
Kristallkamber on võimas abiline  

Tallinnas Kunderi tänaval asub üks 

tavaline maja. Maja teisel korrusel on 

üks tuba, mis aga mitte kuidagi ei 

liigitu mõiste alla tavaline. Ruumi 

seinad ja lagi on kaetud erinevate 

kristallidega, moodustades elulille 

mustri. Kamber ise on 

kümnetahuline. Valguse ja kristallide 

koosmõju tekitab vibratsiooni, mida 

iga kambrisolija tajub omamoodi. 

Seda tuba kutsutakse 

kristallkambriks. Üha rohkem 

uudistajaid leiab tee kristallkambri 

ukse taha. Nii juhtus ka artikli 

kirjutajaga.  

Kristallkambri loojad on Kalle Landra ja Priit Valk. Detsembrikuu tuulise kolmapäeva hommikul 

toimus kohtumine, kus mõnusas vestlusringis avanes juurdepääs infole, mis heidab valgust toa 

põnevale saamisloole ja muule huvitavale, mis seondub kristallide maailma, enesearengu ja eluga. 

Räägime juttu kristallkambri vahetus läheduses. Kambriuks on lahti ja isiklikud tunnetusdetektorid ei 

taju veel mitte midagi erilist. 

Kuidas tekkis idee? 

Kalle:“ Mul avanes võimalus järele mõelda, mida ma tahan oma eluga peale hakata. Tol ajal olin 

suhteliselt sügavalt materiaalsuses kinni – raha ja egobaasil mõtlemine. Plaanisin pidevalt mingeid 

samme ette ja analüüsisin kõike. See häiris mind ja ma hakkasin teadlikult tegelema mediteerimisega, 

et saavutada seisund, kus peas ei ole mõtteid. Olen terve elu otsinud erinevaid väljundeid, millega 

võiksin tegeleda ja mis  mind arendaks. Mediteerimine pakkus mulle huvi. Mingil ajahetkel sattusin 

ühele vaimsele üritusele, kus sain tuttavaks kahe inimesega, kes on tänaseks minu elu oluliselt 

mõjutanud. Üheks nendest oli Norrast pärit meesterahvas, kes aitas mul loobuda lihast ja alkoholist. 

Teiseks oli Priit, kes juhtumisi elab minust 500m kaugusel. Ma ei saanud küll ürituselt elamust, mida 

olin otsima läinud, kuid sain, mida vajasin ning tol hetkel oli selleks inimene, kellega teha koostööd. 

Hakkasime Priiduga vaikselt mõtlema, kuidas tuua hobi ja töö oma igapäevaellu, et toimuks elukestev 

vaime areng. Käisin aeg-ajalt Estri (Ester Vasserman) juures meelerännakutel ja ühel hetkel tuli 

minuni teadmine, et vaja on teha kristallkamber. Rääkisin ideesähvatusest Priidule. Meditatsioonis 

sain infot aina juurde. Kõrgemat toetust projekti elluviimisel tajusin alates esimesest sammust. 

Priit: „Käisime Estri juures tegemas meelerännakuid, kui ühe seansi käigus sattusin põnevasse kohta, 

mis oli midagi tervendustempli sarnast. Mu sees tekkis kummaline äratundmine. Varasemalt oli mu 

kätte sattunud lugemismaterjali Atlantise ja Lemuuria aegadest, kus eriti köitis mu tähelepanu just 

tervenduskambritega seonduv. Meelerännakule minnes püstitasime alati endale mingi eesmärgi, 

kuhu minna ja mida lähemalt vaadata. Mulle aga vaatamisest ei piisanud, avastasin end pidevalt 

tegutsemas ja loomas. Mõistsin, et olen varem nendes kohtades käinud, loomulikult hoopis 



teistsugusel kujul ja ajal ning tegin palju võimsamaid asju. Rännakutel kogetu andis võimsa impulsi, et 

siin reaalsuses midagi samalaadset üritada teha.“ 

„Kristallkambri valmimiseks kulus üle aasta. Kristallkambri loomine ei olnud vaid vaimne lugu – tarvis 

oli kaasata ratsionaalset mõtlemist ja kombineerimisoskust. Materiaalsete asjade valmimiseks peab 

olema kindel plaan. Tahtsime kõike palju kiiremini valmis saada, aga niipea, kui lisasime kiirust, võeti 

hoogu maha. Mõistsime alles hiljem, et igal seisakul oli mingi põhjus. Kummaline, aga jõuga ei 

