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Em Agulhas de Pedra, o autor propÃµe uma sÃ©rie de ideias, solidamente fundamentadas, e uma verdadeira finalidade para os cÃ-rculos de pedras
(cromeleques), menires e recintos megalÃ-ticos de todos os tipos, criando assim uma imagem mais clara, vÃ-vida e abrangente da cultura
megalÃ-tica. O paralelismo traÃ§ado entre a geomancia e a acupunctura permite a abertura de novos caminhos para a investigaÃ§Ã£o no campo da
radiestesia aplicada Ã arqueologia.

A presente ediÃ§Ã£o inclui um anexo intitulado Pedras Vitais, da autoria de JosÃ© Alexandre Cotta, um radiestesista experiente (actual presidente da
AssociaÃ§Ã£o Cultural Radiestesia Lusitaniae) que Ã© tambÃ©m o Director da ColecÃ§Ã£o Ventos da Ã†stesis, na ZÃ©firo. As Pedras Vitais
apresentam um estudo radiestÃ©sico sobre vÃ¡rios lugares megalÃ-ticos em Portugal e sÃ£o uma "semente" para futuros trabalhos na Ã¡rea em
questÃ£o.

Agulhas de Pedra â€“ A Acupunctura da Terra Ã© uma fascinante obra de referÃªncia acerca do papel da radiestesia na pesquisa dos MistÃ©rios da
Terra e continuarÃ¡ a sÃª-lo para as geraÃ§Ãµes vindouras.

Â«Tom Graves Ã© um extraordinÃ¡rio radiestesista pela forma directa e pedagÃ³gica como trata a nossa arte. Em Agulhas de Pedra â€“ A
Acupunctura da Terra nÃ£o apresenta teses mas dÃ¡-nos explicaÃ§Ãµes para melhor conhecermos os MistÃ©rios da Terra.Â»
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JosÃ© Alexandre Cotta
Director da ColecÃ§Ã£o Ventos da Ã†stesis

Â«Este livro Ã© um estudo sobre ideias, ou melhor, uma tentativa de apresentar algumas das ideias que surgiram no campo dos "mistÃ©rios da
terra", de uma forma coerente, e de as colocar num contexto que assuma um sentido prÃ¡tico aos olhos dos tempos actuais.Â»

Tom Graves

InformaÃ§Ã£o

ComentÃ¡rios de Clientes: NÃ£o existe qualquer comentÃ¡rio a este produto.
Por favor faÃ§a o seu LogIn para escrever um comentÃ¡rio.
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