DUŠE

KAŽDOU PYRAMIDU

lze aktivovat myšlenkou!
Je to odhadem asi rok, co jsem byla přizvaná k soukromé duchovní seanci. Sešlo se
tam několik duchovně naladěných nadšenců, aby si v soukromí zameditovali při
zvuku velkých tibetských mís. Jejich silné vibrace měly být ještě posíleny energií
titanových pyramid, které na požádání
hostitelky přivezl Martin Filip, jenž se už
několik let zabývá nejrůznějšími pokusy s pyramidální energií a současně i jejich prodejem.

V

elice ho tenkrát zajímalo, co přítomní, kteří jsou schopni vnímat
jemnohmotné energie, ucítí nebo
snad i uvidí svým vnitřním zrakem.
Stručně řečeno, v kombinaci s tibetskými mísami to byla velice příjemná
a nezapomenutelná meditace pro
nás všechny. Když jsem se nedávno dozvěděla, že si pan Martin
nechal u Kutné Hory před několika měsíci postavit velkou
titanovou pyramidu, chtěla
jsem vědět více…
Pane Martine, když jsme se spolu viděli
poprvé, naznačil jste mi, že váš zájem
o pyramidální energie nepřišel ze dne na
den. Co se tedy stalo?
Kdysi jsem léta jezdil s kamionem,
kouřil, rád si dal pivko a užíval si života,
jak se dalo. Jenže před šestnácti lety
ve mě nastala významná vnitřní změna
a já všechno, co mě do té doby nesmírně
bavilo, ze dne na den odložil. Najednou
jsem zatoužil mít jakékoliv normální zaměstnání, které mi umožní v noci spát,
a také se ve mně rozhořela vnitřní touha
zabývat se duchovnem a tím, co je mezi
nebem a zemí.
Chtěl jsem se znovu cítit tak dobře jako
kdysi, když jsem v raném mládí cvičil
jógu a zažíval u ní velice zvláštní stavy…
A tak jsem přijal práci v kanceláři, více
spal, hodně četl a zajímal se o vše, co se
týká vědomé práce s jemnohmotnými
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energiemi. Všechno, co mi dávalo alespoň nějaký smysl, jsem pak zkoušel na
vlastní kůži, abych si časem mohl zvolit
vlastní cestu, po níž se vydám. Zabýval
jsem se vším možným. Například jsem
prováděl 21 denní očistný půst, kdy jsem
pil jen destilovanou vodu, absolvoval
jsem sedmidenní pobyt ve tmě a prošel si
celkově poměrně významnou duchovní
proměnou. Je toho jen velmi málo, co
v mém životě zůstalo stejné. Přestal jsem
kouřit i pít a stal se ze mě vegetarián,
s přítelkyní jsme se odstěhovali z Prahy
na vesnici, abychom to měli blíže do
přírody. Začali jsme být oba mnohem
citlivější a vnímavější k jemnohmotným
energiím a nakonec došli k poznání, že
není třeba cestovat do vzdálených koutů
země a hledat odpovědi ve vnějším
světě. Všechno, co člověk potřebuje
k povznesení duše, má na dosah ruky.
Přímo v sobě.

A jak vaši pozornost upoutala titanová
pyramida?
Poprvé jsem ji viděl u kamaráda.
A přestože mě tenkrát hned neoslovila,
zasadila do mé mysli semínko, které
vyklíčilo až s postupem času. Když jsem
o jejích zvláštních účincích začal slýchat
stále častěji i od dalších lidí, koupil jsem
ji a začal zkoumat její energii. Čím více
jsem s pyramidami pracoval, tím intenzivnější byly moje prožitky. V jejich blízkosti jsem vnímal na těle jemné vibrace
a chvění a natolik mě to zaujalo, že jsem
o nich chtěl vědět víc a ptal se lidí, kteří
je mají. Kamarád mi vyprávěl o svých zážitcích a popisoval různé situace, které
doma s manželkou řešili, ať už příjemné,
nebo nepříjemné. Vysvětloval mi, jak
je pouhá přítomnost titanové pyramidy
ovlivňovala. Senzitivní lidé, kteří s ní
mají zkušenost, potvrzují, že pyramidy
fungují jako energetický zesilovač všeho
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▲ Krystaly vody,
na něž se působilo

▲ Krystal vody
v podobě běžce

▲ Kontrolní vzorek
bez působení

okolo a také pomáhají zhmotňovat přání
a myšlenky. Tenkrát jsem tím vším, co
mi přinášely, byl tak uchvácen, že jsem
se spojil se Zbyškem Sikorou, který je
vyrábí, a začali jsme spolupracovat.

krát energeticky silnější než z jiného
materiálu. Je to ušlechtilý kov s mnoha
unikátními vlastnostmi, které dokážou
ocenit všichni senzitivní lidé – a nejen
oni.

