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� CCCComponentesomponentesomponentesomponentes                                                                                    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����    JunçãoJunçãoJunçãoJunção do tubos do tubos do tubos do tubos                                            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

O primeiro passo para montar a pirâmide é encaixar os tubos que vão formar a 
base e as arestas. Dos tubos que são fornecidos no kit, os mais compridos 
correspondem à base (oito tubos para modelos A100, C100, A130 e C130, e 12 
tubos para modelos A150 e C150) e os tubos menores correspondem às arestas 
(novamente, oito tubos para modelos A100, C100, A130 e C130, e 12 tubos 
para modelos A150 e C150). Separe os tubos para iniciar a montagem. 
 

Para fazer a junção dos tubos, utilize os pinos de encaixe. Coloque o pino de 
encaixe dentro do tubo e fixe-o com o parafuso que é fornecido para esse fim 
(o parafuso mais curto), como ilustrado abaixo. Com todos os tubos unidos, 
você vai ter quatro hastes mais longas, que formação a base, e quatro hastes 
mais curtas, que formação as arestas. 

 

 

Para modelos A100, C100, A130 e C130 Para modelos A150 e C150 

● 16 tubos de alumínio (ou cobre 

polido). 

● 8 pinos de encaixe. 

● 1 jogo de conectivos de encaixe 

(QUATRO conectivos com 3 pontas e 

UM conectivo com 4 pontas). 

● 1 pacote com parafusos e porcas para 

os conectivos (são os mais compridos) 

e parafusos para os pinos de encaixe 

(os mais curtos). 

● 24 tubos de alumínio (ou cobre 

polido). 

● 16 pinos de encaixe. 

● 1 jogo de conectivos de encaixe 

(QUATRO conectivos com 3 pontas e 

UM conectivo com 4 pontas). 

● 1 pacote com parafusos e porcas para 

os conectivos (são os mais compridos) 

e parafusos para os pinos de encaixe 

(os mais curtos). 



����    Montagem da base da Montagem da base da Montagem da base da Montagem da base da pirâmide pirâmide pirâmide pirâmide       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

É interessante que você posicione a base de forma mais ou menos direcionada 
para o sentido norte-sul magnético, para evitar que precise mover a pirâmide 
inteira, depois de montada. Depois de concluir a montagem bastará fazer o 
ajuste fino, utilizando uma bússola, para uma orientação mais precisa. 
 

Posicione dois dos tubos da base, no chão, um ao lado do outro, na posição 
adequada quanto aos pontos cardeais. Nas pontas desses tubos, pela parte de 
dentro do tubo, encaixe as cantoneiras (conectivos) de tres pontas e fixe-as 
com os parafusos fornecidos para esse fim, de modo a manter uma das pontas 
da cantoneira (conectivo) para cima. O parafuso deve atravessar o tubo e a 
cantoneira, que vai por dentro dele, e ser preso do outro lado com a porca. 
 

 
 

Em seguida encaixe os outros dois tubos, nas pontas das cantoneiras que fica-
ram livres, fixando-os com os parafusos e porcas correspondentes. Dessa for-
ma você terá um quadrado, que é a base da pirâmide, com uma ponta de 
cantoneira para cima em cada canto. 
 

����    Montagem das arestas            Montagem das arestas            Montagem das arestas            Montagem das arestas            ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

É interessante contar com a ajuda de um(a) amigo(a) para facilitar a montagem. 
Segure dois tubos, correspondentes às arestas, encostando suas pontas supe-
riores na forma de um "V" invertido (com a ponta para cima), e una-os usando 
a cantoneira de quatro pontas, com os respectivos parafusos. Novamente, a 
cantoneira deve encaixar por dentro do tubo, tal como os pinos de encaixe. Em 
seguida, fixe a outra ponta do tubo à cantoneira da base, nos dois lados. En-
quanto o seu(a) amigo(a) segura a armação, encaixe os outros dois tubos das 
arestas e fixe-os com os parafusos, da mesma forma. 
 

 



����    Alinhamento com o Alinhamento com o Alinhamento com o Alinhamento com o NorteNorteNorteNorte                                                                                                     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

Terminada a montagem da pirâmide, coloque a bússola próxima ao tubo da 
base para orientá-la com precisão no sentido norte-sul magnético. É interes-
sante manter a bússola afastada uns 10 cm ou 15 cm do tubo da base, a fim de 
evitar que o magnetismo inerente a todos materiais metálicos, interfira na 
perfeita orientação da agulha da bússola. 
 
