Pogovor z avtorjem priro~nika »Osnove radiestezije in bioenergije«

Preganja zle entitete
E

verzalnega energetskega polja infornergije so lahko tudi zelo zoprS posebno barvno
macijo, ki jo zabele‘i radiestezijski inne. Sam odkrivam elementale
strument v obliki simbola:
‘e pet let in ugotovil sem, da
grafiko, univerzalno
»Zagnano sem delal samostojno in se
jih je mo‘no odpravljati. Moja prva
za{~ito, odpravim
u~il. @e po dveh, treh letih ~lanstva v
ugotovitev je bila o zelo enostavnih eleljubljanskem dru{tvu radiestezistov sem
mentalih, potem pa sem videl, da je teh
zablodele elementale,
na priporo~ilo tedanjega predsednika in
vrst energijskih bitij ve~. Najprej sem
du{e in implantate.
z njegovo pomo~jo za~el voditi te~aje;
imel v meditaciji videnje, da je elemenpredaval sem osnovne stvari o radietal kroglaste oblike in ima inteligen~no
jedro. Potem sem to raziskal {e radie»Najbolj intenziven te~aj je bil pri steziji. Takrat ni bilo nikogar, po Milenstezijsko in ugotovil, da je res tako. In Milenku Ro{u starej{emu pred kakimi ku Ro{u v Ljubljani ni bilo ve~ kak{nih
~e sem pri ~loveku odkril tako bitje, trinajstimi, {tirinajstimi leti. Pred tem javnih te~ajev. Tako sem za~el, ~lovek
sem ga odpravil,« je med drugim v sem bil na te~aju radiestezije in bioener- pa se na tem podro~ju neprestano dopogovoru za Misterije povedal Igor gije pri Stanetu Oblaku, v Ljubljano je grajuje, z delom zori, spoznava in odkriZiernfeld, ki je na podlagi svojih ve~ hodil predavat dr. Stanko Farka{ iz Za- va nove stvari. Na tem podro~ju se
kot petnajstletnih izku{enj napisal greba, pa Osman Hasanpa{i}, tudi nje- venomer u~imo; kogar koli sre~am, ki
priro~nik »Osnove radiestezije in bio- ga smo vabili, da je predaval o radieste- se spozna na radiestezijo, mi velikokrat
energije«, ki je julija letos iz{el v zalo‘- ziji in bioenergiji v na{em dru{tvu,« se odkrije vsaj kak{no malenkost, ki mi
bi Ara in je naprodaj v vseh slovenskih spominja prvih let spoznavanja paranor- pride prav za nadaljnje delo.«
V te~ajih, ki so bili v za~etku orgaknjigarnah.
malnih sposobnosti, da prikli~e iz uninizirani v okviru dru{tva, je
Igor Ziernfeld je znan slodobilo potrdilo ‘e okrog 600
venski radiestezist, ki se rad
ljudi. Na leto se prijavi na te~aj
odzove in pomaga tudi tedaj,
radiestezije in bioenergije kako gre za zelo nenavadne re~i,
kih {estdeset ljudi. To so samo
ko v hi{ah stra{i, premetava
novinci, nadaljevalnih te~ajev
predmete …
pa v Sloveniji ni, ~eprav si
»Pred petnajstimi leti sem
nekateri takega te~aja ‘elijo:
po naklju~ju dobil v roke neko
»Te~aja nisem nadgrajeval,
nihalce, malo nihalce in sem
ker
gre le za stvari, ki so dose za~el igrati. Hitro sem ugodane v malenkostih. Vsak tetovil, kako to sijajno deluje,
~aj prinese za malenkost nokako se nihalo odziva. To me
vega, bistvo pa ostaja isto.
je zasvojilo. Potlej pa sem zaKdor ‘eli obiskati te~aj radie~el delati. Na veliko. Vpisal
stezije, me lahko pokli~e. @al
sem se v dru{tvo radiestezissem te~aje nekako omejil na
tov Ljubljana,« se spominja
mesec marec, a ~e bi bilo res
svojih radiestezijskih za~etveliko zanimanje in bi se zbrakov dolgoletni predsednik in
lo dovolj slu{ateljev, bi lahko
sedanji podpredsednik ljubpredaval tudi izven mar~nega
ljanskega dru{tva radiesteziprograma. Na te~aju je lahko
stov.
najve~ {tiriindvajset ljudi. Ve~
Navdu{enje nad nihalcem
ga je pripeljalo v {tevilne te- Radiestezist in bioenergetik Igor Ziernfeld je dosegljiv na {tevilkah jih ne vzamem, ker delam z
vsakim te~ajnikom, vsakega
~aje:
01/721-25-81 in 031/581-871.
»
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Piramida za za{~ito prostorov

