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Püramiidi vajalikkus
★Inimestena oleme aegade algusest ehitanud püramiide ja kasutanud püramiidienergiat
erineval moel. Sõna püramiid tuleneb kreeka keelest: pyra - tuli ja maidos - mägi
„tulemägi“. Püramiidienergia mõjutab materjale tõhusalt ja üsna kiirelt.

Püramiidi kasutamine ja kokkupanek

•
•

Pane püramiid kokku all oleval joonisel näidatud viisil.

•

Paiguta püramiid sobivale kohale külgtahkudega põhja-lõuna suunas. Suuna
määramiseks kasuta kompassi, veendudes, et see näitab õigesti.

•

Lisaks energeetilisele toimele toimib püramiid ka dekoratiivse elemendina, mõjudes
inimese meele - seisundile rahustavalt ja korrastades eluruumi energiaid.

Leia püramiidile sobiv koht köögis või toas. Mitme püramiidi olemasolul on neid sobiv
asetada erinevatesse ruumidesse.

Püramiidienergia omadused
Mudelpüramiid on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes kaht tüüpi energia
saamiseks:
	1. Siseenergia - indutseeritud miinuslaengulise elektromagnetilise potentsiaaliga
„eluenergia“
	2. Välisenergia - indutseeritud erineva ionisatsioonikiirgusega elektromagnetiline
energia.

Milleks ja kuidas
Püramiidi siseenergia kasutamiseks aseta mõjutatav ese püramiidi sisse. Mõjutamisaja
kestused on esitatud järgnevas loetelus.
Materjale ja aineid võib püramiidis hoida ja säilitada soovitatud eksponeerimisajast
kauem. Joogiveeks ja õhuniisutusveeks on soovitav kasutada allikavett ja puhast
pudelivett. Toiduainete ja toitude kaitsmiseks õhus lendleva tolmu eest on soovitav need
katta marli või õhukese linase riidega.
Pane tähele: mudelpüramiidi tuleb kasutada alati hästiõhutatud siseruumides
õhutemperatuuri +5...+40 °C ja õhu suhtelise niiskuse 30...70% juures.
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Püramiidi asetatud ravimtaimed ja toiduained.

Toidu mõjutamine

•

toitudel ja toiduainetel keemilistest mõjudest põhjustatud kõrvalmõjude
vähendamiseks ☰ 1,0 kg ≥ 3,0 tundi, 2,0 kg ≥ 5,0 tundi;

•

toortoidu (liha, kala, jm.) maitse- ja säilitusomaduste parendamiseks pikemaajaliseks
säilitamiseks külmikus ja kulinaarselt töödeldud tervisliku toidu valmistamiseks ☰ 1,0 kg
≥ 3,0 tundi, 2,0 kg ≥ 6,0 tundi;

•

mahetoitude (puuviljad, köögiviljad jm) maitse- ja säilitusomaduste parendamiseks ☰ 1,0
kg ≥ 1,0 tundi, 2,0 kg ≥ 2,0 tundi;

•

mahemahlade ja muude alkoholita mahejookide maitse- ja tervistavate omaduste
parendamiseks ☰ 200 g ≥ 30 min, 500 g ≥ 1,5 tundi, 1000 g ≥ 3,0 tundi;

•

tee- ja kohvijookide maitse- ja aroomiomaduste parendamiseks või muutmiseks ☰100 g
≥ 30 min, 200 g ≥ 40 min;

•

kompvekkide maitse- ja aroomiomaduste parendamiseks või muutmiseks ☰ 100 g ≥ 20
min, 200 g ≥ 30 min, 300 g ≥ 1,0 h, 500 g ≥ 2,0 tundi;

•

alkohoolsete jookide maitse- ja aroomiomaduste parendamiseks või muutmiseks ☰ 100
g ≥ 30 min, 200 g ≥ 1,0 tundi, 300 g ≥ 1,5 tundi, 500 g ≥ 3,0 tundi;

•

sigarettide, sigarite ja piibutubaka maitse- ja aroomiomaduste parendamiseks või
muutmiseks ☰ 1 sigaret ≥ 30 min, pakk 2,0 tundi, plokk 8,0 tundi;