Se você escolheu um tubo lateral da base, direita ou esquerda, para fazer a 
orientação, o tubo deve ficar alinhado com a agulha da bússola (apontando na 
mesma direção) que aponta para o norte. Assim, uma das faces ficará voltada 
para o norte, ficando as outras tres faces voltadas para os outros três pontos 
cardeais, respectivamente. 
 

 
Para mais informações sobre o alinhamento da pirâmide, acesse a página em nosso site: 
http://wp.me/peNta-2a3 
 

����    UtilizaçãoUtilizaçãoUtilizaçãoUtilização: Orientações básicas: Orientações básicas: Orientações básicas: Orientações básicas                     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

Existem muitas e variadas formas de se utilizar a energia piramidal para diver-
sos fins. Aqui vamos dar apenas algumas dicas, como uma orientação básica, 
para guiar suas primeiras práticas com a pirâmide, caso você não tenha ainda 
uma forma ou método claro de utilização. Informações detalhadas podem ser 
encontradas na apostila completa que pode ser adquirida separadamente. As 
instruções indicadas aqui são baseadas, principalmente, em nossas próprias 
práticas com pirâmides, nas práticas e relatos do dr. Ulises Sosa Salinas, médi-
co de Cuba, país no qual já foram atendidas mais de 5.000 pessoas com tera-
pia piramidal, nas práticas de Gabriel Silva (Espanha), um dos maiores 
expoentes no estudo sério da piramidologia moderna, e também nos relatos e 
informações reportadas por nossos clientes e visitantes do site Piramidal.org. 
 
1● Corticoides anulam os efeitos das pirâmides. 
 

2● Ficar dentro da pirâmide é ideal para ter uma harmonização geral da bioe-
negia do corpo como um todo. Pirâmides pequenas são usadas de forma efeti-
va em problemas locais (contusões em partes específicas do corpo, como 
mãos, pés, braços, joelho, cabeça, etc.). 
 



3● No caso de doenças ou problemas físicos, deve-se fazer um tratamento 
completo, que compreende 10 seções de aproximadamente 15, 20 ou 30 minu-
tos cada uma. Normalmente já na primeira seção há sinais positivos de dimi-
nuição de dor e inchaço, e até a décima seção o problema estará 
completamente resolvido. O número de seções e duração varia conforme o 
estado do problema. 
 

4● Os efeitos normalmente observados, durante um tratamento terapêutico 
com pirâmides são: Relaxamento, Analgésico (diminui a dor), Anti-inflamatório e 
Anti-bacteriano. 
 

5● NÃO HÁ QUALQUER RISCO DE EXCESSO DE ENERGIA. Ao contrário do que alguns 
afirmam, não há nenhum risco de problemas devido a excesso de energia ao se 
utilizar uma pirâmide, obedecidas as orientações básicas de uso. O tempo nor-
mal das seções, de 20 ou 30 minutos, é estipulado por questões de praticidade 
e funcionalidade. Se o usuário desejar pode ficar o tempo que quiser sob a 
influência da energia da pirâmide. Há diversos relatos de pessoas que dormem 
regularmente dentro de uma pirâmide, sem nenhum efeito negativo. 
 

6● A pirâmide apresenta um efeito potencializador e equilibrador da bioener-
gia do corpo. Ou seja, onde há falta de bioenergia, ela fornece energia extra, 
onde há excesso de energia, ela re-equilibra com ralação aos outros pontos de 
energia do corpo (os chacras), funcionando mais ou menos como uma acupun-
tura natural e automática, mas sem utilizar agulhas. 
 

7● A terapia com pirâmide nunca apresenta efeito colateral negativo. 
 

8● Não foram encontradas, até o momento, evidências de que a energia da 
pirâmide afete marca-passos, mas pelo princípio de precaução recomenda-se 
que pessoas com marca-passo não utilizem pirâmides. 
 

9● Alguns exemplos de utilização: 
 

     
 

    
 
Em caso de dúvida entre em contato pelo e-mail luxcwb@gmail.com, ou inbox pela nossa 

página no Facebook: https://www.facebook.com/PiramidalBrhttps://www.facebook.com/PiramidalBrhttps://www.facebook.com/PiramidalBrhttps://www.facebook.com/PiramidalBr 

Sites para mais informações:Sites para mais informações:Sites para mais informações:Sites para mais informações:    
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