Pyramidy a škodlivé záření
Pyramidové konstrukce jsou v dnešní době důležité, protože jejich energie pomáhá
vzestupu každého jedince i celé planety. Magnetické pole Země slábne, lidská tělesná i
duševní energie je v podstatě energií magnetickou a tu právě energie pyramid zesiluje.Tím se
dá vysvětlit proč pyramidy léčí, regenerují a omlazují organismus a navozují psychickou
rovnováhu. Kromě toho pyramidální energie eliminuje negativní záření, čistí ovzduší i vodu.
Pomáhá lidem v současné době přizpůsobit se zvyšujícím se vibracím z kosmu a navodit tak
v sobě harmonii,která mnoha lidem chybí.Když není člověk v harmonii a je spíše ve stresu,
ztrácí životní energii, jeho obranyschopnost se snižuje a pak může onemocnět.
Geopatogenní zóny
Geopatogenní zóna je taková oblast na zemském povrchu nebo nad ním, v které
dochází vlivem přírodní nebo umělé nehomogenity ke změně fyzikálních polí na terénu nebo
nad ním. V takové oblasti se více zdržují kladné magnetické částice, které stimulují centrální
nervovou soustavu . Lidská tělesná i duševní energie je v podstatě energií magnetickou.
V dnešní době je člověk více obklopen kladnou magnetickou energií s nedostatkem záporně
nabitých elektronů.
Tato kladná pole způsobují:
· Snižují množství kyslíku v buňkách
· Povzbuzují tělo
· Podporují množení bakterií
· Podporují ukládání tuku
· Způsobují nadbytečnou mentální aktivitu
· Zvětšují příznaky stresu
· Zvyšují depresi
· Zpomalují léčbu a hojivé procesy
· Zvyšují bolest
Pyramidální energie přeměňuje kladné částice v záporné. Zvýšení počtu záporně
nabitých elektronů znamená zároveň zvětšení životní energie.

Tato záporná pole způsobují:
· Zvyšují množství kyslíku v buňkách
· Podporují klidný spánek
· Zabraňují infekcím
· Podporují spalování tuků
· Zvyšují mentální funkce
· Ulevují od příznaků stresu
· Zvyšují spokojenost
· Podporují léčbu a hojivé procesy
· Ulevují bolesti
Pyramidální energie je schopna způsobit změny ve vaší magnetické energii a pomáhá
působit proti účinkům fyzikálního, chemického a citového znečištění, kterému jsme v dnešní
době vystaveni.
Generátor pyramidální energie

H 33/5P

sestava pěti pyramidek o základně 50mm a výšce 33mm, připevněných na měděné
destičce
Určeno k eliminaci škodlivého záření
Tímto generátorem můžete odrušovat v zásadě cokoli. Disharmonické antifrekvence
budou trvale vstřebávány a transformovány na harmonické frekvence pyramid. Tyto
generátory lze použít jak na odstranění negativních účinků podzemních pramenů nebo
zemních zlomů /dračích žil/, tak i na eliminaci elektromagnetického smogu , který vzniká
v okolí elektrospotřebičů. Tyto generátory také snižují ve svém okolí elektrickou rezonanci,
která vzniká působením antén, družic, mobilních telefonů apod. Pomocí tohoto generátoru lze
vytvořit prostor vydatných harmonických sil.
Oblast působnosti energetického pole odrušovače je závislá na jeho umístění. Pokud je
instalován v silně rušivém poli, je rádius působení menší.
Návod k použití:
· Nasměrujte destičku podle světových stran

· Pokud je třeba, natočte pyramidy rovnoběžně se stranami destičky
· Destička se pokládá na podlahu, nejlépe do jihozápadního rohu místnosti
· Neumísťujte v blízkosti teploty nad 50°C
· Okruh působnosti je 3 - 13m
· Generátory ve vrcholu s kuličkami jsou silnější a působí do 5 m - 20m
· Příjmová a transformační energie se časem zvyšuje
· Pyramidky se dají z destičky odšroubovat a destičku můžete vyčistit ocelovou vlnou
Kuličky z drahých kamenů
Pyramidální energie působí na kouli tak, že zesiluje její vibrace a zvětšuje pole
působení kamenu i pyramidy. Okruh působení pyramidy o základně 20cm je od 5ti do 15ti
metrů, podle místa, kde je pyramida s kuličkou umístěna. Na kladné zóně je to okruh až
20metrů, na záporné je kolem 5ti metrů.
Pyramidu postavte na zem tak, aby jedna stěna směřovala na sever. Na odrušení GPZ je
nejlepší jihozápadní roh místnosti nebo střed sklepa. Pozitivní energie se šíří od vrcholu
pyramidy. Nejvhodnější místo, můžete určit též kyvadlem.
Pouze vrcholová spojka s kuličkou má okruh působení do 2 metrů. Jeli spojek více
působení se násobí.
Tyrkys
Byl již v dávnověku znám svými magickými účinky. Staří Egypťané věřili, že je
dokáže ochránit před neštěstím. Dodnes je v Orientě považován za kámen štěstí a platí jako
amulet proti chudobě a předčasné smrti.Podle tradice tyrkys vyzařuje do okolí energie, které
chrání před zlými silami. Ochraňuje člověka před černou magií a škodlivými vlivy prostředí,
před zářením a spodními zemními proudy.
Dává nám moudrost nebe, vod a země. Navozuje rovnováhu v těle. Vybízí naši duši
k čistotě citu, mysli a jednání. Rozptyluje negativní pocity a vjemy.
Pro svůj obsah mědi bývá tyrkys také hodně využíván při zánětlivých onemocněních
zejména krku, průdušek, plic a při srdečních obtížích. Tyrkys je mistr léčitel, reguluje funkci

