FILIALA CRAIOVA

Societatea Romană de Radiestezie,
fondată de domnul clc. CLAUDIAN
DUMITRIU, al carui obiectiv principal
este cel de a contribui la refacerea
sănătăţii şi unităţii spirituale a
poporului roman - a urmărit realizarea
acestuia prin activităţi specifice pe
care şi le-a propus şi le-a îndeplinit dea lungul timpului, între care cele de
organizarea şi desfăşurarea cursurilor
de Radiestezie şi Inforenergetică a
ocupat un loc prioritar.
În anul 1992 ca urmare a necesităţilor de dezvoltare spirituală a regiunii Oltenia şi a
cererii de dezvoltare personală a oltenilor - care erau din ce în ce mai pregnante - la cererea
domnului ing. CĂRJEU AURELIAN şi prin eforturi susţinute de promovare şi organizare - a
facilitat desfăşurarea primului curs de Radiestezie şi Inforenergetică şi totodată înfiinţarea
primei Filialei din ţară – cea de la Craiova.

Fluxul de organizare a cursurilor de radiestezie şi inforenergetică,
a activităţilor de lucru IE şi a acţiunilor de natură socială,
a fost destul de constant în timp, toate aceste desfăşurâdu-se şi sub egida
Societăţii de Inforenergetică (înfinţată în 1994) şi apoi a
Fundaţiei de Inforenergetică Sfântul Apostol Andrei (înfinţată în 1995).

Au urmat aceste cursuri în Craiova, aproximativ 800 de persoane iar ca membri activi s-au
păstrat permanent în jur de 30 - 40 persoane care au participat pe langă activităţile spirituale specific
INFORENERGETICII şi la diverse activităţi sociale: vizite la căminul de bătrâni local, la centrul de
copii cu handicap, familii nevoiaşe unde pe lângă darul material s-au făcut terapii şi consiliere
inforenergetică; participare la diverse activităţi locale vizând subiecte ecologice, de promovare a
tradiţiilor şi valorilor naţionale, etc

Deasemenea s-a participat la activităţile organizate de fundaţie la nivel naţional precum: taberele
şi minitaberele anuale de instruire în diverse locuri sacre sau speciale dpdv inforenergetic, la
optimizări, la simpozioane şi conferinţe, etc.

Filiala noastră a organizat:

 în anul 1999 CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE INFORENERGETICĂ cu tema “MIHAI VITEAZUL”.
 În 2006 – an decretat la nivel naţional ca Anul DECEBAL am organizat în Craiova Conferinţa Dacă
cu tema: “ DECEBAL mentor al unităţii stramoşeşti”.

 În mai 2012 la Mamaia, filiala noastră împreuna cu cea din Constanţa a organizat CONFERINŢA
NAŢIONALĂ DE INFORENERGETICĂ cu tema: ,, MIHAI VITEAZUL domn roman al unitatii
hristice “.

Pentru susţinerea scopului statutar şi pentru
cinstirea şi comemorarea eroilor neamului, la iniţiativa
Filialei Craiova şi cu ajutorul celorlalte filiale din ţară, a
fost ridicat un monument la Stoeneşti - Argeş
reprezentat printr-o cruce:

“... într-u veşnica recunoştinţă şi pomenire
marelui nostru întregitor de neam şi ţara,
IO MIHAI VITEAZUL “

a

Totodată, săptămânal se organizează întalniri cu toţi
membrii filialei, unde pe langa rezolvarea problemelor
administrative curente, se derulează proiecte de instruire
practică (pentru aprofundarea celor învaţate la cursuri),
de instruire raţională (pentru a fi mai bine informaţi
despre subiectele pe care le abordăm în cercetari şi
determinari inforenergetice), grup de lucru inforenergetic
pentru ameliorarea şi înbunătăţirea necesităţilor locale
de vieţuire în Lumină, Iubire şi Adevăr dar şi naţionale,
planetare, astrale, etc.

În viitorul apropiat avem ca obiective menţinerea unei frecvenţe constante a
cursurilor de radiestezie şi inforenergetică de toate gradele pentru formarea
umană şi spirituală hristică, monitorizarea şi lucrul IE a principalelor subiecte
sociale, economico-financiare,etc de interes local şi nu numai, activităţi
umanitare în favoarea caselor de copii şi caselor familiale aflate în stare de risc
social, defavorizate, persoane cu dizabilităţi şi vârstnici, proiecte si acţiuni care
sa ajute la formarea şi deschiderea spre viitor a tinerilor şi integrarea lor în
societate, activităţi spirituale, culturale şi sociale, şi binenţeles acţiuni de
atragere de fonduri pentru susţinerea tuturor acestor proiecte.