V čem jsou titanové pyramidy lepší než
jiné, vyrobené z levnějšího materiálu?
Titanové pyramidy jsou poměrně drahé,
v řádech tisíců až desetitisíců korun.
Titan je mimořádný materiál. Využívá
se v mnoha odvětvích, v kosmonautice,
letectví i zdravotnictví, je nesmírně
odolný, pevný a tvrdý a zároveň lehčí
než železo. Zbyšek Sikora nazval titan
kovem bohů a já s ním nemohu než souhlasit. Jeho jemnohmotné energetické
účinky byly zkoumány i vědecky. Snad
nejznámější pokusy prováděl Dr. Patrik
Flanagan – vědec, který se pyramidami
zabýval celý svůj život. Zjistil, že pyramidy vyrobené z titanu jsou až pětset-

K čemu dalšímu se dají malé titanové
pyramidy použít?
Kromě ionizace ovzduší, která nás zbavuje únavy, dodávají energii, vylepšují
spánek i celkovou psychickou a fyzickou
pohodu, se dají používat i k úpravám pitné vody. Pokud ji budeme pít pravidelně,
můžeme jejím prostřednictvím tělo čistit
a regenerovat. Spirituálně založení lidé,
kteří si uvědomují, že se přímo podílejí
na tvorbě své reality, titanové pyramidy
využívají i pro vlastní duchovní praxi
a vědomou práci s myšlenkami a jemnohmotnou energií.
Prozradil byste mi ty největší zajíma-

