwościach serca 
leków jak m.in.: owoc i kwiatostan głogu, owoc dzikiej 
róży, gotu kola (wąkrotka azjatycka), kwas foliowy, wita-
miny B Complex oraz E, mikroelementy: magnez, chrom, 
cynk oraz kwas Omega 3 i koenzym Q10.

Do wspomagania terapii przeciw żylakom. Wahadło emi-
tuje energie takich leków jak m.in.: witaminy C i B Com-
plex, rutyna, gotu kola (wąkrotka azjatycka), kora kasz-
tanowca, owoc dzikiej róży, kwiat nagietka, kłącze perzu, 
ziele pokrzywy, butcher’s broom (ruszczyk kolczasty – 
myszopłoch) i bioflawonidy.
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11.6   Wahadło “Witaminy
            + Mikro i Makroelementy”   N 6      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wspomagania systemu odpornościowego organizmu, po-
mocne we wszelkiego rodzaju terapiach. Wahadło emituje 
energie m.in.: witamin C, B Complex, A, D, E, K, kwasu 
foliowego (B11); mikroelementów: żelaza, cynku, chromu, 
fluoru, jodu, litu, krzemu, selenu, bromu, niklu, miedzi, 
molibdenu, antymonu i bizmutu oraz makroelementów.
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11.5   Wahadło “Nadciśnienie”   N 5      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wspomagania leczenia nadciśnienia tętniczego. Wahadło 
emituje energie takich korzystnych przy nadciśnieniu pre-
paratów jak m.in.: ziele jemioły, kwiatostan głogu, ziele 
barwinka mniejszego, ziele serdecznika.

11.4   Wahadło “Menopauza”     N 4       L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wspomagania opóźniania i łagodzenia procesów 
związanych z klimakterium. Wahadło emituje energie pre-
paratów ziołowych, DHEA, witaminy E, D i wapnia.
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11.7   Wahadło “Reumatyzm”     N 7      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wspomagania leczenia stanów reumatycznych. Wahadło 
emituje energie m.in.: arniki, lawendy, ziela serdecznika, 
liści brzozy i pokrzywy, kłącza wilżyny, mydlynicy i cykorii 
oraz vilcacory, tahuari i diabelskiego pazura. 

11.8   Wahadło “Wątroba”          N 8      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

11.9   Wahadło “Odporność”       N 9      L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wysyłania i wzmacniania wibracji leczniczych sub-
stancji. Wahadło emituje energie takich preparatów jak 
m.in.: bodziszek, sylimaryna (ostropest plamisty), liście 
karczocha, dziurawiec, rumianek, drapacz lekarski, rdest 
ptasi, krwawnik.

Do wysyłania i wzmacniania wibracji leczniczych sub-
stancji. Wahadło emituje energie takich preparatów jak 
m.in.: jeżówka purpurowa, vilcacora, żeń -szeń, maca, 
padma-28, nagietek, melisa, propolis i pyłek pszczeli.
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11.11  Wahadło “Alergie-I”         N 11    L. 75 mm

                                                        Ø 60 mm
                                                                          ok. 50 g

11.12  Wahadło “Alergie-II”        N 12     L. 75 mm

                                                        Ø 60 mm 
                                                                          ok. 50 g

Można stosować przy uczuleniach ogólnych kontaktowych 
i pokarmowych. Wahadło emituje energie takich preparatów 
jak: pachnotka zwyczajna, babka lancetowata, ziele skrzy-
pu, ziele rdestu ptasiego, kłącze perzu, kłącze tataraku, 
liść podbiału, kłącze pięciornika, korzeń żywokostu, korzeń 
mniszka lekarskiego.

11.10  Wahadło “Nerki”               N 10    L. 75 mm
                                                              Ø 60 mm
                                                                         ok. 50 g

Do wysyłania i wzmacniania wibracji leczniczych substancji. 
Wahadło emituje energie takich preparatów jak m.in.: ziele 
nawłoci, ziele drapacza lekarskiego, ziele skrzypu, liść 
poziomki, liść pokrzywy, liść brzozy, liść borówki brusznicy, 
kora wierzby, kwiat tawuły łąkowej oraz owoc żurawiny.

Stosuje się przy uczuleniach wziewnych i katarze siennym.
Wahadło emituje energie takich preparatów jak: czarnusz-
ka siewna, ziele fiołka trójbarwnego, ziele skrzypu polnego, 
ziele tasznika, owoc kolendry, liść pokrzywy, kora kruszyny, 
ziele bukwicy, kłącze perzu,  ziele świetlika.



