
ENERGIJSKE ZNAČKE 

 

Poleg množice dogodkov je celjska Evropska razstava psov prinesla tudi nekaj svetovnih 

premier – med njimi je tudi inovacija bioenergetika in izumitelja Vilija Poznika 

 

Vili Poznik, upokojeni celjski podjetnik, je velik človekoljub in vsakič, ko pridem v njegov 

laboratorij, je ozračje nabito s pozitivno energijo, z vibracijami, kot pravi sam. Njegove 

prekipevajoče ideje bi komaj sproti uresničevalo pol stotnije sodelavcev, pa jih na žalost (ali 

na srečo) nima. Ima pa veliko srce, ki bije tudi za živali v stiskah. Njegovo nihalo v desni roki 

»odgovarja na vprašanja« in njegove meritve prepričajo še tako zagrizene skeptike. Malo je 

ljudi, ki ne poznajo njegovih informiranih skodelic in kozarcev, zaščit za mobilne telefonske 

aparate… seznam njegovih izdelkov - poleg mnogih inovacij za medicinsko uporabo - je res 

dolg. Podjetje Medicinska oprema Poznik se že vrsto let ukvarja s pretvorbo besednih 

informacij v numerične in z zapisom le-teh na različne predmete, ki so uporabni za ljudi, 

živali in rastline. 

Za pomoč ljudem je bil izdelan informacijski obesek, ki na različnih medijih in v različnih 

oblikah pomaga svojemu lastniku pri premagovanju zdravstvenih težav: zvišuje odpornost, 

zmanjšuje stres, zmanjšuje bolečine in težave pri kroničnih boleznih, pomaga pri celjenju ran 

in zlomov, dodaja prepotrebno življenjsko energijo… Glede na to, da imajo tudi pri 

Poznikovih pasjo veteranko višavko Bubo, ki bi ji taka pomoč pri skoraj šestnajstih letih še 

kako prav prišla, od ideje do dejanja ni bilo več daleč. Vili Poznik dobro ve, da psi zbolevajo 

za več ali manj enakimi boleznimi kot ljudje, le energetsko nihanje oziroma vibracija se meri 

na drugi frekvenci.  Pri prenosu informacij, ki pozitivno vplivajo na lastnika obeska, Vili 

Poznik uporablja orgonske sevalnike. Slednji so že dobro poznani in uveljavljeni v 

slovenskem prostoru, vendar je za prenos informacij, ki bi koristile tudi živalim, moral Vili 

Poznik po informacije preko Atlantika. Pri svojem delu je opazil, da žival, posebej pes, 

velikokrat nase prevzame bolezen od svojega skrbnika, da ga razbremeni, hkrati pa 

nemalokrat zboli žival sama. V obesek je s sevalnikom prenesel cel niz informacij o obrambi 

pred najrazličnejšimi boleznimi, poleg tega pa tudi poskrbel, da se psu, ki nosi obesek, poveča 

energija, postane manj dovzeten za bolezni, s skrbnikom pa vzpostavi boljšo komunikacijo. 

Ker vsi, ki šolamo in vzgajamo pse, zelo dobro vemo, da z boljšo komunikacijo lažje 

dosežemo dobre rezultate in pristen stik, je energijski obesek dobrodošla pomoč tudi za 

povsem zdrave pse. 

Pri izdelavi obeska so s pomembnimi informacijami sodelovali številni strokovnjaki, tudi 

veterinarji in psihoterapevt. Večina telesnih bolezni namreč tudi pri psih izvira iz psihe, 

največjo težo pa pri tem nosi pasji skrbnik, ki s svojim značajem in odnosom do psa oblikuje 

tudi pasji značaj. S psihoterapevtskega vidika se z nošenjem obeska namreč uravnavajo 

najgloblja čustva, kot so strah, žalost, veselje….   

Obesek je certificiran srebrni unikatni izdelek Zlatarne Celje. Prva stran je po želji lastnika 

namenjena fotografiji psa in podatkom (imenu, telefonski številki lastnika…), druga stran pa 

je polna simbolov in številk, ki običajnemu človeku nič ne pomenijo. V sredini je mreža, t.i. 

ojačevalec informacij, te pa so na drugi strani kroga izpisane v obliki numeričnih kod. Na 

vsak unikatni obesek iz Zlatarne Celje posebej nato v podjetju Medicinska oprema Poznik 

vnesejo informacije. To pomeni, da aktivirajo numerične kode, ki so predhodno lasersko 

vgravirane v srebro. Način vnosa informacij je podoben kot pri že prej omenjenih izdelkih: 

informiranem kozarcu, zaščiti telefona… 

Pri raziskovanju se je Vili Poznik srečal tudi z nekaj specifičnimi težavami sodobnih psov, 

zato je na obesku posebno pozornost posvetil najbolj pogostim: alergijam, stresu, strahu, 

vedenjskim motnjam. Pri človeku informirani obeski delujejo na vse štiri ravni življenja, pri 

psu pa prednostno na fizično zdravje in na vedenjski nivo. Vili Poznik poudarja, da ima vsaka 



živalska vrsta svoje (energijske) lastnosti, zato obesek za psa ne ustreza npr. mačkam. Ena 

izmed prvih poizkusnih skupin živali so bile krave, natančneje čreda dvanajstih. Lastnik je za 

eno od njih povedal, da je povrgla mrtvo tele in se po tem dogodku oddaljila od črede. Drugi 

dve pa sta bili očitno tako zelo nezdružljivi, da sta se na paši ves čas bodli z rogovi. Vili 

Poznik se je s sodelavci lotil dela in z meritvami ugotovil, katere informacije bi bile za živali 

in njihovo psiho-fizično stanje najbolj potrebne. Z njimi je obogatil vodo, ki so jo živali pile 

in razrešil težave. 

Pes obesek nosi pripet na ovratnici tako, da je gravirana stran obrnjena navznoter proti dlaki. 

Trajanje uporabe obeska je odvisno od počutja psa. Če je pes slabega zdravja in mu 

primanjkuje življenjske moči, so meritve pokazale, da se mu energetska raven zviša za 

tolikšen del, kolikor mu je primanjkuje. Sicer pa pes obesek lahko nosi ves čas in lahko z njim 

nadomesti identifikacijsko značko. Individualno narejeni obesek je seveda nekoliko dražji. 

Sčasoma, je prepričan Vili Poznik, bo mogoče izdelati tudi obeske, ki bodo nosili še več 

uporabnih podatkov in tako bomo informacijsko tehnologijo še bolje izkoristili v dobro naših 

štirinožcev. Glede na ceno, ki jo zaradi našega načina življenja plačujejo, je tak obesek 

najmanj, kar mu lahko ponudimo v pomoč.  
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