RADIESTEZIJA

Radiestezija in osebnostna rast

Nihalo, nihalo, povej …
L

judje, ko so v stiski, porabijo kar
nekaj denarja za vede‘evalce in
jasnovidce. Pa bi si velikokrat
lahko pomagali kar sami. S pomo~jo
radiestezijskega nihala. Z njim svojemu angelu varuhu ali duhovnemu
vodniku postavimo vpra{anje o svojih
te‘avah, stiskah, dvomih … ko se ne
moremo odlo~iti med ve~ mo‘nostmi.
In dobimo odgovor. Potrebujemo le
radiestezijsko nihalo ter umiritev razburkanega duha in protislovnih misli.
Poskusimo. Za~nimo vaditi pri majhnih
te‘avah. Zakaj bi venomer spra{evali le
druge, ~e pa so vsi odgovori v nas?
Tako si lahko pomagamo tudi pri osebnostni rasti. Radiestezijsko lahko pregledamo svoj nezavedni um in odkrijemo podro~ja v svojem ‘ivljenju, ki jim
moramo nameniti ve~ pozornosti.
Za~nemo tako, da zaprosimo nihalo, naj nam poka‘e odziv za pritrdilen
odgovor, nakar zaniha naprej-nazaj,
levo-desno, zakro‘i v smeri urinega
kazalca ali v nasprotni smeri. Prosimo, da nam poka‘e {e odziva za negativen in nevtralen odgovor. ^e to
delamo prvi~, se o tovrstnem dogovoru z nihalom natan~neje pou~imo v
knjigi Osnove radiestezije in bioenergije
(Igor Ziernfeld, Ara zalo‘ba, 2005) ter
v knjigi Kako uporabljamo nihalo in
bajalico (Richard Webster, Ara zalo‘ba, 2010).

Nihalo uporabljamo na
vseh mogo~ih podro~jih
osebnostne rasti.
stavimo in ponavljajmo v umu kakih
trideset sekund. Odprimo o~i in poglejmo, kak{en odgovor ka‘e nihalo.
To vpra{anje je te‘ko. Morda imamo
uspe{no partnersko zvezo, predano
dru‘ino in veliko konji~kov. Svoje slu‘be pa nimamo radi. Bo v tem primeru
nihalo povedalo, da smo sre~ni? Morda,
saj lahko vsi pozitivni vidiki na{ega ‘ivljenja odtehtajo tisto podro~je, ki nas ne
osre~uje. ^e pa nas slu‘ba tako spravlja
ob ‘ivce, da ogro‘a ostala podro~ja ‘ivljenja, bo nihalo morda reklo »ne«.

To prvo vpra{anje je koristno, ker
nam lahko poda namig, da morda ni vse
tako lepo, kot smo si mislili. Recimo, da
smo zadovoljni s svojo slu‘bo. Smo dokaj uspe{ni in smo napredovali na delovno mesto, ki nam je v{e~. Sicer bi radi
zaslu‘ili malce ve~, a ‘e z zdaj{njim
denarjem ‘ivimo dobro. Zanimivo bi
bilo postaviti naslednje vpra{anje:
»Ali v svojem izbranem poklicu napredujem tako hitro, kot bi moral/a?«
^e dobimo nikalen odgovor, lahko
nadaljujemo z vpra{anji tako, da natan~neje izpostavimo podro~ja, kjer bi se
morali {e bolj potruditi.

@IVLJENJSKA PODRO^JA

Z nihalom izvedemo prvi poskus,
kot ga predlaga Richard Webster.
Usedemo se na udobno mesto, kjer
nas ne bo nih~e motil. Komolec naslonimo na mizo in spustimo nihalo.
Zapremo o~i in se vpra{amo: »Ali sem
sre~en/sre~na?« Vpra{anja ne posku{ajmo raz~lenjevati. Preprosto ga po-
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ALI SEM SRE^NA?

Postavljanje vpra{anj z nihalom

Svoje ‘ivljenje lahko razdelimo na
poljubno {tevilo kategorij. Ena preprostej{ih metod je razdelitev kroga
na {tiri kvadrante. V posamezen kvadrant vpi{emo: TELO, UM, DRU@ENJE in DUH. Polo‘imo prst leve roke
v prvi kvadrant (~e smo desni~arji),
medtem ko z desnico dr‘imo nihalo
na eni strani kroga. Zapremo o~i, se
sprostimo in vpra{amo:
»Ali mi gre na tem ‘ivljenjskem
podro~ju zares dobro?«
Po~akamo nekaj sekund, nato odpremo o~i in pogledamo, kaj pravi
nihalo. To ponovimo {e s preostalimi
kvadranti. Nekateri to vajo raje delajo
tako, da dr‘ijo nihalo nad posameznimi kvadranti.
Nihalo nam lahko pove, da smo na
primer premalo telesno dejavni. ^e je
to res, postavimo {e dodatna vpra{anja,
da izvemo, kaj bi morali po~eti. Nihalo
lahko predlaga redne vadbe nekega
{porta ali pa le lagodne sprehode.
Krog lahko razdelimo tudi na {est
ali ve~ delov, denimo KARIERA,
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NIHALO ,

NIHALO , POVEJ

…

FINANCE, ZDRAVJE, UM, DRU@INA
in DUHOVNOST.
^e zamisli, ki nam jih predlaga nihalo, potem uresni~ujemo, bomo opazili
postopno izbolj{anje na vseh ‘ivljenjskih
podro~jih. ^e izvajamo ta poskus enkrat
na mesec, nam bo nihalo razkrilo tudi
na{ postopen napredek. Polagoma bomo okrepili {ibka ‘ivljenjska podro~ja.
En uspeh nas bo spodbudil k naslednjemu uspehu.