õnnestunud meil midagi teha.  Alles siis, kui lasime oma ootused, lootused ja tähtajad vabaks ning 

usaldasime protsessi, hakkas kõik jälle liikuma. Lõpptulemus on tükk maad parem, kui me alguses 

üldse oskasime loota,“ on mõlemad mehed rahul. 

Kuidas valisite kristallid? 

Priit:“ Kivide valik oli meil korralikult läbi mõeldud. Samuti valgus- ja heliteraapia sinna juurde. 

Pimedas keegi ei näe kristalle ja nii võib valgustamata ruum tunduda hirmutav. Valisime sellised kivid, 

millest valgus läbi tuleb. Esimene eeldus oli, et kõik põhitśakra kivid oleksid esindatud, teine eeldus, 

et kristallid läbi paistaks.“  

Kust te kristallid hankisite? 

Priit  „Kõik toimis sisetunde ja usaldusel alusel. Kõrvaltvaatajale võis see tunduda üsna ebareaalne 

protsess. Kõigepealt pidime kristallid saama Hiinast, aga kui läks tellimiseks, siis tekkis vaikus. 

Ootasime natuke ja hakkasime otsima uut tarnijat. Kalle tegi suure töö ära. Ta tegutses kristallide 

otsimisega põhjalikult internetimaailmas ja sattus Indiasse (virtuaalselt). Sealsete kontaktide abiga 

jõudsime tellimuseni. Saatsime raha ära, suhtlesime e-maili teel ja kuu aja pärast tuli Muuga 

sadamasse laev. Kristalle oli ligikaugu pool tonni.“  

Kalle :“Sellest hetkest, kui kristallid meieni jõudsid, algas kividega suhtlemine. Kristallid olid 

töötlemata, nende puhastamine ja sorteerimine oli pikk protsess. Puhastasime kive veega. Vesi on 

väga tugev infokandja. Alles peale puhastamist saime hakata neid liimima. Kogu kamber on valminud 

meie endi kätetööna. Tugevamad nägijad on öeldnud, et kivid teadsid ette, kuhu nad tulevad.“ 

Kristallkamber sai valmis kevadel. Meedia on teid üles leidnud alles sügisel. Missugused 

sündmused toimusid vahepeal? 

Kalle: “Hoidsime teadlikult meediast eemale. Kamber oli olemas ja tahtsime järgi proovida, mis seal 

toimuda võib. Esimesed kolm kuud, kui ma kambri mõjusid enda peal katsetasin, teadvustasin ma 

muudatusi vähe, kuid tunnetasin aktiivset tegevust kolmanda silma piirkonnas. Tagant järgi sain aru, 

et mul olid väga suured ootused, mis tegelikult mõjusid blokeerivalt. Info kambri olemasolust levis 

suust suhu ja ajapikku kogunes meil hulk inimesi, kes käisid siin kogemusi saamas. Uurisin nende 

muljeid ja tundmusi ning arutlesin endamisi, miks minuga mitte midagi imelis-erilist ei juhtu. Küll aga 

täheldasin seda, et iga kambriskäik tõi mulle alati sügava sisemise rahu ja tasakaalu. Tajusin, et 

kristallkamber on võimeline millekski enamaks ja aja möödudes sain sellele ka kinnitust nii enda kui 

ka klientide kogemuste najal. Inimesed on uurinud, et kui iga päev üks kambriseanss teha, kas siis 

võib saada üledoosi või hakkavad äkki mingid kõrvalnähud tekkima. Võin kinnitada, et mitte midagi 

sellist ei toimu. Olen seal isegi ööbinud. Tekib sisemine tunnetus, mis ütleb väga selgelt, kas on vaja 

või mitte. 



Mis toimub inimesega kristallkambris? 