HLEDÁTE KONTAKT?
MARTIN FILIP
titanové pyramidy
www.titanovepyramidy.org

vosti, které se vám v souvislosti s titanovými pyramidami přihodily? Vím, že se
věnujete i vlastnímu výzkumu.
Mezi nejzajímavější pokusy, jimž jsem se
věnoval, patří pokusy s vodou. Zkusím
vám popsat ty z mého pohledu nejzajímavější. Je známo, že voda mění svou
strukturu podle okolního prostředí a vaši
čtenáři určitě budou znát experimenty
japonského léčitele jménem Masaru
Emoto, který pod mikroskopem zkoumal
zmrzlé krystaly vody. Některé vzorky
vody byly před svým zmrazením označeny slovy láska, mír, vděčnost, na jiných
Pokračování na str. 76 - 77 ❱❱
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bylo napsáno nenávist, válka apod.
Pokusy prokázaly, že voda má paměť
a slova, myšlenky i emoce dokážou ovlivnit její strukturu. Zmrzlé krystalky vody,
na nichž bylo napsáno nenávist, byly
pokřivené a chaotické, zatímco vzorky
vody s označením láska vypadaly jako
krásné sněhové vločky. Já se Masaruem
Emotem nechal inspirovat a obrátil se na
švýcarskou laboratoř, která také dokáže
energeticky ovlivněnou vodu zmrazit
a vyfotografovat. Podle struktury krystalů si pak lze ověřit, jak silným vibracím
byla zkoumaná voda vystavena. A mě
samozřejmě zajímalo, jaký vliv na vodu
může mít titanová pyramida, protože
mezi příznivci alternativní medicíny je
známo, že pyramidy dokážou vytvářet
kvalitní léčivou vodu.
Jak tento pokus probíhal?
Máme doma spoustu titanových pyramid
a jsme s nimi v každodenním kontaktu, a tak aby byl pokus objektivní, dvě
z nich jsem umístil do garáže, abychom
na ně my, lidé, nijak nepůsobili vlastními
myšlenkami a emocemi. Přes víkend jsem
do jejich těsné blízkosti umístil lahvičky
s destilovanou vodou a nechal pyramidy
působit. Pak jsem lahve zabalil do alobalu a zaslal do švýcarské laboratoře. Za
několik dní mi přišly výsledky, fotografie
zmrzlých krystalků, které jsou známy
z obrázků Masarua Emota. Byly jedna
hezčí než druhá, posuďte sami. A ta, kterou jsem v počítači otevíral jako poslední, mi vyrazila dech. Ale ještě předtím,
než vám ji popíšu, vám řeknu něco
o sobě, abyste pochopili souvislosti.
Před třemi lety jsem začal hodně intenzivně běhat. Najednou jsem měl nutkání
si na zahradě popoběhnout, druhý den
trochu víc a tak dále, a aniž bych předtím třicet let dělal jakýkoliv sport, rok
poté, co jsem vyběhl poprvé, jsem uběhl
v kuse i padesát kilometrů. Stal se ze mě
nadšenec, běžec tělem i duší. Tato moje
vášeň se nějakým způsobem energeticky otiskla do mého informačního pole
a díky titanovým pyramidám, které mám
doma už dlouho, se dokázala zaznamenat i do vody, kterou jsem poslal do
Švýcarska. Podívejte se sama: Na jedné
fotografii, kterou mi poslali, je zřetelná
postava běžce (str. 75). Když jsem se na
ni podíval poprvé, přeběhl mi překvapením po zádech mráz.
Jak si to vysvětlujete?
Že titanová pyramida »naskenovala«
informace z mého jemnohmotného
energetického pole a přenesla je do
vody. Jsem přesvědčen o tom, že vesmír
funguje jako simulátor, který mění naše
myšlenky (jemnohmotnou energii) na
formy, věci a události, jež se posléze ob-
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jevují v našem životě. Z toho, co už o pyramidách vím, mohu říci, že dokážou
manifestaci našich myšlenek do fyzické
reality mnohonásobně urychlit.
Poslal jste do laboratoře i nějaký
kontrolní vzorek vody, na který titanové
pyramidy nepůsobily?
Ano, výzkumníci po mně chtěli pro srovnání kontrolní vzorek. Jak se můžete
přesvědčit na straně 75, krystaly, na které se energeticky nepůsobilo, jsou jiné.
Další pokus s pyramidální vodou přinesl
sám život… V létě 2020 jsem na chvíli
vypnul motor bazénové filtrace a zapomněl jej znovu zapnout. Za tři dny jsem
šel okolo a všiml si, že voda v bazénu je
tmavě zelená, plná řas. Filtraci jsem zapnul a během jednoho dne se bazén opět

z meditačních důvodů nechal udělat na
zahradě. Má základnu 3 x 3 metry, na
výšku necelé dva metry, váhu téměř 300
kilogramů. Uvnitř mám lehátko a provádím tam různé experimenty. Ale teď
zpět k pokusu s vodou, o kterém vám
chci vyprávět. Viděl jsem mnoho videí,
v nichž se popisovaly četné ruské výzkumy pyramidální energie. Jedna z mnoha
věcí, kterým se badatelé věnovali, bylo
její působení na vodu. Bylo zjištěno, že
když je pyramida postavená nad studnou, dokáže ji očistit nejen od hrubých
nečistot, ale dokonce i od radiace. Testy
probíhaly i v Černobylu. Když jsme u nás
na zahradě stavěli velkou titanovou
pyramidu, vůbec to nebylo s tímto záměrem, popravdě jsem si na ruské pokusy
ani nevzpomněl. Našel jsem si ideální
Martin Filip (vlevo) nechal na svém pozemku
postavit velkou titanovou pyramidu

vyčistil. V létě 2021 se nám motor rozbil,
takže jsme měli filtraci vypnutou z donucení. Vzpomněl jsem si na předloňské
řasy, a tak mě napadlo udělat jednoduchý experiment. Na schody přímo do
bazénu jsem dal kilovou titanovou pyramidu a čekal. I po třech dnech velkých
veder, která právě byla, zůstávala voda
stále průzračná. Ve vodě nebyla jediná
řasa, což bylo k vzhledem k předchozím
zkušenostem neuvěřitelné.
A kdy se voda začala kazit?
K tomu nedošlo. Pokus jsem ukončil asi
po týdnu, kdy přijeli technici a filtraci
nám opravili. A snad největší důkaz, že
titanové pyramidy skutečně mění vibrace i složení vody, jsem získal po instalaci
velké titanové pyramidy, kterou jsem si

