
„Švytuoklės pasauliai“ yra pirma iš dviejų knygų 
radiostezijos tema; antroji vadinasi „Virgulės pasau-
liai“. Radiostezija reiškia spinduliavimo jutimą; šis 
gebėjimas būdingas visiems gyviems sutvėrimams 
(žmonėms, gyvūnams ir augalams).

Norint praktiškai pritaikyti šį gebėjimą, reikalin-
gas ypatingas jautrumas spinduliuotei, virpesiams, 
įspūdžiams ir kitiems dalykams, kuriuos mes visi 
jaučiame ir kurie gali būti matomi, pasinaudojus 
švytuokle, arba virgule. Tai, ką matome, galime su-
prasti ir įvertinti, remdamiesi tam tikrais principais ir 
metodais, kuriuos kiekvienas galime išmokti.

Švytuoklė arba virgulė yra stiprintuvai, kurie paro-
do, ką jaučia radiostezistas, tai yra žmogus, laikantis 
rankoje švytuoklę ar virgulę. Radiostezistas yra kar-
tu ir gavėjas, ir siuntėjas.

Abi knygos parašytos remiantis praktika ir yra skir-
tos praktikams, todėl bus ypač naudingos prade-
dantiesiems. Tačiau ir pažengusieji galės rasti sau ką 
nors naujo šioje informacijos gausoje.

Šias knygas rašiau, norėdamas pažadinti jumyse 
gebėjimą pajusti spinduliuotę. Apie radiosteziją 
galima rasti daug įvairios literatūros, bet praktinių 
instrukcijų esti nedaug. Prisiminkite: gerai jausti 
spindulius yra menas, sąmoningai taikyti šį sugebė-
jimą – mokslas.

Knygos autorius, grafikai, redaktoriai ir leidykla linki 
jums sėkmės šiame kelyje. Mūsų parengto praktinio 
vadovo moto: praktika yra kelias į meistriškumą!

Pratarmė

Johanas Volfgangas Gėtė

„Tik tam 
prilygsti,

kas tavy įvyksta.“* 

* J. V. Gėtė „Faustas“, vertė Antanas A. Jonynas. 
Čia ir toliau – vertėjos pastabos.

Linkiu jums daug malonių 
akimirkų su švytuokle!

Markus Schirner

4



Ši knyga yra praktinis vadovas, skirtas palengvinti 
darbą su švytuokle ir virgule kasdieniame gyveni-
me. Trumpos ir konkrečios instrukcijos padės greitai 
išmokti dirbti su švytuokle.

Rašydamas šią knygą nekėliau sau tikslo gilintis į 
darbo su švytuokle filosofiją ar paaiškinti, kokios 
energijos čia veikia. Tačiau, be abejo, šios žinios bū-
tinos, tad rekomenduoju nuodugniai patyrinėti šias 
temas. Knygos gale rasite naudingos literatūros są-
rašą.

Įžanga

Bendra informacija
Iš esmės kiekvienas žmogus gali dirbti su švytuokle 
ar virgule. Šis gebėjimas gali susilpnėti tik dėl kelių 
priežasčių, todėl pirmiausia noriu atkreipti jūsų dė-
mesį į du svarbius punktus:

• Praktika, praktika, praktika – čia kaip mokyklo-
je, norėdami kažką išmokti, turime žengti pirmą 
žingsnį ir nesiliauti toliau mokytis, tobulėti, nuo-
lat išbandyti, ką išmokome, ir praktikuotis.

• Klaidos yra neatskiriama mokymosi proceso da-
lis. Neklystančių nėra. Tačiau, jei imsitės darbo be 
egoistinių minčių, dėl kitų gerovės ar vien tik siek-
dami dvasinės brandos, gausite tikslius, aiškius ir 
patikimus rezultatus.

Išmokti naudotis švytuokle ar virgule padės tik prak-
tinis darbas. Judėkite pirmyn žingsnis po žingsnio, 
prisimindami šios plačios temos pagrindines mintis.
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Pagrindinės mintys
• Darbo su švytuokle rezultatai atspindi žmogaus 

protinio ir dvasinio išsivystymo lygį.

• Didindami savo jautrumą, pagerinsite savo ge-
bėjimą dirbti su švytuokle. Kuo jautriau jusite ir 
suvoksite savo aplinką, tuo tikslesni bus rezulta-
tai.

• Jei norite dirbti su kitais žmonėmis, subtiliaisiais 
planais ar aukštesniaisiais dvasiniais pasauliais, 
pirmiausia turite išsilaisvinti nuo egoizmo. Nau-
dokite švytuoklę tik dėl šių priežasčių:
• Kad lavintumėte protą, skatinami nuoširdaus 

troškimo įgyti žinių, – dėl tiesos.
• Kad nesavanaudiškai padėtumėte kitiems 

žmonėms ar sutvėrimams.
• Kad išsaugotumėte savo sveikatą.

• Niekada nesiimkite darbo su švytuokle dėl savo 
ego.

• Nenaudokite švytuoklės vien tam, kad parody-
tumėte kitiems žmonėms, kaip tai daroma, taip 
pat nenaudokite švytuoklės ateičiai nuspėti.

• Dirbdami visą dėmesį sutelkite į problemą arba 
į klausimą. Švytuoklė parodo teisingą atsakymą 
tik tada, kai kūnas ir protas dirba išvien.

• Nuolat pasitikrinkite save ir nelaikykite savęs 
neklystančiais. Bet kuris jūsų gautas rezultatas 
gali būti klaidingas.

• Vidinis nuolankumas, dėkingumas ir pagarba 
kosminėms jėgoms, su kuriomis susiliečiate, 
naudodami švytuoklę, visada turėtų būti neats-
kiriama darbo su švytuokle dalis.
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Praktinis darbas su švytuokle

Kokią švytuoklę pasirinkti?
Viskas priklauso ne nuo švytuoklės, o nuo žmogaus, 
kuris ja naudojasi! Netapkite priklausomi nuo įran-
kio, nes tai apriboja jūsų laisvę (ir gali neigiamai pa-
veikti darbo su švytuokle rezultatus).

Rinkdamiesi švytuoklę pasikliaukite savo intuicija. 
Pasirinkite tokią švytuoklę, kuri jums patinka!

Ją taip pat galite pasidaryti patys. Paimkite siūlą, 
grandinėlę ar plauką ir pakabinkite ant jo svorį – 
varžtą, sagą, kamštį ar bet kokį kitą daiktą.
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Eteriniai aliejai
Kokį bazinį aliejų naudoti? Kiek ml/g bazinio aliejaus 

naudoti mišiniui?

Ar reikia atskiesti su 
baziniu aliejumi?

Kiek kartų per dieną reikia 
naudoti eterinį aliejų 

arba mišinį?

Kiek laiko reikia naudoti eterinį aliejų 
arba mišinį?
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