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Od Autora

Mój pierwszy kontakt z wahadełkiem nastąpił na początku lat 70. 
Słysząc od znajomych o posługiwaniu się tym sprzętem, zrobiłem 
sobie wahadełko z obrączki zawieszonej na nitce. Moje pierwsze 
próby pozwoliły na uzyskanie obserwacji, które w dużym stopniu 
zaważyły na późniejszym stosunku do dziedziny radiestezji. Wte-
dy jednak zupełnie nic nie wiedziałem o radiestezji ani o żadnych 
jej zasadach i prawach. Próby te nie wzbudziły we mnie jednak 
zdecydowanego zainteresowania i zapomniałem o nich na około 
20 lat. Dopiero w roku 1990, po przypadkowym kupnie książki 
Czesława Spychalskiego pt. „Radiestezja w domu i w ogrodzie”*, 
nastąpił powrót do poważniejszego zainteresowania tą dziedzi-
ną. Swoje nowe zainteresowania chciałem pogłębić na specjali-
stycznych kursach. W roku 1992 i 1993 ukończyłem kursy dla 
początkujących i dla zaawansowanych w Polskim Towarzystwie 
* Wiele interesujących książek o tematyce radiestezyjnej można nabyć w sklepie www.talizman.pl 
(przyp. wyd.).
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Psychotronicznym w Warszawie. Odebrałem typową szkołę ra-
diestezji obowiązującą w  tamtym czasie. W  następnych latach 
uczestniczyłem z kolegami, zawodowymi radiestetami, w eksper-
tyzach oceny terenu pod wybór domu, lokalizacji studni, eksper-
tyzach mieszkań z  doborem ekranów radiestezyjnych. Pomimo 
uzyskania właściwych sprawności w tej dziedzinie, nigdy nie pod-
jąłem działania w kierunku, tzw. radiestezji zawodowej, ponieważ 
miałem swój zawód, który zupełnie mi wystarczał do uzyskiwania 
środków do życia, a radiestezja została w obszarze teoretycznych 
i praktycznych zainteresowań.

Jak każdy nowo zapalony entuzjasta próbowałem różnych 
dziedzin radiestezji, w tym oczywiście, teleradiestezji oraz radie-
stezyjnej oceny zdrowia itp., itd. Był to etap, w którym „wszyst-
ko wychodziło”. Wierzyłem w jedność i nieomylność radiestezji. 
Ten stan trwał jednak tylko do pewnego czasu. Moje poznanie 
dziedziny radiestezji nie ograniczyłem tylko do wiedzy zdobytej 
na kursach, ale starałem się rozwijać ją na podstawie studiów li-
teraturowych. Czytałem nie tylko pozycje typowo radiestezyjne, 
ale z uwagą przyjrzałem się także literaturze krytykującej radie-
stezję, z  przekonaniem, że takiej literatury żaden radiesteta nie 
powinien lekceważyć i z góry odrzucać, aby dowiedzieć się, jakie 
zarzuty przedstawiane są tej dziedzinie. Uznawałem, że krytyczna 
analiza zarzutów stawianych przez sceptyczne środowisko, może 
tylko pomóc w przezwyciężeniu ewentualnych ograniczeń dzie-
dziny radiestezji. 

Nowe informacje wzbudziły jednak różnego rodzaju wątpliwo-
ści. Z czasem z przykrością zauważyłem, że radiestezja wcale nie 
jest spójną dziedziną, że występują w niej przeróżne teorie, różne 
szkoły, czasem zupełnie sprzeczne, że powstają coraz to nowe nie-
spójne hipotezy i teorie różnych, nowych autorów.



Nowe podejście do dziedziny radiestezji pozwoliło mi wyzwolić  
się z bezkrytycznego przyjmowania wszelkich dogmatów radie-
stezyjnych i podjąć własną drogę poszukiwawczą w tej dziedzinie. 

Dzięki temu nadal wierzę w tę dziedzinę posługiwania się 
wahadłem, tylko już trochę inaczej. Zacząłem jak gdyby we-
wnętrzne „oczyszczanie” z  wszystkich zjawisk i  pojęć nazbyt 
niewiarygodnych i  bajecznych, z  którymi mogłem spotkać się 
w  dotychczasowej nauce radiestezji. Uznałem, że podstawowy 
dogmat o istnieniu „promieniowania radiestezyjnego” może być 
tylko nieudowodnioną do tej pory hipotezą, dlatego też pojęcie 
radiestezja, z  powrotem zastąpiłem na swój użytek starą nazwą 
wahadlarstwo.

