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nagu mul mugav on. Kristalliteraa-
piaseanss kestab 40 minutit. Tuleb 
lihtsalt istuda või pikutada ning las-
ta kividel teha oma tööd – lasta end 
argirutiinist välja lülitada.

Mind valdab ühtäkki kummaline 
tunne. Näen, kuidas Priit ja Kalle 
minuga räägivad ja ma isegi kuulen 
neid, kuid ei suuda infot talleta-
da. See tekitab ebamugavust, sest 
minu töö ongi ju kaasa mõtelda ja 
küsimusi esitada, kuid korraga ei 
suuda ma seda teha. Nii otsustame-
gi, et räägime pärast seanssi edasi.

Jään ruumi üksi. Meeldiv naise-

N B !Kamber, 
mis pühib 
teie pea 
mõtetest 
tühjaks
Ainulaadses kristallikambris ümbritseb sisenejat 
ligikaudu 200 000 poolvääriskivi. Lisaks silmailule 
aitab kamber ennast igapäevaelust välja lülitada. 
Kivikesed laevad meid uue energiaga ja annavad 
uue hingamise.
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Kambrist välja 
astudes tunnen 
esmalt kergendust, 
sest olen silmapilk 
saanud jälle tagasi 
mõtlemisvõime. 

Selgeltnägija Nastja kiitis 
kambri heaks
Minu nõrk koht on kurk ja kambrisse 
sisenedes tundsin kohe, kuidas kur-
gus kipitab – ju siis hakkasid kristallid 
just selle kallal tööd tegema.

tunnetan, et kamber on kasulik 
just neile naistele, kel on raskusi 
lastesaamisega. Arvan, et piisaks vaid 
viiest seansist, kusjuures tähtis on, 
et alakeha jääks laes oleva lille alla. 
soovitan kristallituba ka neile, kes 
tunnevad, et tahaksid lennata, aga 
elu hoiab neid kindlalt maa peal. ehk 
siis neile, kes tunnevad, et suudaksid 
rohkemat, ning soovivad saada tõu-
get, et tegutseda vabamalt.

Kristallikambrist võib olla abi iga 
haiguse puhul. tuleb lihtsalt usaldada 
sisetunnet ja võtta selline poos, nagu 
ise hetkel õigeks peate. olge kas või 
kägaras nurgas või põrandal kõhuli, 
käed-jalad laiali. seal ei näe teid ju 
keegi. Kõige tähtsam märksõna 
kristallitoa puhul on «tunnetamine»: 
igaüks leiab sealt seda, mida vajab. 
see on üks väga ainulaadne ruum.

Juba enne kristallikamb-
risse sisenemist hoiata-
vad Kalle Landra ja Priit 
Valk, kes on maailmas 
ainulaadse sädeleva ruu-
mi loojad, et see mõjub 

kõigile erinevalt. Märksõnad, mis 
mul nende sissejuhatusest eredalt 
meelde jäid, olid «restart» ja «rän-
nak». Nende tähendust mõistsin 
alles pärast kambrist väljumist.

Mõtlemine lülitus välja
Astume koos Kalle ja Priiduga ime-
ilusasse kristallituppa ning nad 
selgitavad, kuidas on seinu katvad 
kivid valitud. «Poolvääriskivid on 
valitud seitsme põhitšakra järgi. Pea 
kohal mäekristall, järgmises seinas 
ametüst, ülejäänud seinu kaunis-
tavad sodaliit, roosakvarts, tsitriin, 
karneool ja suitskvarts.» Kristalle on 
kambriseintel ligi 200 000. Kividest 
on laotud seintele imeilusad elulille-
mandalad, mis tugevdavad kambri 
toimet veelgi.

Sisse astudes tunnen, kuidas 
mind kisub maad ligi ja ma ei jõua 
seista. Istun juba matile. Priit veel 
selgitab, et võin siin olla täpselt nii, 

hääl juhatab seansi sisse, mängib 
mahe muusika. Pikutades tunnen, 
justkui oleksin madratsi külge nae-
lutatud. Alles kümne minuti möödu-
des suudan ennast vabalt liigutada. 
Tõusen istuli ning imetlen valgu-
semängu enda ümber. «Läbi kivide 
juhitakse erineva tooniga valgust, 
mis kristalli läbides toimib justkui 
looduslik laser. See omakorda käivi-
tab meie energiakeha toime viia end 
tasakaalu,» meenuvad Kalle sõnad. 