Kalle:“ Ma võtan kristallteraapiasse tulija vastu ja me räägime pisut juttu. Seejärel on kambriseanss ja 

peale seda vestleme taas. Kambriteraapia koos vestlemistega kestab umbes 60 minutit. Kõik, mis seal 

sees toimub , on kooskõlas iga inimese kõrgema arenguplaaniga. Alati, kui inimene kambrisse tuleb, 

siis palun tal teha taotluse, millega ta annab loa kambrimeistritel endaga tegeleda. Taotlused on 

olulised ja olen mitmel korral olnud tunnistajaks, et kui need tulevad südamest ja on kõrgemaks 

hüvanguks, siis on neil kombeks ka täide minna. 

Inimestel on väga huvitavad ja erinevad kambrikogemused. Näiteks , kaks inimest lähevad koos 

kambrisse, pärast üks räägib, et käis kehast väljas kambri lae all ennast vaatamas, teine seevastu ei 

tundunud eriti midagi-lihtsalt meeldiv puhkus, mis ei pruugi tähendada, et midagi ei toimunud. Mida 

tundlikum inimene, seda rohkem on tal meile rääkida. Väga palju sõltub sellest, kuivõrd on inimene 

vaimse enesearendamisega tegelenud, kui tundlik ta on ja millise hoiakuga ta siia tuleb. Olulist rolli 

mängib ka see millist vaimutoitu inimene tarbib, rääkimata füüsilisest toidust. Kõige parem on 

lõõgastunud hoiak, et juhtub see, mis juhtuma peab, siis on tulemus kõige parem. Kambrisolija 

probleemsed kohad käiakse kõik ükshaaval üle. Inimesed on selgitanud, et tunnevad, kuidas nende 

probleemsete kohtadega tegeletakse. See avaldub isegi füüsiliste aistingutena. Tänaseks on kamber 

valmimisega võrreldes saanud oluliselt väekamaks. Kui inimene on valmis, võib kamber toimida 

portaalina - laes asuva elulille mandala kaudu on võimalik „minna“ väga kõrgele ja kaugele.“ 

Kalle:„Praegu on käimas ajastu, kus energiataset pidevalt tõstetakse. Paljud ei saa aru, mis nende 

eludes toimub. Inimesed, kes ei ole vaimsele teele jõudnud, tunnetavad puhastusprotsessi eriti 

tugevalt. Tavaliselt käib see kolme teguri kaudu – suhe, raha või tervis. Mingi tegur (või isegi mitu) 

hüppab alt ära ja siis lihtsalt on vaja hakata enesega tegelema.“ 

Mida tähendab sinu jaoks enesega tegelmine? 

Kalle:“ Eelkõige on see enese armastamine vaimses mõttes, mitte ego plaanis. Kui inimne ei suuda 

ennast armastada, siis ei ole ta võimeline ka teisi armastama ja suurt tunnet otsitakse hoopis 

väljastpoolt. Armastus on tegelikult enda sees. Tuleks vahet teha maise armastuse(iha, kirg) ja 

kõrgema armastuse (jumalik) vahel. Oluline on enese ja ennast ümbritseva teadvustamine ja 

jälgmine. Kui inimese elus toimub mingi sündmus, siis tuleks teadvustada, miks on see sündmus ta 

ellu tulnud. Paljud kogemused, mis esialgu tunduvad negatiivsed, moodustavad lõpuks positiivse 

õppetunni. "Kellelgi ei anta rohkem, kui ta jaksab kanda. Minul on viimased kolm kuud olnud üks 

intensiivseim õppeperiood, kuid see on andnud mulle mu praegust elu mõjutavate mustrite 

läbinägemise võime. Olen jäänud nende sündmuste keskmes vaatlejaks, end nendega samastamata. 

Suhtun igasse elukogemusse tänutundega, ükskõik, kui raske see siis ka ei ole. See võib kõlada 

kergena, kuid ise sündmuste keerises olles on päris suur väljakutse ennast toimuvast kõrgemale tõsta 

ja end justkui kõrvalt vaadata." 

