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Vou começar a mandar-te algum do design industrial. Hoje é uma casa do futuro|||||||||||||

Esta casa baseia-se no conceito e medidas da pirâmide Keops. É feita em estrutura de alumínio e coberta
com materiais reciclados. A cúpula é em painéis solares que irão fornecer energia. Por seu lado é
autosuficiente pois terá uma etar para tratamentoe reaproveitamento de águas residuais, bem assim como é
inteligente pois todas as operações diárias são comandadas por computador e à distancia. Por exemplo
queres regar o jardim mesmo fora de casa e o computador está programado para ligar a água. Queres chegar
a casa e tê-la aquecida ou o jantar pronto o computador te faz isso.
O mobiliário que ainda estou a conceber é fornecido e de acordo com a casa. Existem três tipos que se
podem construir com a mesma estrutura : Casa de 1 carta, 2 e três com respectivas casas de banho sala e
cozinha e todo o conforto moderno.
É uma casa prefabricada e pelo processo de construcçao e standardização de materiais conseguir-se-à faze-la
ou montála em 30 dias.
Outra particularidade é ao nível de saúde. Pois como deves saber na grande pirâmide a tumba do farao
ficava a dois terços da pirâmide e está cientificamente provado tenho dados que se colocares qualquer tipo
de mat´+eria orgânica nos dois terços de uma pirâmide que obedeça as proporções da pirâmide Keops. Essa
matéria tem um grande poder de conservação.
É uma cãsa de férias e destina-se a uma classe média e de faixa etária acima dos 40 anos. Pela
particularidade apontada a tras favorece e prolonga a vida humana devido aos poderes energéticas
conseguidos com esta forma piramidal que os egípcios tão bem conheciam.
Isto ainda está em fase de estudo .És uma das raras pessoas a tomar conhecimento deste meu projecto que
ainda nem sequer está registado, por isso não comentes ou mostres a ninguém.

