
   

 

Miroslav Provod  
 
 
Aura u organické i anorganické hmoty 
 
Nejprve z dostupných materiálů zopakuji co je to aura. 
V historii termínem aura se označuje vyzařování celého lidského těla, které tvoří jakýsi světelný obal 
těla a je různého zabarvení. Tvar a barva jsou určovány duševními hnutími člověka i stavem jeho těla. 
Aura je determinována řadou faktorů jako strava, působení slunce, průběh fyziologických procesů, 
afekty i myšlenky, dýchání atd. I když je aura neviditelná, prostupuje a obklopuje všechny druhy 
hmoty. Princip aury zůstává dosud nevyjasněn. Nepodařilo se uspokojivě zjistit, v čem tento jev 
spočívá. Pojem aura je všeobecně spojován s lidským tělem. To by mohlo být zavádějící, když v 
dalším výkladu budu dávat do souvislosti auru s veškerou hmotou.  V průběhu několikaletých 
experimentů s aurou jsem zaznamenal ještě další dvě energetické složky, které jsou průvodním 
jevem náboje statické elektřiny veškeré hmoty. Nazval jsem je " Zóny a Interzóny" (viz 
http://www.mirolavprovod.com - chapters/2003, 3. Diagrams). Kliknutím se grafy zvětší. 
 
Energetické zóny kopírují tvar aury v určitých rozestupech jako slupky.. Prostupují kovy, zeminou i 
budovami a jejich dosah nelze zjistit. Interzóny jsou ve většině případů čtyři, nacházejí se mezi 
energetickými zónami a jsou přilehlé k energetické zóně, která směřuje k auře zdroje energie. Je jich 
velké množství a vytvářejí hustý trojrozměrný rastr.  
 
Empirický výzkum. 
 
Podnětem pro empirický výzkum se stal dotaz, zda mohou mít kondenzátory také auru, když mají 
podobný náboj jako buněčné membrány. V té době jsem prostřednictvím kovové virgule 
shromažďoval statistické údaje o velikosti aury osob, proto bylo snadné se přesvědčit, že 
kondenzátory mají ve svém okolí obdobnou auru jako lidské tělo. Toto zjištění se stalo impulsem pro 
intenzivní  výzkum, při kterém jsem zaznamenal dosud nepublikované vlastnosti statické elektřiny.   
Prvním poznatkem bylo, že s objemem aury kondenzátorů lze manipulovat změnami napětí na 
elektrodách. Z dalších experimentů vyplynulo, že prostřednictvím kondenzátoru lze také manipulovat s 
velikostí aury lidského těla, tedy i napětím na buněčných membránách.  Uchopí-li asistent nabitý 
kondenzátor, získá s kondenzátorem společnou auru. Manipulace s napětím náboje kondenzátoru se 
projeví změnami napětí náboje na buněčných membránách asistenta. 
 
Následné experimenty potvrdily, že organismy i veškerá hmota – vodní toky, elektrické zdroje, rozvody 
elektrické energie a chemické reakce mají také náboj statické elektřiny, auru zóny a interzóny. Pro 
získání společné aury mezi veškerými náboji statické elektřiny platí stejné pravidlo, jako u 
kondenzátorů a osob – překrytí aury aurou jiného náboje. Překrytím aury libovolného počtu nábojů, 
splynou náboje v náboj společný se společnou aurou. Stejně jako v mnoha nejrůznějších případech 
platí tedy, že vyprodaný sportovní stadión tvoří s diváky a hmotou stadionu společný náboj se 
společnou aurou. Obrovitou auru protínají zóny jiných nábojů a zvyšují náboj stadiónu. Ve společném 
náboji dochází samovolně k vyrovnání energetických hodnot všech nábojů, včetně jejich chemických 
vlastostí. U fanoušků, kteří náboj svého těla zvětšili alkoholem, dojde k dalšímu navršení napětí na 
buňkách (i mozkových), což se projeví ztrátou sebekontroly. Do stejného stavu se mohou dostat lidé i 
v jiných případech. 
 
U hornin a některých jiných hmot nelze auru identifikovat. Neznamená to, že auru nemají, energetická 
hodnota jejich aury je jen menší než citlivost virgule. U takových hmot lze prokázat přítomnost aury 
zvýšením její hodnoty. Toho lze docílit, umístíme-li hmotu s neidentifikovatelnou aurou, na několik 
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hodin do okolí hmoty, která vykazuje velkou auru jako např. kovy, vodní toky apod. Horniny a i jiné 
hmoty tak získají s aktivačním zdrojem společnou větší auru. Svůj energetický zisk po odstavení od 
zdroje budou několik hodin pozvolna ztrácet.  
 
Je snadné experimentálně ověřit, že stejně jako aktivační hmota s horninou jsou v interakci i ostatní 
hmoty včetně organismů. Lze experimentálně prokázat, že v lidském těle, které získává od jiné hmoty 
větší auru, probíhá stejný energetický proces jako u kondenzátorů – zvyšování elektrického napětí na 
buněčných membránách.    
 
  

 
Grafy – popis 
 
Deset ukázkových grafů je umístěno na  http://www.mirolavprovod.com  
 
Graf č.1 
Graf v  horní polovině zobrazuje v řezu náboj kondenzátoru s kapacitou 5000 µF, připojený na napětí 
1 V, a jeho energetické složky – auru, zóny a interzóny. Energetické složky u všech druhů nábojů 
kopírují tvar zdroje. Pro zjednodušení výpočtů aury u předmětů nepravidelných tvarů budeme 
uvažovat s tvarem koule, i když se od tvaru koule liší. Tedy aura uvedeného kondenzátoru má tvar 
koule o poloměru 12 cm. Pro přehlednost budeme i u dalších grafů uvádět pouze poloměry aury, 
v případě zájmu si každý jejich objemy snadno vypočítá. Zóny a interzóny ve tvaru slupek kopírují tvar 
aury, jkejich dosah nelze zjistit, ztrácejí se v energetických složkách jiných nábojů.  
 
S kondenzátory lze provádět nepřehledné množství nejrůznějších experimentů. Je zajímavé sledovat 
pohyb energetických složek při manipulaci s napětím na jejich svorkách. Neméně je zajímavé dva 
nabité kondenzátory přibližovat pozvolna k sobě a sledovat, jak v okamžiku, kdy se jejich aury 
nepatrně překryjí, splynou oba jejich náboje v jeden společný. Toto základní pravidlo se nevztahuje 
pouze na náboje kondenzátorů, ale platí pro všechny druhy nábojů veškeré hmoty. Na uvedeném 
grafu i na všech ostatních je každá třetí zóna vyznačena červeně, má asi desetkrát větší šířku (nevím 
proč), a je energeticky mohutnější. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na všechny druhy nábojů.  
 
Dolní polovina grafu č. 1 
Znázorňuje interakci náboje kondenzátoru 5000 µF/1V a náboje horniny. V porovnání s předchozím 
grafem, kde stejný kondenzátor měl hodnotu poloměru aury 12 cm, společně s horninou o hmotnosti 
10 kg, vykazuje hodnotu poloměru aury pětkrát vyšší. Hodnota náboje horniny před experimentem 
byla menší než lze naším netradičním způsobem identifikace zaznamenat – nezjistil jsem žádnou 
hodnotu. Hornina tedy ve své hmotě akumulovala energii náboje kondenzátoru.  
 
Graf č. 2 
Jako důkaz souvislosti akumulované energie v hornině a napětím na kondenzátoru jsem použil 
horninu o hmotnosti 35 kg, na kterou byl položen kondenzátor o třech různých napětích. Uvedené 
hodnoty poloměru aury hornina vykazuje ihned po připojení kondenzátoru na napětí, po okamžitém 
odpojení a zkratování kondenzátoru je ale ztrácí. Aby si hornina akumulovanou energii po nějakou 
dobu zachovala, je zapotřebí nechat připojený kondenzátor na napětí položený na hornině alespoň 
několik desítek minut (podle hmotnosti horniny a kapacity zdroje). Hornina, která takto nabyla energii, 
bude ji po odpojení zdroje (kondenzátoru), několik hodin pozvolna ztrácet. Zde není komentáře 
zapotřebí, v experimentu lze zvyšováním napětí dále pokračovat. Mohu doporučit provádět podobné 
experimenty s kondenzátory, při kterých namísto horniny použijeme i jinou hmotu, bude to fungovat 
podobně jako s horninou. Na žádném grafu neoznačujeme rozestupy mezi zónami, lze je odvodit 
z poloměru aury.   
 
Graf č. 3 
Kondenzátory, zejména při vyšších napětích, pokládám za největší zdroje statické elektřiny 
(neexperimentoval jsem s radioaktivními prvky), kterými lze zvyšovat náboje u jiné hmoty. Dalšími 
zdroji, kterými lze také zvyšovat energetickou hodnotu u jiných nábojů s menší energetickou 
hodnotou, jsou energetické složky kovů, polodrahokamů, drahokamů, krystalů, vodních toků, 
elektrických rozvodů a další.  
Na grafu je nejprve znázorněna permanentní hodnota náboje 17 kg železa, jehož poloměr aury měří 
43 cm. Na železo položíme horninu o hmotnosti 8 kg, u které poloměr aury je neidentifikovatelný.  Obě 
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hmoty vykáží poloměr aury 60 cm. Po jedné hodině hmoty od sebe oddělíme a zjistíme, že železo má 
svou původní hodnotu poloměr aury = 43 cm. Kámen vykazuje poloměr aury 23 cm, získal od železa 
energii, kterou bude několik hodin ztrácet. Pozoruhodný jev – kámen od železa energii získal a 
železu energie neubylo. Pro přechod energie není podmínkou, aby obě nebo více hmot se 
nacházely ve společné auře. Přechod energie probíhá stejně, nachází-li se hmota, která energii 
přejímá v zóně hmoty, která energii předává. To dokazuje vodivost zón. 
 
Graf č. 4 
Graf znázorňuje energetické složky lidského těla, které se od energetických složek ostatních nábojů 
liší pouze energetickými hodnotami. Všechny vlastnosti statické elektřiny, které jsem již uvedl a dále 
budu uvádět, se vztahují i na náboj lidského těla a veškeré hmoty. 
 
Graf č. 5 
Vodní toky se jeví jako největší přírodní zdroje statické elektřiny. Na grafu je znázorněna aura potoka 
s průtokem vody asi 10 litrů za minutu. V případě uvedeného malého potoka má jeho aura tvar 
rozšiřujícího se válce, který kopíruje jeho trasu. Uvážíme-li, že když desetilitrový průtok vody vykazuje 
průměr válce jeho poloměru aury 670 cm, vymyká se již našim představám průměr válce 
energetického prostoru u veletoků, kde je průtok vody udáván ve statisících m3, nebo u mořských 
proudů, kde je průtok vody udáván v milionech m3 za sekundu.   
Energetických složek vodních toků (aury, zón a interzón), mezi které počítám i podzemní vodní 
prameny, je všude neuvěřitelné množství a jsou v interakci s energetickými složkami ostatních nábojů. 
V průběhu mnohaletých experimentů jsem v rámci mých možností nezaznamenal případ, že by nějaká 
hmota zabránila jejich průniku.  
 
