RADIESTEZIJA

Radiestezijske vaje razvijajo nad~utnost in sposobnost sprejemanja informacij

Vpra{aj, odgovorjeno ti bo!
orodje za diagnosticiranje, saj ne lo~uje
med fizi~nim, mentalnim in duhovnim.
Ve~ino fizi~nih bolezni povzro~ajo travmati~ni dogodki, vtisnjeni v na{e ~ustveno, mentalno in duhovno telo. Z nihalom je mo‘no izslediti vzroke te‘av, {e
preden se izrazijo v fizi~ni obliki. ^e
nam pove, da obstaja zametek neke
bolezni v mentalnem telesu, ga lahko
spra{ujemo naprej in tako pridemo do
spoznanja, katere negativne misli so
povzro~ile bolezen. Potem pa najdemo
ustrezne afirmacije, s katerimi jih nadomestimo. Tako lahko uporabimo nihalo
za osebni in duhovni razvoj.
Vzemite nihalo in list papirja. Usedite se na mirno mesto. Na list papirja
napi{ite vpra{anje »Ali sem sre~en?«.
Pod vpra{anjem napi{ite {e odgovora
»da« in »ne«. Umirite
dihanje in sprostite celo
telo. Komolec ne‘no naslonite na mizo. Spustite
nihalo nad vpra{anje. Zaprite o~i in ga {e v mislih
vpra{ajte: Ali sem sre~en? Ponavljajte vpra{anje pol minute. Potem
odprite o~i in poglejte, v
smeri katerega odgovora je nihalo zanihalo. Tako lahko nadaljujemo s
samoizpra{evanjem, da
dobimo natan~ne odgovore.

ISKANJE
RESNICE
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Z

akaj bi si zapletali ‘ivljenje, ~e
Prek radiestezijskega
pa je lahko bolj preprosto. Namesto da cele no~i ne spimo, ker
orodja se izrazijo na{i
se ne znamo odlo~iti v pomembni zanajsubtilnej{i telesni
devi, se raje sprostimo in vpra{ajmo
nihalo. Namesto da pani~no drvimo
odzivi na prejete
naokoli po stanovanju, ker ne najdemo
informacije iz
avtomobilskih klju~ev, se raje ustavimo in umirimo, vzemimo v roke nihalo
nezavednega polja.
in pripeljalo nas bo na pravo mesto.
Ker smo si ‘ivljenje tako zapletli z ana- nam pove, da imamo dostop prav do
liziranjem, dvomi in raznovrstnimi vseh podatkov, ki jih potrebujemo. Radistrahovi, sploh ne znamo ve~ verjeti v estezijska orodja nam pri tem pomagajo.
preproste stvari, ki delujejo.
VZROKI IN POSLEDICE
Med spanjem se na{ nezavedni um
priklju~i na informacijsko polje vsevedS poznavanjem ve{~in radiestezije
nega univerzalnega uma. To nam razlo- bolje obvladujemo svoje ‘ivljenje, ker se
‘i preprosta izku{nja, ki smo jo ‘e vsi lahko hitreje in bolje odzivamo na okoliimeli. Ko zve~er razmi{ljamo o neki te- {~ine. Nihalo je odli~no radiestezijsko
‘avi ali se spra{ujemo,
kako naj se glede ne~esa
odlo~imo, v resnici po{iljamo vpra{anja v svoj
nezavedni um, ki se v
spanju pove‘e z univerzalnim. ^e opustimo negativna prepri~anja, se
zagotovo zbudimo z odgovorom.
Tako deluje na{ um
tudi med radiesteziranjem. S telesno in mentalno umiritvijo in vajami je vsakdo sposoben,
da tako pride do odgovorov in si poenostavi
‘ivljenje. Medtem ko se
na{ logi~ni um ukvarja z
dejstvi in stvarmi, ki jih
je mo~ dokazati, je na{
intuitivni um veliko {irUporaba radiestezijskih pripomo~kov
{i, zato vidi ve~. To je tu(na voljo so na Misteriji.si ali 051/307 777)
di preprosta razlaga dena Kozlerjevem zemljevidu Slovenije.
lovanja radiestezije, ki
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Najstarej{i na~in radiesteziranja je bajali~arstvo, ki ga nekateri {e
uporabljajo. Svojevrstno
nadomestilo pa je so-
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V PRA {AJ ,

ODGOVORJENO TI BO !

dobni biotenzor. V resnici je za radiesteziranje mo‘no uporabiti raznovrstne
predmete, od {karij do kle{~ za {pagete,
vendar pa ima pri tovrstnih postopkih
dolo~en pomen tudi sam obred, ki pripomore k temu, da se la‘je prestavimo
v drugo stanje zavesti.
Obredni pripomo~ki so od nekdaj
dajali posebno podporo nad~utnim dogodkom in obredom. Tako tudi radiesteziranje, ki bi ga lahko poimenovali »obred iskanja resnice«, podprejo raznovrstni radiestezijski pripomo~ki. Ti so
lahko enostavni in preprosti ali pa razko{ni in izumetni~eni. Posebej med nihali najdemo raznovrstne oblike in materiale. Va{ osebni slog in resonanca vas
bodo pripeljali do tistega, s katerim se
boste dobro po~utili.
Nekateri radiestezisti ne potrebujejo
orodij, ampak radiestezirajo z rokami ali
pa kot radiestezijsko orodje uporabljajo
kar celo telo. Ta na~in se razvije postopoma, s stalno vadbo. Vendar je za telo
nekoliko naporno, ~e je podvr‘eno neprestanim dra‘ljajem. Bolj prakti~no je,
~e to vlogo prevzame radiestezijsko
orodje, prek katerega se izrazijo na{i
najsubtilnej{i telesni odzivi na prejete
informacije iz nezavednega polja.