W moim podejściu do wahadlarstwa staram się przede wszyst-
kim zachowywać zdrowy rozsądek. Jestem zwolennikiem stoso-
wania metody fizycznej oraz metody mentalnej, jednak ze zdecy-
dowanym jej ograniczeniem do niezbędnego minimum. 

Przez lata doświadczeń i  rozważań ułożyłem własną hipotezę 
zjawisk wahadlarskich i przyczyn ruchu wahadła.

Chciałbym podzielić się swoimi rozważaniami i przedsta-
wić nową hipotezę zjawiska wahadlarstwa tym wszystkim, 
którym posługiwanie się wahadłem nie jest obojętne.
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Szanowny Czytelniku.
oddaję w Twoje ręce publikację z dziedziny radiestezji, ale zu-

pełnie niepodobną do większości dotychczas wydanych książek. 
Dlatego też chciałbym przedstawić specjalny wstęp do książki dla 
środowiska radiestezyjnego, aby zawczasu wyjaśnić założenia au-
tora na temat zjawiska radiestezji. Mam nadzieję, że wstęp ten 
pozwoli zrozumieć we właściwy sposób moje tezy, nawet wtedy, 
kiedy będą one pozornie zupełnie odmienne od tego, z czym czy-
telnik spotkał się na kursach radiestezji oraz wyczytał w niektó-
rych książkach. 

Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że najpierw 
opisuję praktyczną stronę dziedziny radiestezji, a dopiero następ-
nie przedkładam własną interpretację zjawisk radiestezyjnych. 
Przedstawiam moją praktykę pracy wahadłem przy zastosowaniu 
metody fizycznej i  mentalnej. Proponuję praktyczną metodykę 

Wprowadzenie
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wyszukiwania miejsc zadrażnień, lokalizacji miejsca pod studnię 
oraz ocenę przydatności terenów pod względem zdrowotnym. 
Moje stanowisko w  niczym nie zaprzecza ogólnym zasadom 
w praktyce radiestezji, ale dotyczy głównie innej interpretacji zja-
wiska radiestezji i teorii opisu zjawisk radiestezyjnych.

Jak należy rozumieć powyższą deklarację? Z przeprowadzonych 
studiów literaturowych można wyciągnąć wniosek, że dotychcza-
sowa teoria zjawiska radiestezji wcale nie musi być prawdziwa, ze 
względu na to, że jak do tej pory nikt nie zdołał udowodnić istnie-
nia „promieniowania radiestezyjnego”. Nie oznacza to oczywiście 
negowania zjawisk radiestezyjnych. Zjawiska te istnieją rzeczywi-
ście, ale prawda o ich istocie może być zupełnie inna niż przyjmo-
wana do tej pory. Spotkałem się ze stanowiskiem pewnego opo-
nenta, który zarzucał mi, że nie mam racji, twierdząc, że pojęcie 
radiestezji może być tylko nieudowodnioną hipotezą, ponieważ 
radiestezja istnieje jako uznany prawnie zawód. Jest to oczywiste 
nieporozumienie. Przypomnijmy sobie, że kiedyś w astronomii 
istniała hipoteza o tym, że to Słońce krąży wokół Ziemi. Czy ta 
teoria zaprzeczała istnieniu astronomii – oczywiście nie. Astrono-
mia istniała, nawet przy posługiwaniu się nieprawdziwą teorią. 
Uważam, że w radiestezji jest podobnie. Zjawiska radiestezyjne 
istnieją obiektywnie, niezależnie od wygłaszanej teorii. Taka kon-
kluzja prowadzi natomiast do wniosku, że warto nadal poszuki-
wać hipotezy zjawisk radiestezyjnych. Tym stwierdzeniem chcia-
łem usprawiedliwić moje poszukiwania nowej teorii i  hipotezy 
tych zjawisk. 

