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THE SECRET OF PIRAMID
Meditasi Untuk Menarik Berbagai Keberlimpahan

I. LATAR BELAKANG

RAHASIA PYRAMID DAN KEKUATAN MISTERIUSNYA

Kata Piramid berasal dari bahasa Yunani “Pyro” yang berarti api dan “Amid” yang artinya 
berada di tengah. Piramid merupakan struktur yang berbentuk segi empat, dengan 
pertemuan keempat bidang sisi membentuk sudut di puncak piramid.

Sebuah geometris yang memancarkan konsentrasi energi yang padat. Salah satu rahasia 
piramid adalah sisi miringnya yang memancing dan memantulkan energi. Rahasia-rahasia 
piramid banyak dibahas dalam tulisan-tulisan mengenai matematika, geometri dan 
astronomi dan didalam semiologi dari jenis batu yang digunakan.

Penelitian tentang piramid begitu banyak dilakukan, yang menarik dari ruang bangun ini 
adalah peningkatan medan energi yang dihasilkannya. Dr Patrick Flanagan telah 
mematenkan ratusan penemuannya dan menerbitkan buku di tahun 73. Dia percaya 
bahwa akumulasi energi di dalam piramid berasal dari 5 sudutnya, Flanagan  
menyebutnya sebagai energi biocosmic. Dalam foto kirlian flanagan menemukan bahwa 
sebagian besar energi positif berada di dalam dan dibawah piramid, juga menyebar di 
ke-5 sudutnya.

Karel Drbal dalam penelitiannya yang sejenis menggambarkan piramid sebagai antena 
kosmik yang tuning ke sumber energi kemudian menerimanya dalam intensitas yang 
sangat berlimpah untuk dipusatkan dalam piramid. Dia mengatakan bahwa gelombang 
energi dalam piramid menyebabkan molekul logam kembali ke bentuk aslinya. Saat itu 
dia mematenkan Cheops Pyramid Razor Blade Sharpener, dan menunjukkan ke publik 
bahwa mata pisau cukur yang tumpul pun bisa kembali tajam ketika disimpan di dalam 
piramid dengan mengarahkannya sesuai medan magnetik bumi.  

Joe Parr  yang meneliti Giza menuliskan partikel yang menghasilkan energi orb seperti 
medan gelembung yang mengelilingi piramid. Menggunakan transduser sinar gamma dia 
menemukan bahwa aktifitas matahari dan bulan memiliki pengaruh terhadap intensitas 
medan energi piramid.
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Dr Alexander Golod, PhD Membuat banyak piramid di Rusia tahun 1990 menggunakan 
bahan fiberglass, piramid dibuat lancip dengan sudut kaki 72 derajat . Hasil yang didapat:

1. Sistem kekebalan tubuh meningkat pesat, jumlah komposisi leukosit darah juga 
meningkat

2. Peningkatan regenarasi sel jaringan tubuh
3. Bibit tanaman yang disimpan dalam piramid, menghasilkan panen antara 30% 

sampai 100%
4. Terjadi peningkatan ketebalan lapisan ozon sesaat setelah pembuatan piramid 

selesai di area piramid berada
5. Berkurangnya aktifitas gempa di sekitar area piramid berada
6. Terlihat berkurangnya sifat beracun dari makanan atau obat – obatan
7. Cuaca yang keras juga terlihat menurun di kota yang memiliki piramid
8. Memiliki efek positif terhadap produksi minyak dengan menjadi lebih kental 

sebesar 30%, dan hasil dari sumber minyak pun meningkat. 
9. Dalam studi 5000 tahanan yang mengkonsumsi garam dan merica yang terkena 

medan energi piramid, dilaporkan bahwa terjadi penurunan kekerasan dan 
perilaku yang berubah jauh lebih baik

10. Tes kultur jaringan standar menunjukkan peningkatan kelangsungan hidup 
jaringan setelah infeksi oleh virus dan bakteri

11. Penurunan sifat radioaktif dari bahan nuklir yang ditempatkan dalam piramid 
selama beberapa waktu

12. Terjadi pengisian kapasitor secara spontan
13. Perubahan signifikan dalam supoerkonduktivitas ambang temperatur dan sifat 

bahan nano karbon
14. Air tidak membeku walau didinginkan pada suhu dibawah 40 derajat celcius, 

kecuali setelah dikocok

Bill kerell bereksperimen dengan piramid selama 17 tahun. dia melakukan banyak 
percobaan terhadap udang laut, yang biasanya berumur 6-7 minggu tapi dengan adanya 
piramid bisa berumur hingga 1 tahun. dia juga menyadari dengan adanya piramid udang 
tersebut bisa tumbuh 2-3x lebih besar. Di saat yang lain dia menemukan bahwa terjadi 
penurunan terhadap tekanan darah orang yg hipertensi dan kegelisahan penderita juga 
terlihat penurunan yang banyak, sedangkan terhadap pasien yang lemah dan loyo terjadi 

www.RezzaAnggara.com | www.Candradimuka.id | �2



�

THE SECRET OF PIRAMID
Meditasi Untuk Menarik Berbagai Keberlimpahan

perubahan lebih enerjik. Terhadap subyek meditasi, Gelombang otak theta dan alpha 
menjadi lebih mudah diakses dan kekuatan sinyal energi menjadi 9 amplitude, ini berarti 
2x lipat dari keadaan normal. 

Dr Carl Benedicks dari swedia menemukan bahwa piramid menghasilkan resonansi di 
dalamnya. Sebuah rumah sakit di Kanada menggunakan piramid terhadap pasiennya. 
Meletakkan pasien di bawah piramid beberapa menit bisa mengurangi rasa sakit, juga 
mempercepat penyembuhan kulit pada pasien luka bakar.

