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Radiestezija je le tehnika prebujanja na{e intuicije

Mojzesova palica
Zaradi velike ob~utljivosti biotenzorja
ga uspe{no uporabljajo tudi osebe z
ni‘jo radiestezijsko senzibilnostjo.
»ra{lja« se je ve{~ina rabdomantije ponekod za~ela imenovati ra{ljarstvo. Marsikje
po Sloveniji, zlasti na Štajerskem, {e danes nekateri ljudje
i{~ejo podzemno vodo z enoletno leskovo rogovilico, ki jo
iskalec dr‘i za oba kraka vodoravno pred seboj. Ko dvokraka {iba zaniha gor in dol,
je to znak, da je tam spodaj
podzemni tok ali vsaj mokra
‘ila.
Konec 18. in v za~etku 19.
stoletja se je za to vrsto dejavnosti uveljavil tudi izraz radiestezija. Šele v za~etku petdesetih let prej{njega stoletja pa
se med radiestezijski instrumenti pojavi kopija Mojzesove
palice – {iba, ki se imenuje biotenzor ali preprosto tenzor.

Pisali smo pred
dvajsetimi leti

INSTRUMENT
VISOKE
OB^UTLJIVOSTI
Vsak radiestezijski instrument, tudi biotenzor, deluje
na principu mehani~nega oja~evalca, ki nezavestne, za oko
neopazne mi{i~ne reakcije roke, v kateri dr‘imo instrument, pretvori v vidno in razpoznavno premikanje mehani~nega oja~evalca.
Mehanizem radiestezijskega sprejemanja informacij poteka tako, da se organizem
medija-radiestezista odzove
na sprejete informacije s kr~enjem spleta mi{ic ene ali obeh
rok. Da bi radiestezist mogel
zavestno sprejeti informacije,
je treba te malenkostne nezavestne gibe rok okrepiti. Najla‘e in najenostavneje to storimo s pro‘no palico, katere
en konec radiestezist dr‘i v
roki, medtem ko je drugi konec palice prost. Rahli gibi se
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e redki ljudje vedo, da
je biotenzor, vse bolj
priljubljen radiestezijski instrument, naslednik
Mojzesove palice, ki je najstarej{i znani pripomo~ek za
prerokovanje.
Prizor iz Biblije, ko Mojzes
z udarcem palice ob skalno
steno stori ~ude‘, da iz stene
prite~e voda, danes razlagajo
na razli~ne na~ine. Ena mo‘nost je, da je Mojzes obvladal
ve{~ino prerokovanja-bajanja
s palico in je z njo med drugim mogel na brezpotjih pu{~ave najti vodo. @e veliko prej
so v Egiptu nekateri sve~eniki
obvladali ve{~ine bajanja s
palico, kar so kasneje poimenovali rabdomantija. Mojzes,
ki je o~itno bil dober medij in
vsestranska, vedo‘eljna osebnost, se je verjetno od kakega
rabdomanta nau~il tehnike
bajanja s palico, ki jo je uporabljal ob najrazli~nej{ih prilo‘nostih, zlasti za iskanje
podzemnih voda.
Da so palico na ta na~in
uporabljali ‘e od nekdaj tudi
v na{ih krajih, nam pove ‘e
ljudska primera »Trese se kot
{iba na vodi.« Palica ali {iba
v roki rabdomanta se nad
podzemno vodo za~ne tresti
oziroma nihati gor in dol.
Palico ali {ibo je v srednjem veku zamenjala v dva
vrhova zrasla veja – rogovila,
kot so jih okle{~ene uporabljali v razli~ne namene. Po
nare~ni besedi za rogovilo

Oblika in na~in dr‘anja
biotenzorja
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prena{ajo vzdol‘ pro‘ne palice in povzro~ajo vidno premikanje njenega konca. To
gibanje je lahko razli~no; denimo kro‘enje konca palice v
smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri ali pa vodoravno oziroma navpi~no nihanje.
Biotenzor je najpogosteje
sestavljen iz ro~aja, na katerega je pritrjena pro‘na vzmetna ‘ica, ki ima na koncu ute‘
v obliki obro~ka oziroma prstana. Za visoko ob~utljivost
instrumenta je potrebno dolo~iti optimalni odnos med dol‘ino in debelino pro‘ne ‘ice
ter te‘o obte‘ilnega prstana.