posameznika nadzorujem, ugotavljam,
kako mu gre, mu pomagam, svetujem.
Doslej so bili vsi zadovoljni.«
Vodenje te~ajev je le najbolj javni del
Ziernfeldovega delovanja, najpomembnej{i pa je mimo izdelave nihal in za{~it
preiskovanje stanovanj ter prostorov v
podjetjih, vrtcih in {olah. Veliko {ol je
pregledal predvsem v Ljubljani, pa seveda tudi drugje po Sloveniji:
»Obi~ajno me pokli~e ravnatelj ali
ravnateljica. Odgovorna oseba, ki me
pokli~e, je radiesteziji naklonjena in ve,
da obstajajo {kodljivosti. Grem in opravim preiskavo, seveda pa moram imeti
na~rt {ole. Glavne ugotovitve vnesem v
na~rt takoj na kraju merjenja, doma pa
{e enkrat radiestezijsko izvedem kontrolne meritve in potem poro~ilo oddam
naro~niku. Prostore tudi ustrezno za{~itim z mojo za{~itno piramido, narejeno
iz posebne plasti~ne mase, iz kerrocka.
Piramida odli~no za{~iti prostore, kar
potrjujejo tudi zelo {tevilne pozitivne
povratne informacije.
S kerrock piramido za{~itim tudi
prostore v podjetjih. To popolnoma
zado{~a. Na vsakih trideset metrov
pride po ena piramida. V manj{ih podjetjih je dovolj ena sama, v ve~jih pa jih
postavim pa~ ve~, da pokrijem cel objekt. Za{~ite so nujno potrebne in ko jih
postavim, jam~im, da so vse energijske
te‘ave odpravljene. Dolgo ~asa sem
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delal kontrolne meritve, kako deluje
za{~ita. Izkazalo se je, da je kar v redu.«
Takoj ko postavijo za{~ito, ljudje to
ob~utijo, zlasti tisti, ki so bolj ob~utljivi
za tovrstna sevanja:
»Situacija se popravi, tako da se bolje po~utijo, morda se bolezensko stanje
celo za~ne izbolj{evati. Seveda ~e ne gre
za prehudo bolezen; ~e so te‘ave huj{e,
recimo rakava obolenja, to traja dlje in
je, razumljivo, potrebno zdravljenje.«
Bi lahko rekli, da se ukvarjate tudi z
zdravljenjem?
»Da, vendar manj kot z drugimi
stvarmi, ~eprav se mo~no trudim, da
odpravim energetske anomalije pri ljudeh. To pa je prvi pogoj, da je zdravljenje uspe{no. Manj{e te‘ave ponavadi
lahko odpravim, nekaterim pa lahko
zelo dobro pomagam tudi pri resnej{ih
zdravstvenih te‘avah. Seveda pa je to
odvisno od primera do primera.
Prvenstveno se ukvarjam z odkrivanjem {kodljivih energij v prostorih,
najve~ v stanovanjih in stanovanjskih
hi{ah, pa tudi v podjetjih. Ponavadi
energetsko pregledam tudi zaposlene
ter jim odpravim anomalije, uredim
energijski sistem in primerno svetujem.
Pri manj{ih te‘avah lahko sam kaj naredim, ~e pa bolezen ‘e nekaj ~asa traja,
priporo~im kakega terapevta. Zdravstveno diagnostiko in energetsko uravnove{anje zaposlenih naredim v sklopu
pregleda firme, to je pa~ treba in sodi
zraven. Pregledam posamezne prostore,
pisarne, in ~e pri zaposlenih ugotovim