Beberapa efek positif dari penggunaan piramid menurut Master Yuvaraj Sowma :
1. Penempatan pada ruang kerja dapat menghilangkan energi negatif dan meningkatkan 

kinerja lingkungan
2. Meditasi dibawah struktur piramid dapat membantu individu untuk mencapai 

kesadaran yang dapat membantu penyembuhan diri
3. Menempatkan minuman dan makanan di bawah piramid akan membuatnya tetap 

segar lebih lama dan terasa lebih enak
4. Jika obat ditempatkan di bawah piramid akan membuatnya lebih efektif dan sifat 

beracunnya berkurang
5. Air yang disimpan di bawah piramid akan menerima charge energi dan air tersebut 

akan membantu penyembuhan penyakit
6. Letakkan piramid diatas luka, hal ini mempercepat pengeringan luka
7. Membangun rumah dalam bentuk piramid membantu menghambat penuaan dan 

mempertahankan penampilan awet muda
8. Menempatkan piramid yang terbuat dari tembaga di sudut-sudut rumah dapat 

mengurangi kelelahan dan rileksasi yang lebih dalam
9. Pisau cukur yang diletakkan di bawah piramid selama 24 jam dapat membuatnya lebih 

tajam
10. Baterai yang diletakkan di bawah piramid selama 24 jam akan tercharger dan dapat 

digunakan kembali

Ruang bangun apapun sebenarnya memiliki fungsi yang sama dalam mempengaruhi 
gelombang energi yang bermacam-macam di alam semesta ini, yaitu sebagai resonator. 
Struktur Piramid memiliki keunggulan dalam hal menerima frekuensi kemudian 
mempertahankannya, hal ini senada dengan penemuan Dr Carl Benedicks. Saat Piramid 
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menerima gelombang energi, gelombang tersebut saling dipantulkan menurut struktur 
rangkanya sehingga gelombang energi yang saling bertemu akan saling bergetar satu 
sama lain. 

Gelombang energi dari berbagai frekuensi yang terakumulasi akan mempengaruhi 
kepadatan medan magnetis lingkungan sekitarnya, dimana medan magnetis di sekitar 
pyramid lebih padat dibanding tempat yang lebih jauh dari pyramid, begitu juga dengan 
efek lompatan ion. Ada yang berpendapat bahwa pyramid mengakumulasi ion negatif 
dengan konsentrasi tinggi, kita tahu bahwa Ion jenis ini membantu mereproduksi dan 
memperbaiki sel tubuh. Sedangkan ion positif adalah penyebab depresi dan penyakit. 

Piramid juga diyakini mampu menyeimbangkan medan elektromagnetik makhluk hidup 
disekitarnya, hal ini dikarenakan kelenjar pineal dan hipofisis merespon begitu baik 
terhadap pancaran energi yang dihasilkan piramid sehingga sangat cocok digunakan 
untuk proses relaksasi, meditasi, penyeimbangan energi, bahkan untuk mengurangi sakit. 
Efek ini akan sangat meningkat jika bahan yang digunakan adalah emas atau tembaga. 
Pengisian kristal dalam piramid membuat kristal menjadi jauh lebih berenergi sehingga 
memancarkan energi lebih baik.

Apakah Anda sudah pernah mendengarnya kekuatan Energi Piramid? 

Bila belum teruskan baca dan nanti akan menjadi pengetahuan baru buat Anda, dan 
manfaatkan nanti untuk meningkatkan diri apakah dalam kesehatan,kasih,bisnis ataupun 
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup Anda. Nah bagi Anda yang tetap 
serius mulai dari sekarang tumbuhkan keyakinan diri untuk menerapkannya nanti di 
rumah. Tapi sebelumnya lanjutkan baca uraian Energi Piramid ini.

Saya akan berasama Anda pada tiap langkah dalam perjalanan ini, memberi tahu apa 
yang harus Anda kerjakan kemudian menerapkan teknik-teknik sederhana yang yang di 
selaraskan dengan pasang surutnya Daya alam semesta, yang saya istilahkan Daya Energi 
Piramid. Daya ini saya namakan juga Energi Kosmik, Energi Piramid ataupun Daya 
Piramid, semuanya ini maksudnya sama yaitu menunjukan adanya aliran energi Gaib 
yang akan mampu memperbaiki nasib Anda.
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Saya punya alasan khusus untuk menyatakan penegasan ini secara meyakinkan. Diawal 
telah saya terangkan dan Anda telah saya salami sebagai orang yang khusus pula. 
Manfaatkan kekhususan ini untuk meningkatkan daya kehidupan Anda, dan langkah 
pertama dalam penggunaaan Energi Piramid guna merubah hidup menjadi kenyataan 
tentunya harus didasari keyakinan yang kuat.

Artikel ini memang telah ditakdirkan buat Anda ketahui dan setelah itu akan ada upah 
yang menjadi hak sebagi manusia yang sebagai kecerdasan ciptaan Tuhan di alam semesta 
ini.Anda akan mengetahuinya lebih banyak nanti setelah membaca halaman berikutnya, 
Akan mampu nantinya membedakan diri Anda dengan mereka yang masih 
berpengetahuan biasa dengan orang yang berpengetahuan Gaib.

Demikian juga setiap orang tidak akan sama masalah yang dihadapi dalam setiap 
kehidupannya walaupun kita semua adalah ciptaan Tuhan yang satu. Yang 
berpengetahuan cerdas akan lebih cepat mampu keluar dari segala kesulitan yang 
dihadapinya.Ini adalah hak setiap orang untuk menjadi mahluk yang 
sehat,sejahtera,damai dan bahagia seperti yang dikehendaki oleh Sang Pencipta.