Graf č. 6 
Na grafu jsou zakresleny dva mohutné stromy a jejich energetické složky. Úkolem experimentu je 
prokázat vodivost zón pro statickou elektřinu. Přenos energie bude probíhat z bodu „A“ umístěným ve 
třetí zóně stromu č.1, a bodem „B“ umístěným v šesté zóně stromu č.2. Oba body byly vybrány 
náhodně, funguje to stejně i mezi jinými body na zónách obou stromů. Pokus bude mít následující 
průběh. Do bodu „A“ umístíme skupinu kondenzátorů o celkové kapacitě asi 1,5 F. Do bodu „B“ 
posadíme na dřevěnou židli asistenta. U asistenta provedeme identifikaci jeho energetického aury a 
poznamenáme si hodnotu 40 cm. Skupinu kondenzátorů v bodě „B“ připojíme na napětí 12 V.. Opět 
provedeme u asistenta identifikaci jeho aury se zjištěním, že její poloměr  se zvětšil na 110 cm. Se 
stejným výsledkem můžeme pokus neomezeně opakovat. Při přenosu energie mezi všemi druhy 
nábojů platí stejné pravidlo. Vstupem menšího náboje do energetické složky většího náboje se jeho 
aura okamžitě zvětší na konečnou hodnotu, kterou nabude jednohodinovým pobytem v energetické 
složce většího náboje. Krátkodobým pobytem v energetické složce většího náboje se energetický zisk 
nezaznamená.  
Může být užitečné se nad grafem č. 6 ještě trochu zamyslet. Pro přehlednost jsem zde zakreslil pouze 
zóny, mezi kterými chybí ještě interzóny. Graf představuje větší plochu než je fotbalové hřiště. 
Abychom získali alespoň přibližně představu o hustotě rastru, museli bychom ještě zakreslit 
energetické složky několika desítek podzemních pramenů, další složky sousedních přírodních nábojů 
a několik desítek zón vzdálených velkých nábojů. Představu si ještě upřesníme tím, že nejde o řez 
pouze s kružnicemi, ale o obrovité válcové trojrozměrné slupky. 
Podobných experimentů jsem prováděl velké množství a měl jsem potíže s tím, abych někoho získal 
k jednohodinovému sezení. Vyřešil jsem to tak, že náboj asistenta jsem nahradil náhradním umělým 
nábojem. Posloužila k tomu plastová láhev od limonády, do které jsem nalil vodu převařenou 
v mikrovlnné troubě. Fungovalo to stejně jako asistent a navíc jsem získal nový poznatek, o které při 
výzkumu interakce nábojů není nouze. Voda uvedená do varu v mikrovlnné troubě si získaný náboj 
zachová po mnohem delší dobu, na rozdíl od vody uvedené do varu jiným způsobem. Od té doby 
jsem měl k dispozici neomezený počet „asistentů“ a mohl jsem experimentovat současně na více 
místech. 

 
Grafy č. 7, 8, 9 a 10 
Na grafu č. 7, 8, 9 a 10 jsou zakresleny energetické složky elektrického vedení s vysokým napětím. 
Pobyte člověka v auře vedení vysokého napětí, zvětšuje  hodnotu elektrického napětí na jeho 
buněčných membránách. Pro člověka je také nebezpečný pobyt v zónách stožárů elektrického vedení 
s vysokým napětím, které mohou být od vedení značně vzdáleny. Vzdálenost jim na agresivitě nic 
neubírá, je jich mnoho a jsou mezi sebou vodivě propojeny. Je snadné je v terénu identifikovat podle 
téměř konstantních rozestupů zón. Za více škodlivá místa pro pobyt člověka lze označit křížení zón 
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rozvodů vysokého napětí, v takových místech se nárůst napětí na buněčných membránách projeví 
výrazněji.  
Velikost aury u grafu č. 10, který znázorňuje rozvod 0,4 kV, pravděpodobně upoutá pozornost svou 
neúměrností k rozvodům o vyšším napětí. Vše je ale v pořádku, funguje to jako vodní tok. 
V elektrickém rozvodu 0,4 kV protéká proud ve stovkách A, na rozdíl od rozvodů vysokého napětí, kde 
protéká proud pouze v desítkách A. Ve většině případů bývá navíc rozvod 0,4 kV v interakci 
s nábojem stavby. 
Deset grafů, které uvádím, je pouze ukázka. Lze je sestrojit v neomezeném množství na každou 
hmotu, lišily by se od sebe pouze svými rozestupy zón a interzón.   
 
Získal jsem poznatky, že každá hmota má v rozestupech zón a interzón svůj specifický čárový kód, 
podle kterého ji lze identifikovat. Kombinací dvou nebo více hmot vznikají čárové kódy jiné, odlišné od 
kódů původních. Domnívám se ale, že software by mohl být schopen kódy jednotlivých hmot rozlišit. V 
takovém případě by bylo velice snadné identifikovat hledanou hmotu i na značnou vzdálenost. Při 
ochraně letišť nebo jiných důležitých objektů by PC okamžitě označil osobu, která má u sebe 
zakázanou látku. Policie by stejným způsobem mohla kontrolovat projíždějící vozidla. Ředitelé škol by 
byli  informováni, který žák požil drogu nebo alkohol, či má tyto látky u sebe. Kapesní detektory by 
neomylně označily drogové dealery. Poštovní zásilky by mohly být velice snadno kontrolovány. To je 
pouze nepatrná část využití identifikace kódů hmoty, mnohem větší uplatnění by nalezla v průmyslu.    
 
Virgule 
 
V předchozím textu jsem v souvislosti s identifikací energetických složek použil slovo "virgule", které u 
mnohých lidí vyvolává pochybnosti. Virgule neobstála ani v jediném testu a James Randy nabízí jeden 
milion dolarů každému, kdo označí v jednom z deseti kontejnerů skryté libovolné medium. Pro 
proutkaře je to zajímavá nabídka, ale dosud ani jediný od Jamese Randyho milion dolarů nezískal. 
Pochybnosti tedy přetrvávají, ale pokud budu chtít, aby můj další výklad nebyl rovněž zpochybněn, 
musím nejprve reakce virgule obhájit. 
 
V roce 1980 prověřoval James Randy v Austrálii jedenáct proutkařů. Pod povrchem země bylo 
uloženo deset vodovodních trubek a v kterémkoliv okamžiku zkoušky mohla voda namátkově jednou 
z nich protékat. Úkolem proutkařů bylo určit, ve které trubce voda protéká. Proutkaři neuspěli, protože 
pořadatelé testu předem stanovili nesplnitelné podmínky a proutkaři bez znalostí zákonitostí 
energetických složek a jejich vlastností nemohli označit správnou trubku. 
 
Rozhodující podmínkou pro zdařilý průběh testu je výběr trasy, kterou budou proutkaři procházet při 
hledání skryté plastové vodovodní trubky. Místo musí být přijatelné z hlediska energetických složek 
jiných nábojů. Energeticky čisté místo v požadované délce trasy snad ani neexistuje. Účastníci testu 
před jeho zahájením musí nejprve zmapovat celou trasu z hlediska stávajících energetických složek a 
v terénu je označit. Je nutné v označení rozlišit zóny pohyblivé a nepohyblivé. V průběhu testu musí 
být obloha bez mraků. Plastová trubka musí být po celé trase umístěna pouze jedna v kolmém směru 
ku trase, a musí jí neustále protékat voda. Náboj protékající vody předává energii okolní hornině, v níž 
se podle místních podmínek nějaký čas akumuluje a vyvolává reakce virgule i po zastavení protékající 
vody. Deset trubek, v nichž se střídavě zavírá a otevírá voda, vyvolá v místě trasy pouze energetický 
zmatek.  
 
Test musí probíhat tak, že jeho účastník prochází trasou a virgulí označuje všechny reakce. Kontrolní 
identifikaci učiní v opačném směru a jsou-li reakce shodné vytyčení zón je ukončeno. Následovně 
provede vizuální vyhodnocení jejich rozestupů. Někde uprostřed několika desítek rozestupů se 
nachází jeden rozestup několikrát větší. Je to aura a hledaná trubka se nachází v jejím středu, v 
místě, kde virgule nereagovala. Tento postup platí pouze pro kovovou virguli o tvaru a velikosti 
podle obrázku č. 1. 
 
Zpochybňování činnosti virgule vyplývá také ze skutečnosti, že dosud nebyl zkonstruován měřicí 
přístroj, který by shodně označoval její reakce.  Stanovisko skeptiků všichni dobře známe, a jestliže 
budeme hodnotit jejich argumenty z hlediska poznatků současné vědy, musíme s nimi souhlasit.  
Postačí však jen poněkud málo doplnit stávající poznatky a kritika virgule dostane jinou podobu. 
Zmíním se o setkání s člověkem, který u lidí vyvolával obdiv svými mimořádnými schopnostmi. Lidé se 
obvykle s takovými schopnostmi rodí avšak u pana Oldřicha Hradila (1912 – 1989) z Brna tomu bylo 
jinak. Po těžké otravě olovem ztratil schopnost vnímat teplo a chlad, jeho receptory místo na tyto 
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veličiny reagovaly na cosi záhadného, v čem se v počátku nedokázal orientovat. Již v nemocnici však 
poznal, že neznámý pocit, který se šířil jeho tělem od nohou směrem k hlavě nebo opačně, vyvolávají 
lidé, kteří se pohybují po chodbě, zdí oddělené od jeho lůžka. Za několik dalších dnů se naučil 
rozlišovat, zda po chodbě kráčí žena nebo muž. Když jsem se s ním seznámil, rozlišoval již asi 
osmdesát druhů reakcí, které na jeho receptorech vyvolávaly nejrůznější vjemy. Neomylně pouhou 
dlaní identifikoval druhy kovů v krabici, na hřbitově se zavázanýma očima spolehlivě určil, zda je 
v hrobě pochován muž či žena, nebo muž a žena. Sdělil mi, že můj soused v domku přes ulici má 
rakovinu (což se později skutečně prokázalo), zachycoval prostě mnohem více podnětů, než jsem 
schopen identifikovat virgulí, navíc s tím rozdílem, že dokázal okamžitě určit jejich zdroj a intenzitu. Již 
zesnulý profesor František Kahuda experimentoval s jeho zvláštními schopnostmi a vedl o tom 
patřičné záznamy. 
Při setkání s panem Hradilem jsem pochopil, že čidlo pro měřicí přístroj, který by mohl nahradit virguli, 
a které mnoho let marně hledám, má každý člověk (snad i jiné organismy) zabudované ve svém těle. 
Napadlo mne, že když lze receptory tepla a chladu ovlivnit olovem aby reagovaly podobně jako 
virgule, mohlo by se s nimi experimentovat. Dotazy u lékařů a studiem odborné literatury jsem 
postupně dospěl k názoru, že to nebude snadné. Zmíněné receptory tepla a chladu se dosud 
nacházejí v té oblasti medicíny, která teprve bude prozkoumána, současné poznatky neumožňují 
využití receptorů pro jiný výzkum. Z toho vyplývá, že virgule, stejně jako receptory tepla, se nachází v 
oblasti, která dosud nebyla objevena. Používání slova "nevědecké" v souvislosti s virgulí se jeví jako 
zastaralé. Je zapotřebí si uvědomit, že reakce virgule i energie, na kterou virgule reaguje, jsou v 
souladu s přírodními zákony, které všichni dobře známe.  
 
Nejen fyzika, ale i anatomie totiž spolehlivě ví, že každý náboj má svou polaritu. Lidské tělo svůj náboj 
má a polaritu tedy samozřejmě také. Je tedy zřejmé, že pokud se hodnota náboje ruky emitovaná 
hrotem virgule do prostoru před hrotem setká s pásem energie polaritně totožného s nábojem na hrotu 
virgule,dojde v místě střetu k nepatrné odpudivé síle, která může u citlivýchosob způsobit směrové 
elektromagnetické vychýlení virgule, a to nejen odpudivou silou působící na hrot virgule, nýbrž i na 
náboj membrán buněk, respektive nervů ruky držící virguli.  
 
