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    Ca ştiinţă mai nouă, psihometria se ocupă cu diagnosticarea pe 
fotografie în legătură cu anumiţi parametri a problematicii spirit – 
suflet – trup în starea de sănătate, karmă, soartă şi destin. 

     Caracterizarea unei persoane după fotografie este o diviziune a 
psihometriei. 

    Psihometria este o posibilitate a clarviziunii perceptive şi este 
definită ca modalitate de descriere a unei persoane sau a unei 
întâmplări, plecând de la un obiect care a fost contactat cu cineva 
sau cu ceva precum şi de la o fotografie. 

    Metoda are la bază principiul păstrării amprentei infoenergetice a 
persoanei pe o fotografie relativ recentă. 

    Problema este legată de puterea radiestezică şi infoenergetică, de 
experienţa operatorului parapsiholog şi de intuiţia sa. 

    Remarcăm că fără o înaltă specializare operatorului nu-i va fi uşor 
să facă scanările respective. 

   Intuim, de asemenea, că fără o legătură strânsă cu Astralul 
problemele de soartă, karmă, temă de viaţă, destin nu vor putea fi 
„citite” în mentalul spiritului întrupat . 

    Psihometria este utilă pentru lucrul distal şi proiecţiile holistice în 
astral după fotografiile clienţilor, pacienţilor, pentru bioterapii ori 
pentru ritualurile benefice de influenţare . 
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   Folosindu-se de fotografii recente, un parapsiholog fin şi un 
specialist puternic va comunica interlocutorului, clientului 
compatibilităţile cu anumite persoane, afaceri, investiţii, profesii, 
chiar cu operatorul bioterapeut. 

   Se subânţelege că primele compatibilităţi pe care le stabilim se 
referă tocmai la aspectul dacă un pacient poate fi tratat prin 
medicina astrală, dacă este sau nu negativ-malefic, dacă este înscris 
în cartea vieţii, în ce relaţie se găseşte cu Dumnezeul Luminii. 

   Dacă este compatibil în primul rând el însuşi cu noi şi cu metoda 
noastră . 

   Beneficiind de informaţiile obţinute de la noi persoanele care ne 
solicită profesional vor  cunoaşte dinainte în ce domeniu  să-şi 
investească banii, dacă meseria aleasă este compatibilă cu ei înşişi şi 
ce randament va da, dacă cuplul pe care vor să-l realizeze prin 
căsătorie va rezista, dacă să întreprindă sau nu o călătorie etc. 

   Nu este chiar la îndemâna oricui să ştie cât de mult îl iubeşte 
consoarta !  

   Dar invers ? 

   Fiind la capitolul cu vindecarea se poate preciza şi aşa : nu-i este la 
îndemână oricui să ştie dacă se va mai face sănătos sau nu, dacă îi 
este compatibil un tratament farmaceutic sau nu  etc. 

   Precizăm aşa deoarece la MINE vin şi rudele celor care se află în 
mare necaz cu starea de sănătate şi ne cer să le spunem cum se 
prezintă situaţia bolnavilor lor. 

   Clarviziunea intuitivă prin care se cunoaşte viitorul combinată cu 
cea perceptivă (psihometria, prezicerea) a dat rezultate deosebite în 
rezolvarea unor cazuri dificile acţionându-se la distanţe foarte mari 
faţă de locaţiile persoanelor în cauză. 

   Dacă doriţi să aflaţi informaţii reale despre o persoană şi aveţi 
nevoie de o discreţie absolută, solicitaţi-ne şi vă vom ajuta . 

   Pentru cei aflaţi în străinătate şi care au probleme şi necazuri şi au 
nevoie de informaţii şi tratamente, de influenţări benefice la 
distanţă... 
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    Pentru cei netransportabili din motive independente de voinţa 
lor... 

    Pentru cei care vor să încheie o afacere profitabilă.... 

    Pentru a vă hotărî ce studii să urmaţi dvs. sau copiii dvs.  ... 

    Pentru a cunoaşte dinainte dacă partenerul vă este compatibil 
trupeşte, sufleteşte, moral, cultural şi spiritual pentru căsătorie şi 
iubire... 

    Pentru a şti ce medicamente şi alimente să utilizaţi... 

    Pentru a fi mai siguri în călătoriile de agrement şi de afaceri şi 
pentru a le influenţa benefic după bunul plac... 

  

 