Alam semesta ini bekerja dengan keharmonisan dan keserasian pasang surut yang 
berirama dan bermusim. Para ahli ilmu falak, ahli statistik, astronomi dan pemakai 
biorhym dengan cara disiplin mereka mengakui dan menggunakan musim -musim 
tersebut. Bintang-bintang bertaburan dan beredar berkelompok diangkasa, mereka 
merupakan suatu kumpulan galaksi planet yang bergerak mengelilingi matahari dan tetap 
pada jalurnya amsing-masing. Planet-planet yang beredar sangat menunjang kehidupan 
manusia,tumbuhan dan binatang itu hidup dalam energi pasang surut atau energi pasang 
surut yang mengatur segala yang hidup.

Dalam berkehidupan di alam ini hanya ada satu hal yang menyebabkan sehat ataupun 
sakit, kekacauan ataupun kesulitan, adalah yang keluar dari jalurnya, dari rel jalannya 
energi alam. Seperti Orang yang berenang melawan arus pastilah memerlukan tenaga 
yang besar, siapapun atau apapun yang tidak senada dengan pola alam akan menemui 
kesulitan bahkan terjadi kemandegan. Untung ada obatnya yaitu menghubungkan diri 
dengan energi alam kembali, yang akan mengurangi penderitaan dan akan menjadi awal 
dari kemajuan.
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Tahukah Anda kemana saya bawa dengan keterangan ini? 

Yang saya maksudkan adalah bahwa bila Anda tidak sukses, bahagia,penuh damai dan 
kasih serta serasi seperti yang dikehendaki oleh alam dan Tuhan, maka Anda pastilah 
sedang melawan salah satu pasang surut alam. Untuk mencapai kebahagian, 
kesejahteraan dan kedamaian hanyalah dengan menserasikan diri pada energi alam 
semesta, sehingga akan melihat perubahan dalam hidup yang menjadikan menuju jalan 
kebahagiaan. 

Mungkin Anda akan bertanya ” Bagaimana saya tahu pasang surut yang mana 
seharusnya dilawan?” Jawabannya ” Anda tidak perlu mengetahui hal tersebut. Energi 
Piramidalah yang akan menentukan penyebab kesulitan dann sekaligus merubah hidup 
Anda”

Apakah Daya Piramid bertetangan dengan ajaran agama ?

Jawabannya “TENTU TIDAK”
Pidamid hanyalan alat untuk memfokuskan energi Anda. Seperti halnya Anda 
menggunakan kaca pembesar untuk memfokuskan cahaya matahari untuk membakar 
sesuatu. 

Di mana menaruh piramid ini?

Piramid sebaiknya ditaruh diruangan dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik, di 
lantai ataupun di meja, dengan sisinya benar-benar menghadap ke poros utara dan 
selatan. Jangan meletakkannya di dekat TV, radio, atau kabel bertegangan tinggi, di dalam 
lemari ataupun gudang. Piramid dapat ditaruh di bawah tempat tidur atau kursi agar 
dapat diambil manfaatnya dengan sepenuhnya.

Masing-masing sisi piramid diarahkan sesuai dengan arah mata angin. Sisi utara 
menghadap utara.

Pernahkah Anda mendengar tentang Energi Piramid, yaitu Energi mistik yang oleh para 
ilmuwan ditemukan ada hubungannya dengan semua piramid?
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Bila belum sekarang marilah kita arahkan perhatian sejenak menuju Piramida Agung 
yang terdapat di Mesir,maupun piramida kecil buatan buatan kita sendiri. Maka didalam 
didalam dan disekelilingnya terjadi sesuatu yang sangat mengagumkan. Para peneliti 
telah menemukan bahwa bentuk piramaid akan dapat membangkitkan energi yang 
mempengaruhi benda-benda dan hukum alam serta akan dapat mendatangkan varian 
sensasi yang sangat sulit diterangkan.

II. CARA MEMBUAT PIRAMID

Dalam bab ini saya akan menjelaskan kepada Anda cara membuat piramid. Jauh lebih 
baik bahwa Anda sendirilah yang membuat piramid Anda agar Anda benar-benar 
terhubung dengan energi kosmik piramid. 
 
Bahan yang Anda butuhkan untuk membuat piramid :  
1. Kertas karton putih
2. Lem
3. Penggaris
4. Gunting
5. Pulpen

6. Spidol warna emas
7. Kertas warna biru
8. Kertas warna merah
9. Kertas warna silver
10. Kertas warna emas 

Cara Membuat piramid :
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Simbol setiap sisi piramida :

Untuk menambah kekuatan dari piramid Anda, tambahkan simbol-simbol berikut di setiap sisi 
piramid yang telah Anda buat. Khusus untuk sisi utara, tambahkan sedikit tanah dibawahnya. 

Gambar Piramid yang sudah jadi : 

www.RezzaAnggara.com | www.Candradimuka.id | �8

Api
Selatan

Utara
Tanah

Udara
Timur

Barat
Air

Selatan BaratUtara Timur



�

THE SECRET OF PIRAMID
Meditasi Untuk Menarik Berbagai Keberlimpahan

III. CARA KERJA PIRAMID

Energi di tubuh Anda seperti sinar matahari, meskipun besar tetapi ia tidak fokus dan menyebar. 
Untuk membakar kertas dengan memaanfaatkan sinar matahari, Anda membutuhkan sebuah kaca 
pembesar. Dalam hal ini piramid berfungsi seperti kaca pembesar.

Piramid berfungsi untuk memfokuskan energi orang yang meditasi dengan menatap piramid, 
sehingga energinya menjadi terpusat dan sangat kuat. Ketika Anda melakukan meditasinya 
dengan benar, Anda pasti mendapatkan hasilnya. 

Ketika Anda melakukan meditasi piramid tidak ada yang tau kapan yang pasti Anda 
mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ada yang langsung mendapatkannya dihari yang sama, 
keesokan harinya, tiga hari kemudian atau beberapa minggu kedepan. Yang Anda butuhkan 
hanyalah kesabaran karena semua itu tergantung Anda, tergantung prioritas Anda. Alam semesta 
yang paling tahu apa yang paling Anda butuhkan saat ini. Bisa saja Anda meminta sebuah mobil 
mewah dan mendapatkannya dalam beberapa hari kedepan meskipun saat ini Anda masih tinggal 
di sebuah kontrakan sempit di dalam gang. Alhasil, ketika Anda mendapatkan mobilnya, 
bukannya Anda senang malah Anda kebingungan akan tempat parkir untuk mobil tersebut. 