1.    Zestaw „Polskie Zioła”, to kontynuacja idei zestawu wahadeł „Domowe Cen-
trum Zdrowia”. Obecne życie w szalonym tempie, nakłada na każdego człowieka 
obowiązek dodatkowej suplementacji. Naszą dietę uzupełniamy o substancje, 
mające pomóc naszemu organizmowi w byciu odpornym, na różnego rodzaju 
choroby. Robimy to łykając witaminy, makro i mikroelementy, nie zapominając 
o urozmaiconej diecie, adekwatnej do charakteru pracy, jaką wykonujemy.  
    Zioła, wykorzystywane były od niepamiętnych czasów. Ich fenomen polega na tym, 
że jednocześnie mogą być lekarstwem, przyprawą, jak i pożywieniem. Ekstrakty z 
roślin, destylowane były w alembikach i dodawane do maści, olejków lub podawane 
kroplami jako leki homeopatyczne. Ususzone w odpowiedni sposób zioła, zachowują 
swój aromat i świetnie się nadają jako dodatek do potraw, wzbogacając ich smak.  
Różnego rodzaju dania, jakimi możemy się delektować, to doskonale znane nam sałatki 
z pokrzywy i mniszka lekarskiego, zupy ze szczawiu i pokrzywy, desery z jadalnych 
kwiatów takich jak nagietek lub płatki dzikiej róży, wyborne soki lub nalewki np. z czar-
nego bzu czy malin, aż po herbatki i napary ze świeżo zerwanych bądź suszonych ziół.  
      W skład naszego zestawu „Polskie Zioła”, wchodzą: 1. Bratek, 2. Dziurawiec, 3. Lipa, 
4. Mniszek pospolity, 5. Pokrzywa, 6. Rumianek, 7. Skrzyp polny, 8. Szałwia lekarska, 
9. Świetlik, 10. Tasznik oraz wahadło Izo-Ozyrys, wzmacniające wibrację ziół. Całość 
znajduje się w drewnianym pudełku, ochraniającym wahadła i pozwalającym  
na ich bezpieczny transport. 41



F i r m a  B A J  

Produkcja i sprzedaż wahadeł radestezyjnych

ul. Kasprzaka 11 lokal 1
01-211 Warszawa

WAHADŁA, W KTÓRE TCHNIĘTO DUSZĘ
Używane przez tysiące radiestetów w kraju i za granicą

Użytkownicy wahadeł, wykonanych w pracowni Józefa Baja, mówią, że posiadają one „duszę” 
i to ona nadaje im ogromną moc i skuteczność.

SPRZEDAŻ NA TARGACH:
KLUB SPORTOWY „WARSZAWIANKA” - ul.Merliniego 2,

HALA LUDOWA WROCŁAW - Wrocław Hala Stulecia ul. Wystawowa 1
(Wrocławskie Spotkania Zdrowia, Wróżb i Medycyny Niekonwencjonalnej “Niezwykłości Wiosna i Jesień”),

HALA EXPO ŁÓDŹ - ul. Stefanowskiego 30
(Międzynarodowe Targi Łódzkie “Festiwal Zdrowia, Wróżb i Niezwykłości”),

CENTRUM KULTURY KATOWICE - Plac Sejmu Śląskiego 2
(“Bliżej zdrowia, bliżej natury”),

Targi w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu są wiosną i jesienią, Warszawianka raz na kwartał.
(oraz sprzedaż wysyłkowa)

Nestor polskiej radiestezji Józef Baj, był najwybitniejszym w Polsce znawcą problematyki i sprzętu radiestezyjnego. Wahadła produkowane 
w jego pracowni cechują unikalne rozwiązania konstrukcyjne, estetyka wykonania oraz wysoka jakość i czułość radiestezyjna. Wszystkie 

prototypy sprzętu są testowane przez prof. Janusza Jankowskiego z Centrum Metrologii Systemów Pomiarowych w Warszawie oraz znanych 
radiestetów – m.in Leszka Matelę i Jacka Bujnowskiego.

Zamówienia telefoniczne przyjmujemy od pon-pt. w godz. 10.00-15.00

Telefon: +48 22 632 62 01
E-mail: baj@baj.waw.pl
www.baj.waw.pl
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