Dowsing  

 
Jaká přírodní síla pohybuje virgulí, to je pouze jedna z otázek na které stále hledáme odpověď. 
Nejsme ale sami, stejný případ lze nalézt i ve fyzice. Cituji z odborné literatury – „Nevíme, proč 
k tomu dochází, známe jen experimentální skutečnost, že dvě kladně nabitá tělesa se navzájem 
odpuzují“. Není tedy logické v souvislosti s touto informací zpochybňovat pohyb virgule, když stejná 
záhadnost se nachází i ve fyzice. Nelze vyloučit, že identická přírodní síla pohybuje také virgulí. 
Z empirického výzkumu mimo jiné také vyplynulo, že známý fyzikální poznatek „Sání hrotem“ 
nefunguje jen v laboratoři, ale také všude v přírodě. Není snadné tomu uvěřit, ale „sání hrotem“ 
znali a využívali již naši prapředkové při budování menhirů, babylonských věží, pyramid, obelisků a 
všech druhů sakrálních staveb. 
 
Již řadu let používám virguli, kterou v české republice nazýváme „motýlek“.  Zpočátku jsem se nemohl 
v jejích reakcích orientovat, vše se ale rázem změnilo, když jsem souhrou náhod nalezl vzor 
nahrazující měrovou jednotku, něco jako etalon. Stal se jím elektrický rozvod vysokého napětí, 
jehož energetické složky (aura, zóny a interzóny) se nepohybují a vždy je nalezneme na stejném 
místě. Počáteční série  experimentů jsem prováděl v tomto prostředí, kde jsem získal zkušenosti, 
které jsem následně ověřoval u jiných zdrojů. Mohu doporučit každému, kdo se zabývá výzkumem 
dowsingu, aby učinil totéž, je to jednoduché a velice poučné. 
 

Pracovní postup 
 

na identifikaci energetických složek rozvodu vysokého napětí  
 

Nejprve vyrobíme virguli z mosazného drátu o průměru 3 mm tak, že drát o délce 24 cm v polovině 
ohneme do tvaru U a obě jeho části rozevřeme podle fotografie na webových stránkách tak, aby 
přední část virgule byla dlouhá 5 cm. Ve svém okolí vyhledáme stožárový rozvod vysokého napětí (od 
22kV do 400kV), který v kolmém směru podchází málo frekventovaná komunikace s upraveným 
povrchem a můžeme začít budovat měrovou jednotku „Etalon“.  Virguli uchopíme volně mezi palec a 
ukazováček. Je podmínkou, aby vyčnívala s aury našeho těla, budeme ji tedy držet asi 50 cm od těla. 
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Nebudeme se o to pokoušet po požití alkoholu,  v takovém případě je i dlouhá ruka krátká (virgule 
nevyčnívá z aury těla).   
 
Auru identifikujeme tak, že od středu rozvodu vysokého napětí budeme postupovat po komunikaci 
jedním směrem, až do místa kde virgule zareaguje ohybem vpravo nebo vlevo. Místo reakce 
označíme a stejným postupem vyhledáme místo reakce virgule na komunikaci v opačném směru. 
Jsou-li obě vzdálenosti v protilehlých směrech od středu stejné, pracovali jsme přesně a vzdálenost 
mezi označenými místy je přibližně průměr aury rozvodu vysokého napětí. Aura ve všech případech 
kopíruje tvar zdroje, aura rozvodu vysokého napětí je tvaru válce. Zapamatujeme si, že průměr válce 
aury u rozvodů vysokého napětí se pohybuje v desítkách metrů (podle napětí).  
 
Dále se seznámíme s vlastnostmi aury, které nám pro další identifikace mnoho napoví. Nejprve si 
ověříme, že je lhostejné zda s virgulí postupujeme vpřed nebo vzad tak, že opakovaně projdeme 
pozpátku obě trasy – virgule reaguje na stejných místech. Tuto zkušenost výhodně uplatníme při 
identifikaci objektů s malými rozměry aury např. u lidského těla, kde není snadné odlišit hranici aury 
od reakce zóny, apod. Na otázku, zda se nacházíme nebo nenacházíme v prostoru aury, zná virgule 
odpověď. V libovolném směru budeme postupovat aurou tak, že v rytmu kroků bude virgule 
reagovat krátkými odchylkami vlevo vpravo. Ale ne ve všech případech, pouze při určité rychlosti 
chůze. Během několika minut správnou rychlost chůze každý najde. Zjištění, zda se nacházíme nebo 
nenacházíme v prostoru aury, musí předcházet každé identifikaci. V husté zástavbě může společná 
aura vytvářet velké plochy, stejně jako lidmi zaplněný sportovní stadión, neposekaná louka apod. 
V prostoru aury virgule „motýlek“ nereaguje – aura našeho těla získala auru společnou s aurou, ve 
které se právě nacházíme a nemá tak podnět, na který by mohla reagovat. 
 
Virgule reaguje na energetické složky v kolmém směru nebo v malých odchylkách od kolmého směru. 
Velikost odchylky od kolmého směru zjistíme několika identifikacemi, při kterých budeme odchylku 
postupně zvětšovat. Tuto zkušenost uplatníme při hledání energeticky čistého místa, uvědomíme si, 
že takové místo musíme projít s virgulí více směry.  
 
Stejným způsobem budeme postupovat při hledání energetických zón. Od hranice aury postupujeme 
v jednom směru až po reakci virgule, kterou opět označíme. Dále provedeme kontrolní identifikaci 
v opačném směru, pokud jsme pracovali přesně, obě vzdálenosti mezi aurou a zónami jsou stejné. 
Tak vytýčíme i další zóny, jejich počet nelze zjistit. Ověříme si pravidlo, které se vztahuje nejen na 
zóny rozvodu vysokého napětí, ale na zóny všech ostatních zdrojů.  Každá první a druhá zóna má 
stejnou šířku, každá třetí zóna je asi desetkrát širší. V případě zón rozvodu vysokého napětí je 
první a druhá  široká asi 10cm, třetí  asi 100 cm. Proč je to tak nemám tušení, snad to někdo 
zdůvodní. Zapamatujeme si, že rozestupy mezi zónami vysokého napětí se pohybují kolem deseti 
metrů. Zóny stejně jako aura u rozvodu vysokého napětí ve tvaru slupek kopírují tvar zdroje, většími 
vzdálenostmi od zdroje nabývají obřích rozměrů.  
 
Mezi zónami se nacházejí ještě čtyři interzóny, v některých případech je jich více. Jsou přilehlé k zóně 
směřující ke zdroji (v našem případě k rozvodu vysokého napětí). Můžeme je identifikovat virgulí 
když její přední část prodloužíme o jeden cm. Takto upravená virgule ale reaguje také na zóny, 
proto ji můžeme použít pouze v případě máme-li již označené zóny. Máme tedy označeny 
všechny tři energetické složky vysokého napětí, které se nepohybují - je to optimální etalon pro 
další výzkum. Následovně již můžeme porovnat reakci „motýlka“ s reakcemi jiných druhů virgulí a 
máme k dispozici první statistické údaje. Další údaje získáme při změnách velikostí virgulí. 
 
Stejným způsobem lze označit tři energetické složky také u jiných libovolných zdrojů – zdrojem je 
každé seskupení hmoty a nesmíme zapomenout, že vzájemným kontaktem aury získají zdroje 
auru společnou. Mohu doporučit získat další energetické zkušenosti u malého vodního toku stejným 
způsobem jako u rozvodu vysokého napětí. Tím vyloučíme pochybnosti, zda u rozvodu vysokého 
napětí  nemá aura něco společného s elektromagnetickým polem. Doporučuji vyhledat podobné 
místo, kde komunikaci s můstkem podtéká potok. Při identifikaci všech tří jeho energetických složek, 
budeme postupovat stejným způsobem jako u rozvodu vysokého napětí. Výsledek bude stejný, pouze 
zjistíme, že vlivem měnících se průtoků vody, budou jeho energetické složky pohyblivé. Mohu 
doporučit sestrojení grafu vnitřního a venkovního ohybu vodního toku, na vnitřním ohybu bude patrná 
větší hustota zón a interzón. Pochopíme tak, proč lidé pro situování různých staveb využívali vnitřních 
ohybů, takové místo má více energie, která se akumuluje ve hmotě stavby. Pohybující se zóny 
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vodního toku předávají okolní vegetaci energii, podobně ji takto může získat každá jiná hmota, tedy i 
člověk. Pro nás je to nový poznatek, ale lidé jej využívali již v pravěku.  
 
Sledováním energie vodního toku se naučíme hledat vodní prameny. Zóny vodních pramenů snadno 
rozeznáme od zón elektrických rozvodů tím, že mění směr a zejména podle rozestupů zón. Při 
identifikaci vodního pramene vytýčíme alespoň tří zóny a mezi nimi interzóny. Podle pravidla, že 
interzóny jsou přilehlé k zóně, která směřuje ke zdroji (vodnímu pramenu), snadno určíme směr, 
kterým budeme postupovat . Dalším vytyčováním zón v daném směru nalezneme podle většího 
rozestupu auru, uprostřed aury se nachází vodní pramen, tedy v místě, kde virgule nereagovala. 
V jiném případě, kdy se vodní pramen nachází ve větší hloubce, válcovitá aura se rovněž nachází pod 
zemským povrchem. V takovém případě nám dají nápovědu interzóny, které jsou vždy přilehlé k zóně 
směřující ke zdroji. Uprostřed místa, kde ve dvou zónách směřují interzóny proti sobě, se nachází 
vodní pramen. Musíme si ale uvědomit, že energetických složek je všude velké množství a 
v zastavěných lokalitách je téměř nemožné se mezi nimi orientovat. 
 
V obytném domě jsou zdroji hmota budovy, rozvody elektřiny, el. spotřebiče všeho druhu, rozvody 
vody a topení, všechny kovy, zóny protínající budovu (vodních pramenů, vzdálených vodních toků a 
energetických rozvodů, bouřkových mraků apod.). Splňují-li uvedené zdroje podmínku kontaktu aury, 
splynou v jeden společný zdroj se společnou aurou.Velké seskupení zón, které jsou pro statickou 
elektřinu vodivé, nevytváří společnou auru, ale může v obou směrech manipulovat s energií budovy.  
 
Další užitečné poznatky snadno získáme při sestrojení energetického grafu automobilu, který se 
sestává z těchto zdrojů -  kovová hmota, tlak vzduchu v pneumatikách (snadno ověříme na jedné 
pneumatice při zvyšování tlaku), el. spotřebiče všeho druhu, chemické reakce pří chodu motoru, 
paliva v nádrži,a hmoty osob. V tomto případě se aury všech zdrojů překrývají, takže auto se stalo 
jedním zdrojem se společnou aurou. Graf sestrojíme tak, že auto postavíme na energeticky čisté 
místo a zakreslíme jeho polohu. Známým způsobem zjistíme virgulí jeho auru a přidáme ji do grafu. 
Totéž učiníme při zapnutých světlech a dalších el. spotřebičích, s motorem v chodu, s řidičem, 
s většími obrátkami motoru a se spolujezdci. Můžeme tak sledovat narůstající společnou auru..  
 
