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Cuvânt-înainte
Cu mulţi ani în urmă, când am început să cercetez şi să observ că există multe lucruri în manifestare care nu pot fi
explicate doar din perspectivă materială, lucram la un institut din Bucureşti situat la intersecţia cu unul dintre podurile de peste Dâmboviţa. Cu toate că intersecţia era
semaforizată şi bine semnalată pentru traficul rutier,
aproape în fiecare zi aveau loc accidente, unele dintre ele
demne de Cartea Recordurilor. Numărul accidentelor (deşi
intersecţia era simplă în comparaţie cu altele) îl depăşea cu
mult pe cel al evenimentelor de acest gen care aveau loc în
alte zone ale oraşului. Atunci a fost adus un radiestezist (radiestezia reprezintă capacitatea de a percepe radiaţiile electromagnetice), care a cercetat cu ansele intersecţia şi tot
spaţiul din jur şi a marcat cu cretă un loc. A doua zi a venit
cu un cufăr cât o cutie pentru pantofi, plin cu stele cu cinci
şi şapte colţuri tăiate din tablă de cupru, cufăr pe care l-a
îngropat la un metru sub pământ, în locul marcat cu o zi
înainte. Am continuat să lucrez la acel institut încă un an şi
în toată această perioadă numărul accidentelor a scăzut considerabil: doar două accidente uşoare într-un an întreg.
Energia spiralei, Prof. Gilbert Jausas
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Teoretic, ştiam despre influenţa câmpurilor morfice, despre
energia formei, despre reţeaua Hartmann, dar nu mi-am
imaginat că au atâta forţă. Mai mult, imediat după ce zona
a fost corectată radiestezic, locuitorii din blocurile aflate în
jurul intersecţiei au observat că nu mai recepţionau canalele
de televiziune. (La acea vreme reţeaua de cablu era abia la
început.) Împământarea cufărului cu stele din cupru contracara şi radiaţiile electromagnetice produse de antenele
de televiziune. Teoretic şi practic, era un lucru bun pentru
sănătatea oamenilor, însă puţini înţelegeau fenomenul.
M-am hotărât atunci să studiez şi să aprofundez acest domeniu atât de fascinat al undelor invizibile, despre care nu
învăţasem în şcoală. Am citit cărţi de specialitate, am făcut
măsurători radiestezice în nenumărate locuri şi circumstanţe şi am ajuns să trăiesc şi să simt aceste realităţi nevăzute. Există o legătură strânsă între viaţa noastră, sub toate
aspectele ei, şi aceste radiaţii subtile existente peste tot pe
planeta noastră.
De ce nu sunt ele studiate în şcoli, de ce nu se alocă bani
pentru aceste cercetări? Poate că cineva nu vrea ca noi să
înţelegem adevărata conexiune pe care o avem în mod natural cu planeta pe care trăim, pentru că o astfel de înţelegere profundă ne-ar trezi din ignoranţă şi atunci am fi greu
de manipulat.
Din păcate, autorităţile nu dau dovadă de prea mult interes
în ce priveşte organizarea unor cercetări în domeniul energiilor formei, studiile de până acum fiind iniţiativa câtorva
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grupuri private. În acest domeniu, puţine informaţii de calitate sunt aduse la cunoştinţa publicului. În plus, tot felul
de impostori editează cărţi care prezintă superficial şi eronat informaţiile legate de acest subiect. De aceea, cartea de
faţă merită să fie citită şi apreciată cu toată sinceritatea. Ea
oferă o perspectivă profundă asupra energiilor subtile care
guvernează Universul, perspectivă la care profesorul
Gilbert Jausas a ajuns prin muncă asiduă, după cercetări şi
experimente minuţioase.
Jausas a înţeles un lucru foarte dificil, pe care puţini oameni
sunt dispuşi să îl accepte: ideea de abordare holistică. Cercetarea fenomenelor radiestezice presupune trezirea unor
facultăţi extrasenzoriale, a unor simţuri interioare fine ce
pot fi dinamizate prin tehnici speciale.
„Energia spiralei” ne pune la dispoziţie metode de investigare, colecţii întregi de exerciţii şi direcţii de cercetare, studii despre energia formei, despre energiile cosmice şi
telurice, studii şi măsurători privind câmpul energetic uman
(biocâmpul). Puţine cărţi sunt atât de pragmatice şi de precise ca această lucrare; din fiecare rând transpar experienţa
şi cunoaşterea practică la care a ajuns autorul.
Fiecare dintre noi dispune de o memorie ancestrală, omniscientă şi omniprezentă, care abia aşteaptă să comunice şi
să ne transmită cunoaşterea ei. Din nefericire, obiceiurile
care ne-au fost înrădăcinate sunt departe de limbajul prin
care comunică această memorie; trăim ca nişte furnici,
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folosind doar o parte infimă din darurile cu care am fost înzestraţi. Această carte ne oferă metode clare pentru a ne îmbunătăţi comunicarea cu memoria noastră ancestrală şi a
învăţa limbajul ei. Sunt tehnici care ne permit să simţim
noi înşine aceste realităţi, în loc să întrebăm pe unul şi pe
altul – şi să trăim ca nişte orbi.
Sunt de profesie inginer şi am văzut nenumărate aparate de
măsurat energia generată de anumite forme, câmpul energetic al structurilor vii, aşa-zise aparate de biorezonanţă,
dar niciunul dintre aceste dispozitive nu măsoară cu adevărat aura umană sau câmpul energetic al unei piramide,
de exemplu. Ele evaluează diverşi parametri cum ar fi temperatura, radiaţia în infraroşu sau ultraviolet, iar prin convenţie sunt alocate anumite culori sau valori care să
exprime aceşti parametri.