Następnym zagadnieniem, z którym spotka się czytelnik, jest 
twierdzenie o istnieniu w radiestezji metody fizycznej, którą sam 
stosuję i prezentuję jej stosowanie w książce. Jest to pewien pro-
blem, ponieważ istnieją radykalni radiesteci, którzy twierdzą sta-
nowczo i to bez uwzględnienia jakichkolwiek możliwości sprze-
ciwu, że radiestezja opiera się wyłącznie na metodzie mentalnej, 
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a metoda fizyczna w ogóle nie istnieje i jest nieprawdą. Ja uwa-
żam, że metoda fizyczna istnieje naprawdę i wcale nie przeszkadza 
to w stosowaniu metody mentalnej. Swój opis metody fizycznej 
opieram o istnienie tzw. odruchu różdżkarskiego. Jest to odruch, 
na zasadzie odruchów bezwarunkowych, który powoduje w rę-
kach radiestety powstanie ruchu wahadła i różdżki nad terenami 
geopatycznymi. Prezentowaną tezę istnienia odruchu wahadlar-
skiego przedstawiam w powołaniu się na opinię i prace naukowca 
i radiestety o międzynarodowym uznaniu, francuskiego profesora 
fizyki Yves Rocarda. Tezy te w oczywisty sposób są przeciwstawne 
do twierdzenia o tym, że odruch wahadlarski w ogóle nie istnieje 
oraz nie istnieje żadna metoda fizyczna. Chcę wyraźnie zwrócić 
uwagę, że mój opis stosowania metody fizycznej wcale nie wy-
klucza stosowania metody mentalnej. Każdy radiesteta może sam 
zdecydować, jaką metodę sobie wybierze do pracy. Ważne jest 
natomiast, aby wyniki badań za pomocą metody mentalnej i fi-
zycznej zgadzały się ze sobą.

Dopiero w następnej kolejności przedstawiam własną teorię na 
temat tego, co tak naprawdę oddziałuje na organizm człowieka 
i powoduje powstanie odruchu, który ostrzega przed znajdowa-
niem sią na niekorzystnych dla człowieka terenach geopatycz-
nych. W prezentowanej teorii jest to niewielki gradient natural-
nego pola magnetycznego Ziemi. Podkreślam naturalnego, a nie 
pola powstałego ze sztuczne wytwarzanych przez człowieka pól 
elektromagnetycznych. Proponuję zapoznanie się z  tą zupełnie 
nową teorią mówiącą, co tak naprawdę może oddziaływać na or-
ganizm człowieka i  co stanowi istotę tych oddziaływań. Nieza-
leżnie od tego, czy teoria ta wyda się czytelnikom wiarygodna, 
myślę, że na pewno jest warta zapoznania się z nią i ewentualnego 
przemyślenia. 

Kolejnym zagadnieniem, które poruszam w książce, są rozwa-
żania na temat zmiany sposobu zapatrywania się na udział meto-
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dy mentalnej w radiestezji. Należałoby zacząć od odwołania się 
najpierw do klasycznej definicji radiestezji, jako dziedziny odczu-
wania i wykrywania nieznanych oddziaływań otoczenia na orga-
nizm człowieka. Zwróćmy następnie uwagę na to, że w książkach 
radiestezyjnych często zadawane są pytania mentalne dotyczące 
różnych niematerialnych i  abstrakcyjnych cech, które nie mają 
nic wspólnego z obszarem oddziaływań zgodnych z definicją ra-
diestezji. Moim zdaniem mamy obecnie do czynienia z zastoso-
waniem metody mentalnej do dwóch zupełnie różnych dziedzin, 
to jest do działań radiestezyjnych zgodnych z definicją tej dziedzi-
ny oraz do psychotronicznej metody rozmów z podświadomością 
na zupełnie dowolne tematy. Obie te różne metody są w popu-
larnym ujęciu wsadzone do jednego worka i  z  sobą nieszczęśli-
wie wymieszane. Nie można nikomu zabronić stosowania meto-
dy rozmowy z podświadomością w dowolny sposób, ale należy 
dokonać wyraźnego podziału zastosowania metody mentalnej 
do działań typowo radiestezyjnych oraz do metody psychotro-
nicznej, w której uprawiamy rozmowy z naszą podświadomością. 
Fakt, że w obu metodach stosujemy te same narzędzie, to jest wa-
hadełko, nie może być powodem uznawania wszystkich działań 
psychotronicznych za dziedzinę radiestezji.

