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PIRAMIDE ne predstavljajo velikega grobnega spomenika - grobnico, kamor so Egipčani 

pokopavali svoje vladarje - faraone. Res je, da so piramide najbolj značilne za Egipt, vendar pa le te 

najdemo tudi na vseh koncih sveta in tudi na drugih planetih. 

PIRAMIDA je ANTENA, ki lahko sprejema ali oddaja signale (ENERGIJO). 

Je nekakšen zbiralnik kozmične in zemeljske energije, ki ustvarja posebno energijsko polje, v 
katerem različne snovi spremenijo svoje lastnosti. 

  

 

  

Sobna MERKABA je sestavljena iz dveh nasproti si ležečih tristranih 
enakostraničnih piramid. Prostor med obema piramidama povezuje zemeljsko in kozmično energijo, 

uravnovešen ženski in moški princip.  

Ustvarja nevtralno polje PROSTE ENERGIJE, ki jo lahko uporabimo za določen namen. 

Uporabljamo jo pri meditaciji in MANIFESTACIJI, za zaščito, čiščenje, splošni dvig energijskega 
stanja in zavesti, podporo drugim, našim projektom, dogodkom ... 
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Kaj mi sobna PIRAMIDA in MERKABA omogoča? 

Energijsko polje PIRAMIDE in MERKABE celostno delujejo na naše telo, hkrati pa blagodejno in 

stimulativno delujejo na človeške možgane. 
 

Sobna PIRAMIDA in MERKABA nam je v podporo: 
 pri energijskem čiščenje in zaščiti teles, 
 in pomoč telesu pri vsakodnevni energijski higieni, da se očisti in regenerira, 
 v sreči, ljubezni, miru, hvaležnosti, harmoniji, vitalnosti, 
 pri osebnostni in duhovni rasti ter dvigu kolektivne zavesti, 
 pri harmonizaciji odnosov v družini in kolektivu, 
 pri energijskem čiščenju in povečanju energijske vrednosti vode, 
 pri energijskem čiščenju in zaščiti hrane, rastlin, živali, kristalov …, 
 pri povečanju energijski vrednosti hrani, semenom …, 
 pri energijski zaščiti in čiščenju prostora,  
 pri harmoniziranju prostora, da ga naredi prijetnega za bivanje, 
 pri zaščiti prostora pred negativnim sevanjem elektronskih naprav, zemeljskih mrež …, 
 pri podpori v poslovnih prostorih, predvsem pri delu s strankami. 

   
 

MERKABA – svetlobna kočija 

Ko delamo z MERKABO MANIFESTIRAMO in uresničujemo svoje želje in namere ter s tem 
PROSTO ENERGIJO - PROGRAMIRAMO. 

 

Ko počasi sežemo z roko v prostor merkabe, lahko začutimo 
njeno delovanje. Nekateri čutijo toploto, mravljince ali neke druge 
premike v dlani, nekateri začutijo dogajanje v celotni avri.  
Takoj se začne samodejni proces usklajevanja in harmoniziranja 
našega energijskega polja.  
Ta vibracija nas tudi bolj jasno usmeri v iskreno namero, ki 
marsikdaj seže v srž težave, ki jo želimo razrešiti.  
Željo ali namero ali določeno informacijo udejanjimo prek vode, 
kristala, hrane ali drugega predmeta, ki ga postavimo v prostor 
merkabe.  
 

Dovolj je deset do petnajst minut in zapis se vtisne v predmet. 
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ELEKTRONSKA MERKABA – elektronska mala svetlobna kočija (EMSK) 
Elektronska MERKABA je nadgradnja osnovne MERKABE. Namenjena je tistim, ki se bolj spoznajo 

na bioenergijo, je podpora bioenergetikom ter drugim zdravilcem pri energijskem delu s 

klienti. Poleg opisanih lastnosti sobne MERKABE elektronska sobna PIRAMIDA in elektronska 

sobna MERKABA omogočata: 

 da s spreminjanjem elektromagnetnega polje v MERKABI ustvarim učinek bioresonance*, 

 da s spreminjanjem frekvence zvoka ustvarim učinek zdravljenja z zvokom*, 

 da se s spreminjanjem frekvence po čakrah spreminja tudi barvni spekter svetlobe, in tako 

ustvarim učinek kromoterapije* ali terapije z barvami*. 

Teh učinkov smo deležni, ko sedimo v elektronski PIRAMIDI ali pa ko elektronska MERKABA 
- svetlobna kočija - seva in sveti v prostor. 

