
Uue põlvkonna Horuse silindrid 
 
 
 
Vidrik Kivi on pühendunult uurinud vanast Egiptusest pärit Horuse silindrite saladusi ja saanud jälile 
mõnedele neis peituvatest tarkustest. Ta läheb kaugemale eelkäijatest – loob uuendatud sisuga 
silindreid, mis toetavad keha loomulikke tervenemisprotsesse ning struktureerivad joogivett. 
 
 
Huvi maa energeetika vastu tekkis Vidrikul üle 30 aasta tagasi kui täiesti tervel ja tugeval noorel mehel 
ilmnesid ootamatud tervisehäired. 
"Ärkasin öösiti tihti üles, üleni higine ja süda rütmist väljas. Alguses ma ei saanud aru, mis mul viga 
on, ka arstid ei leidnud ei südamel ega ülejäänud kehal midagi valesti olevat. Minu jaoks ei olnud “ei 
leitud midagi“ piisav vastus ning hakkasin ise tasapisi uurima, millest sellised tervisehäired võiksid 
põhjustatud olla." 
Mees märkas, et teatud kohtades magades tekkisid tervisehäired ja teatud kohtades istudes tekkis 
kergesti väsimus. Peagi taipas ta, et koha energeetika ja tema enda keha energeetika on tihedalt 
omavahel seotud. Samuti mõistis ta, et on just asukoha energeetikate suhtes väga tundlik ning õppis aja 
jooksul sellise energia eripära tundma: näiteks selle sagedust või polaarsust määrama. 
Vidrik viitab oma vasakule käele - sinna joonistab ta mõttes omamoodi graafiku. Parem käsi töötab 
selle graafiku kaudu nagu pendel, et mõõta erinevaid energiaid, nende polaarsust ja vibratsioone ning 
määrata nende asukohta ruumis. 
Vidrik tegi endale kohe algusest peale selgeks maakera erinevate energiasõrestike süsteemid, 
sealhulgas Hartmanni, Curry ja Penkeri sõrestikud.   
"Neid võiks kirjeldada suurte ruutudena, mille polaarsused on erinevad - üks ruut on 
plusspolaarsusega, teine miinuspolaarsusega. Nii nagu kogu Universum on polaarne, on seda ka 
Maakera, kristallid, metallid, taimed ja kõik elusolendid.“ selgitab mees.  
"Inimene on samuti polaarne - pluss on üleval, miinus allpool. Vasak pool on miinus-, parem pool 
plusspolaarsusega." 
Ruumi ja inimeste energeetikaga tegeleb Vidrik järjepidevalt tänaseni. Huvitav on see, et kui varem 
olid nii Maa energeetika, väljade polaarsus ja ka sagedus üsna stabiilsed, siis aastatuhande 
vahetumisest alates hakkasid selles mustris toimuma muutused. Palju räägitakse ja kirjutatakse Maa 
energeetilise paradigma muutumisest ja üks selle tunnustest on just sageduse ja polaarsuse muutumine. 
Protsess kiirenes oluliselt alates 2012.aastast. Asukoha sagedus võib muutuda isegi mitu korda päevas. 
„Maakera sooviks nagu pooluste polaarsust vahetada“, selgitab Vidrik. 
 
Kuidas sagedused inimesele mõjuvad? 
"Inimesed märkavad, et neil on halb olla. Maa energeetilisi väljasid võimendavad ja moondavad 
omakorda elektriliinid ja mobiilsidemastid. Kõrgepingeliinid mõjutavad eriti tugevalt 
terviseprobleemidega eakaid. 
Nooremad on vastupidavamad, aga oleneb palju ka inimese energiastruktuurist. Kõik on vägagi 



individuaalne. Isegi kui otseselt ebameeldivust ei tunne, võivad osad inimesed olla energiaväljade 
suhtes kaitsetumad. Radiatsiooni ju ka tavaliselt ei tunne, kuid selle mõju saab suuremate dooside 
puhul üsna kiirelt „nähtavaks“. Kui radiatsiooni puhul kaitseb jood ja spetsriietus ning aeg, milles 
mõjuväljas viibitakse, siis maa kiirgusega on lugu sarnane. Tugevalt anomaalsetes kohtades ei kannata 
olla ei loomad, linnud, taimed ega ka inimesed. Üsna stabiilse fooniga paikade puhul on vastuvõtlikkus 
erinev. Mõni inimene kannab justkui kaitseriietust - temale kiirgus ei mõju. Teine aga vaevleb ja ning 
jääb kiirelt haigeks." 
 