Consider că oricine poate să citească această carte, întrucât
este scrisă într-un limbaj simplu, accesibil şi plăcut. Conţine informaţii exacte despre structuri geometrice simple
care te pot vindeca de boli grave (cum sunt cancerul şi leucemia) prin simpla poziţionare faţă de corp, informaţii despre dispozitive care protejează spaţiul locuinţei, precum şi
tehnici de dinamizare şi purificare a centrilor de forţă şi de
trezire a facultăţilor extrasenzoriale.
Ing. Eugen Bîrgăoanu,
AIM Group
www.aimgroup.ro
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Introducere
Pentru a dezvolta în cel mai scurt timp şi la cât mai multe
persoane manifestări vizibile ale pulsaţiilor cerebro-neuromusculare, vă recomand să utilizaţi un pendul.
Fără acest ajutor ingenios ar fi nevoie de un antrenament
îndelungat pentru a mări puterea de concentrare şi vizualizare şi poate că mulţi ar abandona studiul.
Mai târziu am recomandat să fie utilizată o spirală dublă ca
element ajutător, în cazul în care nu se sunteţi suficient de
experimentaţi în lucrul cu pendulul.
Practica şi noile descoperiri au dus la apariţia unui instrument şi mai eficace, „amplificatorul rectiliniu”; descrierea
şi cele două funcţii ale sale le veţi găsi în carte. Pe măsură
ce avansăm în studiul acestui domeniu găsim instrumente
şi metode de investigare din ce în ce mai eficiente. Putem
face o paralelă între folosirea acestui „amplificator rectiliniu” şi mişcarea giratorie a mâinii noastre deschise (cu degetele într-o anumită poziţie), aşa cum a fost descrisă în
folosirea unui pendul oarecare.
În această nouă ediţie, cititorul va găsi modificări, noutăţi şi
adăugiri. Să nu fie mirat de acest lucru, întrucât am precizat
Energia spiralei, Prof. Gilbert Jausas
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că metodele şi învăţăturile noastre sunt în mod esenţial EVOLUTIVE; frecvent apar noi descoperiri care sunt integrate
în cursurile noastre.
O învăţătură care nu evoluează se fosilizează, îmbătrâneşte.
A noastră se adaptează în permanenţă, pe măsură ce este asimilată, şi întotdeauna pe aceleaşi baze care sunt imuabile:
energia dezvoltată de mişcările spiralei – la toate nivelurile.
Ianuarie, 1990
Autorul
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Ce este spiralogia?
Spiralogia este rezultatul, încheierea drumului foarte lung
al unui francez în cercetarea şi studierea forţelor vitale.
Nu a avut niciun maestru. A studiat diverse învăţături, fără
a fi însă adeptul vreunei grupări. A frecventat mai multe,
pentru a prelua ceea ce era capabil să asimileze. Trecea din
floare în floare ca o albină, încercând să adune nectarul din
cele care corespundeau cel mai bine vibraţiei sale.
A procedat la fel şi pe plan profesional, ascendentul său în
Gemeni conferindu-i o personalitate dublă, o instabilitate
care a făcut să se spună despre el: piatra care se rostogoleşte
nu prinde muşchi... prin muşchi înţelegând „bani”. Sub
acest aspect, proverbul se dovedeşte exact: n-a adunat bunuri materiale, dar a trăit normal şi şi-a întreţinut familia.
Important este că a evoluat spiritual şi a cunoscut alţi oameni
prin intermediul mai multor meserii. Latura sa mercuriană l-a
înzestrat cu abilităţi de comunicare, capacitate de a observa,
cu nevoia de a şti, de a cunoaşte şi de a aprofunda lucrurile.
Acest cercetător nu s-a mulţumit să deschidă ochii şi urechile, ci a adunat învăţături şi date care i-au luminat drumul.
Nu ştia unde avea să-l ducă, acest drum, dar nu era preocupat
de asta. Înainta împins de o forţă de care nu era conştient.
Energia spiralei, Prof. Gilbert Jausas
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Foarte repede a simţit nevoia să aplice ceea ce primise şi înţelesese şi să facă experienţe, la început pe plante, punând
la germinat seminţe, în diferite moduri, într-un mic laborator-casă. A constatat efectele diferitelor tipuri de lumină, acţiunea diferitelor influenţe telurice, cosmice, metalice etc.
Bineînţeles că a continuat cercetările, experimentând pe
animale mari şi mici, acţionând întotdeauna asupra planurilor subtile. A trecut apoi la cercetarea echilibrului energetic în corpul uman.
Cele de mai sus oferă cititorului doar o idee despre drumul
parcurs... mai bine de 60 de ani, pentru a ajunge astăzi să
predăm o tehnică numită „SPIRALOGIE”, care este o faţetă a ştiinţei spiritului şi o aplicaţie a mişcării originare,
factor al vieţii.
Aşa cum spune şi numele, este vorba despre utilizarea mişcării spiralei în diferite domenii. Atâta vreme cât ştiinţa oficială recunoaşte existenţa spiralei în tot ce este viu, am
considerat că folosirea ei ne permite să acţionăm asupra activităţii creierului nostru şi, de ce nu, asupra corpurilor subtile. Această idee s-a concretizat, iar aplicarea ei dă
rezultate extrem de benefice. Este vorba despre dezvoltarea
unui al şaselea simţ pe care îl posedă toţi oamenii, aceasta
fiind tema primului nostru curs.
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