Yakinlah bahwa semua akan indah tepat pada waktunya untuk membahagiakan Anda. Ketika saat 
yang tepat belum datang, bisa jadi karena prioritas Anda tidak tepat.

IV. PEMANFAATAN SISI UTARA PIRAMID

Sisi utara piramid  berhubungan dengan macam materi (sesuatu yang bisa Anda pegang) seperti 
uang, mobil, rumah, handphone, motor, tas, sepatu, emas, tanah, dll. Dengan menyelaraskan 
energi Anda dengan energi piramid sisi timur, makan kekayaan dalam bentuk materi akan 
menjadi milik Anda. 

Anda hanya mengimajinasikan ketika Anda sudah mendapatkan berbagai macam materi yang 
Anda inginkan tanpa memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Biarkan alam semesta 
mengatur sedemikian rupa dan membawanya kepada Anda dengan cara yang paling selaras 
dengan Anda. 

Bayangkan sebuah ruangan harta karun yang penuh dengan perhiasan, uang, emas, berlian 
didalamnya. Saya akan membawa Anda ke ruangan tersebut dan juga memberikan kuncinya. 
Kunci tersebut adalah meditasi sisi utara piramid dan persegi emas.  Piramid dengan persegi emas 
di sisi utara akan membuat Anda selaras dengan energi alam semesta untuk mendapatkan hasil 
semaksimal mungkin.
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A. CARA MEDITASI SISI UTARA - PERSEGI EMAS

Lakukanlah setiap hari 
1. Duduk relaks, tatap persegi emas yang Anda tempel di sisi utara piramid selama 3 

menit.
2. Tutup mata selama 2 menit sambil mengimajinasikan Anda sudah mendapatkan 

apapun yang Anda inginkan. Imajinasikan sejelas mungkin, warnanya, rasanya, 
perasaannya dan apa yang Anda lakukan ketika Anda mendapatkannya. Jika Anda 
ingin rumah, bayangkan Anda menempati rumah itu. Jika Anda ingin mobil, 
bayangkan Anda mengendarai mobil itu. Jika Anda ingin melunasi hutang, bayangkan 
Anda membayar semua tagihan hutang Anda “LUNAS”.

3. Buka mata, kembali tatap persegi emas selama 1 menit.

Untuk Lebih menambah kekuatan sisi utara, selain dengan menempel persegi emas Anda 
dapat menambahkan sedikit tanah pada bagian bawah sisi utara piramid. Caranya adalah 
dengan memberikan lem di sisi permuakaan utara dan menaburkan tanah di lem tersebut. 

B. METODE LINGKARAN PEMBEKUAN

Metode ini digunakan menghentikan terbentuknya hutang baru.

Entah kenapa, ketika seseorang sudah memiliki hutang, alih-alih melunasi hutangnya yang 
sering terjadi adalah malah bertambahnya hutang baru. Untuk melunasi seluruh hutang 
Anda, Anda memerlukan metode ini sebagai benteng agar tidak terjerumus semakin dalam 
dengan menambah hutang baru. 

Cara Melakukannya :
1. Kumpulkan semua surat tagihan hutang, rekening yang belum terbayar, dan bukti fisik 

kebutuhan yang Anda butuhkan setiap bulan. 
2. Tataplah seluruh surat tersebut selama 3 menit sambil mengimajinasikan seolah-olah 

ada angin basah yang dingin disertai dengan hujan dingin yang membasahi kertas 
tersebut dan membekukan kertas-kertas itu menjadi sebuah balok es. 

3. Tatap persegi emas selama 1 menit. 

C. METODE UNTUK MENGGOALKAN PROPOSAL

Cara Melakukannya :
1. Print proposal yang akan kita kasih ke perusahaan
2. Tatap persegi emas selama 3 menit
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3. Tutup mata selama 2 menit dan imajinasikan proposal kita diterima dan terjadilah apa 
keingan yang kita inginkan

4. Buka mata, tatap kembali persegi emas selama 1 menit.

V. PEMANFAATAN SISI SELATAN PIRAMID

Sisi selatan piramid berhubungan dengan Api. Api merupakan energi yang dapat menghidupkan 
dan juga bisa menghancurkan. Api bisa dapat menghanguskan, mendatangkan sakit, dan dapat 
digunakan untuk membalas serangan lawan yang ingin menghancurkan Anda. Namu, saya lebih 
menyarankan untuk menjadikan api ini sebagai perlindungan Anda dari pada Anda 
menggunakannya untuk menghancurkan musuh Anda. 

Ketika sisi selatan digunakan hanya untuk mendatangkan kerugian, hal itu tidak akan terjadi.  
Anda harus memikirkan hasil akhir jika melakukan meditasi sisi selatan piramid, jangan sampai 
menyebabkan hal yang negatif bagi orang lain, karena itu hanya mengumpukan hal-hal negaitf di 
dalam hidup Anda. 

Jauh lebih baik jika Anda menggunakan sisi selatan untuk melindungi diri Anda dari pada Anda 
menggunakannya untuk menyerang orang lain. Sebaiknya Anda menggunakan meditasi 
perlindungan terlebih dahulu, jika tidak berhasil barulah Anda menggunakannya untuk balik 
menyerang, ingat itu adalah pilihan terakhir. 

Ingat energi piramid tidak akan mengizinkan Anda untuk melukai orang lain. Yang dilakukan 
oleh piramid ini jika Anda melakukan meditasi dengan sisi selatan adalah bahwa ia akan 
mengembalikan segala hal negatif yang dikirim kepada Anda dengan tingkat energi yang sama 
pula. 