štítné žlázy a podporuje činnost jater.Zbavuje náš organismus škodlivých látek, které blokují
přirozený obranný systém našeho těla.
Tyrkysová barva je barvou komunikace. Tyrkys podporuje schopnost jasně a konkrétně
vyjádřit své myšlenky a pocity. Pomáhá také překonat psychické krize, snižuje pocit hladu.
Čistí se ve vlažné vodě.
Křišťál- kámen kamenů
Spirituální energie proti geopatogenním zónám
Křišťál uvolňuje blokády, očišťuje a chrání naši auru. Negativní energii nám odebírá a
pozitivní nás nabíjí. Pomáhá odstraňovat karmické zátěže. Ovlivňuje mezilidské vztahy
v rodině. Očišťuje atmosféru a vnáší do ní harmonii. Ochraňuje nás před elektromagnetickým
smogem. Neutralizuje negativní vibrace a škodlivost zemského záření. Usnadňuje
koncentrační a meditační cvičení.
Již staří Egypťané s oblibou vyráběli amulety z křišťálu. Ve středověku byl křišťál
považovaný za všelék. V křesťanském pojetí symbolizuje křišťálová koule čisté „Boží
světlo“. Budhizmus ho řadí mezi sedm drahocenností světa. Orientální filozofie tvrdí, že
křišťál v nás harmonizuje síly jin a jang. . Novodobé prameny uvádí, že je to kámen „
Vodnářského věku“. Působí téměř na všechny orgány a soustavy. Podporuje působení jiných
kamenů. Je to mistr léčitel.
Použití: Přikládá se na tělo nebo se jím nabíjí voda. Vložte kámen na 24 hodin do vody.
Očista: Oplachuje se pod tekoucí vodou a nabíjí na slunci. Dávejte ho vždy na
nehořlavý podklad,nejlépe do skleněné nebo porcelánové misky.
Růženín
Růženín byl od antických dob ctěn a nošen jako kámen lásky a srdce. Vyrovnává
srdeční rytmus a neutralizuje vliv nezdravého prostředí na náš organismus.
Svými růžovými tóny v nás probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké
lásky. Otevírá srdci a smyslům veškerou krásu přírody. Hladí naši duši.

Prohlubuje vnímavost našich smyslů k umění a oživuje fantazii, bohatou inspiraci,
tvořivého ducha a intuici.
V duchovní rovině nás provází na naší cestě hledání jako strážný anděl.S jeho pomocí
se ubráníme všemu špatnému a hrubému. Působí na srdeční čakru, pomáhá odpustit a projevit
lásku. Růženínová voda neutralizuje jedy. Povrchově léčí kožní záněty. Velký význam má pro
očistu bytových prostor.
Čistí se pod vlažnou tekoucí vodou. Na slunci ztrácí barvu.
Ametyst
Ametyst je svou fialovou barvou nejoblíbenější odrůdou křemene. Dříve býval nošen
jako amulet proti falši, pomluvám, uřknutí a černé magii.
Ametyst působí prakticky na všech rovinách. Působí na čakru temene a tím propojuje
energie Země a Kosmu. Je kamenem intuice a duchovní čistoty.
Jeho energie podporuje vůli, odhodlání a odvahu. Posiluje lásku k bližním. Vnáší světlo
do mezilidských vztahů. Působí proti strachu a obavám z budoucnosti. Obrací špatné
myšlenky v pozitivní.Dává pocit jistoty. Otevírá člověka tvořivé inspiraci a vnáší světlo do
nevyřešených problémů.
Zdravotně působí proti bolestem všeho druhu, zejména proti bolestem hlavy. Pomáhá
při nespavosti a odvykání na závislostech alkoholu, drogách a medikamentech. Zvyšuje tlak a
posiluje plíce. Léčí nemoci krve.Ametystová voda čistí cévy a posiluje funkci slinivky břišní a
látkovou přeměnu.
Velký význam má pro očistu bytových prostor.
Čistí se pod vlažnou tekoucí vodou. Na slunci ztrácí barvu.
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