místo a tam jsme ji umístili. A přesto
u nás došlo, co se týče kvality vody, k obrovským změnám.
Jakým?
Žijeme na úpatí Železných hor, máme
vlastní studnu a naše pitná voda obsahuje velké množství železa, které je
vysoko nad limitem běžných standardů.
Ze studny jde voda, obsahující ohromné
množství železa a vápníku, do domu,
kde ji, aby se dala pít, musí přefiltrovat
velký výkonný filtr. Následně, ještě než
se voda dostane do kohoutku, projde
několika dalšími menšími filtracemi.
Hlavní filtr je nutné čistit od rzi alespoň
jednou za dva měsíce. Už tady bydlím
dvanáct let, takže jsem na to zvyklý.
Filtr je v neustálém kontaktu s vodou ze
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Máte v plánu velkou pyramidu, kterou
máte na zahradě, nabídnout i veřejnosti?
Mám ji vybudovanou pro soukromé účely, ale nedávno se na mě obrátila paní,
která měla zájem o výrobu ještě o něco
větší pyramidy. Aniž by věděla, že už
jednu na zahradě mám, našla si ke mně
cestu. Bude ji využívat ve své terapeutické praxi a k dispozici veřejnosti bude
zřejmě někdy v březnu 2022.
V čem ještě jsou titanové pyramidy
lidem prospěšné?
Jsou přírodním ionizátorem, který
mění molekuly vzduchu z kladných
na záporné. Například čistý vzduch
v horských oblastech, u moře nebo třeba
u vodopádů, je plný záporných iontů,
způsobujících, že se nám dobře dýchá.
Naopak ve městě a v městských bytech
je vzduch plný kladných iontů, z čehož
vznikají únavy, problémy se spánkem,
špatná soustředěnost a duševní i fyzická
nepohoda. Titanové pyramidy zvyšují
koncentraci záporných iontů ve vzduchu a dá se to i prokázat na přístroji,
ideálně v bezvětří. Jen tak pro srovnání:
vzduch v městském bytě mívá přibližný
obsah záporných iontů 50-100 v cm3,
v létě bývá venku kolem 1000 iontů/cm3
a vzduch po bouřce nebo u vodopádu
mívá 10 000-50 000 iontů/cm3.
To jsou doslova iontové lázně, které nám
příroda nechystala, a pokud má člověk
možnost, měl by tam nějaký čas pobýt
a pořádně se nadýchat. Místa s vysokou koncentrací záporných iontů jsou
pro nás významným zdrojem energie.
Titanové pyramidy dokážou ionizovat vzduch, a proto se člověk v jejich
blízkosti cítí dobře a energeticky velmi
výkonně. Já mám pyramid nepřeberné
množství, což zvyšuje i množství zá-

Tento filtr byl před instalací pyramidy plný rzi, která
se nedala ani mechanicky důkladně očistit

porných iontů v domě, a to je podle mě
důvod, proč jsem začal běhat. Zkrátka
jsem potřeboval energii, kterou jsem
zvenčí přijímal, vybít.
Jakou koncentraci záporných iontů jste
u sebe doma naměřil?
Přístroj mi ukazuje průměrně 3000
iontů/cm3, což je naprosto ideální
zdravé nabíjející prostředí. Když je v těle
dostatek energie, tělo zvládá prostřednictvím imunity opravovat všechno, co
je třeba. V kancelářích a při používání
klimatizace klesají hodnoty záporných
iontů v ovzduší až k nule, proto by lidé,
kteří tráví hodně času v takovém prostředí, měli výrazně dbát na to, aby co
nejčastěji jezdili do přírody a když je to
možné, aby se chodili i během dne projít
na čerstvý vzduch. Technické ionizátory,
produkující záporné ionty elektrickým
výbojem, mají svá úskalí, lepším řešením
proto je, podle mého názoru, přirozená
ionizace vzduchu pyramidami.
Měřil jste množství záporných iontů i ve
velké pyramidě, kterou máte na zahradě?
Samozřejmě, velmi mě to zajímalo
a s měřicím přístrojem jsem do ní zalezl
už krátce poté, co mi ji s jeřábem nainstalovali. V pyramidě jsem naměřil 1000
iontů/ cm3, což mě trochu zklamalo.
Obdobné hodnoty se daly naměřit i na
zahradě mimo pyramidu. Pak mi došlo,
že bych měl provést nějakou mentální
aktivaci pyramidy, aby se její účinky
aktivovaly. Existuje mnoho způsobů, jak
je možné energeticky zaktivovat pyramidu, a já použil ten, který mi vyhovoval
nejvíc. Po nějaké době, ještě téhož dne,
jsem se do pyramidy vrátil, abych zkontroloval, jestli se něco změnilo.
A jak to dopadlo?
Vstoupil jsem do pyramidy a přístroj