W swojej praktyce radiestezyjnej zależnie od potrzeby stosuję 
dwie metody pracy: to jest metodę fizyczną i metodę mentalną. 
Wyjaśnienie tego znajduje się w dalszej części książki.

W podsumowaniu chcę stwierdzić, że moje starania zmierza-
ły do opracowania nowej, racjonalnej hipotezy zjawisk radieste-
zyjnych, która mogłaby być przyjęta nie tylko przez radiestetów, 
ale również przez ludzi do tej pory sceptycznie odnoszących się 
do radiestezji. W ten sposób być może, można by doprowadzić 
do większej popularyzacji radiestezji również w środowiskach do 
tej pory niechętnych tej dziedzinie. Racjonalna hipoteza dziedzi-
ny radiestezji wynika z  poszukiwania rzeczywistego, fizycznego 



bodźca, który powoduje odczuwanie terenów geopatycznych oraz 
powstanie naturalnego odruchu wahadlarskiego. Dokładniejszy 
opis znajdzie czytelnik w treści książki.

Mam nadzieję, że prezentowane przeze mnie nowe wytłuma-
czenie zjawisk radiestezyjnych może być dobrze przyjęte przez 
Koleżanki i Kolegów Radiestetów oraz że może będzie dla nich 
ciekawą lekturą uzupełniającą, nawet pomimo różnic w dotych-
czasowym ujęciu tematu. Proszę również czytelników o to, aby 
moje propozycje traktować nie jako narzucanie jedynej, nowej 
prawdy, ale jako hipotezę, to jest przypuszczenie o naturze zjawisk 
radiestezyjnych, która kiedyś w przyszłości być może doczeka się 
pozytywnej weryfikacji przez odpowiednie badania naukowe.

Zapraszam zatem wszystkich chętnych czytelników, zarów-
no radiestetów, jak i sceptyków, do wzięcia udziału w specjal-
nej przygodzie poszukiwania nowej hipotezy zjawiska radie-
stezji. Mam nadzieję, że nam się to wspólnie uda.
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Nie ma w dziedzinie radiestezji zgodności na temat przyczyn od-
ruchu radiestezyjnego, można spotkać się z przeróżnymi zdania-
mi i hipotezami na ten temat. Wymienię pokrótce tylko niektóre 
możliwości, z którymi można spotkać się w dostępnej literaturze 
tematu: 
1. Promieniowanie radiestezyjne – bliżej nieokreślone promie-

niowanie, którego źródłem są żyły wodne, uskoki geologicz-
ne, pustki, siatki energetyczne, plamy, miejsca mocy, itp.

2. Zaburzenia naturalnych pól Ziemi: magnetycznego lub 
elektrycznego. 

3. Promieniowanie elektromagnetyczne. Nie ma dotychczas 
jednomyślności w określeniu pewnego zakresu długości i czę-
stotliwości promieniowania odpowiedzialnego za odruch ra-
diestezyjny. Istnieją w tym zakresie różne hipotezy: 

a. fale długie o niskiej częstotliwości w zakresie 

Hipoteza zjawiska 
wahadlarstwa oraz 
przyczyn odruchu 

wahadlarskiego
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pasma biologicznego do 20 HZ, zakresu ULF do 30 Hz oraz 
ELF do 300 Hz, 

b. szczególna fala EM o częstotliwości 1420 MHz,
c. zakres fal o krótszej długości, w tym mikrofal, a nawet pro-

mieniowania radioaktywnego. 
4. Odziaływanie czynników pozamaterialnych, duchowych: po-

moc boska albo przewodnika duchowego czy też dobrych lub 
złych duchów.

5. Ruch wahadła jako odpowiedź na zadane pytanie mentalne. 

Jednakże według głównych założeń radiestezji, jedynie uznaną 
przyczyną ruchu wahadła jest oddziaływanie tajemniczego „pro-
mieniowania radiestezyjnego”. Organizm ludzki wykrywa owe 
„promieniowanie”, a ruch wahadła powstaje w wyniku stosowa-
nej przez radiestetę metody fizycznej lub mentalnej. Jak wspo-
mnieliśmy na początku opracowania, jeszcze nikt do tej pory nie 
udowodnił ani istnienia tego „promieniowania”, ani jaki jest spo-
sób jego oddziaływania na organizm.

