
Piramida zaradi svoje oblike in last-
nosti ustvarja torzijsko polje, ki odbija 
škodljive žarke. Radij uporabe je odvisen 
od velikosti piramide in je od enega me-
tra do desetih metrov. Piramida izboljšu-
je zdravje, blaži stres, glavobol in nespeč-
nost, dviguje energijo, ustvarja zdravo bi-
opolje.

Če je človek iz dneva v dan v obmo-
čju škodljivih sevanj, imunski sistem osla-
bi, kar vodi v slabo počutje in različne bo-
lezni, ne da bi vedeli, da je vzrok sevanje. 
Zemeljska škodljiva sevanja naj bi bila po-
gost vzrok za srčnožilne in rakave bolez-
ni.

Piramida iz šungita zavaruje naš pros-
tor pred elektromagnetnimi sevanji tele-
vizije, računalnikov, mikrovalovnih pečic, 
hladilnikov, merilnih in drugih naprav. 
Piramido denimo postavimo ob računal-
nik, televizijo ali katero drugo napravo, ki 
je vir elektromagnetnega sevanja. Lahko 
jo postavimo v bližino postelje ali v avto.

Na voljo je piramida iz šungita v dveh 
velikostih: pet krat pet centimetrov (Mis-
teriji.si; 49,90 €) in deset krat deset centi-
metrov (Misteriji.si; 99,90 €).
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Naprodaj je v Vodnem kompletu, v 
katerem je plemenitim šungitom doda-
na še brazilska kamena strela (Misteriji.
si; 69,00 €). O učinkovitosti čiščenja vode 
z njim se lahko prepričamo sami. V vrč 
vode, v kateri je Vodni komplet, kanemo 
pet kapljic črnila. Voda naj bi se popolno-
ma razbarvala v petdesetih minutah.

Voda, ki jo je očistil in oplemenitil šun-
git, je odlična za čiščenje nečiste kože, mo-
zoljev, za pomlajevanje kože in zmanjša-
nje gub. Uporabljamo jo lahko pri paro-
dontalnih boleznih, glivicah na stopalih 
in nohtih, ekcemih in težavah z lasmi.

Z vodo, oplemeniteno s šungitom, lah-
ko napajamo domače živali, konje, pti-
ce, saj bodo postali bolj odporni na bolez-
ni. Če z njo zalivamo rože in druge rastli-
ne, bodo te bolj zdrave, hitreje bodo rasle, 
večji bo pridelek.

PIRAMIDA IZ ŠUNGITA
Piramida iz šungita je namenjena zaš-

čiti prostora pred škodljivim sevanjem, 
tako zemeljskim kot tehničnim, ki je iz-
vor elektrosmoga. Sevanje, ki ga povzro-
čijo električne naprave, je levosučno. Šun-
git deluje proti sevanju tako, da ga preu-
smeri v desno. Levosučno sevanje rast za-
vira, desnosučno pa jo pospešuje.

Blagodejnost najbolj skrivnostnega kamna

Šungit za zdravo biopolje
Šungit je več kot dve milijardi let 

stara kamnina. Nenavadna je že 
po tem, da jo na vsem svetu najde-

mo samo v ruski republiki Kareliji. Ima 
blagodejne učinke na zdravje in varuje 
pred nevarnimi zemeljskimi in tehnič-
nimi sevanji. Najbolj nenavaden kamen 
na svetu sestavlja 98 odstotkov ogljika z 
edinstveno strukturo.

Ogljik v šungitu je v posebni bioak-
tivni obliki tako imenovanih fulerenov –
izključno iz ogljika sestavljenih molekul 
v obliki votle krogle, elipsoida ali cevi. 
Fulereni lahko v svojo notranjost sprejme-
jo atome kovine in tako onesposobijo ge-
neratorje prostih radikalov. Šungit je zato 
močan naraven antioksidant.

ČIŠČENJE VODE
Šungit deluje kot vodni filter. Vodo, 

ki jo nalijemo iz pipe v stekleno posodo 
s šungitom, le-ta očisti težkih kovin, kot 
so svinec, živo srebro in cink, pa tudi bak-
terij, plesni, nitratov in drugih nečistoč. 
Vodi odstrani slab okus, da postane pri-
jetna za pitje.

Taka voda naj bi bila blagodejna za 
bolnike s sladkorno boleznijo, prebavni-
mi motnjami, kožnimi in dihalnimi teža-
vami, z alergijami.
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Levo: delovanje šungita v vrču vode. 
Zgoraj in desno: mala in velika pira-
mida iz šungita. F
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Plemeniti šungit
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