na měření záporných iontů se splašil.
Hodnoty začaly strmě stoupat, nemohl
jsem z displeje spustit oči. 50 000, 100
000, 300 000… Když hodnota překročila
půl milionu, vyběhl jsem ven za přítelkyní, aby se šla také podívat. Společně
jsme pak pozorovali, jak číslo překročilo milion devět set tisíc. Nemohli
jsme uvěřit tomu, co jsme právě viděli.
A nejzábavnější na tom bylo, že následující den jsem v pyramidě naměřil znovu
pouhých 1000 záporných iontů/cm3,
hodnota opět klesla k normálu. Říkal
jsem si: pokud to není trvalý stav, co ty
vysoké hodnoty měly znamenat? Zkrátím
to. V pyramidě jsem provedl vícero
pokusů, dokonce jsem i přímo uvnitř
nainstalovat počítač s měřákem, který
jsem nechal běžet celou noc, aby přístroj
načítal hodnoty delší období, a snažil se
přijít na to, co se v pyramidě děje. Ukázalo se, že některé dny bývá koncentrace
záporných iontů v pyramidě zanedbatelná, ale jindy přesahuje hodnoty půl
milionu a více. Odpověď, proč tomu tak
je, jsem dosud nenašel. V pátrání ale
pokračuji dál.
V pyramidách se údajně tolik nekazí
potraviny a dokonce dochází k vybroušení
tupých žiletek. Zkoušel jste si ověřit, zda
je to pravda?
O tom, že pyramidy brousí žiletky, vím.
Důkladně jsem si pročítal materiály,
které se vážou k vynálezu českého
radioinženýra Karla Drbala, který si
Faraónův přístroj na ostření žiletek
nechal patentovat v roce 1959. Žiletky
doma bohužel nepoužíváme, a tak jsem
se k pokusům toho typu zatím nedostal.
Ale děláme zde experimenty s vodou,
každý den si tam necháváme energeticky upravovat vodu, kterou pak pijeme
a nabízíme ji i našim známým. Tak, jako
pyramidální voda očistila filtr v trubkách, má obdobně očistnou funkci i na
lidské tělo. Téměř každý, komu jsme dali
napít pyramidální vody, si asi do půlhodiny rychle odběhl na záchod. Ruští
vědci tvrdí, že pyramidy dokážou léčit
rakovinu a cukrovku – což jsou účinky,
které bych také rád zkoumal na dobrovolnících. Uvidíme, co přinese čas…
Je nutné pyramidu, ať už titanovou,
nebo jinou, aktivovat?
Určité schopnosti má pyramida vždycky, i když není mentálně aktivovaná –
funguje jako tvarový energetický zářič.
Ale pokud dojde k její aktivaci, lze se
mentálně propojit s »vědomím« pyramidy a požádat ji o spolupráci. Je možné
s ní komunikovat a cíleně využívat její
schopnosti akcelerovat myšlenky do
naší reality. Když si budete něco přát, je
možné toho aktivací docílit… ☐
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studny, je umístěn v plastové průhledné
nádobě a celou dobu, co tady bydlím,
bývala nádoba kompletně posetá rzí. Nikdy se nedala fyzicky vyčistit ani kartáčkem, přestože jsem se o to dřív snažil.
Rez se nedala ničím sundat. Ale v srpnu
2021 nám byla na zahradu nainstalována
titanová pyramida a pět dní poté mělo
dojít k obvyklé očistě filtrů. Nemohl jsem
uvěřit vlastním očím, když jsem se na
hlavní filtr podíval.
Plast byl úplně čirý a čistý, voda sice byla
lehce zakalená, ale bylo vidět skrz ni.
Pro mě ale bylo mnohem zajímavější, že
pyramida vůbec nestojí přímo nad studnou – je od ní vzdálená asi dvanáct metrů – a přesto na filtr dokázala působit.
Doteď je filtr čistý a není potřeba s ním
cokoliv dělat. Zaujalo nás to natolik,
že jsme nechali udělat rozbor vody na
železo a oproti minulosti klesly hodnoty
na třetinu.

