Mezi nebem a zemí

Pyramida

u Choustníku

Nedaleko rozsáhlé
zříceniny hradu Choustník
vyrostl před nedávným
časem neméně zajímavý
objekt, který bychom zde
rozhodně nečekali.

Zásluhu na tomto díle má žena, terapeutka Jaroslava Šafratová,
která svůj sen převedla v plán a ten pak v reálný výsledek. Postavila pyramidu v jižních Čechách a dnes se tam jezdí léčit stovky lidí
i zvířat.

Jak jste přišla na myšlenku vybudovat
pyramidu?

Bylo to spíše mé poslání zvyšovat intenzitu proudu univerzální
léčivé energie. I když se zdá, že se jedná pouze o stavbu v podobě pyramidy, nic takového se samo o sobě nedá vymýšlet. Takové

věci jsou duchovního charakteru a spoluprací s vyšší duchovní sférou. Propojení umožňuje zvyšování vibrací lidí, zvířat,
planety.

Podle jakých kritérií jste pro pyramidu
vybírala místo?

Místo pro pyramidu bylo dopředu dané, a to již v dávných
časech. Pod pyramidou se nachází médium – kouřový krystal
záhnědy, který je nosičem informací. Viditelnost z tohoto místa je sto kilometrů do prostoru. Dříve se zde rozléhalo sladkovodní jezero. Půlhodinový pobyt v pyramidě má na lidský
organismus stejný vliv jako měsíční pobyt u moře.
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Co vše obnášela stavba?
Pyramida je nejtěžší stavební prvek vzhledem k tomu, kolik
se musí dodržet úhlů. V místě pyramidy jsou prostupy do různých dimenzí a tento prvek silně uzemňuje. Díky znalostem
tvaru a záměru účinku jsme vytvořili automodulaci tvaru –
úhly, orientaci. Stavba byla velice náročná jak na plánování,
tak na výběr materiálu.

Mohou si ji postavit lidé třeba na
zahradě?

Samozřejmě, že ano. Návodů na stavbu pyramidy existuje
mnoho a jisté účinky vykazovat bude.

Jak pyramida funguje a jaký je její přínos
pro člověka?

Fluktuace energie je tak významná, že je jemnosmyslově
zachytitelná pro většinu lidí. Technologie stavby umožňuje
příchozímu pocítit, že existují i jiné dimenze. Pyramida zvyšuje vitální energii. Působí na biopole člověka. Mizí migrény,
deprese, hojí se poranění.

Funguje i u zvířat?
Samozřejmě. Zde je navíc efekt mnohem rychlejší. Zvíře
se okamžitě napojí na energii a většinou stačí pouze jedna návštěva, aby bylo zbaveno i vleklých zdravotních obtíží.

Pokud chce někdo u vás v pyramidě
pobýt, co pro to musí udělat?

Stačí zatelefonovat, objednat se a přijet. Poté si posedí
v pyramidě půl hodiny, během které se může dozvědět mnohé
o své duchovní cestě, životním poslání, energetických blocích.
Komunikace probíhá jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni
a vše je velmi individuální. Jednu návštěvu v pyramidě lze přirovnat k měsíčnímu pobytu u moře.
Lidé si mohou přivézt své kameny, v pyramidě je očistit
a nabít a pak je používat pro domácí výrobu léčivé pyramidální vody.
Text: Anna Jančíková

