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Kot že ime pove je valjček narejen iz poldragega kamna žada, ki ni 
samo lep pač pa mu pripisujejo tudi mnogo zdravilnih lastnosti. Žad 
so uporabljali že od 7.stoletja, ko so ugotovili, da spodbuja prekrva-
vitev, oži pore, skrbi za rožnato polt, omili otekline in zabuhlost ter 
sprošča stres. Telesu in duhu pomaga ponovno najti ravnotežje in 
občutiti notranjo harmonijo. Masaža kože z žadastim valjčkom delu-
je hladilno, gladilno in regenerativno, krepi povrhnjico, izbriše      
mimične gube, negovalni izdelki pa se veliko lažje vpijejo v kožo. 
Pri redni uporabi zmanjša podočnjake in poskrbi za gladko polt. 

UPORABA 
 

Za vidne rezultate ga lahko uporabite vsaj 5 krat na teden po 5-10 
minut. Lahko ga postavite za nekaj minut v hladilnik, da bo imel 
med masažo hladilni učinek na kožo.  
 Najbolje je pred uporabo globinsko očistiti pore in kožo, nato pa 

nežno zapeljimo z valjčkom čeznjo in masirajmo vsak del   
obraza posebej.  

 Začnemo na sredini obraza in se pomikamo z majhnim           
pritiskom proti ušesom.  

 Nadaljujemo pri očeh in se pomikamo do brade.  
 Dvojna brada se prepreči z masiranjem vertikalno od brade  

proti ključnici.  
 Nadaljujemo na čelu, ki ga masiramo vertikalno od oči proti     

lasišču.  
 Po koncu masaže negujemo obraz kot običajno. 

Valjček lahko uporabite kadarkoli želite in kolikokrat želite.  



SMERI IN VRSTNI RED UPORABE 

 

NEGA MASAŽNEGA VALJČKA 

Valjček za obraz lahko umijete z nežnim naravnim milom, 
nato pa ga temeljito posušite z mehko krpo. Po vsaki ma-
saži se lahko veselimo, saj opazimo vedno bolj rožnato in 
sijočo polt, svež občutek in sprostitev na obrazu. Valjček 
lahko uporabimo na vseh tipih kože, pazimo le, da med 
masažo nanašamo na obraz samo nevtralna olja. Seveda 
razlike ne bomo opazili čez noč, a če bomo vztrajni in ga 
uporabljali  vsak dan, bo sprememba vidna že v sora-
zmerno kratkem času.  
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Nihalo je najboljši pripomoček za raziskovanje in napovedovanje vseh izvenčutnih dogod-
kov. Ravnanje z njim je sorazmerno enostavno, rezultati pa izredno natančni. Nihalo je 
orodje za pretvorbo kozmičnih energij v simbole, ki jih naši čuti lahko zaznavajo. Kozmične 
energije delujejo na vsa živa bitja, a le redka imajo sposobnost, da jih direktno zaznajo. Naj-
boljši dokaz so domače živali, ki se pred naravnimi in drugimi katastrofami začnejo nenava-
dno vesti. Na ta način so rešile že marsikatero človeško življenje. Ljudje jih opazimo pred-
vsem takrat, kadar na nas delujejo moteče - na primer slabo počutje pred spremembo vre-
mena.  

DELO Z NIHALOM 

Nihalo deluje tako, da nam s smerjo nihanja odgovarja na vnaprej zastavljena vprašanja. Z 
njim lahko dosežemo prav neverjetne rezultate, saj celo kriminalisti in znanstveniki v stiski 
poiščejo pomoč radiestezistov. Pri delu z nihalom je najbolje, da uporabljamo tabele. Z dve-
ma prstoma leve roke primemo verižico in nihalo nastavimo na izhodiščno točko v tabeli. 
Skoncentriramo se in nihalu začnemo zastavljati vprašanja. Da ga preizkusimo, mu za zače-
tek zastavljamo vprašanja na katera poznamo odgovor. Najprej ugotovimo kako začne niha-
lo nihati, če odgovarja z DA ali NE.  Pri vsakem človeku je ta smer različna. Nekomu pomeni 
DA gor –dol, drugemu levo - desno, tretjemu v smeri urinih kazalcev, itd.  
Ugotovimo tudi, kako močno začne nihalo nihati ob določenih vprašanjih. Ravno tukaj ima-
jo nihala iz poldragih kamnov veliko prednost pred ostalimi materiali. Kamni že sami po sebi 
nihajo in tako ojačajo delovanje kozmične energije. Z nekaj eksperimentiranja bomo ugoto-
vili, da nam nihalo nudi prav čudežne odgovore na vprašanja. Odkrijemo lahko svoje in tuje 
bolezni, najboljše metode zdravljenja, škodljiva sevanja v bivalnih in delovnih prostorih, naj-
demo lahko pogrešane osebe, predvidimo lahko dogodke, ki se bodo zgodili, uganemo šte-
vila na lotu, najdemo izvire podtalne vode, vnaprej se lahko izognemo nevarnostim, itd. 
Možnosti je neskončno, pogoj pa je le, da z nihalom  pravilno ravnamo.  

IZBIRA NIHALA 

OBLIKA  - obstaja mnogo oblik, mi pa izberemo tisto, ki nas najbolj pritegne in za katero 
smo sami prepričani da je najustreznejša. 
VELIKOST – večje nihalo bolj močno niha, vendar počasneje. Začnemo z malim nihalom,  
šele z izkušnjami pa preidemo na večja.  
VRSTA KAMNA – najboljše rezultate dajejo kremeni, kot so kamena strela, ametist,       
aventurin, roževec, sodalit. Izberemo tistega, za katerega čutimo, da je za nas pravi.  
ČIŠČENJE – Nihalo, enako kot vse kristale, vsaj enkrat mesečno očistimo pod curkom tekoče 

vode, nato pa ga za nekaj ur položimo na sonce da se ponovno napolni z energijo.  

NIHALO 



 
 

OSNOVNA TABELA  - S pomočjo te tabele si lahko zastavljamo osnovna 
vprašanja na katera lahko odgovorimo z naslednjimi odgovori: DA 
ALI NE, MOŠKI ALI ŽENSKA, GOR ALI DOL, POVEČANO ALI ZMANJ-
ŠANO, POZITIVNO ALI NEGATIVNO…Prav tako si lahko s to tabelo 
odgovorimo, katera je moja srečna številka, začetnica imena prve 
ljubezni…? 
 

 

TABELA DELOVANJA NAŠIH ORGANOV -  S pomočjo te tabele lahko ugoto-
vimo v kakšnem stanju so naši organi? Kateri deluje dobro ali sla-
bo? Na katerega moramo biti še posebej pozorni in v kako slabem 
stanju je organ, ki ne deluje kot bi moral. 

TABELE ZA UPORABO NIHAL 


