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 Piramidy, fascynacja ich wplywem i zagrozenie wynikajace z proporcji ksztaltu. 
 Zastanowmy sie, dlaczego starozytni korzystajac z piramid, nie trzymali ich modeli we wlasnych domach?
 Proporcje piramid stanowia o ich wlasciwosciach. Dzieje sie tak z tej przyczyny, ze wzajemne polozenie wzgledem
siebie krawedzi bryly, tworzy z niej swoisty rodzaj pryzmatu. Ta najbardziej znana na swiecie Wielka Piramida z Gizy
jest najwiekszym na ziemi, sztucznie zbudowanym pryzmatem. Kazda bryla w jakis sposob koreluje z otaczajacym ja
srodowiskiem. Efekt takiego wzajemnego oddzialywania, moze byc silniejszy lub slabszy, czlowiek moze odczuwac go
w sposob korzystny lub wrecz odwrotnie.
 
 Wiele zostalo opisanych, pozytywnie wplywajacych na czlowieka efektow, wynikajacych ze stosowania instrumentow
posiadajacych postac piramidy. Wystapila w tym klimacie spraw zwiazanych z fascynacja rzeczami niezwyklymi ciekawa
i grozna zarazem sytuacja publicznego przemilczenia.
 
 Byly publikowane informacje, dotyczace wynikow badan radiestezyjnych promieniowania piramid a w szczegolnosci
piramidy Cheopsa. Badania czynione kompleksowo w odroznieniu od tych, ktore zlecili zainteresowani sprzedaza
wskazywanych instrumentow, wykazaly jednoznacznie, jakie promieniowanie emituje bryla o proporcjach piramidy
Cheopsa.
 
 W odkrytym spektrum emisji promieniowania tego ksztaltu, znajduje sie kilka, (okreslonych jako postacie kolorowych)
rodzajow energii. W tym zbiorze wystepuje jedna szczegolnie niebezpieczna dla samopoczucia lub zdrowia czlowieka a
moze nawet biologii. Jest to energia nazwana, szara zielenie, lub ujemna zielenia.
 
 Jest ona na tyle istotna w calym zbiorze, ze nalezy o jej wystepowaniu otwarcie informowac. Zajmuje, bowiem sporo
procent w caloksztalcie promieniowania piramidy. Piramida emituje ja ze sciany poludniowej i mozemy smialo
powiedziec, ze jest tam dominujaca. Zasieg tego promieniowania, jest uzalezniony od wielkosci piramidy, jednak nawet
male wystarczajaco moga zaklocic nasze mieszkanie.
 
 Moze z tej przyczyny, ludnosc, ktora znala rodzaj oddzialywania tego ksztaltu, nie stosowala piramid w swoim
otoczeniu. Znane zastosowanie to rodzaj grobowcow lub instrumentow nieznanego zastosowania, jednak nigdy jako
odpromiennik lub napromiennik. Szara zielen jest znana i istniejaca forma energii na ziemi. Emitowana jest miedzy
innymi przez, ostre krawedzie i niektore cieki wodne. Jest to rodzaj energii zaklocajacy, miedzy innymi poprzez
obciazenie, kondycje biologii i zdrowie czlowieka. Istnieja glosy wskazujace ta forme promieniowania jako przyczyne
wielu chorob do najciezszych wlacznie.
 
 Jej naturalnie w przyrodzie wystepujaca ilosc, jest w jakis sposob utylizowana, lub biologia potrafi sobie z tym
problemem radzic. Gorsza sytuacja nastepuje, gdy stosujemy duza ilosc nienaturalnych ostrych przedmiotow. Do tego
stosowanie napromiennkia typu instrument o proporcjach piramid, jest bezsensownym obciazaniem swego zdrowia lub
zdrowia wszystkich znajdujacych sie w zasiegu promieniowania szarej zieleni.
 
 W sytuacji wystepowania naturalnego obciazenia szara zielenia, dodatkowa jej porcja z kosmosu, (moze ona, posiadac
wyjatkowo niekorzystna postac) jest absolutnie zbednym â€žluksusemâ€•. Nasze pokolenie jako wyjatkowo chlonne na
wszelkiej masci fascynujace sprawy, zwiazane z duchowoscia i energiami, niezbyt korzystnie wymoscilo sobie miejsce
bytowania. Zwiazane jest to z caloksztaltem nasilajacego sie zainteresowania w czasach ostatecznych. A sily
ciemnosci, nie zasypuja gruszek w popiele i wykorzystuja kazda sytuacje do zmanipulowania swiadomosci czlowieka.
 
 Istnieje jeszcze jedna sprawa, ktora dotyczy oddzialywania ksztaltu piramidy, mumifikacja ciala biologicznego. Tu
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klaniaja sie piramidy jako grobowce, w ktorych zmumifikowane zwloki mialy szczegolnie sprzyjajace warunki do
â€žbytowania po smierciâ€•. Sprawa mumifikacji jest prawdopodobnie zwiazana z slynnym ostrzeniem w piramidzie
zyletek. Zarowno w jednej jak i w drugiej sytuacji do spelnienia istoty tej sprawy niezbedne jest pozbycie sie wody z ciala
biologicznego lub jej brak w otoczeniu tego ciala.
 
 Powie ktos, przeciez zyletka nie ma nic wspolnego z cialem biologicznym. Nic bardziej blednego. Golenie jest
procesem w trakcie, ktorego dochodzi do zbierania z naskorka wielu bakterii. Osadzone na ostrzu zyletki, zaokraglaja je
i przyczyniaja sie do utraty sprawnosci nastepnego golenia. Jezeli teraz taka zabrudzona bakteriami zyletke wstawimy
do piramidki, bakterie poddane zostana mumifikacji, inaczej mowiac pozbawione wody wyschna i skruszone odpadna,
â€žostrzac zyletkeâ€•.
 
 Dlaczego tak sie dzieje w piramidzie a nie w innym miejscu lub formie.
 W przestrzeni kazdej bryly geometrycznej, zachodzi indywidualny proces odpowiedniego dla tego rodzaju ksztaltu,
oddzialywania magnetycznego. W piramidzie o proporcjach piramidy Cheopsa, wskazywane pole magnetyczne zmienia
charakter biegunow kropelek wody. Takie dzialanie moze rozwiazac, stale â€“ charakterystyczne dla biologii polaczenia
magnetyczne mikro kropelek wody w komorkach ciala biologicznego. Taki proces nieuchronnie doprowadzi do smierci
komorki i jej mumifikacji. Bowiem w czasie po smierci tej komorki, nie rozwina sie bakterie gnilne z takiej samej
przyczyny, z jakiej obumarla komorka. Mozna wyciagnac stwierdzenie, ze forma bryly o proporcjach piramidy Cheopsa,
nie jest piramida zycia.
 
 Jak wazna dla sil ciemnosci, jest sprawa zaklocenia zdrowia czlowieka a przede wszystkim jego swiadomosci, niech
swiadczy fakt istnienia na ziemi objawien dotyczacych â€žkorzysciâ€• jakie dla czlowieka maja wynikac ze stosowania
piramid.
 
 Â©Â Andrzej Struski de Merowing. 

http://www.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=28&title=Piramidy-fascynacja-ich-wplywem-i-zagrozenie-wynikajace-z-proporcji-ksztaltu-

Page 2/2

MemHT Portal

http://www.memht.com