Budete překvapeni rozdílem velikosti aury u řidiče auta před jízdou a po jízdě. Pravděpodobně se také 
zamyslíte nad situací, kdy se na komunikaci vytvoří řada vozidel. Všechna vozidla tak získají 
společnou auru, kterou protíná  nesčetné množství zón a navršuje tak její energii. Větší aura u 
organismů signalizuje větší napětí na buněčných membránách. Experimenty s kondenzátory je 
snadné se přesvědčit, že velká aura vyvolá nejrůznější zdravotní poruchy, včetně poruch myšlení. 
Vyvstává otázka, zda v některých případech lze označit řidiče jako viníka dopravní nehody když 
nezvládl vozidlo.  
 
Po malé přestávce od našeho zkušebního etalonu se k němu opět vrátíme bohatší o mnohé 
zkušenosti. Zde můžete experimentovat se vším co vám přijde na mysl. Doporučuji začít s asistentem, 
u kterého budete sledovat rozdíl velikosti aury po jedné hodině pobytu v auře nebo v zóně vysokého 
napětí. Stejně zajímavé bude sledovat po jaké době asistent získá původní hodnotu aury v čistém 
prostředí. Budete překvapeni co se děje s asistentovou aurou přidáte-li do jeho kapsy lahvičku 
alkoholu. Neunikne vám, že virgule spolehlivě označí přítomnost alkoholu v lidském těle v době, kdy 
běžné detektory již nereagují.  
 
Asistent na kovové posteli má s postelí společnou auru, nebudu to dále rozvádět abych ponechal v 
klidu ředitele nemocnic. Mohu jen doporučit postavit lůžko mimo každou zónu. Můžete se vrátit do 
pravěku a u vodního toku vyrábět z horniny menhiry. Snadno získáte zkušenost, že menhir ve 
vztyčené poloze vykazuje větší energii, než v poloze vodorovné. Budete-li posuzovat činnost lidí 
v historii,  musíte kalkulovat s tím, že v té době byly na Zemi pouze přírodní zdroje, do jaké míry byly 
jejich energetické hodnoty navršeny civilizačními zdroji nemohu odhadnout. Ve vzduchu jsou to tisíce 
letadel, které jsou v interakci s bouřkovými mraky. Na Zemi jsou to velkoměsta, elektrárny, rozvody 
energie, milióny aut, na moři statisíce lodí, všudypřítomné elektromagnetické vlny apod. Snaha 
léčitelů, manipulovat tímto způsobem s energii lidského těla, by mohla vyvolat negativní vliv. Neznáme 
optimální hodnotu kapacity buněčných membrán, v podobě aury těla. S tím jsme nuceni vyčkat na 
stanoviska specialistů, nebo na sestrojení měřicích přístrojů.   
 
Březen 2007 
 



8 

Menhiry 
 
Bylo to pravděpodobně v Palestině asi před šesti tisíci lety, kdy člověk vztyčil první menhir. 
Následovalo stavění menhirů, bylo jich vztyčeno statisíce na místech od sebe značně vzdálených. 
Vzácností nejsou ani deset i dvanáct metrů vysoké o hmotnosti několika set tun. Největší menhir 
nazvaný "Mené er Groah" u Locmariaqueru v Bretani je 23,5 metrů vysoký. Pravděpodobně ve stejné 
době, nebo o málo později, byly stavěny ve velkém množství také dolmeny. Jsou to obvykle dva nebo 
více velkých kamenů, na kterých je uložena krycí deska, která v některých případech váží až 100 tun.  
V indii jich bylo postaveno 2200 a ve velkém množství byly vybudovány v Evropě, Oceánii a Tibetu. 
Jsou známy také dolmeny arabské, palestinské, kavkazské a další. Ještě zajímavějšími výtvory 
dávných civilizací jsou kromlechy, jejich půdorys má tvar kruhu a byly vybudovány z mohutných 
vztyčených balvanů, na které byly uloženy krycí desky. Podobné mohutné megalitické stavby byly 
nalezeny také v severní Africe, na pyrenejském poloostrově, v Peru, v Coloradu a na mnoha dalších 
místech.  
 
Stejně záhadnými stavbami jsou hliněné valy, které byly rovněž budovány ve velkém množství na 
všech kontinentech v různých velikostech. Na americkém kontinentě jsou nazývány "Mound" a bylo 
jich vybudováno více než sto tisíc. Největší takovou stavbou v Evropě je umělý kopec Silbury Hill. Je 
40 metrů vysoký a jeho kruhová základna zabírá plochu dvou hektarů. Na jeho vybudování bylo 
zapotřebí přemístit 36 miliónů košů křídového vápence a hlíny.  
Menhiry se vyskytují na mnoha místech v dosud nepopsaných seskupeních. V místě bývalého 
keltského sídliště, na levém břehu řeky Vltavy (Česká republika), ve vzdálenosti asi 1,5 km řeky, na 
zalesněném kopci, byla navršena v kolmém směru na vodní tok podélná hromada kamenů různých 
velikostí o rozměru asi 10 x 100 metrů a výšce asi 2 metry. Vlivem různého průtoku vody se zóny 
vodního toku pohybovaly neustále po hromadě kamenů a předávaly jí energii. Z důvodu jednoduchosti 
a účelnosti stavby byly pravděpodobně podobné menhiry vybudovány na více místech.  
 
Železný kutabský sloup v Indii pochází z 9. století před naším letopočtem, váží 17 tun, je 16 m vysoký, 
z čehož 7 m je nad zemí, a sestává z chemicky čistého železa. Jde nepochybně také o menhir, železo 
na rozdíl od horniny má mnohonásobně větší základní energetickou hodnotu a jeho umístěním do 
energetické složky ji umocníme. 
 
Nepřehledné množství hypotéz, kterými jsou tyto stavby zdůvodňovány, pouze dokazuje, že dosud 
nebylo prokázáno, jakému účelu mohly sloužit a proč jim lidé dávných kultur věnovali tolik námahy. 
Z mého výzkumu vyplynulo, že menhiry, dolmeny, kromlechy i hliněné valy, mohly být využívány jako 
zesilovače, akumulátory a stabilizátory statické elektřiny, s následným využitím energie pro ozdravné 
účely.  
Nové pojetí využití menhirů staví megalitickou kulturu na vyšší vývojový stupeň, než bylo dosud 
uváděno. Lidé té doby znali pro nás neznámou energii, a pro nás neznámým způsobem ji využívali. 
To bude asi hlavní důvod, proč v průběhu dvacátého století autoři odborných publikací převážně 
popisného charakteru, nemohli zdůvodnit, pro jaký účel mohly být  megalitické stavby vybudovány. 
Energetické využití menhirů je možné pokládat za první záchytný bod při řešení následných otázek, 
které mohou být mnohem složitější, než bychom předpokládali.  
 
Z uvedených experimentů vyplývá, že megalitické stavby byly budovány pro energetický zisk. 
Domnívám se ale, že zdůvodnění pro uvedené tři druhy megalitických staveb (menhiry, dolmeny a 
kromlechy), nelze paušalizovat. Jejich stavitelé měli jistě pro odlišnost konstrukcí vážný důvod. 
Rovněž je nutné si uvědomit, že byly budovány z různých druhů hornin. V některých případech byly 
horniny na svá místa transportovány ze vzdálených oblastí, i když v okolí byl jiných druhů hornin 
dostatek. Dolmeny a kromlechy byly rovněž budovány z různých druhů hornin. Každá hmota má svůj 
specifický kód, který vyplývá z rozestupů zón a interzón. Při kombinacích hornin vznikají kódy jiné, 
odlišné od kódů původních. Stejného výsledku lze dosáhnout při kombinacích hornin s jinými 
hmotami. Z toho vyplývá, že budovatelé megalitických staveb kombinacemi hornin nevytvářeli jen 
energetické hodnoty kvantitativní, ale také kvalitativní. Ke kvalitativním energetickým hodnotám se mi 
nepodařilo ani přiblížit, je to záležitost pro dlouhodobý výzkum ve vybavených laboratořích za 
spolupráce softwarových techniků. Proto se omezím v dalším popisu megalitických staveb pouze na 
energetické hodnoty kvantitativní. Tam, kde se vyskytují kombinace hornin nebo jiných hmot, lze 
uvažovat, že stavitelé zde vytvářeli také hodnoty kvalitativní. 
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Myslí-li si někdo, že je to neuvěřitelné, mám pro to pochopení, myslel jsem si to také. Jelikož ale 
neuvěřitelné jevy se budou dále stupňovat, pokládám za nutné se zamyslet se nad tím, zda lze dát do 
souvislosti prehistorického člověka, jak ho známe z historie, s vyspělou technikou, kterou prokazují 
megalitické stavby, ale také artefakty z vykopávek jako např. bumerang. Nesoulad je zde patrný, ale 
to je věcí historiků. Bumerangy, stejně jako menhiry, nacházejí archeologové v navzájem vzdálených 
oblastech naší planety. Bumerang mimo Austrálii používali lidé také v severovýchodní Africe, znali jej 
ve starém Egyptě a Mezopotámii, dokonce i v Evropě. V Holandsku byl vykopán dubový bumerang 
starý 2.200 let. Nejstarší bumerang pochází z Polska, radiokarbonová metoda prokázala jeho stáří 
přibližně 20.300 let.  Vzhledem k tomu, že dřevo není trvanlivý materiál, je možné předpokládat, že 
tato zbraň byla v dávné minulosti velmi rozšířená. Menhir a bumerang mají společný pravěký původ, 
nacházejí se na různých kontinentech a vyznačují se vysokým stupněm technické úrovně.  
 
Český redaktor Jan Novák (v deníku Právo) napsal: „Aerodynamika bumerangu je mnohem 
složitější než křídla letadel, jejichž konstrukci si nelze představit bez složitých výpočtů a 
výzkumu v aerodynamických laboratořích. Vztlak u křídla letadla, který působí směrem vzhůru, 
je způsoben tvarem křídla, který nutí vzduch obtékat horní hranou rychleji než spodní. Stejný 
profil má i bumerang, ale aerodynamika tohoto vrhacího nástroje je značně složitější. Ramena 
bumerangu svírají navzájem tupý úhel a za letu se otáčejí kolem těžiště, které není v místě 
ohybu, ale ve volném prostoru několik centimetrů před ním. Kromě této rotace konají ještě 
jeden pohyb, letí vpřed ve směru, kterým byl bumerang vržen. Rameno, které se otáčí po směru 
letu, je obtékáno vzduchem rychleji (rychlosti letu bumerangu a rotace se sčítají) než druhé, 
otáčející se proti směru letu (rychlosti se odečítají). Vzniká tedy síla snažící se naklonit osu 
rotace. Jenže to není tak jednoduché. Působí zde totiž ještě další pozoruhodný jev, kterému se 
říká precese. Vzniká u každého rychle rotujícího tělesa a projevuje se tím, že osa rotace se 
snaží stále mířit jedním směrem. To se jí sice nepodaří, protože aerodynamické síly mají 
navrch, ovlivní však let bumerangu natolik, že jeho dráha dostane tvar složité křivky končící na 
svém počátku. Přitom letové vlastnosti tohoto primitivního nástroje jsou opravdu vynikající. Je 
například popsán případ, kdy bumerang, který se dostal do termického proudění, plachtil na 
vzdálenost 16 kilometrů“. 
 
