PYRAMIDA

Pyramida obecně:

Pyramida se chová jako tvarový zářič. Podle dr. Tillera každý organismus a každý materiál
vyzařuje a absorbuje určité množství energie. Všechny nemoci pocházejí z disharmonie mezi
frekvencemi člověka a energetickou normou, kterou určuje kosmos. Člověk může existovat jako
zdravý a spokojený jedinec jen tehdy, když mezi ním /tj. jeho tělem, duší/ a prostorovou
strukturou kosmu vládne harmonie. Bylo zjištěno, že energetické pole uvnitř pyramidy je silnější
a proto příznivěji působí na zdravotní stav. Tvar pyramidy harmonizuje kosmické energie jin a
jang. Zatímco ve vrcholu pyramidy je silnější jin, u základny je více jang. V 1/3 výšky pyramidy
přechází jin v jang a naopak. Tam vládne klid a harmonie. Účinky pyramid dále ovlivňují teplota
a vlhkost vzduchu, stav iontových částic v ovzduší, působení barev, otáčivý pohyb Země
(účinek se liší ve dne a v noci) a také fáze Měsíce a astrologické působení planet.

Co na to věda:

Energií pyramid se zabývalo již mnoho vědců. Je však velmi těžké objasnit podstatu
pyramidálního jevu, neboť pyramida vzdoruje všem metodám výzkumu. Vědci za pomoci
citlivého a moderního materiálu v nitru pyramidy pořídili spoustu spektografických záznamů.
Naměřené hodnoty se však hodinu od hodiny zcela nepochopitelným způsobem měnily.
Zajímavé výsledky přináší fotografování aury. Pomocí aurakamery byly porovnáno aurické
vyzařování některých lidí před a po působení pyramidy. Všechny fotografie potvrdily, že
pyramidální energie roztáčí čakry, odstraňuje energetické bloky, vitalizuje a harmonizuje
člověka. Aura se po působení jeví jako uspořádanější a člověk vyzařuje energii pozitivnější
frekvece, která se projevuje v auře purpurovou barvou.
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Jak můžete vnímat vliv pyramidy:

Můžeme pociťovat třeba jemné brnění. Můžete mít pocit, že čas tu běží jinak než okolo. Někteří
lidé pociťují tlak v nemocných částech těla, mají těžké nohy. Na konci relaxace dochází k
psychickému uvolnění, přílivu energie a tepla. Nejvnímavější jsou vůči této energii děti, neboť
nemají problémy s uvolněním. Japonští vědci uskutečnili pokusy s dětmi do jednoho roku. Děti
se při pobytu v pyramidě nejenom ztišily, ale i nasměrovaly hlavou na sever a spokojeně
usnuly.

Pozitivní změny může návštěvník pyramidy pocítit již po první návštěvě.

Co můžete očekávat od pobytu v pyramidě:

Léčení.

V pyramidě se tělo léčí a harmonizuje. Dochází k postupnému vyrovnávání energií. Pyramida
přispívá k relaxaci a k rychlejší regeneraci organizmu. Nejprve se zlepší stav energeticky
nejslabších míst - orgánů postižených nemocí, nedoléčených, zablokovaných atd. Při léčení a
regeneraci se přitom uplatňuje holistický princip - tělo si samo určí priority. Jak se lepší stav
problematických míst v těle, energie lépe proudí po drahách a probíhá samoléčebný proces. Při
první terapii se organismus obvykle čistí, druhý den můžeme pozorovat i více zabarvenou moč.
V pyramidě poměrně rychle odeznívají neurotická onemocnění, oběhové a dýchací potíže.
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Nejvýraznější účinky ale mohou podle odborníků pozorovat lidé s potížemi pohybového
aparátu. Pyramida dokáže pomoci od revmatismu, onemocnění páteře či kloubů. Dále při
rekonvalescenci a léčbě některých degenerativních chorob.

Dále pobyt v pyramidě vyrovnává tlak. Snižuje vysoký krevní tlak a naopak zvyšuje velmi nízký.
Obézním lidem pomáhá při odtučňování, podporuje léčbu páteře i chronických onemocnění a
prokrvuje pokožku.

Při nejméně třicetiminutovém pobytu v pyramidě se zhruba po dvanácti seancích léčí řada
kožních chorob a většina chorob sliznic. Pobyt je doporučován i lidem s cukrovkou. Efektivní je
pyramidální léčba migrén.

Pyramidální energie pomáhá i při angíně, nachlazení, žaludečních vředech, při různých
bolestech či zánětlivých stavech, degeneraci obratlů a vápenatění tepen, při otravě jater,
problémech se srdcem.