VE^ SAMOZAVESTI
Recimo, da si ‘elimo ve~ samozavesti.
Na list papirja zapi{imo ~im ve~ pozitivnih stvari o sebi. Vklju~imo lahko tudi
uspehe iz otro{tva. Vklju~imo vse vrline.
Na drugi list ~im bolj natan~no zapi{imo vrline, ki bi jih radi imeli. Lahko
denimo napi{emo, da ‘elimo premagati
srame‘ljivost in strah pred javnim nastopanjem, ali pa samozavestneje vstopiti v prostor, kjer je veliko ljudi.
Ko dokon~amo seznam, pomislimo
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na prvo stvar na njem. Nihalo vpra{ajmo:
»Ali bi mi koristilo, ~e bi imel/a to
vrlino?«
^e nam nihalo odgovori pritrdilno,
vpra{ajmo:
»Ali mi bo pri dosegi tega cilja pomagal nezavedni um?«
V~asih nam bo nihalo pri prvem
vpra{anju dalo nikalen odgovor. Ponavadi je razlog ta, da na{ nezavedni um
‘eli, da se najprej posve~amo drugim
vrlinam. Preprosto preidemo k drugi
to~ki na seznamu in ponovno postavimo isto vpra{anje.
Ko nam nihalo pri kakem vpra{anju
pove, da nam bo pomagal nezavedni
um, se ustavimo. V naslednjih nekaj
dneh o tem sploh ne razmi{ljajmo. Nato
situacijo vnovi~ pretehtajmo in opazujmo, ali smo zaznali kak{ne spremembe.

NIHALO IN STRAHOVI
Zapi{imo svoje strahove. ^e jih {e ne
poznamo, nam bo nihalo povedalo,
kateri so. Ko jih spoznamo, se jim bomo
lahko tudi uprli. Soo~enje z njimi je
najbolj{i na~in. Ko enkrat spoznamo, da
je strah votel, okrog ga pa ni~ ni, smo
zmagali.
Nihalo lahko uporabljamo na vseh
mogo~ih podro~jih osebnostne rasti.
Lahko izberemo pravega u~itelja, se
prijavimo na pravi te~aj, obi{~emo prave
kraje in se prijavimo na ustreznej{e
delovno mesto. Lahko izberemo knjige
za branje. Nihalo nam lahko zagotovi
celo najbolj{o izbiro oddaj in filmov.
»Poznavanje ve{~ine radiestezije nam
zagotavlja prednost, saj tako la‘je obvladujemo razli~ne okoli{~ine. Tovrstna
podpora nam daje samozavest in samozaupanje pri vsem, kar po~nemo, in nas
usmerja na pot do uspeha. Dostop do
nezavednega uma nam omogo~a izrazito izbolj{anje ‘ivljenja. Nihalo je lahko
na{ najbolj{i prijatelj in svetovalec. S
pomo~jo nihala bomo spoznali tudi, da
lahko uresni~imo vse svoje zamisli,« trdi
Richard Webster.

PREVIDNOST NI ODVE^
»Kot komunikacijsko sredstvo z lastnim nezavednim jazom je nihalo dobra
stvar. A lahko gre predale~. Postanemo
lahko skoraj odvisni od njega, tako da
se brez nihala ne moremo o ni~emer ve~
odlo~iti. Obstaja tudi mo‘nost, da nihanja ne usmerja lastni nezavedni jaz,
temve~ entiteta! Z nihalom moramo biti
zato previdni,« pa opozarja Jan Erik
Sigdell v knjigi Nevidni vplivi – pripete
du{e in vsiljive entitete (Ara zalo‘ba,
2016). Svetuje, da nihalo prosimo, naj se
dogaja v imenu Kristusa, saj se tako
izognemo negativnim vplivom.
Sigdell opisuje primer mo{kega, ki
je veliko preizku{al z nihalom in odkril,
da lahko s pomo~jo table s ~rkami dobiva z nihalom sporo~ila. Kasneje je
ugotovil, da za to ve~ ne potrebuje nihala. Moral se je le s prsti sprehoditi ~ez
~rke in ~util je, katere so prave. Dobival
je zanimiva sporo~ila, med drugim tudi, naj ustanovi duhovno organizacijo.
Izposodil si je denar, ki naj bi se zelo
hitro ve~kratno povrnil. Iz vsega ni bilo
ni~, po ste~aju in zadol‘enosti sta morala z ‘eno sprevideti, da sta nasedla
negativni entiteti.
Sigdell opisuje {e en primer. @enska
je prek nihala komunicirala z entiteto.
Prihajala so najrazli~nej{a sporo~ila.
Povedano ji je bilo, da ne potrebuje
kontracepcije, ker ne bo zanosila! ^ez
nekaj ~as pa je postala nose~a … Sigdell
je ‘ensko v regresijski terapiji peljal na
sre~anje z vi{jim jazom, da bi tam videla
entiteto. Na vpra{anje »Ali prihaja{ v
imenu Kristusa?« je entiteta odgovorila
neposredno: »Ne.« »Entiteto sva odpeljala v svetlobo. Kaj se je nato zgodilo z
otrokom, nisem izvedel. Sem se pa zadr‘al, da nisem postavljal vpra{anj, ki bi
lahko povzro~ila negativna ~ustva v
zvezi z otrokom. Otrok mora na vsak
na~in odra{~ati v ljubezni! Se pa ~lovek
seveda vpra{a, kak{ne namene je entiteta imela s tak{no igro,« {e opozarja
Sigdell.
Anja Dra{ler
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