Nepřekvapilo by mne, kdyby skeptici vysvětlili původ bumerangu tak, že to byla ohnutá větev, která 
čirou náhodou měla popsané letové vlastnosti, a posloužila pak jako vzor pro výrobu dalších 
bumerangů. Takové tvrzení ale nemůže obstát v souvislosti s jejich výskytem na více kontinentech, 
podobně jako je tomu v případě menhirů.  Diskuse o vývoji bumerangu nepřichází v úvahu, mohl být 
zkonstruován pouze na základě znalosti aerodynamiky, pro kterou byl podnětem vývoj letadel. Vše 
nasvědčuje tomu, že jde pouze o předání informace pro praktické využití, bez znalosti podstaty celé 
věci. Jak jsem již uvedl, stáří palestinských menhirů se odhaduje asi na 4.500 let a vznik polského 
bumerangu se klade do doby před 20 300 roky. Třebaže doba používání bumerangu je úctyhodná, 
naše civilizace nebyla ještě v devatenáctém století schopna pro nedostatek teoretických poznatků 
zdůvodnit princip jeho fungování. Můžeme se tedy domnívat, že ze stejných důvodů se dosud 
nepodařilo zdůvodnit funkci menhirů.  
 
Při hodnocení menhirů, dolmenů a kromlechů z energetického hlediska, je patrný jejich vývoj. Po 
zkušenostech, že vodní toky jsou zdroj energie, neuniklo lidem, že osaměle stojící kámen poblíž 
vodního toku, ovlivňuje člověka výrazněji. Dále bylo pravděpodobně zjištěno, že stejné vlastnosti má 
také kámen značně vzdálený od vodního toku a proto lidé stavěli kameny poblíž svého bydliště. 
Někteří ale byli zklamáni, protože jejich kámen nebyl energetický. V průběhu dalšího pozorování mohli 
dospět k tomu, že kámen pouze v některých místech může získat energetické vlastnosti. Následovně 
se mohli naučit taková místa identifikovat. Pravděpodobně lidem neuniklo, že menší množství energie 
uvolňuje vysoký kámen i mimo energetické místo a snažili se to kompenzovat větší hmotností horniny. 
Dalším poznatkem mohlo být, že vysoký kámen o velké hmotnosti, postavený do energetického místa, 
má více energie. 
 
V průběhu dalšího času mohli lidé dospět k tomu, že kámen nemá v každé době stejné posilující 
účinky, že je má jen někdy a po omezenou dobu. Pravděpodobně zjistili souvislost posilujících účinků 
s průtokem vody a dalším pozorováním mohli dospět k poznatku, že kámen energii rychle nabývá a 
pozvolna ji ztrácí. Když byly kameny využívány, k doplnění energie mohl z toho vyplynout další 
poznatek, že některé horniny nebo jejich kombinace jsou výhodnější. Budování velkých dolmenů 
prodlužovalo dobu optimální účinnosti a kombinace hornin ovlivnila kvalitu energie. Domnívám se, že 
kromlechy vytvářely stejné podmínky jako dolmeny, ale posilujícího procesu se mohlo účastnit více 
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lidí. Doba působení posilujícího účinku kromlechů byla pravděpodobně prodloužena doplněním 
energie prostřednictvím ohňů. Statisíce menhirů, dolmenů a hliněných valů rozmístěných na všech 
kontinentech, a manipulace s energií, která dosud uniká pozornosti vědy, naznačují, že nebude 
snadné se v historii orientovat.   
 
Megalitické stavby s energetickou regulací 
Budování megalitických staveb s regulací energie vyplynulo pravděpodobně z poznatku, že 
uzdravovací procesy prostřednictvím menhirů, dolmenů, kromlechů a hliněných valů mohly být 
využívány pouze nepravidelně. Povětrnostní podmínky vytvářely různé průtoky vodních toků a tím i 
změny v hodnotách energetických složek. Regulací vodního průtoku bylo umožněno udržovat 
požadovanou energetickou hladinu a velká hmota stavby zajišťovala její stabilitu.  
 
Jeruzalémský rybník 
Skutečnost, že ozdravné účinky vodních toků měly souvislost s jejich energetickou hodnotou, lze 
odvodit z provozu jeruzalémského rybníka. Rybník Bethesda v Jeruzalémě byl zčásti vytesán a 
částečně vystavěn ve vyschlém korytu potoka, které se naplňovalo vodou pouze za deště. Jeho 
rozměry byly asi 60x 80 m a byl 7 m hluboký. Rybník excentricky rozdělovala 6,5 m široká kamenná 
hráz, takže vznikl menší severní a o něco větší jižní rybník. Dvojitá nádrž byla na všech čtyřech 
stranách obklopena sloupovými halami, pátá hala byla postavena na dělící hrázi. Je předmětem 
dohadů kdo a kdy rybník postavil, ale předpokládá se, že byl pohanskou svatyní. Informace, která je 
zachycena na měděném plechu z třetí jeskyně v Kurmánu, naznačuje, jak známá byla tehdy tato 
svatyně, v níž docházelo k zázračným uzdravením. Důležitá a pozoruhodná je okolnost, že Janovo 
evangelium (J 5,2) zde prozrazuje autorovu výbornou znalost místních poměrů, kterou archeologie 
beze zbytku potvrdila. Jan ve zmíněném textu uvádí, že v pěti halách leželi nemocní a očekávali hnutí 
vody. Po naplnění rybníka čekali nemocní před koupelí „jistý čas až anděl upraví vodu“. Jeruzalémský 
rybník nebyl umístěn ve vyschlém korytu potoka náhodně. Kdyby jím neustále protékala voda, nebyl 
by k dispozici "jistý čas" na její úpravu. Voda, která po dešti zaplnila nádrže, měla nějakou 
energetickou hodnotu, která se postupně snižovala nebo se mohla také zvyšovat. Mohly zde být ještě 
další vlivy, které přispěly k energetické úpravě vody, jako např. zvýšená koncentrace energetických 
zón ve spolupůsobení s okolní horninou apod. Když voda nabyla optimální hodnotu, oznámil duchovní 
vůdce všem přítomným, že „anděl již vodu upravil“ a uzdravující koupel mohla začít. Okolí rybníka, 
zastavěné sloupovými halami pro čekající poutníky, nasvědčuje tomu, že voda skutečně ozdravný 
účinek měla, v opačném případě by poutníci k rybníku nedocházeli.  
 
S energií vody experimentuji již řadu let, ale nedomnívám se, že bude snadné nalézt její optimální 
hodnotu, která se projevuje ozdravnými účinky. Není to záležitost pouze energetická, svou roli zde 
mají také interaktivní vlivy okolních hornin apod. Další výzkum bude časově i technicky velmi náročný. 
Každý prvek má svůj specifický čárový kód, který je dán rozestupy energetických zón a rozestupy 
interzón. Kombinace dvou nebo více prvků mají kód jiný, odlišný od základních kódů. V průběhu 
dalších experimentů bude nezbytné zaznamenávat s velkou přesností rozestupy energetických 
složek. To se ale neobejde bez nových měřicích přístrojů. Virguli pro další výzkum již nelze použít, 
jejím prostřednictvím lze ale konstruktérům elektroniky označit místa výskytu energie a seznámit je s 
jejími vlastnostmi. Průvodním jevem dalšího výzkumu bude všestranné využívání nových poznatků v 
nejrůznějších oblastech. Po vyhodnocení čárových kódů některých komponentů bude snadné vyrobit 
identifikační čidla, která na značnou vzdálenost na tyto složky upozorní.  
 
Osireion 
Obdivuhodné technické znalosti dávných kultur umožnily budovat stavby s ozdravným účinkem, ve 
kterých byla požadovaná energetická hladina neustále k dispozici. S několika takovými stavbami vás 
seznámím. Za jednu z nejstarších kamenných památek v Egyptě a začátek architektury je 
považována stavba Osireion. Jde o stavbu, pro kterou se dosud nenašlo vysvětlení, pro jaký účel 
mohla být vybudována a proč v její konstrukci je zabudováno nadměrné množství hmoty.  Celý objekt 
byl vybudován z daleka dopravených gigantických kamenných kvádrů. Vnitřek budovy tvoří 
podstavec z velkých dlaždicových kvádrů dvacet pět metrů dlouhý a dvanáct metrů široký. Při okraji 
delších stran podstavce jsou dvě sloupořadí, každé z nich sestává z pěti masivních žulových monolitů 
přes tři a půl metru vysokých o průměrné váze asi 100 tun. Podstavec je obklopen tři metry širokým a 
tři a půl metru hlubokým vodním příkopem. Za vnějším okrajem vodního příkopu je asi metrový ochoz 
a následuje sedm metrů široké obvodové zdivo. Po celé délce se v obvodovém zdivu nachází 
sedmnáct komůrek vysokých necelé dva metry.  Na podstavci mezi sloupořadími jsou dva malé 
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bazény. Zastřešení stavby bylo provedeno rovněž z obrovitých kamenných překladů a mohutných 
kamenných desek.  
Gigantický stavební výkon byl tedy odveden kvůli dvěma malým bazénům, vodnímu příkopu a 
sedmnácti malým komůrkám. Z hlediska zkušeností naší civilizace se obrovské úsilí, které bylo k 
vytvoření stavby nezbytné vynaložit, jeví jako zcela nesmyslné a zbytečné.  
Z hlediska mých poznatků stavba byla stavba Osireionu vybudovaná v místě silné energetické 
koncentrace v energetickém prostoru řeky Nilu pro akumulaci statické elektřiny. Energie byla 
kumulována ve hmotě horniny a interaktivní vody. Manipulací s množstvím vody v příkopu bylo 
umožněno regulovat energetickou hodnotu celé stavby. Lidé si tak mohli udržovat optimální 
energetickou hladinu a v bazénech měli neustále k dispozici ozdravný účinek vody. Sedmnáct 
malých komůrek, umístěných v obvodovém zdivu, mohlo fungovat jako energetická posilovna. Lidé si 
mohli doplňovat energii v bazénech nebo v komůrkách. Lze se domnívat, že stavba Osierion mohla 
také energeticky ovlivňovat hmotu sousedního chrámu. 
 
Pravěk v Indii 
Nelze přehlédnout, že zdánlivě odlišná stavba, ale s podobnými vlastnostmi, byla vybudována také v 
Indii. Někdy před počátkem třetího tisíciletí před naším letopočtem vznikla v poříčí Indu a jeho přítoků 
zvláštní osobitá kultura, jejímž charakteristickým znakem byla civilizační vyspělost a vysoká 
urbanistická úroveň.  Starověká kultura byla nazvána podle geografické lokalizace kulturou poříčí Indu 
nebo se jí podle jednoho ze dvou hlavních nalezišť říká kultura harrapská. Největší sídlo tehdejších 
obyvatel, město Mohendžo-daro, bylo protkáno pravidelnou sítí rovných místy až deset metrů širokých 
ulic, které se protínají v pravém úhlu. Mezi hlavními třídami se rozprostíraly bloky nestejně velkých 
obytných budov o jednom i dvou podlažích. Vedle obytných místností měly domy i koupelny a 
záchody s promyšleným systémem přívodu vody i kanalizačním odtokem. Jejich odvodní trubky ústily 
do centrálních kanálů, vyhloubených pod hlavními třídami a končící v řece. Podle odhadu žilo v městě 
asi 30.000 obyvatel.  
Stejně jako i jiná pravěká osídlení má rovněž  Mohendžo-daro svou záhadnou stavbu. Uměle 
navršený pahorek z hlíny o základně 400x 200 metrů a 16 metrů vysoký měl na vrcholu plošinu. Její 
jádro tvoří nádrž o rozměrech 13 x 8 metrů a hloubce dva a půl metru. Celý bazén je obkroužen 
ochozem, z něhož vedly dveře do malých místnůstek. 
Stavbu bazénu v blízkosti řeky je obtížné vysvětlit, zejména když téměř každý měl doma koupelnu. 
Vůbec už však nejde zdůvodnit, proč byla nádrž postavena na šestnáctimetrovém umělém pahorku. 
Její vybudování v úrovni terénu by bylo podstatně jednodušší. Aby vznikl pahorek, bylo zapotřebí 
vytěžit, přemístit a uložit asi 1,000.000 kubických metrů zeminy, což odpovídá hmotnosti téměř dvou 
milionů tun. Nelze se domnívat, že lidé budovali pahorek pro ukrácení dlouhé chvíle, museli k tomu 
mít vážný důvod. 
Porovnáme-li stavbu bazénu na hliněném valu se stavbou Osireionu z konstrukčního a energetického 
hlediska dojdeme k závěru, že obě stavby se vyznačují společnými znaky – velkou hmotností, vodní 
nádrží a malými komůrkami v obvodovém zdivu. Nádrž byla vybudovaná při horní části vodního toku, 
tedy v dostatečném spádu. To umožnilo, že voda přiváděná do bazénu spádovým potrubím mohla 
energeticky regulovat hmotu pahorku, který zajišťoval energetickou stabilitu. Dalšího stupně regulace 
mohlo být dosaženo vypouštěním vody z bazénu.Obyvatelé města Mohendžo-daro stejně jako v 
Osireionu, měli neustále k dispozici optimální energetickou hodnotu vody „ bez čekání na 
anděla“. 
 