Priit: „Minu jaoks tähendab enese armastamine pigem enda isiku ja ümbritseva aktsepteerimist 

sellisena nagu ta eksisteerib. See on päris keeruline. Olen hea näide inimesest, kes pole olnud eriti 

tolerantne ümbritseva suhtes, pigem hoopis vastupidi. Olen teinud enesega suurt tööd ümbritseva 

mõistmisel ja omaks võtmisel. Tihti ei olegi võimalik mõista, miks mõni inimene käitub just nii nagu ta 

käitub. Ma jälgin infot, teadvustan ja lasen lahti - kui mingi negatiivne teema liigselt endasse tõmbab, 

siis tekib tugev emotsioon ja selle tulemusena annad endast liigselt energiat ära. Kui midagi ajab 



närvi, siis on see energialeke, mis vähendab sinu väge. Väga oluline on ka täiuslik sisemine rahu. 

Üritan igal hetkel olla rahulik ja õnnelik. Varem käisin igasugustel kursustel, mis olid seotud vaimse 

arenguga, kuid viimase aasta jooksul olen rahu otsinud vaid enda seest. Mul on praegu vaja „vaikust“, 

et varasemalt kogutud info oma igapäevaellu integreerida.“ 

Juturing on selleks korraks läbi saanud. Astun kambrisse. Heidan pikali ruumi keskel olevale 

madratsile. Saan endale peale teki, sest, mõnikord hakkab lebades külm. Kalle instrueerib, kuidas 

saata universumi poole taotlus oma hinge kõrgemaks arenguks ja peale ukse sulgumist algab seanss. 

Meeldiv naishääl tervitab ja teraapia võib maheda muusika saatel alata. Proovin esialgu hoida silmi 

lahti ja vaadata enda pea kohal olevat elulille mandalat. Üllataval moel on silmade lahtihoidmine 

kambris pikali olles üks raskemaid tegevusi ja edasi naudin kambrimeistrite toimetusi neid kinnisilmi 

usaldades. Keha muutub kergeks, aeg justkui kaob, näen palju pilte, infokilde, sõnakatkeid, suisa 

sõnumeid ja isegi tunnen lõhnu. Seansi lõppedes saan tagasi oma keha, mis justkui maandub. Tänaval 

sammudes olen veidi unine ja rammestunud, aga sisemuses valitseb suurepärane enesetunne. Isiklik 

taotlus, mille tegin puhtast südamest andis endast füüsilisel kujul märku aasta viimasel nädalal. Väga 

põnev! 

 

Töötab kõrgemate jõudude abiga 

Kristallkambri energiaid käis tajumas ka 

Mai Agate Väljataga: 

„See on väga huvitav kamber. Kristallid 
seinal ja laes tõmbavad tohutult ligi 
universumi puhast energiat ja ruum on 
justkui maapealsetest elust-olust 
eraldunud. Siin on terve kambritäis 
kristalle, mis kõik töötavad inimese 
hüvanguks. Kristallid tasakaalustavad me 
energiaid ja annavad tagasi võime 
taastada me algne põhiolemus. Kui 
energiad on korrast ära (negatiivsed 
tunded me sees), siis kristallide abiga saab 
energiad harmoniseerida.  
Kambrisse võiksid minna need, kes usuvad 
Uude Maailma. Kindlasti soovitan kambrit 
külastada. Tunnetage oma keha peal, kuidas ta teile mõjub. Kamber avab inimese energiatunnetuse, 
mis võimaldab ümbritsevat paremini tajuda. Kambris saab teha kõiki asju, oleneb vaid inimese 
vaimsest arengutasemest, kui palju ta välja kannatab. Kambrisse minnes tuleks teha palve, mida 
inimene soovib, et temaga tehakse. Näiteks, kui on soov saada enesekindlamaks, siis tuleks teha 
vastav taotlus. Kui palvet ei esitata, siis kambris ei toimu midagi. Elame vaba tahte maailmas ja 
kõrgemad jõud ei saa ilma meie nõusolekuta mitte midagi ette võtta. Seal on ka väga hea infot 
kanaldada“. 
Skeptikutele Mai Agate Väljataga kambrit siiski ei soovita, samuti ka vaimselt tasakaalututele 
inimestele. „See on väga hea asi. Töötab 100%, ainult et kõrgemate jõudude abiga,“ võtab 
teadjanaine kokku kogemuse kristallkambri külastusest. 


