
 

 

Met Pyramides groeien planten beter 

Yannick van Doorne vertelt over toepassing van pyramides om zaden te dynamiseren en om 

planten te verzorgen. Voedsel blijft langer goed in pyramides. Men kan ook energie opwekken met 

pyramides en milieuvervuiling tegengaan. Deze presentatie is het vervolg van een eerdere 

presentatie over electrocultuur en magnetocultuur (lees meer electrocultuur). 

 

Yannick van Doorne heeft sinds 1995 zich 
geïnteresseerd voor pyramides. En hij heeft 
deelgenomen aan proeven en onderzoek op dit gebied. 
Vanaf 2008 heeft hij zijn onderzoek om de geheimen 
van Pyramides te ontdekken geïntensiveerd. Hij wil 
graag zijn ervaringen met u delen. Hij is er van 
overtuigd dat onze voorouders de grootste constructies 
ter wereld hebben gebouwd, om ons het belang van 
deze primaire technologie over te brengen, die voor 
het overleven en de evolutie van de mensheid wel eens 
van groot belang kan blijken te zijn.   
 

Hij zal ons vertellen over de toepassing van pyramides om zaaigoed te dynamiseren, om 

voedingswaren beter te bewaren en om de oogst toe te laten nemen zijn ronduit verbazingwekkend. 

Iedereen heeft wel gehoord van de toepassing van pyramides om scheermesjes weer scherp te 

maken. Maar kent u de vele andere mogelijkheden die in het dagelijkse leven kunnen worden 

toegepast? In een groentetuin kan een pyramide constructie met stijlen van koper de groei van 

planten versterken. 
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Een aardappelplant krijgt normaal 5 aardappelen per plant. Maar met een pyramide kan je wel 40 

aardappelen per plant oogsten. Zaaigoed dat is gedynamiseerd in een pyramide kan een dubbele 

oogst opleveren.  

 

Tijdens de presentatie toont van Doorne talrijke toepassingen voor land- en tuinbouw, die op 

wetenschappelijke wijze zijn getest. Er bestaat een sterke relatie met electrocultuur, waar Yannick op 

14 maart een presentatie over heeft gegeven. De electromagnetische energieën van aarde en de 

kosmos hebben een relatie met de pyramides. De pyramides vormen torusvelden, die die energieën 

aantrekken. De omliggende tuin benut de aanwezigheid van dat veld. De planten groeien er beter 

van. Je zou kunnen zeggen dat de pyramide een bijzondere vorm van antenne is.  

 

Van Doorne bespreekt de toepassingen van pyramides uit de geschiedenis en die van vandaag de 

dag. Hij zal ons ook op de hoogte stellen van onderzoek dat loopt op dit gebied.  



 

 

Een pyramide kan ook dienen als zelfstandig generator van electricteit. We zullen zien hoe dat werkt. 

En…experimenten tonen aan dat een pyramide helpt om radioactief afval te neutraliseren. Kunnen 

pyramides ons ook helpen om problemen op het gebied van energie en voedsel op te lossen?  

Een pyramidevormige serre van 4 vierkante meter is voldoende om jaarlijks genoeg groenten te 

produceren voor één persoon. De onderzoeken op dit gebied van Les Brown, Patrick Flannagan, Mary 

Hardy en vele anderen komen aan de orde.  

 

Talloze mensen kunnen getuigen van gevallen van genezing van verschillende – soms terminale -

ziekten, waaronder kanker. Pyramides zijn ook toegepast bij het stimuleren van spirituele 

ontwikkeling en om telepatische talenten te versterken. Of bij intuitieve ontwikkeling.  

De pyramide blijkt een invloed te hebben op haar gehele omgeving, om het milieu te ontgiften, om 

chemtrails te neutraliseren en om spanningen en agressie tussen mensen te verminderen.  

 

 

 



 

In de Indiase levenswijsheid Ayur Veda (Zuiver weten) is de oude techniek ‘Agnihotra’ gebaseerd op 

het gebruik van pyramides. De buitengewone effecten daarvan worden gedemonstreerd met 

betrekking tot landbouw, gezondheid en het milieu.  

 



 

 

 

Yannick van Doorne zal ons de basisregels leren om een functionerende pyramide te bouwen. Hoe 

hem te gebruiken en hoe we vergissingen kunnen vermijden.  

U bent van harte welkom op Landgoed Beukenrode te Doorn vanaf 17.00 uur. We beginnen met een 

netwerkborrel om kennis met elkaar te maken. De vorige keer bleek dat zeer nuttig, omdat vele van 

de toehoorders zelf ook een schat van informatie met zich meebrengen. Daarna hebben we een goed 

verzorgd diner. Vanaf 19.30 uur begint de presentatie, die ongeveer tot 22.00 uur duurt. U kunt zich 

aanmelden door 95,- Euro over te maken op rekening 1481.51.264 Van Pompe-Advies te Nijmegen. 

Of door een telefoontje naar Caspar Pompe – 06 5252 5935. 

 