Ważnym i istotnym spostrzeżeniem jest to, że obok głównego 
przekonania o istnieniu „promieniowania radiestezyjnego”, w ra-
diestezji możemy też niekiedy spotkać się z  obserwacją innych 
zjawisk, które traktowane są jednak tylko jako towarzyszące od-
działywaniom radiestezyjnym. Podstawowym błędem wniosko-
wania o  takich zjawiskach jest fakt, że nie dopuszcza się myśli 
o tym, że mogłyby one stanowić nie czynniki towarzyszące, a być 
głównym czynnikiem sprawczym. 

Chodzi mi tutaj o obserwacje dotyczące zjawiska magnetyzmu 
ziemskiego. W opisach radiestezyjnych znane są informacje o:
• zmianie kierunku linii ziemskiego pola magnetycznego nad 

pasmami zadrażnień, obserwowanej za pomocą kompasu,
• teorii „promienia zasadniczego”, który uzależniony jest od 

odchylenia od linii magnetycznej PN-PŁ,
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• Ustawianiu niektórych rodzajów ekranów radiestezyjnych 
podczas ich wstrajania, zgodnie z  kierunkiem linii magne-
tycznej PN-PŁ.

Tego rodzaju spostrzeżenia wydają się być dość istotne, sko-
ro tak bardzo związane są ze zjawiskami radiestezyjnymi. Z tego 
też powodu uważam, że należy zwrócić baczną uwagę na moż-
liwość istnienia hipotetycznych powiązań przyczynowo-skutko-
wych magnetyzmu ziemskiego z oddziaływaniami wahadlarskimi 
i różdżkarskimi.

Istotnym powiązaniem idei „promieniowania radiestezyjne-
go” z  ziemskim polem magnetycznym jest to, że mają pewną 
wspólną cechę. Uważamy, że „promieniowanie radiestezyjne” ce-
chuje się nadzwyczajną przenikliwością oraz istnieje w każdych 
warunkach, na otwartej przestrzeni i w wieżowcu, na parterze 
i  najwyższym piętrze, Zauważmy, że tak samo ziemskie pole 
magnetyczne cechuje się podobnymi własnościami, otacza nas 
zawsze i wszędzie, w  tych samych warunkach co domniemane 
„promieniowanie radiestezyjne” lub tzw. „promieniowanie Zie-
mi” (termin używany przez radiestetów). Moim zdaniem istnieje 
pełna analogia tych dwóch zjawisk. Tak więc może to wcale nie 
żadne „promieniowanie” oddziałuje na nas, a  czynnikiem od-
działującym na organizmy żywe są zaburzenia ziemskiego pola 
magnetycznego?

Należy również zaznaczyć, że poza rozpowszechnioną, popu-
larną w środowisku radiestezyjnym hipotezą pojęcia radiestezji, 
istnieją jeszcze inne hipotezy oddziaływania na organizm czło-
wieka, które powoduje ruch przyrządów. Należą do nich, od-
działywanie naturalnych pól Ziemi, to jest pola elektrycznego 
i magnetycznego, z którymi możemy zapoznać się w niektórych 
monografiach 37,53. Niestety typowe podręczniki radiestezji zu-
pełnie przemilczają ten fakt.
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Do takich hipotez można zaliczyć oddziaływanie anomalii 
ziemskiego pola magnetycznego. Autorem takiej hipotezy był 
między innymi, znany francuski fizyk, profesor Yves Rocard, 
określany mianem ojca francuskiej bomby atomowej 47, 54. Twier-
dził on, że przyczyną ruchu wahadła, to znaczy odruchu różdż-
karskiego (lub wahadlarskiego) jest bardzo niewielki gradient 
anomalii pola magnetycznego, liczony już zaledwie od kilku na-
noTesli (nT).

Ta informacja jest bardzo istotna dla poszukiwania innych 
czynników wrażliwości człowieka na nieznane oddziaływania po-
wodujące powstanie ruchu wahadła. Można przytoczyć opinię 
Rocarda, potwierdzoną też przez innego naukowca, Harvalika, 
na temat czułości człowieka na zmiany ziemskiego pola magne-
tycznego 47. 