A. BEBERAPA ALASAN UNTUK MELAKUKAN MEDITASI SISI SELATAN :

1. Jika Ada orang, kelompok, atau situasi yang akan merugikan Anda baik secara fisik, 
emosi, mental, maupun materi.

2. Jika ada orang, kelompok, atau situasi yang menyiksa Anda secara lahir maupun batin. 
3. Jika ada orang, kelompok, atau situasi yang merugikan Anda.
4. Jika ada orang, kelompok yang menghalangi kemajuan atau keberhasilan Anda atau 

berusaha untuk menggagalkan apapun yang Anda rencanakan.
5. Jika ada orang, kelompok, atau situasi yang menentang Anda (oposisi) atau bertolak 

belakang dengan Anda. 
6. Jika ada orang atau  kelompok yang tidak suka dengan Anda dan membicarakan Anda 

dibelakang Anda atau berniat jelek terhadap Anda. 
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B. CARA MEDITASI SISI SELATAN - UMUM

Lakukanlah setiap hari 
1. Duduk relaks, tatap segitiga merah yang Anda tempel di sisi selatan piramid selama 3 

menit.
2. Tutup mata selama 2 menit sambil mengimajinasikan sebuah tempat kedamaian yang 

membahagiakan Anda.
3. Buka mata, kembali tatap segitiga merah selama 1 menit.

C. CARA MEDITASI SISI SELATAN - KHUSUS
Untuk Tujuan Mengusir Kondisi Negatif

Alasan melakukannya :
1. Jika Anda benar-benar mengalami suatu kondisi yang menyebabkan kerugian secara 

fisik atau materi yang nyata. Anda dibuat sakit, menderita, kesusahan. 

Manfaatnya :
1. Untuk mengembalikan energi negatif ke tempat asalnya dengan motif yang sama persis 

yang dikirimkan kepada Anda.

Cara Melakukannya : 
1. Duduk relaks, tatap segitiga merah yang Anda tempel di sisi selatan piramid selama 2 

menit.
2. Tutup mata selama 2 menit sambil mengingat dengan sejelas-jelasnya kejadian-kejadian 

yang mengakibatkan sakit fisik, kerugian yang ingin Anda tolak. Ketika mengingat 
mungkin Anda merasakan badan menjadi sedikit panas, dingin atau Anda menjadi 
sedikit marah. Jika itu terjadi, imajinasikan gelaja (panas, dingin, marah) keluar dari 
diri Anda dan masuk ke dalam segitiga merah.

3. Buka mata, kembali tatap segitiga merah selama 30 detik.

D. CARA MEDITASI SISI SELATAN SEGITIGA MERAH 
METODE PERLINDUNGAN SINAR MATAHARI
Untuk Tujuan Mengalahkan musuh

Alasan melakukannya :
1. Bila Anda mendapat kesulitan untuk mencari tau apa penyebab yang pasti. Anda 

memperkirakan ada seseorang atau sesuatu yang menghalangi kemajuan Anda tapi 
Anda tidak punya bukti yang jelas.
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Manfaatnya :
1. Untuk menyelaraskan diri Anda dengan sisi selatan piramid.
2. Untuk menghancurkan segala halangan Anda menuju kebahagian, keberlimpahan dan 

kedamaian.

Lakukan Setiap Hari
Cara Melakukannya : 
1. Duduk relaks, tatap segitiga merah yang Anda tempel di sisi selatan piramid selama 2 

menit.
2. Tutup mata selama 1 menit sambil mengimajinasikan sebuah tempat kedamaian yang 

membahagiakan Anda dan tambahkan imajinasi sinar matahari tenang diatas air yang 
tenang. Imajinasikan pepohonan dan gedung-gedung ketika hari sangat cerah. 
Imajinasikan juga Anda berdiri menghadap matahari dan merasakan sinarnya di wajah 
Anda, ada bayangan Anda dibelakang Anda. 

3. Buka mata, kembali tatap segitiga merah selama 30 detik.

E. Cara Meditasi Sisi Selatan Pentafork (Simbol Selatan)
Untuk Tujuan Membuat Oposisi menjadi mendukung Anda

Cara Melakukannya : 
1. Duduk relaks, tatap segitiga merah yang Anda tempel di sisi selatan piramid selama 2 

menit.
2. Tatap simbol pentafork selama 30 detik.
3. Tutup mata selama 1 menit sambil mengimajinasikan apa ingin Anda capai dengan 

jelas, dan bayangkan bahwa itu sudah benar-benar terjadi.
4. Buka mata, kembali tatap simbol pentafork selama 10 sedik
5. Lalu tatap segitiga merah selama 30 detik.
6. Gambar simbol pentafork di selembar kertas kecil dan taruh di dompet Anda. 

VI. PEMANFAATAN SISI TIMUR PIRAMID

Sisi Utara piramid berunsur udara dan berhubungan dengan kasih sayang, kebahagiaan dan 
kedamaian. Seseorang yang butuh Anda sayangi adalah diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin 
orang lain menyukai Anda ketika Anda sendiri tidak menyukai diri Anda. 

Langkah pertamanya adalah Anda perlu menetapkan di dalam kehidupan Anda bagian mana 
yang masih kurang kasih sayang ? Sebuah kedamaian batin yang jauh lebih berharga daripada 
uang akan menjadi milik Anda ketika Anda melakukan meditasi sisi timur piramid. Yang perlu 
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Anda lakukan hanyalah memaknai arti kasih sayang, kebahagaian dan kedamaian lalu Anda akan 
mendapatkannya. 

