ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
RADA BRANŻOWA

KTO JEST KTO
Bogdan Duszewski
miejscowość:
Warszawa
data i miejsce urodzenia:
12 lipca 1932 WARSZAWA
rodzice:
Kazimierz i Stanisława Duszewscy (oboje nie żyją)
współmałżonek, nazwisko rodowe żony:
Teresa Skarzyńska (zmarła w 1985r.)
dzieci:
Joanna (1964)
Zbigniew (1968)
wykształcenie, nazwa szkoły / uczelni, rok ukończenia:
• wyższe, POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 1961r.
tytuły zawodowe, naukowe:
• mgr inż. Elektronik – 1961 r.
• czeladnik radiestezji – 1996 r.
• czeladnik bioenergoterapii – 1998 r.
tytuły prestiżowe:
ukończone kursy:
ponad 30 kursów związanych z szeroko pojętą psychotroniką , w tym:
•
4 kursy RELAKSU (w sumie 120 godzin) w „AKADEMII ŻYCIA” w Warszawie
w 1988r. (Anna Łanczont z zespołem)
• „POLARITY i AKUPRESURY” w „AKADEMII ŻYCIA” w 1988r. (JERZY
KIERSZ i ANNA ŁANCZONT)
• Pierwszy Ogólnopolski Obóz POLARITY ŁOMŻA 1989 Polskie Tow.
Psychotroniczne
• REIKI I-go stopnia 1989 Mistrz Jan Peterko GLIWICE
• REIKI II-go stopnia 1990 Mistrz Eva Billberg SZWECJA
• BIOENERGOTERAPII 1989 – 1990 Polskie Tow. Psychotroniczne (Ryszard
Ulman)
• PODSTAW RADIESTEZJI 1991 (Jerzy Woźniak) Polskie Tow. Psychotroniczne
• RADIESTEZJI DLA ZAAWANSOWANYCH 1993 Polskie Tow.
Psychotroniczne (zespół wykładowców)
•
•
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FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RADIESTEZYJNYCH

„METODA SILVY I-go stopnia” 1994 (Andrzej Wójcikiewicz)
„METODA SILVY II-go stopnia” („GRADUATE SEMINAR”) 1995(Jerry
Seavey USA)
„METODA SIILVY ULTRASEMINARIUM” („ULTRA SEMINAR”) 1994 (Jose
SILVA USA)
przygotowawczy na świadectwo czeladnika w RZEMIOŚLE RADIESTEZJA
1996 (Izba Rzemieślnicza w BYDGOSZCZY)
przygotowawczy na świadectwo czeladnika w RZEMIOŚLE
BIOENERGOTERAPIA 1998 (Izba Rzemieślnicza w BYDGOSZCZY)
WIDZENIA I MALOWANIA AURY METODĄ NATURALNĄ 2001 (Regina
Sidorkiewicz)
(WARSZTATY) pt. „NAUCZYĆ SIĘ CZYTAĆ CZŁOWIEKA” (ocena stanu
zdrowia na podstawie widzenia i rysowania czakramów) 2002 Małgorzata
Worsztynowicz
warsztaty w zakresie WIDZENIA I MALOWANIA AURY 2003 Regina
Sidorkiewicz.
6 razy udział we WCZASACH RADIESTEZYJNYCH zorganizowanych przez
STOW. RADIESTEZYJNE w BYDGOSZCZY (w latach
1989,1990,1991,1992,1993 i 1994).

praca, nazwa firmy:
• GALERIA FENG SHUI CHI
stanowisko:
kariera zawodowa:
(nie związana z psychotroniką)
• 2,5 roku laborant w Państwowym Instytucie Matematycznym
• 5,5 roku – studia dzienne na WYDZIALE ŁĄCZNOŚCI POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ
• 33 lata pracy (od konstruktora do kierownika Biura Konstrukcji Monitorów) w
Zakładzie Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego przy Warszawskich Zakładach
Telewizyjnych ELEMIS.
szczególne osiągnięcia osobiste:
W dziedzinie BIOTERAPII i RADIESTEZJI:
• Zlikwidowanie marskości wątroby
• 11-cie zabiegów (dzień po dniu) doprowadziło do zlikwidowania niedomykania
się zastawek serca i operacja ku zdumieniu lekarzy okazała się niepotrzebna.
• Usuwanie nerwic, migren, bólów reumatycznych etc.
• Jestem znanym w Warszawie radiestetą.. Pomimo niezamieszczania ogłoszeń
otrzymuję wiele ofert dotyczących zabezpieczania pomieszczeń (mieszkań i biur)
przed szkodliwymi promieniowaniami cieków etc.
• Nie zajmuję się natomiast poszukiwaniem wody na działkach.
• Przez 2 lata wykładałem radiestezję w Szkole Psychotronicznej.
• Co 2-3 miesiące prowadzę cieszące się dużym powodzeniem kursy radiestezji.
Rejestr rzemieślników bioenergoterapeutów i radiestetów oraz federacyjny naturoterapeutów
Źródło – www.rejestr.pl.pl
© 2007
strona 2 z 3

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO - RADA BRANŻOWA

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RADIESTEZYJNYCH

Co jakiś czas wygłaszam odczyty dotyczące RADIESTEZJI (głównie
terapeutycznej) połączone z demonstrowaniem technik stosowanych w
BIOTERAPII.
Szczególne osiągnięcia osobiste w dziedzinie zawodowej (nie związane z psychotroniką)
• Wielokrotnie zdobywałem (zespołowo) tytuł Mistrza Techniki Warszawskich
Zakładów Telewizyjnych za opracowanie profesjonalnych urządzeń
telewizyjnych oraz jeden raz zdobyłem III-cie miejsce (oczywiście zespołowo) w
konkursie „Życia Warszawy” i Oddziału Warszawskiego NOT. W swoim czasie
było to bardzo cenione osiągnięcie.
członek organizacji:
• Polskiego Tow. Psychotonicznego w Warszawie – od 1989 roku
• P.S.B. „BIOPOL” (nr legitymacji 5/39) od 04.04.1990 roku
• Od wielu lat (aż do jej rozwiązania) „AKADEMII ŻYCIA” w Warszawie
tytuły honorowe:
funkcje:
• Dwie kadencje przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
• Pół kadencji członek Zarządu (Sekretarzem Generalnym) P.S.B. „BIOPOL”.
• Członek Zarządu „AKADEMII ŻYCIA” w Warszawie.
odznaczenia i nagrody:
• SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
• medal ZASŁUŻONY DLA OBRONNOŚCI KRAJU.
• Dyplomy za pracę społeczną w „AKADEMII ŻYCIA” (podpisane przez
założycielkę Lucynę Winnicką).
• 2 dyplomy z Federacji Stow. Radiestezyjnych.
• Dyplom z P.S.B. „BIOPOL” z dnia 03.05.2001 roku wydany z okazji Jubileuszu
10-lecia istnienia Stowarzyszenia.
publikacje:
• Opublikowałem ok. 60 artykułów dotyczących głównie radiestezji w tygodniku
„GWIAZDY MÓWIĄ”. W zasadzie był to pełny kurs radiestezji na poziomie
podstawowym.
hobby:
• Historia okresu napoleońskiego oraz II-giej Wojny Światowej ze szczególnym
uwzględnieniem okresu Powstania Warszawskiego 1944 r. (nawiasem mówiąc
całe POWSTANIE spędziłem w Warszawie).
kontakt:
tel. 503 140 824
e-mail:
data ostatniej weryfikacji:
05.02.2007
•
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