Kas on vaja ennast kaitsta energeetiliselt? 
"Nende inimeste puhul, kes midagi ei tunne, on kaks võimalust. Nad kas ei taju koha energeetikat, kuid 
selle mõju on olemas või siis nendele antud energeetika mõju ei avalda. Kes on tundlikud 
kohaenergeetika suhtes, saavad ka midagi ette võtta. Vahel tuleb ainult natuke voodit liigutada, 
magamise ajal oleme ühes kohas kõige pikemalt. Kontorilaual või töökohal olles tuleks samuti uurida, 
mis sagedusel sa istud. Kui tunnetad magades või tööd tehes, et ei ole hea olla, siis muuda oma voodi 
või tooli asukohta natuke ja proovi tunnetada, kas ebameeldivustunne kadus, vajadusel nihuta mööblit 
veel." 
 
Maa energeetikat ning erinevaid võimalusi selle mõju vähendamiseks uurides jõudis Vidrik infoni 
Horuse silindritest. 
 
Mis on Horuse silindrid?  
"Egüptoloogid ja teised teadlased panid tähele, et Vana-Egiptusest leitud vaarao ja tema lähikondsete 
ning preestrite kujudel on käes silindrid. Silindreid kujutat nii seinamaalidel kui skulptuuridel, aga neid 
leiti ka väljakaevamistel. Silindrid oli erinevast materjalist: kullast ja hõbedast vaaraodel, aga ka vasest 
ja teistest materjalidest preestritel. Silindrite täidised olid samuti väga erinevad – kullaliivast ja 
vääriskividest kuni kvartsiliivani välja.  
Selline märkimisväärne hulk silindreid leidudena ja kujutavas kunstis tekitas uurijates küsimusi nende 
otstarbe kohta. Ühe hüpoteesi kohaselt olid silindrid preestrite ja vaaraode jaoks vahendiks "surma 
piiride" ületamiseks. Silindrid ei olnud preestrite poolt loodud müstilisetel ja esoteerilistel eesmärkidel, 
tegemist oli inimkeha toimimise printsiipe arvestava, väga täpselt ehitatud mehhanismiga. 
Silindrid käivitavad inimeses väga sügavad psühholoogilised ja energeetilised protsessid. 
Täna on teadlaste katsetused näidanud, et silindritel on tõepoolest üsna märkimisväärne mõju meie 
kehale ja seda on lihtne selgitada füüsikaga. Pannes tsinkplaadi ja vaskplaadi soolvette, toimivad need 
nagu patareid. Kui inimene võtab vask- ja tsinksilindrid kätte, toimib kätel olev higi samamoodi kui 
soolvesi ning tekib patarei efekt. Silindrite tsingi- ja vaseioonid liiguvad inimkehasse. 
Tsink mängib olulist rolli rakkude paljunemises, arengus ja kasvamises ning vereloomes, DNA 
sünteesis raku sees, inimese paljunemisprotsessides ning kõikide keha ensüümide aktiveerimisel. 
Vask on oluline komponent hemoglobiini sünteesimisel ja raua omastamisel, luukoe tekkes, 
energia tootmiseks mitokondrites, ensüümide aktiveerimisel, mis toodavad kollageeni ja elastiini (meie 
naha tervis) ning vask on ka tugev antioksüdant." 
 



 
 
Kuidas on Maa energiaväljad Horuse silindritega seotud? 
Meie planeet Maa on pidevas elektromagnetilises võnkumises - sellega võnguvad kaasa ka kõik 
bioloogilised organismid sh inimene. Inimese evolutsiooni on miljoneid aastaid saatnud need maakera 
elektromagnetilised rütmid. Meie keha on kohanenud nende rütmidega ning vajab neid normaalseks 
funktsioneerimiseks. 
 
 
Silindreid teed Sa käsitööna ise? 
"Jah. Silindrites kasutan täiteks erinevaid kristalle ja poolvääriskive, magnetferriiti, kvartsi jm. Sisu 
sõltub sageli inimesest, kes silindreid kasutama hakkab. Silindrid peavad olema disainitud Kuldlõike 
põhimõttel, need on 150 mm pikad ja 28 mm läbimõõduga, mis annabki Kuldlõike suhte.  
Ma teen silindreid Peterburi koolkonnalt saadud põhimõtte alusel, seal on põhjalikult uuritud silindrite 
mõju inimkehale. 
Kasutan oma uuringute tulemusi ja silindrite sisu on selle tulemus.   
Kes soovib omal käel silindrite kohta põhjalikumalt uurida, saab internetis seda teha." 
 
 
Kas silindritega saab vett struktureerid ja vee sagedust muuta? 
"Jah. Ja ka vee happesust ja vee struktuuri."  
 