Egiptovska nihala

Priro~nik za radiestezijo in bioenergijo

kak{no anomalijo, jih vpra{am, ali smem
pomagati. To narekuje radiestezijska
etika, ki prepoveduje, da bi radiestezist
kar koli delal na silo; smem opravljati
le tiste storitve in meritve, za katere sem
dobil dovoljenje.«
Za{~itno piramido je mogo~e kupiti
v trgovinah, kjer prodajajo tudi druge
radiestezijske izdelke, denimo v trgovini Aurea v BTC v Ljubljani. Ali jo more
postaviti na pravo mesto ~lovek, ki ni
pou~en o radiestezijskih skrivnostih?
»Kamor koli jo postavite, deluje, vendar je v vsakemu prostoru neko mesto,
kjer zaradi dolo~enih energij piramida
ne deluje optimalno in tako na daljavo,
po telefonu svetujem, ali jo je potrebno
premakniti in za koliko. V~asih zado{~a
‘e premik za pol metra.«
Razen {kodljivih sevanj raziskuje
tudi podro~ja z blagodejnimi sevanji:
sodeloval je v Pomurju pri meritvah
okrog Bukovni{kega jezera, raziskoval
je v Razkri{kem kotu, v @i~ki kartuziji,
v Podlipi pri Vrhniki, kontroliral je
Tunji{ki gaj, na povabilo ob~ine Duplek
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Biotenzor uporabljamo predvsem v energetski in zdravstveni diagnostiki ter pri izbiri ‘ivil,
~ajev, zdravil.

je pred nedavnim ugotavljal sevanja na
Vurbergu.
Avtor novega priro~nika meni, da je
po Sloveniji kar precej krajev z blagodejno energijo:
»Teh preiskav se kar malo otepam.
Zato, ker ljudje potem mno‘i~no odhajajo na taka mesta in tam miselno odlagajo negativne vibracije, tako da se podro~ja z blagodejnimi informacijami s~asoma
malo zapackajo. Kdor blagodejne energije odkriva, je dol‘an te energije potem
tudi kontrolirati in podro~je ob~asno
o~istiti.

Plastificirana rozeta s {estimi razli~nimi
skalami za ugotavljanje energetske frekvence prostora, predmetov in oseb, za ugotavljanje radiestezijskega potenciala, vitalnih
energij, primernosti hrane, pija~, ~ajev, zdravil, zemeljskih sevanj in vibracij ...