Hal yang mungkin menghambat Anda mendapatkannya adalah karena jika Anda 
mendapatkannya Anda akan merasa kurang puas. Alam semesta yang paling tau apa yang terbaik 
untuk Anda. Ketika Anda sedang meditasi sisi timur piramid, berilah sedikit kebebasan kepada 
alam semesta, yang saya maksud adalah jangan terlalu fokus pada hal-hal kecil (detail fisik) 
karena itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama bagi alam semesta untuk mewujudkannya 
kepada Anda. 

Tujuan umun dari meditasi sisi timur ini adalah menghilangkan ego Anda yang menyebabkan 
Anda merasa kekurangan kasih sayang dan cinta. Salah satu yang menyebabkan Anda tidak 
disenangi orang lain adalah karena Anda memiliki emosi negatif dan emosi negatif tersebut 
memancarkan energi negatif kepada orang lain. Sebuah Cakra Biru dalam menetralkan berbagai 
emosi negatif yang Anda miliki. 

A. MEDITASI CAKRAM BIRU
UNTUK MENETRALKAN EMOSI NEGATIF

Lakukan setiap hari selama masih ada emosi negatif.

1. Duduk relaks, tatap cakram biru yang Anda tempel di sisi timur piramid selama 2 
menit.

2. Tutup mata selama 1 menit. Dalam keadaan tutup mata Anda tetap akan melihat 
cakram biru. Imajinasikan sebuah tempat kedamaian yang membahagiakan Anda.

3. Buka mata, kembali tatap cakram biru selama 3 menit. 

Dengan melakukan ini setiap hari Anda akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian 
sehingga setiap hari emosi dan energi Anda selalu positif. 

B. MEDITASI CAKRAM BIRU
IMAJINASI MAGNETIS

Lakukan meditasi ini untuk menghilangkan kesepian Anda
1. Carilah foto seseorang yang tidak Anda kenal, Anda bisa mendapatkannya dari 

internet maupun majalah. Jika Anda mendapatkannya dari internet, pastikan Anda 
mencetaknya terlebih dahulu. Foto orang tersebut haruslah orang yang terlihat sangat 
bahagia.
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2. Duduk relaks, tatap cakram biru yang Anda tempel di sisi timur piramid selama 2 
menit.

3. Tataplah foto tersebut dengan seksama selama 1 menit, terutama wajah dan matanya.
4. Tutup mata selama 1 menit, imajinasikan diri Anda berada di jalan yang terkena sinar 

matahari sedang menuju sebuah kota diatas bukit. Dan Anda ditemani oleh seorang 
teman yang memancarkan aura kasih sayang, kehangatan, kebahagiaan dan kebaikan. 

5. Buka mata, kembali tatap cakram biru selama 3 menit.

C. MEDITASI CAKRAM BIRU
IMAJINASI MAGNETIS

Untuk mendapatkan jodoh idaman Anda. 
1. Pastikan Anda mengingat bentuk simbol udara yang meyerupai huruf “Y”
2. Duduk relaks, tatap cakram biru yang Anda tempel di sisi timur piramid selama 2 

menit.
3. Tataplah simbol udara yang sudah Anda gambar di sisi timur piramid selama 2 menit.
4. Tutup mata selama 1 menit, imajinasikan terus simbol udara terus menerut. 
5. Buka mata, kembali tatap cakram biru selama 3 menit.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gambarnya simbol udara disebuah kertas dan 
masukanlah ke dalam dompet Anda.

D.   MEDITASI CAKRAM BIRU PENCAKAR LANGIT

Untuk membuat Anda menjadi pusat perhatian (terkenal) dan dikagumi oleh banyak 
orang. 
1. Duduk relaks, tatap cakram biru yang Anda tempel di sisi timur piramid selama 2 

menit.
2. Tataplah puncak paling tinggi di piramid sambil mengimajinasikan diri Anda berdiri di 

puncak piramid dan sedang melihat ke bawah sisi timur piramid.
3. Tutup mata selama 1 menit, imajinasikan sekumpulan orang-orang berada di dekat 

dasar piramid sisi timur sedang melihat Anda berdiri diatas puncak piramid. 
Imajinasikan cakram biru tersebut memancarkan cahaya birunya kepada Anda. 
Lihatlah Anda diselimuti oleh cahaya biru tersebut dan orang-orang dibawah tadi 
mengelu-elukan Anda.

4. Buka mata. 
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VII. PEMANFAATAN SISI BARAT PIRAMID

Sisi barat piramid berunsur air dan berhubungan dengan kesehatan. Sisi ini dapat digunakan 
untuk mendapatkan kesehatan dan kesembuhan. Meskipun banyak yang telah menggunakan sisi 
barat untuk mendapatkan kesehatan yang prima, saya tetap menyarankan Anda untuk 
menjalankan pengobatan secara medis. 

Tubuh Anda akan mendapa kembali ke kondisinya yang paling sempurna asalkan Anda 
mengizinkannya untuk kembali ke cetak biru (blue print) pola kesehatan yang sempurnah sesuai 
dengan pertama kali ia diciptakan. 

Ingatlah, tubuh anda seperti mekanik yang paling sempurna untuk mengembalikannya ke kondisi 
paling prima. Yang paling penting Adalah jangan memikirkan tentang penyakit yang Anda derita, 
tetapi pikirkanlah tentang suatu kondisi yang sangat sehat. 

Manfaat meditasi piramid sisi barat :
1. Meningkatkan gairah sex dan kemampuan seksual 
2. Mendapatkan kesehatan dan vitalitas dengan menyelaraskan dengan energi sisi barat piramid 

dengan energi di tubuh Anda. 

A. CARA MEDITASI SISI BARAT - UMUM

Lakukanlah setiap hari 
Cara Melakukannya :
1. Duduk relaks, tatap sabit perak yang Anda tempel di sisi barat piramid selama 3 menit.
2. Tutup mata selama 2 menit sambil mengimajinasikan mengimajinasikan kondisi tubuh 

Anda ketika Anda sehat. Misalnya suatu kondisi ketika Anda masih sehat, masih 
mampu melakukan aktifitas seperti biasa, mampu bekerja dengan tenang karena tubuh 
Anda sehat. Imajinasikan kondisi ketika umur Anda lebih muda dan ketika Anda lebih 
sehat, lebih kuat, lebih berenergi.

