
Kristallkamber toob hingerahu
Kui argipäev hiilib liiga külje alla ja kipub lausa hammastega kannast kinni hoidma, võivad 
meil kõigil lained üle pea lüüa. Vahest leiad oma valguskiire kristallkambrist?

Kristallikojas tegutseva kristallkamb-
ri idee on pärit iidsete kristalliter-
vendustemplite aegadest. Väliselt 

lihtne kümnenurkne kambrike on väljast 
väike, kuid seest hoomamatult suurem. 
Kambri seinad, lagi ja uks on kaetud 
200 000 Indiast toodud ning käsitsi lao-
tud kristalliga, mis peaksid olema oma 
tarkusega abiks neile, kelle füüsiline või 
vaimne tervis vajab taastumisel ja para-
nemisel abi, samuti neile, kes soovivad 

arendada oma intuitsiooni või soovivad 
iseendaga paremaks sõbraks saada.

«Kristallkamber on tervendustempel, 
mis kohandub vastavalt inimese vaja-
dusele,» sõnavad kambri loojad ja juhid 
Kalle Landra ning Priit Valk. «Meie juurest 
otsitakse enamasti abi stressi, haiguste, 
valu, väsimuse ning ka erinevate hingehä-
dade korral. Kristallid leiavad üles just sel-
le lõngakera, mida on parasjagu vaja lahti 
kerida. Samuti võtavad kristallid kuulda 

inimese taotlusi, aidates täita siiski vaid 
inimese kõrgema arenguga kooskõlas 
 olevaid soove.»

Kristallide valik kambri sisemuse kat-
miseks pole olnud juhuslik. «Kristallid on 
kambrisse valitud toetama inimese seitset 
põhitšakrat. Iga kristall suunab oma vib-
ratsiooni erineva energeetilise ebakõla 
korrastamiseks. Kuna kristallid on intel-
ligentse energiaga, ehk otsivad ise üles 
murede algpõhjused, tervendavad need 

nii inimesele teada olevaid kui ka varja-
tud muresid,» julgustab Kalle kambrikest 
proovima.

Kristallkambri tervendusseanssidel 
kombineeritakse omavahel kristalli-, val-
gus-, värvi- ja heliteraapiat. Kristallide 
kaudu voogav erineva tooniga valguse-
nergia toimib loodusliku laserina ning 
võimendab kristallide toimet veelgi.

«Kõigil meil on aeg-ajalt klomp kurgus, 
mis märgib pikka aega alla surutud nega-
tiivseid emotsioone ja suutmatust nende 
põhjust kellegagi jagada. Pole harv juhus, 
kus inimene terve seansi nutab, sest tun-

neb suurt vabanemist. Paljudel on kamb-
ris tunda andnud vanad emotsionaalsed 
või füüsilised haavad, sest need on kunagi 
jäänud lõpuni ravimata.»

Meeste sõnul vajab tundlikum inimene 
selleks, et tajuda kristallide vibratsiooni, 
väga vähe aega. «Piisab paarist sekundist 
kambris, kui enamikul inimestel hakka-
vad kristallide kõrgsagedusliku vibrat-
siooni mõjul hambad plagisema või on 
tunda, kuidas pea käib kergelt ringi. Palju-
del tekib kohe sügav lõõgastustunne ning 
ka ajataju kipub siin kaduma. Olenemata 
sellest, kas inimene tunneb oma füüsilise 

kehaga midagi toimuvat või mitte, ener-
gialaengu saab ta ikka kätte. Esimesed 
kuus kuud tegutsemist on näidanud, et 
probleemidel, millele lahenduse leidmi-
sel kamber aidata saab, sisuliselt piire ees 
ei ole.»

Kristallkambri loojad panevad inimes-
tele südamele, et kambri külastamine 
võiks olla samaväärne enda ilusalongis 
või spaas poputamisega. «Siia ei pea tule-
ma alles siis, kui viimane häda käes. Tulge 
ikka ennetavalt,» kutsuvad Kalle ja Priit 
kõiki end tervendama. 
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LUMMUSES:  
200 000 kristalli 
 mõjuvad suur
sugusena, kuid ometi 
lahke ja kutsuvana.