•

joogivee maitse-, säilivus- ja tervistavate omaduste parendamiseks ☰ 100 g ≥ 20 min,
200 g ≥ 30 min, 350...500 g ≥ 2,0 tundi, 1000 g ≥ 6,0 tundi

Keskkond, taimed, koduloomad ja esemed

•

õhuniisutis kasutatava vee säilivus- ja tervistavate omaduste parendamiseks ☰ 500 g ≥
2,0 tundi; 1000 g ≥ 6,0 tundi;

•

toalillede kastmisvee, kraanivee omaduste parendamiseks, väiksemate potilillede
turgutamiseks ☰ 200 g ≥ 30 min, 500 g ≥ 2,0 tundi;
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•

akvaariumikalade jaoks vee omaduste ja kalade tervise parendamiseks ☰ akvaariumi
peale asetatuna ≥ 7,0 tundi;

•

koduloomade (kass, koer, hamster, hiir jt.) joogivee maitse-, säilivus- ja tervistavate
omaduste parendamiseks ☰ 500 g ≥ 2,0 tundi, 1000 g ≥ 6,0 tundi;

•

kosmeetikavahendite lõhna- ja säilivus-, pehmendava, rahustava ja tervistavate
omaduste parendamiseks ☰ keskmiselt ≥ 1,0 tundi;

•
•
•
•

looduslike ravimite omaduste mõjutamiseks

•
•
•
•

žiletiterade teritamiseks ☰ keskmiselt ≥ 8,0 tundi;

naturaalsed raviained keskmiselt ≥ 1,0 tundi;
vääris- ja tervistavate mineraalide, kivide taaslaadimiseks ☰ keskmiselt ≥ 1,5 tundi;
ehete, talismanide, amulettide halvast energiast puhastamiseks ja väestamiseks ☰
keskmiselt ≥ 1,5 tundi;
★patareide ja akude turgutamiseks ☰ keskmiselt ≥ 8,0 tundi;
★ravimtaimede kuivatamiseks ☰keskmiselt ≥ 24,0 tundi;
★püramiidi asetatud kirjalike sooviavalduste edastamiseks energoinfovälja ☰ soovide
edastumiseks keskmiselt ≥ 1,0 tundi,täitumiseks ≥ 24 tundi.

Püramiidi välisenergia kasutamine
Püramiidi välisenergia levib püramiidi välistahkudelt- servadelt ning toimib
mitmesuunaliselt. Välisenergiat kasutatakse olenevalt levimise suunast alljärgnevalt.
Põhjast

N

Kirdest

NO

tervise diagnoosimiseks enesetunde parenemise järgi

O

tervise diagnoosimiseks enesetunde halvenemise järgi

Kagust

OS

tervise diagnoosimiseks enesetunde halvenemise järgi

Lõunast

S

Edelast

SW

tervise diagnoosimiseks enesetunde halvenemise järgi

Läänest

W

tervise parendamiseks ja raviks

Loodest

WN

tervise parendamiseks ja raviks

Idast

tervise parendamiseks ja raviks;

tervise diagnoosimiseks enesetunde raske halvenemise järgi
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Püramiidi õige orientatsiooni ja asukoha kontroll
Püramiidi asukoha õigsuse kontrolliks võtke väike nelinurkne anum (klaas, keraamika,
plastmass). Valage selle põhja vedelat mett niiplaju, et see katab põhja täielikult. Seejärel
asetage meeanum Teie poolt valitud kohas ja õiges suunas orienteeritud püramiidi.
Meeanuma pikem külg asetage põhja-lõuna suunas. Kolme ööpäeva möödudes peab
õigesti paigutatud püramiidis muutuma mesi kõvaks. Juhul kui viie ööpäeva jooksul
pole mesi tahkunud siis kontrollige anuma ja püramiidi asendit. Samuti kontrollige
selle kaugust elektrilistest ja magnetilistest mõjuritest ( elektrijuhtmed, seinakontaktid,
külmik, kodutehnika jm). Kui kõik toimus õigesti ja mesi kõvastus, siis nihutage püramiid,
meeanumat liigutamata, uude asendisse, suunates selle aluspõhja nurga põhja suunda.
Ööpäeva jooksul peab mesi muutuma taas vedelaks. Püramiidi taasorienteerimisel
õigesse suunda kõvastub mesi uuesti.