3. Buka mata, kembali tatap segitiga merah selama 1 menit.

B. CARA MEDITASI SISI BARAT  & SABIT PERAK
METODE PENGEMBALIAN WAKTU

Lakukanlah setiap hari 
Cara Melakukannya :
1. Duduk menghadap sisi barat piramid, tatap sabit perak selama 3 menit. 
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2. Tutup  mata dan majinasikan selama 2 menit kondisi tubuh Anda ketika Anda sehat. 
Misalnya suatu kondisi ketika Anda masih sehat, masih mampu melakukan aktifitas 
seperti biasa, mampu bekerja dengan tenang karena tubuh Anda sehat. Imajinasikan 
kondisi ketika umur Anda lebih muda dan ketika Anda lebih sehat, lebih kuat, lebih 
berenergi.

3. Buka mata, kembali tatap sabit perak selama 10 menit.

C. CARA MEDITASI SISI BARAT  & SABIT PERAK
METODE AIR

Cara Melakukannya :
1. 24 jam sebelum Anda melakukan meditasi pengembalian waktu, ambil segelas air putih 

dan taruh gelas tersebut menempel dengan sisi barat piramid.
2. Duduk menghadap sisi barat piramid, tatap sabit perak semala 3 menit.
3. Tutup mata dan imajinasikan selama 2 menit kondisi tubuh Anda ketika Anda sehat. 

Misalnya suatu kondisi ketika Anda masih sehat, masih mampu melakukan aktifitas 
seperti biasa, mampu bekerja dengan tenang karena tubuh Anda sehat. Imajinasikan 
kondisi ketika umur Anda lebih muda dan ketika Anda lebih sehat, lebih kuat, lebih 
berenergi.

4. Buka mata, kembali tatap sabit perak selama 10 menit.

D. CARA MEDITASI SISI BARAT  & SABIT PERAK
METODE STAR OF DAVID (BINTANG 6)
Manfaatnya : 
1. Untuk meregenerasi dan peremajaan sel.
2. Untuk penyakit fisik seperti cancer, myoma, kista. 
Cara Melakukannya :

1. Duduk menghadap sisi barat piramid, tatap sabit perak selama 3 menit. 
2. Tutup mata dan imajinasikan selama 2 menit bintang berujung 6 (star of david) di 

ujung pucak piramid yang mengeluarkan energi sinarnya menyelimuti seluruh badan 
kita dengan memvisualisasikan kita membetangkan tangan kita seolah kita ingin 
memeluk menerima energi ini. 

3. Buka mata, kembali tatap sabit perak selama 10 menit.
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VIII. PERSIAPAN SEBELUM MELAKUKAN MEDITASI PIRAMID

A. MEMBUAT DAFTAR ANGKASA

Dartar Angkasa adalah daftar impian Anda. Namun Anda perlu membedakannya mana yang 
benar-benar kebutuhan Anda atau hanya sekedar keinginan Anda. Kebutuhan memiliki prioritas, 
apa yang harus Anda dapatkan terlebih dahulu, karena jika tidak ini akan mendatangkang 
kesusahan, kesedihan atau kekacauan. Sedangkan keinginan adalah sifatnya tidak mendesak, ia 
hanyalah kehausan Anda untuk memiliki sesuatu. 

Dengan begini kita akan membuat rencana kerja sesuai dengan kondisi ideal yang kita inginkan. 
Saya sangat menyarankan Anda untuk menulisnya dalam sebuah buku khusus yang bisa Anda 
edit di kemudian hari dan Anda tandai jika sudah tercapai. 

Anda sudah siap ?

Sekarang tuliskan semua tulis semua apapun impian Anda sebanyak-banyaknya, jangan dinalisa 
terlebih dahulu namun biarkan pikiran-pikiran Anda mengalir secara alami. Apakah itu tentang 
kebahagiaan, materi, kesehatan, pertemanan, jodoh, keluarga, rekreasi, sosial dll. Tentu saja Anda 
bisa menambahkan daftar impian Anda setiap hari. 

Jika sudah, baru Anda pisahkan daftar angkasa Anda menjadi 2 kolom, kolom pertama berjudul 
KEBUTUHAN kolom kedua berjudul KEINGINAN. Lalu Anda pindahkah daftar angkasa impian 
Anda yang telah Anda tulis tadi. Anda berikan keterangan disamping daftar tersebut huruf “U” 
“S” “T” atau “B” untuk lebih mudah mengetahui Anda akan menariknya dengan sisi piramid 
yang mana. 

IX. ASTRAL CITY

No. KEBUTUHAN SISI KEINGINAN SISI

1 Menetralkan emosi negatif T Ganti mobil U

2 Bayar uang sekolah anak U Ganti HP U

3 Bayar tagihan listrik U Jalan-jalan ke luar negeri U

4 Mendapatkan pekerjaan U Menambah teman T

5 Menghilangkan gangguan S Awet muda B

6 Kembali bisa berjalan B Menjadi terkenal T

7 Menetralkan serangan S Beli rumah lagi U
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Seperti sudah sering dikatakan oleh para ilmuan diluar sana bahwa segala sesuatu adalah 
energi, dan diri kita bukanlah hanya sekedar badan kasar saja melainkan kita adalah 
bagian dari alam semesta itu sendiri. Kita bukanlah manusia yang memiliki pengalaman 
spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman sebagai seoaran 
manusia. 

Kita akan melakukan sebuah perjalaan, perjalanan ke dunia astral/metafisik dunia 
sebelum dunia badan kasar/fisik. Apapun yang Anda lakukan di dunia Astral, akan 
mewujud menjadi kenyataan di dunia fisik Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah 
mengikuti perjalanan ini berdasarkan skrip yang ada di bawah. 