Další vodní stavby 
Potok Quebrada de Lavapatas na americkém kontinentu teče skalní plošinou o ploše více než 300 
čtverečních metrů, do nichž pravěcí kameníci vytesali složitou síť kanálů, rýh a prohlubní. Celkem jsou 
tu tři pravoúhlé bazény a labyrint nesčetných kanálů, jimiž se vede voda. Je opravdu fascinující 
sledovat trasu potoka, z jedné prohlubně kape voda do druhé a začíná odtékat až ve chvíli, kdy je 
dosaženo zcela určitého stavu. Názory archeologů na význam vodní stavby se výrazně rozcházejí. 
Zatím co jedni zde předpokládají existenci jakéhosi vodního kultu či kultu plodnosti a úrodnosti, druzí 
zde spatřují posvátné místo pro náboženské obřady a rituální očistné koupele. 
Z hlediska mého výzkumu uvedené vodní stavby jsou léčivými lázněmi. Hodnota náboje tekoucí vody 
je přesně v proporci k hornině a rychlosti vody. Voda tekoucí sestavou kanálů a prohlubní vytváří 
v bazénech tři různé energetické hodnoty. Tyto hodnoty mohly být užívány podle potřeb pravěkých lidí 
jako doplněk energie. Pobyt v auře nebo zónách v jednom z bazénů stabilizoval kapacitu buněčných 
membrán na předem stanovené hodnoty. Ačkoliv pravěcí lidé nemysleli v těchto termínech, zřejmě 
věděli, že je to posiluje. 
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Pyramida Akapana 
Mnohem větší vodní stavbou je pyramida Akapana ve zpustlém bolívijském městě Tiahuanaco. Na 
jejím vrcholku byla vybudována velká vodní nádrž, ze které byla voda vypouštěna složitou soustavou 
kamenných kanálů, které nalezli archeologové hluboko v jejích útrobách. Voda dále stékala po sérii 
svažujících se rovin do příkopu, který se táhl kolem celé stavby, a odtékala k základům pyramidy na 
jižní straně. Byly vysloveny hypotézy, že účel pyramidy souvisel s kultem deště či vody spojeným s 
primitivním uctíváním síly a vlastností rychle tekoucí vody. Podle další teorie mohlo mít neznámé 
„technické vybavení“ pyramidy smrtonosný účel. Vychází z významu slov Hake a Apana v starobylém 
aymarském jazyce, kterým se v okolí stále mluví: Hake znamená „lidé“ nebo muži, Apana znamená 
zemřít (pravděpodobně působením vody). Akapana je tedy „Místo kde lidé umírají…." Podle mé teorie 
pyramida Akapana, stejně jako ostatní megalitické stavby, byla postavena v místě koncentrace zón a 
ve své hmotě akumulovala statickou elektřinu. Další energii získávala stejně jako i jiné stavby 
zakončené hrotem – sáním hrotem. Energie stavby mohla být regulována protékající vodou v 
kamenných kanálech, které byly vybudovány v jejích útrobách. Mám experimentálně ověřeno, že 
nadměrné množství energie může negativně ovlivnit lidské zdraví. Průtok vody mohl být ale regulován 
tak, že celková energie nemusela být lidskému zdraví škodlivá, ale prospěšná. Nasvědčuje tomu do 
země zapuštěný chrám postavený v těsném sousedství pyramidy. Hmota chrámu a hmota pyramidy 
měly společnou auru. Regulací energetické hodnoty pyramidy mohli být pozitivně ovlivňováni lidé 
shromážděni v chrámu. 
Nevzpomínám si, že bych se v odborné literatuře setkal se zdůvodněním, proč byl chrám postaven 
pod úroveň okolního terénu. Vymyká se to logice a v architektuře všech dob se podobný případ 
nevyskytuje. Nezdůvodněné zůstávají podzemní prostory také u jiných megalitických staveb. Některé 
megalitické stavby byly vybudovány pouze jako podzemní prostory. Z hlediska přenosu energie, který 
popisuji v úvodní části, to lze zdůvodnit. 
Hmota (pyramida, hliněný pahorek, budova nebo jiná stavba) umístěná do energetické složky získává 
od ní energii a vytváří vlastní náboj. Představíme si tedy pyramidu postavenou na úrovni terénu. Její 
aura se bude jevit jako pyramida mnohem větších rozměrů, ale z části se bude nacházet pod terénem. 
Zemina nebo hornina, která se nachází v auře pod pyramidou, přebírá od ní další energii.  Mám 
experimentální zkušenost, že setrvá-li asistent jednu hodinu v sezení zapuštěném pod úroveň terénu 
v auře většího náboje, jeho energetický zisk bude asi o 50% větší, než při pobytu za stejnou dobu na 
stejném místě v úrovni terénu. Chrám byl tedy z důvodu většího energetického zisku záměrně umístěn 
pod úroveň terénu. Ze stejného důvodu byly budovány podzemní prostory pod jinými megalitickými 
stavbami. U staveb, které byly vybudovány pouze, jako podzemní prostory se lze domnívat, že se 
nacházely v místě silné energetické koncentrace, kde energetický zisk výrazně převyšoval 
energetické ztráty. Pyramida Akapana byla energetickou stavbou s možností regulace a předávala 
lidem energii také prostřednictvím hmoty chrámu.  
 
Obelisky 
První obelisk byl pravděpodobně umístěn ve svatyni egyptského slunečního boha v Heliopoli. Později 
byly páry obelisků stavěny ke vchodu do jiných velkých staroegyptských chrámů. V období Staré Říše 
byly malé obelisky stavěny také před hroby, uplatnily se též v Babyloně a Asýrii. Jako architektonický 
prvek byly obelisky uplatněny v Evropě až v baroku. Z hlediska naší civilizace byly obelisky ve všech 
dobách považovány jako architektonický dekorativní prvek. Ve starém Egyptě měly obelisky hlavně 
význam energetický, fungovaly jako menhiry. V případě, že bylo nutné doplnit energetickou hmotu 
chrámu, prostřednictvím obelisků to bylo velice snadné. Obelisky lze tedy také považovat za regulační 
prvek. Lidé megalitické kultury využívali přírodní zákony, které naše civilizace poznala až v 19. století. 
Anglický fyzik Michael Faraday v roce 1824 objevil, mimo jiné také jev sání hrotem. Jeho funkce je 
popsána následovně: Přiblížíme-li kouli s hrotem k nabitému tělesu, stane se po určité době trvale 
elektrickou. Na hrotu se indukuje nesouhlasný náboj o velké plošné hustotě, takže elektrony z hrotu 
přecházejí na molekuly vzduchu, a tak vzniknou záporné ionty, které jsou přitahovány kladně nabitým 
tělesem, jehož náboj se tím zmenšuje, a na kouli s hrotem převládne náboj kladný. Děj se jeví tak, 
jako by hrot elektřinu z tělesa vysál, a proto se tomuto jevu říká sání hrotem. Na tomto jevu je založen 
Divišův hromosvod s mnoha ostrými hroty. Uvedený jev je od 19. století popisován v učebnicích, ale 
nikdo neměl ani tušení, že to funguje na všech umělých hrotech, které vyčnívají z povrchu 
zemského za předpokladu, že jsou od skalního podkladu odizolovány zeminou nebo jiným 
materiálem. Zjistil jsem to náhodou při prověřování informace o neobvyklém zavěšování zvonů. 
V 15. a 16. století bývaly zvony zavěšovány také opačně, než je obvyklé – srdcem nahoru. To bylo 
výhodné zvláště pro těžké zvony, které tak bylo snadné rozhoupat – zvon se rozhoupal vlastní vahou 
a v pohybu dále udržoval šlapáním. Protože tento způsob zavěšování byl v 17. století považován za 
nekatolický, na většině věží byly takto umístěné zvony zavěšeny srdcem dolů. Zdůvodnění 
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"nekatolický" se mi jevilo málo přesvědčivé pro množství pracných rekonstrukcí, zejména když se to 
netýkalo zvukového efektu a zavěšení nebylo viditelné. Abych se přesvědčil, jaký mohl být jiný důvod 
pro změnu v zavěšení zvonů, rozhodl jsem se celou věc prověřit. Výsledek se dostavil rychleji, než 
jsem očekával, k důvodu nekatolický je nutné přidat důvod energetický.  
Jako maketu věže jsem použil jeden metr vysoký mramorový šestihran o hmotnosti asi 200 kg a 
postavil jsem jej do energetické zóny. Pro přehlednost nebudu jeho energetickou hodnotu 
konkretizovat a označím ji jako základní. Bronzový odlitek zvonu o hmotnosti 1,5 kg jsem umístil na 
maketu věže (srdcem dolů) a po krátké době se její základní hodnota zvětšila téměř na 
trojnásobek. Při umístění opačném, (srdcem nahoru) se základní hodnota věže zmenšila asi o 
20%. Tento pokus jsem mnohokrát opakoval, vždy se stejným výsledkem.  
 
Hodnocením historických věžových staveb z energetického hlediska nelze začít jinak než v Babylóně. 
V centru každého babylónského města se nacházel posvátný okrsek s chrámy, královským palácem a 
věžovou stavbou, kterou nazývali zikkuratem. Největším zikkuratem byla Babylónská věž, postavená 
na základech devadesát metrů širokých, a devadesát metrů byla i výška této věže. Třicet tři metrů bylo 
vysoké první poschodí, osmnáct druhé, po šesti metrech třetí, čtvrté, páté a šesté. Patnáct metrů byl 
vysoký chrám babylónského boha Madruka, pokrytý zlatem. Uvnitř chrámu byla umístěna socha boha 
Madruka z ryzího zlata. Stavba věže byla ohrazena okružní zdí, o kterou se opíraly nejrůznější budovy 
sloužící kultovním účelům. Stavebním materiálem pro babylónské stavby byly nepálené cihly, v 
některých případech byly použity cihly vytvrzené chemickými procesy. 
 
