RADIESTEZIJA

Prastara ve{~ina je vse bolj priljubljena med Slovenci

Radiestezija in bioenergija

PIRAMIDA
VARUJE
Radiesteziji se je za~el posve~ati pred tremi desetletji,
v tem ~asu pa je poleg pisanja
knjige in priro~nikov s tega
podro~ja razvil {e energijske
za{~ite. Med njimi za{~itno
piramido Kerrock, ki zavaruje prostore pred tehni~nimi
sevanji ter sevanji zemeljskega in kozmi~nega izvora. Oblikoval je tudi univerzalno za{~ito s simboli, ki nas varujejo
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pred blode~imi energetski
elementali. Vse te pojme podrobno razlaga v svoji knjigi,
kot tudi, kdaj naj uporabljamo katero od nihal, denimo
nevtralna nihala, egiptovska
nihala in specialna nihala, kot
so orgonsko, piramidno in
svetlobno nihalo.
V svojem ‘ivljenju je preiskal veliko stanovanj in hi{,
kjer je ugotavljal prisotnost
zemeljskih sevanj in drugih
{kodljivih vibracij. Ozave{~al
je ljudi o blode~ih elementalih, du{ah in drugih entitetah.
S svojim nihalom in drugimi
radiestezijskimi pripomo~ki
je prepotoval Slovenijo in iskal zdravilne to~ke.

VPLIV MISLI
Zdaj preiskav in meritev
zaradi let ne opravlja ve~, je
pa {e vedno zvedavega duha.
Tako ga {e vedno izredno zanima vpliv ~lovekovih dejanj
in razmi{ljanj na zdravje in
druga podro~ja ‘ivljenja. Po
njegovih ugotovitvah si ljudje
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retji natis knjige Osnove radiestezije in
bioenergije slovenskega radiestezista Igorja Ziernfelda, prvi~ je iz{la pred trinajstimi leti, pri~a, da je ta
verjetno prastara ve{~ina na
Slovenskem vse bolj priljubljena. Tudi po njegovi zaslugi, saj je na stotine ljudi na
svojih te~ajih in predavanjih
pou~il in navdu{il za delo z
raznimi nihali, bajalico ter
L-antenami in biotenzorjem.
Kako tudi ne, saj se s pomo~jo radiestezije ~loveku odpre
izreden vir informacij, ki na
drug na~in niso dostopne.
»Informacije, ki jih prejmemo pri radiesteziranju, seveda ne pridejo kar od samega nihala, pa~ pa nam jih posreduje vodnik, ki nas prek
nihala pove‘e z univerzalnim
energetskim poljem, kjer so
vse informacije tudi shranjene,« pravi sogovornik Ziernfeld iz Rodice pri Dom‘alah.

Igor Ziernfeld pri merjenju zdravilnih energijskih to~k

ve~ino {kodljivosti povzro~imo kar sami, zaradi napa~nega odnosa do ‘ivljenja.
»To povzro~i, da se pojavijo ~loveku {kodljive energije. Zaradi razli~nega odnosa ljudi do ‘ivljenja tudi zemeljska {kodljiva sevanja niso vedno enako {kodljiva za
vse ljudi,« razlaga Ziernfeld.
Tako se je sre~al z nekom, ki
je ve~ let spal na {kodljivem
Hartmannovem vozlu, a ni
imel prav nobenih te‘av z
zdravjem. Pozna tudi ljudi, ki
jim dokaj nevarna sevanja
geopatogenega izvora povzro~e le malo te‘av. Na{e misli so torej izjemno pomembne, saj nekatere misli telo slabijo, druge pa ga krepijo!

Z radiestezijskimi izku{njami je svoje delo poglobil
tudi v prou~evanje bioenergije. Naredil je komplet rozet
za radiestezijske preiskave, ki
vsebuje poleg rozet za osnovne radiestezijske preiskave in
rozet za energetsko diagnostiko tudi rozete za zdravstveno diagnostiko. S slednjimi
lahko sebi in svojcem pomagamo pri odkrivanju zdravstvenih te‘av in vzrokov zanje.
^e pa imamo vi{ek energije
oziroma dovolj velik zdraviteljski potencial, pa lahko seveda pomagamo tudi drugim
z zdravstvenimi te‘avami.
Tudi na tem podro~ju je
Ziernfeldova knjiga neprecenljiva, saj v njej opozarja na
pasti bioenergijskega dela:
»Energije, ki se spro{~ajo pri
radiesteziranju, so nekaj posebnega, saj te~ejo prek ~love{kega organizma. Mnogi
bioenergetiki so zboleli in
celo umrli zaradi nepravilne
uporabe teh energij. Treba je
vedeti, kdaj lahko radiesteziramo, kdaj in komu smemo
prena{ati energije, na katerem mestu ter po kak{ni metodi. Po vsaki energetski dejavnosti, pa naj gre za preiskave {kodljivih sevanj ali diagnostiko, je nujno tudi prekiniti energetski kanal, ki smo
ga vzpostavili, in se o~istiti
vseh energetskih negativnih
vibracij,« nam {e toplo polaga
na srce izku{eni radiestezist.
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