ISKANJE
ODGOVOROV
Biotenzor je treba dr‘ati
tako, da njegov ro~aj le‘i v
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roki radiestezista. Del vzmetne ‘ice, ki
je bli‘e prstanu, naj bo v vodoravnem,
obte‘ilni prstan pa v navpi~nem polo‘aju. Osnovna polo‘aja, ki nam ju lahko
»poka‘e« biotenzor, sta navpi~no in
vodoravno nihanje tenzorjevega prstana. Vodoravno nihanje tenzorja ponavadi predstavlja DA ali pozitivno, navpi~no nihanje pa NE ali {kodljivo. Seveda pa vsak radiestezist lahko sam dolo~i,
kaj zanj pomenijo razli~ni na~ini nihanja
biotenzorja.
Morda bo najbolje, da rokovanje s
tem instrumentom poka‘emo na prakti~nem primeru.
Jo‘e Š. se ‘e vrsto let ukvarja z
radiestezijo. Njegov priljubljeni
instrument je biotenzor. Jo‘etova
mama ima zadnje ~ase stalne te‘ave s prebavo, zlasti kadar zau‘ije stro~nice, ki so kakovosten vir
beljakovin rastlinskega porekla. Za
radiestezijsko testiranje ima Jo‘e na
voljo tri vrste fi‘ola in dve vrsti le~e.
Njihove vzorce da v neprozorne papirnate vre~ke, ki jih ozna~i s {tevilkami od
1 do 5. Ko mama sede na stol, Jo‘e vzame tenzor v delovni polo‘aj, v drugi
roki pa dr‘i vre~ko z zrni. Prstan tenzorja podr‘i med materinim telesom in
vre~ko z vzorcem, ki ga testira. Zdaj
re~e: »Prosim, poka‘i mi, kak{en je vpliv
te stro~nice na organizem moje matere?«
^ez nekaj trenutkov najprej po~asi, potem pa mo~neje zaniha prstan tenzorja
v navpi~ni smeri in poka‘e, da je vpliv
testiranega ‘ivila negativen ali {kodljiv.
Pri dveh vzorcih se je prstan tenzorja
gibal vodoravno in s tem pokazal, da sta
ti ‘ivili ustrezni za prehrano. Katero
izmed teh dveh ‘ivil je bolj{e, pa Jo‘e
vidi po velikosti amplitude, s katero
niha prstan tenzorja; ve~ja vodoravna
amplituda ozna~uje kakovostnej{e, pozitivnej{e ‘ivilo.

ZA VETERINARJE,
ARHITEKTE, ZDRAVNIKE
Zelo velika ob~utljivost biotenzorja
omogo~a, da ga lahko uspe{no uporabljajo tudi osebe z ni‘jo ali srednjo radie-
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Merjenje delovanja pomo‘nega zdravilnega
sredstva z biotenzorjem

stezijsko senzibilnostjo, ki bi pri uporabi
drugih radiestezijskih instrumentov
imele te‘ave. Poglejmo nekaj primerov
iz prakse.
Dr. Vladimir P. v svoji vsakodnevni
veterinarski praksi uporablja tenzor pri
izbiri terapije in v radiestezijski diagnostiki, kadar z racionalnimi merili in pokazatelji ni mogo~e priti do zadovoljivih
rezultatov. Posebno dobre rezultate
dosega v dolo~anju kompatibilnosti
med obolelo ‘ivaljo in terapijami, ki so
mu na voljo.
Dipl. in‘. arhitekture Ljerka D. vodi
svetovalnico za zdravo stanovanje. Pri
svojem delu uporablja biotenzor za
ugotavljanje biolo{ke kakovosti snovi
oziroma materialov za gradnjo in ureditev prostorov. S tenzorjem izbira elemente ureditve prostora, da ga kar najbolj uskladi s posameznikom, ki bo ta
prostor uporabljal.
Primarij dr. Miroslav M. v svoji za-

sebni zdravni{ki praksi uporablja biotenzor pri izbiranju terapije. Pri izvajanju neke terapije pa s tenzorjem dolo~a
njene posamezne elemente. Tako na
primer pri uporabi magnetnega polja
dolo~a optimalni termin terapije, mo~
magnetnega polja in trajanje izpostavljanja magnetnemu polju. S tem maksimalno prilagaja elemente terapije za
posameznega pacienta in njegovo
zdravstveno stanje.
Dipl. in‘. strojni{tva Ante S. se poklicno ukvarja z odkrivanjem tokov
podzemnih voda. ^eprav ponavadi tokove podzemnih voda detektirajo z
ustreznimi instrumenti, on za iskanje v
glavnem uporablja biotenzor. A poleg
ugotavljanja same lokacije toka podzemne vode s tenzorjem uspe{no ugotavlja tudi njegovo globino in pretok, pa
tudi kakovost vode.
@eljko M. je zeli{~ar z dolgoletnimi
izku{njami. Pri svojem delu uporablja
biotenzor, s katerim pred odhodom na
teren na zemljevidu ugotavlja rasti{~a
zdravilnih rastlin. Za vsako svojo stranko posebej pripravlja ~ajne me{anice, pri
~emer si pomaga s tenzorjem, ko ugotavlja skladnost rastlin v ~ajni me{anici
in njihovo koli~ino.
Opisani primeri nam ka‘ejo, da je
biotenzor mogo~e uporabljati kot pomagalo v razli~nih poklicih, enako uspe{no
pa ga lahko uporabimo tudi v vsakodnevnih situacijah. Poleg izbiranja ‘ivil
se uporablja pri izbiranju pomo‘nega
zdravilnega sredstva, pri iskanju primernega prostora za namestitev le‘i{~a
ali ureditev delovnega mesta za utrjevanje harmonije med ljudmi, za izbor
knjig, hi{ne ‘ivali ali rastline in v mnogih drugih primerih, ko racionalne izku{nje ne zado{~ajo za sprejetje odlo~itve ali pa smo pri izboru neodlo~ni.
Ne smemo pozabiti, da je radiestezija
zgolj tehnika prebujanja na{e intuicije,
ki je ni slabo ob~asno poklicati na pomo~. Intuicija je vendarle zveza z na{o
podzavestjo, v kateri so shranjeni mnogi
pravi odgovori.
dr. Boris Farka{
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