Egyptské pyramidy se v podstatě vyznačují podobnými charakteristickými znaky – velkou hmotností a 
výškou. Vrcholy pyramid byly obloženy kovem. Pyramidy byly rovněž ohrazeny a v jejich blízkosti byly 
umístěny budovy sloužící kultovním účelům. První pyramida byla postavena z cihel, ale její tvar oproti 
babylonským věžím zajišťoval mnohem větší stabilitu. Stavitelé pravděpodobně pochopili, že 
babylonské věže byly budovány z cihel pouze z nedostatku vhodnějšího stavebního materiálu, a že 
kámen je ze statického i energetického hlediska lépe vyhovuje. 
 
Využívání hrotového efektu lze v historii sledovat od menhirů až po sakrální stavby naší doby. Z 
konstrukčního hlediska se jeví velmi zajímavá podobná stavba, na které stavitelé pro získání energie 
využili přírodních hrotů – je to poutní místo Macchu Picchu. V těsném sousedství horské plošiny, na 
které je stavba vybudována, se nacházejí dva vrcholky And, Huayna Picchu a Macchu Picchu, které 
fungují jako zdroje energie. Dalším mohutným energetickým zdrojem je řeka Urubamba, která burácí 
dole v údolí. Její energetické složky protínají plošinu a navršují energii stavby. Přilehlé terasy, které 
byly předmětem mnoha hypotéz, mohly sloužit jako shromaždiště poutníků. 
 
Energetické zdůvodnění staveb ale vyvolává další otázku: Od koho Sumerové získali informace o 
energii hrotů, existovala Atlantida nebo má pravdu pan Daniken? Babylonské věže, pyramidy, 
menhiry, obelisky, hliněné valy a jakékoliv věže mají stejnou energetickou funkci, ve své hmotě 
shromažďují energii, kterou následně od nich přebírá hmota s menším energetickým potenciálem – 
včetně organismů. Na rozdíl od našich dávných předků si toho nejsme vědomi a budujeme stavby, 
které svým energetickým přepětím mohou negativně a plíživým způsobem ovlivňovat naše zdraví.  
 
Megalitické stavby, které nelze zdůvodnit 
Následujících dvanáct megalitických staveb, rozmístěných na čtyřech kontinentech, má společného 
jmenovatele, i když se konstrukčně od sebe velice liší – byly vybudovány pro energetický zisk. Je 
obdivuhodné, s jakou nápaditostí bylo využito místních podmínek pro dosažení stejného efektu. V 
historických materiálech nelze nalézt nápovědu, pro jaký účel mohly být vybudovány, jejich velká 
hmotnost napovídá, že šlo o velké energetické zisky. Abychom se mohli k jejich využití alespoň 
přiblížit, nesmíme se klamat neuváženými závěry, které vytvářejí bariéry pro další úvahy. Za jedno 
takové zavádějící, a kupodivu uznávané tvrzení, pokládám tažná lana jako prostředek při transportu 
kamenných kvádrů.  
Chápu, že je obtížné si představit člověka s kamennou sekerou v ruce s jinou technologií než tažným 
lanem. To ale platí i v opačném případě, tažné lano v rukou člověka, který manipuluje pro nás 
neznámou energií, působí také poněkud rušivě. Jako důkaz, že velké kameny byly přepravovány 
pomocí tažných lan, bylo provedeno několik experimentů, při kterých bylo tímto způsobem na krátkou 
vzdálenost přemístěno několik kamenů do váhy 30 tun.  
Pro někoho nezkušeného to mohlo vyznít přesvědčivě, nevadilo, že mezi třiceti tunami a tisícem tun 
(kvádry v balbecké terase) je rozdíl devět set sedmdesát tun. Jako důkaz by mohlo být přijato, kdyby 
někdo pomocí lidské síly a tažných lan přemístil po neupraveném terénu přes přírodní překážky 
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horninu alespoň o hmotnosti bretaňského menhiru – asi 300 tun. V České republice jsme v roce 2002 
měli velkou povodeň, při které uvízla říční loď o hmotnosti 250 tun na břehu v blízkosti koryta řeky. Při 
pokusu o přemístění lodi zpět na vodu civilní technika neuspěla. Byla povolána vojenská technika, 
která spojenými silami s civilní technikou s lodí ani nepohnula. Loď musela být rozřezána a po dílech 
přepravena do kovového šrotu.  
Přeprava horniny o hmotnosti 1000 tun po neupraveném terénu přes přírodní překážky je za 
současného stavu techniky nemyslitelná. Hmotnost 1000 tun představuje 1000 osobních automobilů a 
postavíme-li je za sebe vytvoří řadu dlouhou asi 5 kilometrů. Mohl by si někdo myslet, že je lze bez kol 
a připoutané k sobě odtáhnout po neupraveném terénu lidskou silou?.  
Pracovní postupy megalitické kultury budeme moci hodnotit, až naše vědecké poznání dosáhne vyšší 
úrovně. Lidé v pravěku měli bližší vztah k přírodě a některé jevy vnímali citlivěji a uměli také využívat 
přírodní zákony, které dosud unikají pozornosti vědy. 
Další stavby s energetickou regulací, které budu popisovat, se od předchozích liší mnohem větší 
hmotností a nemůžeme se domnívat, že byly budovány pouze pro ozdravné účely. Pro jejich využití 
nelze v historických materiálech nalézt nápovědu jako např. u jeruzalémského rybníka. Musíme se 
spokojit s tím, že pro nedostatek informací nejsme schopni jejich budování zdůvodnit.  
 
Teotihuacán 
Snad největší vodní stavbou starověku byl Teotihuacán. Alfred E. Schlemmer se snažil prokázat, že 
Ulice mrtvých ve skutečnosti nikdy žádnou ulicí nebyla. Tato stavba byla prý původně koncipována 
jako řada spojených zrcadlových bazénů naplněných vodou, která stékala sérií zdymadel od Měsíční 
pyramidy na severním konci k Citadele na jihu. Zdůvodňuje to tím, že „ulice“ byla v pravidelných 
intervalech přehrazena vysokou zdí, u jejíž paty bylo jasně vidět zbytky dobře vybudovaného 
odtokového kanálu. Sklon terénu by navíc usnadňoval severojižní hydraulický tok, protože základna 
Měsíční pyramidy stála na pozemku, který byl přibližně o 30 metrů výše než plocha před Citadelou. 
Oddělené sekce by se snadno daly zaplnit vodou a mohly by pak sloužit jako zrcadlové bazény. O 
účelu tohoto hydraulického systému se vede hodně sporů. Moje poznatky hypotézu Alfreda E. 
Schlemmera potvrzují. Soubor staveb Teotihuacánu byl postaven na energeticky zajímavém místě a 
jeho společný náboj bylo možné množstvím vody regulovat.  

 
San Lorenzo 
Další záhadnou stavbou, o které se vědci dohadují, proč byla vybudována a jakému účelu mohla 
sloužit, se nepochybně řadí gigantický areál v San Lorenzu (Mexiko). Na náhorní plošině asi kilometr 
dlouhé jsou zrcadlově vybudovány umělé hřebeny, soutěsky a dvacet umělých jezírek. Bylo zjištěno, 
že dna jezírek jsou vyložena prefabrikovanými bloky vyrobenými ze sopečného popílku. Objev 
vodních nádrží byl doplněn objevem jakýchsi kanálů zhotovených z čedičových bloků ve tvaru 
písmene U. Kanály jsou vedeny několik metrů pod povrchem a jejich hlavní trasa je zhruba 200 metrů 
dlouhá. Bylo prokázáno, že ani jedna z umělých nádrží není na ně napojena. Nepřichází v úvahu, že 
by kanály sloužily jako stoky, odvodňovací nebo zavlažovací systém. Jsou další záhadou v záhadné 
stavbě.  
Gigantický areál v San Lozenzu je energetickou stavbou s vícestupňovou regulací svých co do 
velikosti nevídaných energetických hodnot. Veškerá uměle navršená hmota získávala energii 
z energetických složek, na nichž byla vybudována. Regulačními prvky byla jezírka, která mohla být 
podle potřeby napouštěna v různém počtu. Jako další regulační prvek sloužily kanály umístěné pod 
stavbou.  Voda jimi protékající zvyšovala energetickou hodnotu celé stavby. Fungovalo to ovšem i 
opačně – vypouštěním vody z jezírek se energetická hodnota stavby snižovala.  
Gigantický areál měl stejnou funkci jako předchozí stavby, regulace spolehlivě zajišťovala 
požadovanou energetickou hodnotu celého areálu. 
 
Planina Nazca 
Ještě záhadnější a tajemnější než ostatní megalitické stavby jsou linie, obrazce a vodní kanály na 
planině Nazca. V jejich zviditelnění se jeví vysoká technická úroveň budovatelů. Linie představují zóny 
mořských proudů, pozemských vodních toků a jiných přírodních nábojů.  
Planina Nazca je památníkem neocenitelné hodnoty, který by měl být pro další generace zachován a 
nepoškozen. Nikde jinde na světě nejsou zaznamenány energetické složky v té nejčistší přírodní 
formě, jež je optimální pro veškerý život na Zemi. Paní Reicheová popisuje, že vyškrábané kresby 
zvířat nebyly vytvořeny náhodně, nýbrž se objevovaly vždy na místech, kde se vzájemně protínalo 
více přímek. Existovala pouze jedna opice, jeden pavouk, jedna velryba, jeden pes, jeden leguán, ale 
přes dvacet obrazů ptáků. Uvedené obrazy pravděpodobně symbolicky znázorňují odlišnou 
energetickou hodnotu míst křížení zón.   
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Volně navršené kameny fungují v energetické složce jako zesilovače energie.  Na planině Nazca jsou 
nesčetné hromádky kamení umístěné vedle linií, trojúhelníkových brázd, v záhybech hadovitých čar 
nebo u klikatých vzorů a na mnoha dalších místech. Ve všech případech vytváří seskupení kamenů 
slučovací energetický prvek, jehož úkolem bylo v daném místě upravit zóny na jinou požadovanou 
energetickou hodnotu. Regulovatelný průtok vody v podzemních kanálech křižoval linie a 
prostřednictvím svých energetických složek mohl vytvářet jejich propojení. To umožnilo manipulovat s 
energií jednotlivých zón podobně jako u elektrické energie. 
 
Kamenné koule v kostarickém pralese 
Při likvidaci pralesa pro založení banánových plantáží byly na Kostarice nalezeny obří kamenné koule 
hladké jako zrcadlo a geometricky naprosto dokonalé. Když vědci prozkoumali okolní oblasti, zjistili, že 
koule se nacházejí téměř všude: na Camanoralských ostrovech, v horské oblasti Cordillera 
Brunquera, poblíž řeky Rio Duquis, v okolí Uvity a v mnoha dalších lokalitách. Vědci odhadli jejich 
počet na tisíce. Některé artefakty měly větší průměr než dva metry a vážily šestnáct a více tun. Nebyla 
nalezena žádná stopa po nějakém odpadu, který by při zhotovování koulí musel nutně vzniknout. 
Nebyl nalezen žádný nástroj, kamenolomy byly vzdálené mnoho kilometrů a převládá názor, že koule 
byly zhotoveny v lomech. Diskutovalo se o tom, jak mohlo být dosaženo dokonalého geometrického 
tvaru a jakým způsobem mohly být přepravovány. Na technologickém postupu při jejich výrobě se 
vědci neshodli. U jiných megalitických staveb se vždy nějakým způsobem vysvětluje transport velkých 
kamenných kvádrů. U kostarických koulí s poměrně nevelkou váhou však všichni badatelé vyloučili 
možnost jejich přemístění koulením – v převážně bažinatých oblastech by prostě zapadly do bahna – 
ovšem žádný dnes známý způsob transportu rovněž nepřichází v úvahu. Ale koule přesto 
transportovány byly. O zdůvodnění, k jakému účelu mohly sloužit, se zatím nikdo ani nepokusil. Velké 
množství kamenných koulí umístěných do energetických míst pravděpodobně v této oblasti vytvářelo 
jeden mohutný konstantní náboj bez možnosti regulace. Jeho zóny mohly fungovat jako propojovací 
prvek. 
 