Do wywołania ruchu wahadła, wg Rocarda, potrzebny jest gra-
dient pola magnetycznego około 10 nT. Jest to bardzo niewielka 
wartość, równa w przybliżeniu tylko 1/5 000 części naturalne-
go natężenia pola magnetycznego Ziemi. Podobno jednak, około 
2% – 3% populacji jest w stanie reagować nawet na niewiarygod-
nie niski gradient 1 nT, a więc 1/50 000 części natężenia ziem-
skiego pola magnetycznego. 

Jeśli te doniesienia są rzeczywiście zgodne z prawdą, to tak 
niewiarygodna czułość ludzkiego organizmu na zmiany sta-
łego pola magnetycznego może być domniemaną przyczyną 
wszystkich nieznanych, subtelnych zjawisk, które do dziś 
przypisywane są tylko zjawisku radiestezji i  oddziaływaniu 
„promieniowania radiestezyjnego”.

W ten sposób być może znajdujemy nowego kandydata do ob-
jaśnienia subtelnych zjawisk opisywanych przez dziedzinę, którą 
do tej pory nazywamy radiestezją. Tym nowym kandydatem są 
zaburzenia ziemskiego pola magnetycznego.



Z tego powodu w dalszej części pracy, będę starał się przepro-
wadzić logiczny dowód na przedstawienie nowej hipotezy doty-
czącej w  pierwszym rzędzie przyczyn odruchu wahadlarskiego, 
a następnie próby opisu przyczyn innych zjawisk, które uważane 
są za podstawowe prawa radiestezji.
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W  niektórych książkach o radiestezji bardzo chętnie porusza-
ny jest ostatnio problem oddziaływania na człowieka sztucznie 
wytwarzanych pól elektromagnetycznych, tak zwanego „smogu 
elektromagnetycznego”. W związku z powszechnością występo-
wania tego zjawiska, niektórzy radiesteci wydają się upatrywać 
możliwości rozpoznawania „smogu” za pomocą metody radieste-
zyjnej. Powstaje więc pytanie, jakie to oddziaływania otoczenia, 
naturalne czy sztuczne, są rzeczywiście odpowiedzialne za po-
wstanie odruchu wahadlarskiego i różdżkarskiego? Posługiwanie 
się różdżką czy wahadłem znane jest od stuleci albo nawet od 
tysiącleci. Oznacza to, że odruch wahadlarski był zawsze wyni-
kiem tylko naturalnych oddziaływań otoczenia. Jest to najlepszy 
dowód na to, że czynnik odpowiedzialny za odruch wahadlar-
ski musi znajdować się wyłącznie w zakresie naturalnych oddzia-
ływań. Możemy to sprawdzić, identyfikując występowanie pa-

Poszukiwanie naturalnego 
czynnika oddziaływania 
otoczenia na organizm 

człowieka
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sma zadrażnień za pomocą wahadła lub różdżki. Nie możemy 
natomiast uzyskać naturalnego odruchu wahadlarskiego w  po-
bliżu żadnego ze sztucznych źródeł promieniowania, jak np. li-
nii przesyłowych prądu, maszyn elektrycznych, urządzeń AGD, 
środków łączności bezprzewodowej itp. Gdyby sztuczne źródła 
były rzeczywistą przyczyną odruchu wahadlarskiego, to wahadło 
w niektórych miejscach, np. otoczeniu miejskim musiałoby krą-
żyć przez cały czas bez przerwy, bo zewsząd otaczają i oddziałują 
na nas sztuczne pola elektromagnetyczne różnej częstotliwości, 
a jak wiadomo w takim przypadku wahadło pozostaje w bezru-
chu. Skoro dochodzimy do przekonania, że odruch wahadlarski 

Rysunek 13. Obraz pola magnetycznego Ziemi.
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jest wyłącznie efektem oddziaływania czynników naturalnych, to 
nasz zakres poszukiwań znacznie się zawęża, głownie do natural-
nych pól Ziemi. 

W powszechnej świadomości przyjmujemy stanowisko, że to 
co naturalne, jest dla nas nieszkodliwe. Zapominamy jednak, 
że naturalne warunki, to codzienne życie w kondensatorze elek-
trycznym o  średniej wartości napięcia około 130 V/m oraz ży-
cie w polu naturalnego ziemskiego magnesu. Wartości tego pola 
w warunkach europejskich wynoszą średnio około: 40 000 nT 
dla składowej pionowej oraz 20 000 nT dla składowej poziomej, 
czyli przy pomiarze pola w kierunku pionowym i poziomym.
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