Fundaţia de INFORENERGETICA ,,Sfântul Apostol Andrei”
Filiala CRAIOVA

-

Organizează CURSURI de RADIESTEZIE şi INFORENERGETICĂ

-

Oferă SERVICII INFORENERGETICE precum :

 Măsurători radiestezice directe şi de la distanţă (cu deplasare la locul solicitat, pe hartă, pe
fotografie - după caz) privind:
-

investigarea, determinarea şi localizarea radiestezică a surselor de semnal teluric SST (surse de
apă potabilă, ape minerale, ape termale, ape terapeutice, zăcăminte de petrol, cărbune, gaze,
metale feroase şi neferoase, cabluri electrice, conducte, canalizări, artefacte şi rămăşite arheologice,
... etc ), identificarea caracteristicilor şi parametrilor calitativi ale acestora (localizări în spaţiu,
cantitătţi, debite, presiuni, carcteristici constitutive, compoziţii chimice, temperaturi, defectoscopie
structurală şi funcţională, .......etc )

-

determinarea şi evaluarea încărcăturii inforenergetice (benefică / malefică) a locului / locaţiei:
terenuri, ape, locuinţe, firme (sedii, birouri, cabinete, magazine, spaţii de producţie, ferme,
restaurante, hoteluri, pensiuni, etc) şi identificarea influenţelor inforenergetice asupra acestora;

-

ETC;

 Consultanţă, Optimizări şi Compatibilităţi inforenergetice:.

-

consultanţă privind probleme de viaţă diverse – fizice, mentale, spirituale, etc

-

determinarea compatibilităţii: relaţionale (de mariaj , de cuplu, de asociere, de afaceri, de grup) ,
cu meseria, funcţia, locul de muncă, carieră profesională etc;

-

consultanţă pentru înfiinţarea, asocierea, domeniul de activitate şi momentul oportun pentru afaceri acţiuni, selectarea personalului în vederea angajarii, etc

-

optimizarea nutriţională, medicamentoasă, orientare profesională, a diverselor acţiuni pe care vrem
să le întreprindem,etc

-

optimizarea amplasării şi poziţionării benefice de clădiri – construcţii, amenajări interioare, amenajari
peisagistice, etc

-

determinarea, identificarea şi optimizarea parametrilor inforenergetici specifici ai căilor proprii de
evoluţie umană pe calea spirituală, de autocunoaştere şi accesarea potenţialului interior, de control autocontrol comportamental, emotional, spiritual etc ;

-

ETC;

 Investigaţiile şi terapiile inforenergetice sunt aplicabile pentru o gamă foarte largă de afecţiuni ale
fiinţei umane pe structura fizică, mentală, spirituală:
 determinarea şi evaluarea factorilor agresori, a parametrilor stării de sănătate şi vitalitate, a
anomaliilor bioenergetice , a centrilor inforenergetici (chakre) a sistemelor vii umanesi in final o
analiza de caz;
 alungarea, anihilarea şi curăţarea de factorii agresori a sistemelor vii (umane, animale , vegetale) şi
nevii;
 reducerea anomaliilor bioenergetice ale zonelor, organelor, ţesuturilor afectate ale sistemelor vii:
vegetale, animale, umane - energizare locală şi generală, activarea biocâmpurilor şi a centrilor
inforenergetici (chakre) în vederea punerii în stare de vindecare;
 armonizarea fizică, mentală şi sufletească şi recomandări corespunzătoare redresării generale a
stării pacientului;

 optimizarea nutriţională, medicamentoasă, a comportamentului şi acţiunilor sociale, familiare,
personale, spirituale,..... a orarului de relaxare, odihnă, somn;
 ETC;

Vă mulţumim pentru interes
 pentru contact, informaţii suplimentare
şi înscrierea la curs vă rugăm :
- să sunati la telefon : 0723.088150
sau 0771.233053
- să scrieţi la adresa de mail:
craiova@inforenergetica.ro

Vă aşteptăm cu drag !!!