Perjalanan ke dunia Astral ini adalah perjalanan batin Anda guna menyelaraskan energi 
Anda dengan energi Alam Semesta. 

Astral city atau kota astral adanya di dunia astral. Astral city letaknya sangat dekat 
dengan Anda. Kota ini adalah pintu kesadaran Anda, diri sejati Anda. Kota ini berada di 
dalam batin Anda.
 
Ketika Anda mengunjunginya saat Anda tertidur pulas, Anda akan membawa pulang 
kedamaian, kebahagiaan dan berbagai macam manfaat ke dalam kehidupan Anda sehari-
hari. 

Cara Mengunjungi Astral City :
1. Kunjungan ke Astral City dilakukan ketika Anda sedang tidur. Anda akan merasa 

bahwa itu adalah sebuah mimpi yang sangat jelas dan nyata, yang berisi 
ketenangan, kebahagiaan dan keamanan. 

2. Anda akan membayangkan kota ini dengan sangat detail sehingga Anda merasa 
kota ini seperti kota tempat tinggal Anda. 

3. Bacalah skrip di bawah ini dalam hati sesaat sebelum Anda tidur.

Skrip untuk masuk ke Astral City : 
Anda dapat membacanya sendiri dengan sesekali menutup mata dan membayangkannya.
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Imajinasikan kita berasa di alam terbuka, dengan angin yang bertiup dengan sangat tenang. Di 
depan kita terdapat pegunungan. 

Ada sebuah jalan lebar yang beraspal dan lurus menuju ke gunung-gunung tersebut melewati 
dataran rumput dan semak-semak. Kita berjalan melewati jalan itu dan kita melihat bahwa 
gunung-gunung itu semakin mendekat. 

Jalan tersebut menanjak dan akhirnya kita mencapai puncak, ketika kita mencapai puncak, kita 
melihat sebuah lembah hijau yang subur di depan kita. 

Diatas bukitnya disebelah lembah Anda melihat dinding tembok batu berwarna abu-abu yang 
menjulang tinggi, mengelilingi sebuah kota. Inilah Astral City.

Ketika Anda mendekat, Anda dapat melihat sebuah pintu gerbang yang besar dengan daun pintu 
dari baja dalam keadaan tertutup. Ada prajurit yang berjalan hilir mudik diatas tembok itu.

Sesampainya kita di depan pintu gerbang yang tertutup, seorang prajurit menanyakan kepada kita 
apa keperluan kita. 

Jawab “kami adalah pengunjung kota astral”. Demi mereka yang membangun kota ini dan demi 
meraka yang ia yang menciptakannya, bukalah pintu …….

Daun pintu baja itu perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan kepada kita kota astral yang 
dikelilingi tembok, bermandikan sinar matahari……

Sebuah jalan raya lebar yang diapit oleh pepohonan yang agung menuju ke sebuah bangunan 
berbentuk piramid dengan puncak yang rata di tengah kota.

Melalui jalan raya itu kita menuju bangunan berbentuk piramid tersebut. Dan sekarang kita berada 
di depan bangunan yang permukannya berbentuk tangga hingga ke atas piramid.

Kita mulai menaiki anak tangga tersebut dengan mudah, dan setelah melewati 32 anak tangga kita 
mencapai puncak piramid tersebut. Di tengah-tengah puncah terdapat ruangan marmer putih…..
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Kita menuju ruangan marmer putih dengan melewati teras marmer yang telah diratakan oleh 
ribuan kaki mereka yang telah terlebih dahulu masuk ke ruangan ini. 

Kita memasuki ruangan marmer putih dan melihat di tengah ruangan itu ada kerucut marmer 
putih setinggi 2 (dua) meter. 

Kita berasa di depan kerucut putih tersebut. Seberkas sinar putih murni memancar dari atas 
menerangi kita. 

Ketika Anda berdiri dalam sinar cahaya yang terang tersebut, imajinasikanlah Daftar Angkasa 
yang sudah Anda buat. Pikirkan tentang impian terbesar dalam hidup Anda. Apa yang Anda 
inginkan, kondisi seperti apa yang Anda inginkan. Imajinasikanlah semua impian Anda sudah 
tercapai dan Anda benar-benar mengalaminya. Dalam kota astral tersebut, impian Anda sedang 
dibentuk.

Dan sekarang tibalah saatnya Anda menginggalkan ruang marmer putih tersebut. Tetapi Anda 
akan mengenali tempat ini berulang kali di kemudian hari. Setelah Anda mengetahui jalannya Ada 
akan dengan mudah untuk kembali lagi. 

Kita berbalik dan keluar dari kecemelangan dan kembali menuruni anak tangga sambil melihat kota 
astral di bawah. Kembali berjalan melalui jalan raya yang diapit oleh pepohonan yang besar menuju 
pintu gerbang.

Ketika pintu gerbang tersebut terbuka, kita keluar dan berjalan menuruni bukit menuju sebuah 
sungai di lembah. Di pinggir sungai telah tersedia perahu untuk Anda. Kita menaiki perahu 
tersebut dan aliran sungai membawa kita ke alam kenyataan, disini dan sekarang.

Ketika Anda berada di puncak piramid dan memasuki ruangan marmer putih, itu 
menandakan dua hal. Pertama, Anda dalam keadaan selaras dengan keempat arus energi 
sisi piramid. Kedua, Anda mencapai keadaan batin yang penuh energi dimana apapun 
yang digambarkan oleh otak Anda, akan mewujud menjadi kenyataan di dunia fisik. 
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Fokuslah pada gambar ketika Anda sudah mencapainya, bukan pada prosesnya. Karena 
alam semesta akan mengatur cara yang paling tepat untuk Anda bahkan dari arah atau 
sumber yang selama ini tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.
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