BIOTENZOR
Biotenzor je nekak{en nadomestek
preproste bajani{ke {ibe. Primeren je za

Misteriji v `ivo
Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s. p.

Za~etni in nadaljevalni te~aji radiestezije potekajo redno na Zadobrov{ki 88 v Ljubljani. Naslednji
za~etni te~aj se pri~ne v ~etrtek, 5.
novembra, prijave za nadaljevalni
te~aj pa so tudi ‘e dobrodo{le.
Pri~el se bo zgodaj spomladi z uvodnim teoreti~nim delom in nadaljeval
z dvodnevno prakso v naravi. Prijavite se na spletni strani Misteriji.si
v rubriki »Misteriji v ‘ivo« ali z
SMS-sporo~ilom na 041/677 089.
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ZABAVNE, PREPROSTE IN UPORABNE
RADIESTEZIJSKE VAJE
Morda si lahko popestrimo ‘ivljenje in ga spremenimo v igro, dru‘abna
sre~anja pa preoblikujemo iz »prito‘evalnih shodov« v »obrede iskanja
resnice« in u~enje koristnih spretnosti. Zabavne in uporabne vaje, kot so
»Preberi mi misli«, »^igava je pisava«, »Koliko prstov ima{ stisnjenih v pest«,
nam pomagajo razvijati ~utno ostrino in nad~utnost.
Tudi meditacija in dnevne vaje
spro{~anja telesa in uma nam pomagajo, da postajamo bolj prisotni in zavestni, kar dobro slu‘i
sposobnosti razbiranja informacij z radiestezijo.
Primer zabavne vaje: »Pod
skodelico polo‘imo nekaj kovancev. Drugi posku{a z nihalom ugotoviti, koliko jih je. [e bolj zanimivo je, ~e spusti nihalo v kozarec. Ko
nihalo {teje, to lahko sli{imo. Vsak ‘venket kozarca pomeni en kovanec.«
[e ve~ prakti~nih vaj najdete v knjigah Kako uporabljamo nihalo in bajalico in
Osnove radiestezije in bioenergije – dobite ju na Misteriji.si.
ocenjevanje globine ali koli~ine kovin,
rudnin, vodnih tokov in podobnega, kar
le‘i v zemlji in se predhodno odkrije z
drugimi instrumenti. Pogosto se uporablja tudi v energijski in zdravstveni
diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil, ~ajev in
zdravil. ^e spra{ujemo o hrani, ga dr‘imo med osebo in hrano, za katero spra{ujemo. ^e zaniha od hrane k osebi in
nazaj, je hrana tisti trenutek za tisto
osebo primerna; ~e zaniha gor in dol, ta
hrana ni primerna. Pri diagnosticiranju
potujemo po telesu zdravljenca. Ko
za~ne biotenzor opisovati simbol vrtenja
v smeri urnega kazalca, to pomeni pomanjkanje energije ali tudi poslab{anje
stanja na tistem predelu, zato je potrebno posredovanje zdravilne energije.

L-ANTENI
L-anteni obi~ajno uporabljamo na
prostem, za odkrivanje {kodljivih sevanj, iskanje vode, rud in nafte. Nekateri
ju uporabljajo tudi v diagnostiki. To sta
dve kovinski palici, ki ju dr‘imo vzporedno v levi in desni roki. Ko zaznamo

podzemni vodni tok ali zemeljsko sevanje, se palici prekri‘ata. Roke so tiste, ki
L-antenam uka‘ejo, naj se odzoveta. To
povzro~ijo drobni nezavedni gibi, ki jih
brez anten verjetno ne bi zaznali. Lanteni v na{ih rokah te nezaznavne gibe
potencirajo, tako da postanejo vidni, iz
njihove simbolike pa lahko razberemo
odgovor na na{e vpra{anje.

NIHALO
Nihalo je najbolj univerzalno in priro~no radiestezijsko orodje. Njegova
uporaba je stara tiso~e let. Ko se z njim
pove‘emo in se dogovorimo, kateri simbol, ki ga med nihanjem poka‘e, pomeni
da in kateri ne, nam lahko odgovori
prav na vsako vpra{anje, ~e ga pravilno
zastavimo, tako da nam lahko nihalo
odgovori s pritrditvijo ali zanikanjem.
S pomo~jo nihala lahko pregledamo tudi
svoje zdravstveno stanje, pa tudi stanje
svojih nezavednih miselnih vzorcev in
prepri~anj. Uporabno je tudi za radiesteziranje po zemljevidu ter iskanje pogre{anih predmetov in oseb.
Taja Vetrovec
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