Kuidas Sa neid igapäevaselt kasutad? 
"Igapäevaselt asuvad silindrid vee struktureerimiseks kahel pool vee nõud. Silindrite vahele võib 
panna ka kohvi, puuvilju - kõike, mis sisaldab vett. Ma ise toiduaineid silindrite vahele ei pane, aga 
vett joon küll ainult struktureeritult. Sellist vett võiks juua vähemalt 4 klaasi päevas. Eestlased joovad 
kahjuks suhteliselt vähe vett, kiputakse enamasti jooma maitsevett ja mahlasid, mõistmata kui suures 
koguses suhkrut sellega oma kehasse saadakse. Suhkur on aga suur põletiku tekitaja organismis. 
Struktureeritud vee maitse ja konsistents muutuvad pehmeks ning meeldivaks. Struktureeritud vesi on 
sarnane rakusisese veega. Organism ei pea enam nägema vaeva selle struktureerimisega." 
 
 
 
Vidrik, mis see struktureeritud vesi on? 
"Vesi koosneb veeklastritest. Tavaliselt on maa veesoontes voolava vee kvaliteet hea, aga niipea kui 
vett hakatakse tarbima, võivad seda kvaliteeti mõjutada füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja 
energeetilised tegurid. Esmalt lõhuvad vee energeetikat veepumbad. Edasi liigub vesi torudes, kus ta 
kvaliteet halveneb sinna aja jooksul kogunenud bakterite, mineraalide ja orgaanilise ainet tõttu. Vee 
struktuuri lõhub ka elektromagnetväli veetorud läheduses." 
 
 



Mis see tähendab - vee struktuur on lõhutud? 
"Kui ühes veeklastris on 2-5 molekuli, siis selline klaster mahub meie kõige peenematesse 
veresoontesse – kapillaaridesse kenasti ära. Lõhutud struktuuriga vee on klastris 25-30 molekuli ning 
selline klaster ei mahu meie kapillaaridesse. Voolava vere vedela osa moodustab vereplasma ja ühes 
liitris plasmas on 900 – 910 g vett. Kehal endal on võime sellist vett küll struktureerida, kuid ainult 
teatud piirini. Kui keha ei suuda enam vereplasma tarvis veeklastriteid lõpuni struktureerida ja liiga 
suurte klastrite osakaal jääb kõrgeks, tekibki organismis pikapeale krooniline veepuudus. Esimesena 
kannatavad need organid ja kehapiirkonnad, kus kapillaare on rohkem, näiteks silma võrkkest, näpud 
ja varbad. Veepuuduse sümptomid on oluliselt märgatavamad näiteks diabeetikutel, kuna antud haigus 
mõjutab otseselt kapillaare.  
   
 
Kas inimese keha vananemise põhjus on suuresti vee puudusest? 
"Vesi on inimkeha peamine koostisosa. Vesi moodustab umbes kaks kolmandikku meie kehamassist. 
Vee hulk meie kehas sõltub vanusest, imikutel moodustab vesi 75%, täiskasvanutel 60% ning eakatel 
inimestel 55% kehamassist. Ligikaudu 2/3 kogu keha veest on rakusisene ning 1/3 rakuväline. Vesi on 
vajalik kõikide meie organismis toimuvate protsesside läbiviimiseks, toitainete ja hapniku 
transportimiseks kõigi keharakkudeni, toidu muundamisel energiaks ja toitainete omastamiseks, 
kehatemperatuuri hoidmiseks, organismi puhastamiseks jääkainetest ja palju muud."  
 
Mille poolest erinevad Horuse silindrid teistest veepuhastuse meetoditest? 
"Silindrite puhul on mugav ja kasulik, et nad ei puutu otseselt veega kokku, vaid seisavad kahel pool 
vee nõud. Enamasti on veepuhastus aparaatidel seadme sees olevad tööpinnad kontaktis veega. See 
tähendab aga seda, et need kuluvad, vees olevad mineraalid ja orgaanilised ained sadestuvad neile ning 
nad vajavad puhastamist. Silindrid muudavad vett ainult energeetiliselt." 
Silindrid asetab Vidrik nii, et vask läheb põhja poole ja tsink lõuna poole. Vask on plussenergia, tsink 
on miinusenergia - põhjapoolus omakorda on plussenergia, lõunapoolus on miinusenergiaga. 
Silindrite vahel on vaja vett hoida vähemalt 7 minutit.  
 
 
Kuidas veel silindreid kasutada saab? 
Silindreid saab kasutada valu ja vaevuste leevendamiseks ning närvisüsteemi rahustamiseks. Need 
sobivad kasutamiseks nii ärkvel kui ka magades. Neid võib panna otse organite peale, kuid oluline on, 
et organ jääb silindrite vahele. Kui selg valutab, võib asetada silindrid magamise ajal kahele poole 
keha, põlvevalu korral kahele poole põlve (võid elastiksidemega kinnitada). Põhimõte on, et silindrid 
justkui ümbritseks haiget kohta kahelt poolt. Isegi kui süda puperdab, hoia silindreid kahel pool südant 
natuke aega ja vaevus annab järele, on Vidrik endas kindel. 
 
* 
Vidrkuga saab kontakti telefonil 53 865028 