 

1. Način delovanja: ROČNO ali AVTOMATSKO 
2. Delovanje – vnaprej izbrane frekvence za: 
 FIZIČNO TELO 
 ENERGIJSKO TELO 

 GOR - od 1. čakre do 6. čakre 

 DOL -  od 6. čakre do 1. čakre 
 Podpora pri umirjanju in meditaciji 
10 različnih frekvenc za odpravljanje bolečin, vplivanje na 
energijsko telo, ustvarjanje prijetnega razpoloženja, prebujanje 
intuicije … 

3. Nastavitev časa delovanja od 1 minute do 10 minut 
4. Skladno z izbrano čakro ali podporo se spreminja tudi barvni 

spekter svetlobe. 

DELO Z MERKABO 
1. Pred pričetkom dela z MERKABO moramo spoštljivo PROSITI energije MERKABE (bitje, duha, 

gospodarja … ), da nam dovoli, da delamo z njo. 

2. Zelo pomembno je, da si v mislih izrazimo iskreno ŽELJO – NAMERO, KAJ ŽELIMO. 

3. Vstavimo predmet na disk v MERKABI. 

4. Po občutku izberemo barvo. 

5. Po končanem delo se energijam MERKABE ZAHVALIMO. 

Pri delu z MERKABO nikoli ne smemo sebi ali drugemu želeti slabo! 

Če delamo drugim, moramo vedno imeti njihovo soglasje. 
PRIMER 
1. Prosim energije MERKABE, dovolite, da delam z vami. 
2. Prosim MERKABA, dovoli, da vstavim kozarec vode v tvoje 

energijsko polje. 
3. Vstavim kozarec z vodo na disk v MERKABO. 
4. Energije MERKABE prosim, da napolniš kozarec te vode z 

energijo, ki mi pomaga pri očiščenju in regeneraciji mojega 
telesa, bolečini v desnem kolenu. 

5. Po občutku z daljincem izberem barvo svetlobe. 
6. Vode pustimo nekaj časa, npr. 15 minut, v MERKABI. 
7. MERKABI se ZAHVALIMO, vzamemo kozarec in vodo 

popijemo. 
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TRETMA V PIRAMIDI 

Osnovni namen tretmaja je, da se naša telesa, čakre in avra očistijo, regenerirajo ter da se v telesu 
sproži proces SAMOOZDRAVITVE. Srečanje, tretma, v piramidi lahko traja dobro uro. 
 

Tretma zajema: 
1. Kratka predstavitev in pogovor. 
2. Snemanje AVRE s Kirlianovo kamero, ki zajema skeniranje vseh prstov na obeh rokah. 
3. Pregled slike avre in stanja čaker, diagnosticiranje in izbor terapije v piramidi. 
4. Terapija v piramidi lahko traja od nekaj do 40 minut, odvisno od izbranega programa.  
5. Ponovno snemanje avre, pregled stanja … 

    

DARILNI  BON TRETMA V PIRAMIDI 

Zase, za svoje najbližje, sorodnike, prijatelje … 
lahko kupite darilni BON za tretma v PIRAMIDI. 

 

Darilni BON za tretma v PIRAMIDI lahko pri 
nakupu sobne MERKABE koristite v obliki 

dobropisa vrednosti bona. 
 

 

Mnenje ene od oseb, ki že dalj časa uporablja Malo Svetlobno Kočijo MSK 

Vedeti moramo, da vse velike in male piramide podobno delujejo. MSK imam, ker mi omogoča: 

 Da regeneriram pitno vodo iz vodovoda in jo programiram za regeneracijo telesa ali za osebno 

zdravljenje. Vitalizirano, živo vodo pijem zgodaj zjutraj in večkrat preko dneva. 

 Da povečam energetsko vrednost sadja in živil, ki jih čez noč pustim v MSK, živila ostanejo 

daljši čas sveža in se ne kvarijo. 

 Da energetsko čistim kristale in nakit, ki jih čez noč pustim v MSK. 

 Če dam večji kristal kamene strele v MSK in vključim svetlobo različnih barv lahko povečam 

ugodno sevanje +E v prostor okoli MSK. Če MSK dam v sredo bivalnega prostora, lahko 

izboljšam bivalne in delovne pogoje, ker MSK lahko nevtralizira škodljiva sevanja televizije, 

računalnika in drugih naprav v stanovanju. 

 Če se zadržujemo v bližini MSK lahko občutimo ugoden učinek pozitivne energije, ki jo seva. 

 Ko spimo v bližini MSK, ji lahko postavimo vprašanje na katerega dobimo ponoči odgovor v 

sanjah ali ob prebujanju. 

Vsem, ki boste preizkušali ugodne učinke piramid želim veliko lepih trenutkov in zanimivih 
izkušenj. Linda Š.Č. 
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