«Tundsin sügavat sisemist rahu.»
Meie teise toimetaja, Ilona Talumetsa ellu 
on kristallid kuulunud juba aastaid, mistõttu 
on ta kristallienergiale eriti tundlik. «Tunnen 
kristallide erinevaid vibratsioone ja tajun nende 
kiirgusulatust. Sisenemine kambrisse, kus on 
üheskoos ligi 200 000 väekivi, oli minu jaoks 

esmakordne ja võimas,» kirjeldab Ilona 
kogemust, mis ei unune. «Kohe alguses 

hakkasid mu sõrmeotsad surisema 
ja peopesad tulitama. Kuklasse ja 
otsmikule tekkis tugev surve, andes 
märku, et aktiveerus minu käbinääre 
ehk sisemine silm. Võtsin sisse rätse-
paiste mediteerimiseks.» Kui muidu 
läheb alfatasandi saavutamise (värav 

teadvuse ja alateadvuse vahel) häälestumiseks omajagu aega, siis kristallkambris jõudis 
Ilona vastavasse seisundisse hetkega. «Tundsin sügavat sisemist rahu, mu silme ees hakkasid 

jooksma nägemused ja pildid mu praeguse ning tulevase elu sündmustest. Kohati mõjusid 
kristallide võnked sedavõrd tugevalt, et tundsin füüsiliselt, kuidas keha õõtsub. Pidin silmad 
avama, sest tekkis tunne, et kohe lükkab kogu see vibratsioon mu pikali. Lõpuks viskasin end ise 
lamavasse asendisse.» Kambrist väljudes saatis naist tunne, nagu oleks heas massaažis käinud. 
«Kogu keha, kõik organid ja lihased olid lõdvestunud, meel ning vaim puhastunud. Öösel tuli 
hea uni, hommikul olin energiast tulvil.»

«Pea muutus raskeks ja ajataju 
kadus täielikult.»
Kristallkambrit testinud Naistelehe toimetaja 
Helen Perk räägib, et tema igapäevaelus on kris-
tallidel tagasihoidlik koht. «Kannan küll aeg-ajalt 
üht kristallidega pikitud käevõru, kuid muud kok-
kupuudet mul kristallide ega ka meditatsiooniga ei 
ole.» Kristallkambris sai Helen aga uue ja huvitava 
kogemuse. «Juba kambrisse sisenedes tundsin, 
kuidas mu pea muutub raskeks kui märg vatt. Ühel 
hetkel märkasin, et mu füüsiline keha ei allunud 
mulle üldse. Liikusin ja õõtsusin mingis lainetavas 
rütmis, mis lõpuks sundis mind silmi avama, et 
kukkumise tunne kaoks.»

Kogemust kristallkambris nimetab Helen 
pigem protsessi kobamiseks ning enda tundma õppimiseks. «Mul oli paraku üliraske oma argi-
mõtetel minna lasta. Kui seansi käigus kummitasid tegemata kohustused, katsusin keskenduda 
oma südamele ja selle tööle. Kuulasin seda lausa füüsilise jõuga.» Üllatuslikult möödus kambris 
veedetud tund aga kiiresti – justkui oleks ma seal viibinud vaid paarkümmend minutit. «Seansi 
lõppedes ja koju jõudes tekkis vastupandamatu vajadus magada ning suurem huvi endast palju 
rohkem teada saada.

Kristallid ootavad!
Kristallkambrit võib külastada üksin-

da või kaaslasega, seansile võib kaasata 

terapeudi. Kambriga tutvumiseks saab 

valida erinevate seansside vahel, hinnad 

algavad 20 eurost (20minutiline seanss).

Rohkem infot:  www.kristallikoda.ee
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