Pobyt rovněž přspívá k hojení zranění šlach, natažených svalů, bolestech zubů, atd.

Pyramida má velmi uklidňující účinek na stresované a nervózní lidi. Kdo se cítí vyčerpaný, už
po několika minutách pociťuje obnovující a oživující účinek. V mnoha případech se tímto
způsobem odstranily deprese.
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V pyramidě se aura nezvětšuje, ale jakmile se daná osoba od pyramidy vzdálí, její aura naroste
až na čtyřnásobek.

Optimální délka jednoho pobytu v pyramidě je 30 - 45 minut. Pobyt v pyramidě nenahradí
lékařskou péči a neřeší vše. Nicméně i u lidí, kteří prodělali operaci nebo třeba chemoterapii, je
možné prostřednictvím pyramidy nastolit rovnováhu v organismu nutnou pro vyléčení. Po
delším používání pyramidy (tedy cca po 10 pobytech), lze pozorovat zlepšení stavu nervového
systému, ustupují bolesti různého druhu a původu. Bolesti hlavy obvykle ustupují už po
půlhodinové seanci. Nervové napětí se cca po 45 minutách mění na stav uvolnění a
sebeuvědomění, prožitek nárůstu energie.

Meditace.

Pobyt v pyramidě umožňuje snazší navození meditačních stavů, které bývají rovněž hlubší.

Učení a koncentrace.

Pobyt v pyramidě má významný vliv na koncentraci a soustředění. Významně tedy podporuje
proces učení. Navozený stav poté vydrží i po opuštění pyramidy a udržení stavu je samozřejmě
individuální.

Významný vliv má pyramidální energie na děti dyslektické. Jejich soustředění při učení je
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podstatně vyšší. Děti se v prostoru pyramidy rády zdržují, vydrží si déle hrát, jsou klidné a
spokojené. Při pokusech bylo zjištěno, že je člověk schopen si zapamatovat o 20 % více cizích
slovíček, působí-li na něho pyramidální energie a u dětí je to až o 30 % více.

Co vás v pyramidě nečeká:

Pyramida nemá žádné škodlivé účinky, či škodlivé vedlejší účinky při vaší léčbě jinou terapií.

Další využití pyramidy:

Skladování potravin – vydrží v pyramidě déle čerstvé

Sušení bylinek – uchovají si více účinných látek

Zlepšování kvality vody. Voda nabíjená v pyramidě je svou strukturou podobná vodě, kterou
máme v buňkách, takže ji buněčné stěny lépe absorbují. Pyramidální voda je měkčí, čímž se
zlepšuje vstřebatelnost minerálů. Pyramidální voda má tedy účinky detoxikační, energetické a
výživové. Když uvážíme, že lidské tělo se skládá ze 2/3 z vody a že příjem vody by se měl
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pohybovat mezi 2 až 3 litry je užívání pyramidální vody velmi účinné. Svou chuť změní nejenom
voda, ale i pokrmy, které z této vody připravíte.Například zelenina v této vodě je dříve vařená a
má výraznější chuť. Chuť čajů bude intenzivnější a u bylinných čajů se zvýší regenerační a
léčivé účinky. Při vnějším použití se zlepšuje kvalita vlasů, pomáhá i při kožních onemocněních
a alergiích. Lépe se daří i květinám zalévaným vodou z pyramidy, semena rychleji klíčí. Když
dáte domácím zvířatům vybrat, jakou vodu budou pít, chtějí vodu z pyramidy.

Zvláštní tvar pyramidy a její správné nasměrování podle světových stran způsobuje, že objekty
umístěné v pyramidě vyzařují energii, která z pyramidy nevychází, ale odráží se od vrcholů a
tak mění molekulární strukturu objektů. Změna molekulární struktury se v praxi projevuje
například tak, že se znovu naostří žiletka. Pyramidou ozářená žiletka má úplně jinou
molekulární strukturu.

Vy a pyramida:

Nabízíme vám nyní pobyt v pyramidě o základně 2 m. Je vyrobena z bukového dřeva. V
pyramidě můžete sedět či pro větší pohodlí ležet.

6/7

PYRAMIDA

Pyramida je umístěná v místnosti s tepelným komfortem, k dispozici sprcha, WC. Je možné
poslouchat relaxační hudbu, možná je aromaterapie. Příspěvek za pobyt na 30 minut činí 100
Kč, na 60 minut 150,- Kč. V ceně je teplý či studený nápoj a konzultace.

Pokud se rozhodnete sami vyzkoušet účinek pyramidy, stačí se objednat, nejlépe na tel. 731
100 170 nebo e-mail: martin@klasicka-joga.cz
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