Kadar se kje v Sloveniji pojavi kaka
zelo neprijetna stvar, ko po zraku fr~ijo
predmeti, stvari se premikajo same od
sebe, ljudje sli{ijo nenavadne zvoke …
re{itev pa ni in ni. Zakaj?
»Take dogodke obi~ajno povzro~a
nepravilno vrtenje ~aker pri ~loveku, to
pa dolo~eni blode~i elementali. Sam
odkrivam elementale ‘e pet let in ugotovil sem, da jih je mo‘no odpravljati. Moja prva ugotovitev je bila o zelo enostavnih elementalih, potem pa sem videl, da
je teh vrst energijskih bitij ve~. Najprej
sem imel v meditaciji videnje, da je elemental kroglaste oblike in ima inteligen~no jedro. Potem sem to raziskal {e
radiestezijsko in ugotovil, da je res tako.
In ~e sem pri ~loveku odkril tako bitje,
sem ga odpravil. Elementali so energijska bitja, ki jih ljudje ve~inoma sami ustvarjajo. Zelo negativne koncentrirane
misli lahko ustvarijo energijsko zasnovo, ki ima – ker je bila ustvarjena na
mentalni ravni – tudi neke vrste inteligenco. Inteligenco v tem smislu, da za
svoj obstoj potrebuje energijo, to pa
obi~ajno ~rpa pri ljudeh.
Za odstranjanje teh bitij uporabljam
poseben postopek. Nedavno sem odkril
tudi univerzalno za{~ito, ki ne odstranjuje le blode~ih elementalov, marve~
tudi du{e in implantate. Prej sem pogosto radiestezijsko spra{eval, ali smem
skonstruirati tak{no za{~ito, a sem vedno dobil negativen odgovor. Ker pa sem
bil stalno v stiku z ljudmi s tovrstnimi
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te‘avami in jim odpravljal elementale,
sem pred pol leta naposled dobil tudi
za{~ito za njihovo odpravljanje. Potem
pa sem dobil informacijo, da lahko skonstruiram univerzalno za{~ito za odpravljanje blode~ih elementalov, du{ in implantatov. Zdaj lahko z univerzalnim
pripomo~kom, posebno barvno grafiko,
odpravim vse te zoprne energije. Dovolj
je, da v prostor polo‘im univerzalno
za{~ito in po dveh minutah ni v bli‘nji
okolici ne zablodelih elementalov, ne
du{ in ne implantatov.
In kdaj ljudje pokli~ejo mojstra za
preganjanje zoprnih energij?
»Naj opi{em en primer. Neka gospa
iz Posavja me je pred dvema letoma
poklicala, da ima h~i velike psihi~ne
probleme. @e pred tem je iskala pomo~
pri bioenergetikih, psihoanalitikih, seveda tudi zdravnikih, ki so jo hospitalizirali, a ji nikakor niso mogli pomagati.
Pri njej sem na{el prisotnost du{, in
resni~no se je prepirala z nekimi bitji, kot
da so pri njej. Za~el sem te du{e odpravljati in po kak{nem mesecu se je h~erino
stanje tako izbolj{alo, da sedaj dela povsem normalno.
Kak{ne du{e so to bile?
»Du{o ima vsak ~lovek in ko umre,
gre du{a v neko raven, ki ji je dolo~ena.
V~asih pa se du{e gibljejo tudi malo med
fizi~nim svetom in ravnijo, kamor bi
morale oditi, ter ljudem povzro~ajo
razli~ne te‘ave: v~asih ljudje te du{e
~utijo fizi~no kot nek dotik, v~asih jih
lahko vidijo …
Koliko ~asa traja odpravljanje du{?
»^e {e niso dolgo prisotne, se da
hitro pomagati, ~e pa so v ~lovekovi avri
dlje ~asa, so posledice huj{e in je postopek seveda dalj{i.«
Ima to kak{no vzporednico z eksorcizmom?
»Morda gre pri tem za zelo hude oblike blode~ih elementalov, ki jim sam
pravim visoko inteligen~ni elementali;
ti so lahko zelo nevarni in jih je te‘ko
odpravljati. Zanimivi so tudi implantati kot tretja vrsta teh energij. To so vesoljska bitja, ki vdirajo v ~lovekov ener-
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Univerzalna za{~ita pred {kodljivimi energijskimi entitetami.

gijski sistem ne glede na to, ali ima
na~eto ali lepo zaprto avro.
Opa‘am, da se v dolo~enih okoljih
zadr‘ujejo posamezne vrste blode~ih elementalov, ponekod jih je ve~, ponekod
jih ni, ponekod prihajajo in odhajajo …«
Je teh bitij v Sloveniji ve~ kot nekdaj?
»Ja, precej jih je. Skoraj se ve~ ne zgodi, da pri preiskavi ne bi naletel na
~loveka brez blode~ih elementalov ali
implantatov ali pa du{. To smo odstranjevali z biorgonomijo, sedaj pa to delam enostavnej{e.«
Z novo univerzalno za{~ito proti tem
energijam?
»Da. ^im jo postavim v prostor, vse
te entitete izginejo.
Ljudje si lahko tak{no za{~ito kupijo. Tam, kjer prodajajo moja nihala,
rozete in za{~itne kerrock piramide, je
na voljo tudi komplet za za{~ito pred
blode~imi elementali, du{ami in implantati. Naprodaj je ve~ja kvadratna za{~ita
za prostor, v kompletu pa so {e {tiri
majhne za{~ite, ki jih lahko nosimo s seboj, v ‘epu, denarnici in smo stalno
za{~iteni. Ve~jo pa polo‘imo v prostoru
tako, da jo damo na mizo ali na tla ali
pa jo prislonimo na zid. S tem se obranimo vseh dosedaj znanih entitet. Seveda
pa se lahko pojavi spet kaj novega, tako
kot prihajajo nove bolezni …«
Jo`e Vetrovec