Ohutus- ja kasutusvõtted

•

⚡Püramiid on tundlik tehisenergiaallikatest kiirguva elektromagnetenergia,
magnetenergia ja elektrienergia suhtes. Seoses sellega ei ole soovitav
mudelpüramiidi asetada külmkapi peale ja selle vahetusse lähedusse, samuti
elektrivooluga juhtmete ja kodumasinate lähedusse. Soovitav kaugus mõjuritest on ≥
30 cm. Osadel juhtudel peetakse ohutuks vahekauguseks ≥ 2,0 m.

•
•

⚡Püramiidienergia toimel võib osades ainetes toimuda maitseomaduste muutus

•

⚡Toiduainete ja toitude kaitsmiseks õhus lendleva tolmu eest kaitseks on soovitav
püramiidi alla asetatud toiduained katta marli või õhukese linase riidega. Säilitusnõu
sobivaim materjal on klaas või keraamiline savi.

•

⚡Püramiidi ei ole soovitav asetada tugitooli ja voodi alla veesoonte ja maaväljade
kiirguste tõrjumiseks, püramiiditipust eralduva üliaktiivse energia tõttu.

•

⚡Püramiidi väliskülgedelt-servadelt eralduv elektromagnetenergia on kahesuguse
toimega, mistõttu on köögis ja tubades asetseva püramiidi puhul oluline selle
asetuskõrgus, -kaugus ja külgtahu orientatsioon inimese suhtes. Püramiidi välisenergia
elektromagnetenergia ulatus on vabas ruumis kuni 3 m.

•

⚡Elusorganismide jaoks on eelistatumaks püramiidi W, WN, N ja NO külgedelt-servadelt
leviv tervist parendav ja raviv välisenergia.

•

⚡Püramiidi O, OS, S ja SW külgedelt-servadelt ruumi lainena leviv elektromagnetenergia
on ülitundlikkuse puhul pigem enesetunde halvenemist põhjustav välisenergia.

•

⚡Püramiidi on võimalik katta siidist, linasest või paber-pappmaterjalist baldahhiiniga
(ehiskattega). Paber-pappmaterjali puhul on oluline jätta püramiidi külgtahud, õhu
vabaks juurdepääsuks, lõpuni katmata.

•

⚡Mudelpüramiid töötab vaid värske õhuga ruumis. Söögivalmistamisel tekkivad
toidulõhnad pärsivad selle tööd.

•

⚡Mudelpüramiidi detaile võib aeg-ajalt pühkida kuiva, puhta lapiga ja vajadusel
värskendada ka peene liivapaberiga.

⚡Teatud päevadel võib Maa magnet- ja elektriväljades (Päike, Kuu, ilmamuutus jm.)
toimuvate muutuste põhjusel püramiidienergia ajutiselt mitte toimida
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Garantiitingimused
Mudelpüramiidi kui füüsilise toote kasutamise garantiiaeg on toote õige kasutamise
korral ostupäevast alates 12 kuud. Tootja kohustub garantiiperioodi ajal rahuldama tarbija
pretensioone tootevalmistaja poolt põhjustatud defektide osas. Garantii ei kehti tootele
tekkivate väliste muutuste osas.

Püramiidi tehnilised näitajad ja kompleksus
Mõõdud

välismõõdud: 440x440x280 mm

Püramiidi maht

0,0112 m3

Materjal

kasepuidust vineer

Mass

...g

Komplekti kuulub
Mudelpüramiid

1 tk

Kasutusjuhend

1 tk

Püramiidialus (kui on olemas)

1 tk

Püramiidikate (kui on olemas)

1 tk

Pakend

1 tk

Toote kvaliteedi- ja müügitunnistus
Valmistatud: Eesti
Valmistaja: Pyramid Products OÜ
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