Kummaline on see, et kui mul 
tekibki mingi mõte, ei suuda ma 
sellest üle kahe sekundi kinni hoi-
da. Mõtted justkui lendavad peast 
läbi. Tunnen vabanemist. Näib, 
nagu mul ei olekski ühtegi kohus-
tust. Jõuan veel mõelda, et kuidagi 
nii kerge on olla, kui korraga kuulen 
kambris taas sedasama naisehäält, 
kes kutsub mind nüüd tagasi reaal-
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susse ja annab märku, et seanss on 
lõppenud.

Raputan pead ega tea, kus ma va-
hepeal olin. Kas ma jäin tõesti ühe 
sekundiga magama? Seda ei juhtu 
minuga mitte kunagi! Kaalun omaet-
te võimalust, et ehk oli tegu hoopis 
rännakuga.

Mis toimus?
Kambrist välja astudes valdab 
mind esmalt kergendus, sest olen 
silmapilk saanud jälle tagasi mõt-
lemisvõime. Mul on tunne, nagu 
oleks keegi 40 minutiks mu pea 
mõtetest lihtsalt tühjaks lasknud. 
See on ülimalt lõõgastav. 

Kui oma kogemusi meestega ja-
gan, selgitavad nad lahkesti, mis 
minuga toimus. «Kristallituba an-
nab igale inimesele just seda, mida 
ta vajab,» selgitab Kalle. See, et ma 
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rohkem infot Kristallikoja 
kohta: 
Asukoht: Kunderi 37-1, tallinn
Tel: 5663 7589
e-mail: info@kristallikoda.ee
koduleht: www.kristallikoda.ee
Facebook: Kristallikoda
40-minutiline kristallikambriseanss 
maksab 35 eurot. Kahekesi tulles on 
hind kahe peale 45 eurot.

seal töömõtteid mõelda ei saanud, 
oli mulle tol hetkel vajalik. «Kuna 
sa ei suutnud ennast kohe alguses 
lõdvaks lasta, siis andis kamber 
sulle märku, et praegu ei ole vaja 
tööd teha, vaid kogeda kristallide 
mõju. Järgmine kord võib su koge-
mus olla täiesti teistsugune.»

Priit selgitab, et inimesed ei suu-

da või ei julge ennast lõdvaks lasta. 
«Seetõttu tundsid ka sina kristalli-
kambrisse astudes ebamugavust. 
Hetkest, mil sa protsessi usaldasid 
ja enam vastu ei võidelnud, said 
kristallid sinuga tööd alustada ehk 
sind tasakaalustada ning kogune-
nud energeetilist prahti eemaldama 
hakata.»

Kalle lisab, et iga inimene saab 
kristallikambris omalaadse koge-
muse. «Mõnel voolavad kümme mi-
nutit rõõmupisarad, teine tunne-
tab, kuidas tema energiakeskused 
korrastuvad ja blokeeringud vaba-
nevad, mõned kallatakse üle suu-
re ja küllusliku armastustundega. 
Erinevaid kogemusi võib olla sama 
palju, kui on inimesi, kuid on ka 
üks ühine nimetaja: pärast kristal-
likambri külastust tunneb igaüks 
sügavat sisemist rahu ja lõõgas-
tust, mis võib kesta pikemat aega, 
olenevalt inimese elukeskkonnast 
ja harjumustest.»

Pean ütlema, et tänapäeva ühis-
konnas on see kamber üks väga 
väärt asi. Tõmbad ukse enda järel 
kinni ja muu maailm jääb koos kõiki-
de su mõtetega teisele poole.

Ka SelgeltNägiJa NaSt-
Ja vaataS KamBri üle:  
Nastja sõnul on kristallitoa laes 
olev mandala see koht, kust 
tuleb kõige enam energiat.