Velikonoční ostrov 
Již dvě století se pokoušejí archeologové odhalit tajemství Velikonočního ostrova a je stálou záhadou 
proč byly stavby na ostrově budovány. Osamocený ostrov z lávy v Tichém oceánu má tvar 
trojúhelníka se stranami 24, 18 a 16 kilometrů. Nejvyšší místa ostrova vyznačují tři vyhaslé sopky, v 
každém úhlu jedna. Kolem ostrova, téměř vždy u samého moře, se zvedají kamenné terasy zvané 
ahu, různého slohu, některé bez soch a je jich na ostrově asi 240. Ahu jsou všeho druhu, hlavně 
polojehlancovité a jejich nakloněná rovina se ztrácí ve vrstvě písku. Většinou jsou malé pravoúhlé, 
nižší i vyšší, s pohřebními kobkami ukrytými pod nánosem rumu. Dále ty, jimž se říká ahu poe – poe, 
podivné jako odpalovací rampy nad mořem. Těch zůstalo pouze sedm. A jsou ještě jiné ahu mohutné 
jako sochy nad nimi. Jako i jiné megalitické stavby se vyznačují velkou hmotností – až 12 000 tun. 
Sochy moai jsou rozmístěny nejen na ahu, ale po celém ostrově. Tyčí se tu nebo polehává 276 obrů a 
je známo, že další jsou i v zemi. Nejmenší socha je vysoká tři metry, nejvyšší dvaadvacet metrů.  
Kamenné terasy rozmístěné okolo celého ostrova až u samého moře ve své hmotě akumulovaly 
energii příboje. Jejich počet napovídá, že společně s ostatními stavbami či sochami vytvářely společný 
konstantní náboj, pravděpodobně se stejnou funkcí jako koule na Kostarice. Koule nebo sochy – 
stejně pracná záležitost. Uvážíme-li, že stejnou funkci by splnily kvádry nebo beztvaré horniny, lze z 
toho odvodit, že opracování horniny nebyla pro budovatele megalitických staveb pracná záležitost a k 
opracování horniny pravděpodobně používali pro nás neznámou technologii.  
 
Laos – kamenné džbány 
Dvě stě kilometrů od laoského hlavního města Vientiane, na náhorní plošině Xieng Khoang, leží 
takzvaná Planina hliněných džbánů. Po stovkách se tu povalují až tři metry vysoké nádoby 
roztroušeny na velkém území. Jejich původ sahá někam do mladší doby kamenné.  Náhorní plošina 
není dodnes prozkoumána.  Andreas Reinecke z Německého archeologického institutu v Bonnu 
upozornil na skutečnost, že záhadné nádoby nejsou vyrobeny z hlíny, jak uvádí mnoho encyklopedií, 
ale jsou vytesány z pískovce. Výroba a transport jednotlivých nádob, z nichž některé váží přes deset 
tun, by vyžadovaly výkon srovnatelný s výkony lidí, kteří v mladší době kamenné na severu Evropy 
budovali dolmeny a kromlechy z obrovských balvanů.  
Z hlediska mých poznatků funguje obrovitý džbán umístěný do zóny stejně jako menhir – ve své 
hmotě akumuluje statickou elektřinu. Naplníme-li džbán vodou, obě hmoty, hornina i voda, jsou 
interaktivní, menhir tím získá větší hmotnost a může pojmout více energie. Množstvím vody ve džbánu 
tak lze regulovat jeho energetické hodnoty. Skupina džbánů má společný náboj a výslednou 
energetickou hodnotu lze ovlivnit rovněž množstvím vody v nádobách.  
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Na planině se povalují skupiny džbánů po stovkách, lze tedy předpokládat, že mohou vytvářet velký 
společný náboj. S doplňováním vody do velkého množství džbánů nemuseli mít lidé starosti, planina 
se nachází v deštivé oblasti a tak regulace mohla být prováděna pouze odpouštěním vody z nádob. 
Lze předpokládat, že Planina džbánů plnila stejnou funkci jako Velikonoční ostrov.  

 
Nan Madol 
Nan Madol jsou rozvaliny neznámého stáří na ostrově Ponape ze souostroví Karolíny v Tichém 
oceánu. Ponape s přilehlými ostrovy zaujímá plochu pouze 334 čtverečních kilometrů. Rozvaliny na 
Nan Madolu jsou překvapivě velké a sestávají se z šesti a osmihranných čedičových sloupů (údajně 
400 000 kusů), dovážených po moři ze vzdálenosti více než 24 km.. Svou velikostí a váhou zčásti 
překonávají stavební kameny Cheopsovy pyramidy. Některé zdi jsou přes deset metrů vysoké. 
Většina stavby však neleží na pevnině, nýbrž mnoho zdí a kanálů vybíhá do moře, které stavby 
obklopuje.  
Pro uvedenou stavbu nelze nalézt zdůvodnění, nemá ani jediný ze známých charakteristických znaků, 
které by napověděly, k jakému účelu mohla být vybudována. U některých problematických 
megalitických staveb se našlo nějaké, i když sporné, zdůvodnění, ale se skládkou několikatunových 
sloupů na ostrově si ani ta nejbujnější představivost neví rady.  
Nelze pochybovat o tom, že vlivu moře mohla odolávat pouze hornina sestavená z dílů o velké 
hmotnosti. Ojedinělá konstrukce stavby vyplynula ze vzácné kombinace dvou energetických zdrojů – 
koncentrace energetických složek na pláži a přílivu. Sloupy o více hranách nepochybně mají své 
zdůvodnění, pravděpodobně zde šlo o zvětšení plochy v souvislosti se získáváním přílivové energie. V 
jednom milionu tun horniny se tedy akumulovala energie dvou různých zdrojů, která prostřednictvím 
energetického rastru mohla být využita na jiném místě. 

 
Indiánská dálnice 
Velmi významným dílem mayských stavitelů je téměř sto kilometrů dlouhá indiánská „dálnice“, která 
spojovala města Yaxuna a Coba. Její trasa vede krajinou téměř bez jediného ohybu. Doslova to platí 
pro úsek mezi 32. a 99. km, tedy pro celých šedesát sedm kilometrů. Několik nepatrných změn směru 
lze zaznamenat na zbývajícím úseku. Dálnice prochází bažinami a nedaleko Coba ji dokonce stavitelé 
vedli  po velmi vysoké hrázi napříč jezerem, které jí leželo v cestě, než aby porušili přímku. Jako i jiné 
mayské silnice (v Nohcacabu a v Dzilcháltúnu) je i tato vedena nad úrovní terénu. Výška valu kolísá 
od šedesáti do dvěstěpadesáti centimetrů a šířka silnice po celé její délce činí deset a půl metru. 
Vnější strany valu tvoří vápencové bloky. Mezi ně uložili mayští stavitelé neopracované kameny. 
Korunu silnice tvořily malé kameny, které byly  pokryty rozdrceným vápencem 
Stavba byla pravděpodobně budována v zóně mořského proudu, lze to odvodit z dlouhé přímé trasy, 
která se u jiných vodních toků nikde nevyskytuje. V místech různých výšek valu se nacházejí různé 
energetické hodnoty, jejichž využití nelze bez dalších informací zdůvodnit. Stavba komunikace se 
vyznačuje velkou hmotností, do její konstrukce bylo zabudováno asi čtyři milióny tun kamene. 
  
Francie 
Ojedinělými megalitickými stavbami jsou tři seskupení menhirů v Carnaku, známých jako 
Ménec, Kermario a Kerlescan. První je tvořen 1099 menhiry v 11 řadách o celkové délce 1165 
metrů, druhý 1029 menhiry v deseti řadách o délce 1120 metrů. Třetí má 594 menhirů ve třinácti 
řadách a délku 880 metrů. Z energetického hlediska lze seskupení menhirů hodnotit tak, že aury 
jednotlivých kamenů se překrývají a vytvářejí tak jeden společný náboj se společnými energetickými 
složkami.  Pod zastavěnou plochou se může nacházet několik výrazných EZ, pro které seskupení 
hornin funguje jako slučovací a zesilující element. V této oblasti se nachází včetně uvedených tří polí v 
menších seskupeních i jednotlivě celkem asi 10 000 menhirů. Je pravděpodobné, že celá oblast 
funguje jako jeden energetický systém.  

 
Velká Británie 
Za největší evropský umělý kopec lze označit Silbury Hill, který se nachází nedaleko od legendární 
stavby doby kamenné Stonehenge. Jeho rozměry jsou úctyhodné, je vysoký asi 40 metrů a zabírá 
plochu dvou hektarů. Podle posledního výzkumu gigantická stavba byla vybudována pravděpodobně 
okolo roku 2 600 př. n. l. Zajímavé je, že přibližně v té době začaly být budovány egyptské pyramidy. 
Vykopávky ukázaly, že nejprve bylo vybudováno šest terasových stupňů z kamene, které byly 
následně zarovnány hlínou do formy kužele. Silbury Hill může souviset s megalitickými stavbami, 
kterých se v okolí nachází více. Nebyly nalezeny žádné důkazy pro to, že se tu konaly náboženské 
obřady, nešlo také o to vybudovat zde pozorovací bod, protože gigantická stavba se nachází v údolí. 
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Zajímavou se jeví kombinace stavebních materiálů – hornina s hlínou. Podobné materiálové 
kombinace lze nalézt také u mounds i jiných megalitických staveb. Má-li každý stavební materiál svůj 
specifický kód, kombinace materiálů má jednotný odlišný kód. Z toho lze odvodit, že budovatelé 
předem znali energetickou hodnotu stavby. Pro jaký účel byl umělý kopec vybudován nikdo neví. 
Domnívám se ale, že bychom mohli hledat nápovědu ve spojování hornin technologií "nataveného 
kamene". 

 
Zimbabwe 
Vědci jsou již unaveni nekonečným zkoumáním hromady rozvalin na staré cestě ze Sudánu do jižní 
Rhodesie. Žádná jiná stavba na světě nevyvolala tolik neplodných spekulací jako právě ruiny na 
žulovém kopci v Zimbabwe. Gigantické zdi jsou většinou deset metrů vysoké a u základny až sedm 
metrů široké. V areálu lze zřetelně rozlišit dva komplexy. Prvním z nich je zhruba sto metrů dlouhá 
eliptická stavba, druhý představuje akropolis. Na stavbu bylo zapotřebí asi patnáct tisíc tun žulových 
kamenů o tloušťce šest až patnáct cm, které byly na sebe pokládány s velkou přesností bez použití 
malty. Velkou záhadou zůstává kónická věž – skoro deset metrů vysoký zužující se kužel o průměru 
základny pět metrů.  
Svými charakterickými znaky se stavba v Zimbabwe neliší od jiných staveb, které uvádím. Žulový 
kopec je z energetického hlediska pravděpodobně velmi zajímavé místo kde se nachází kříženi zón. 
Velká hmota stavby zde tvoří samostatný náboj, jehož zóny bylo zapotřebí přesunout na jiné místo. K 
tomu posloužil kuželovitý menhir, který doplnil energii stavby na požadovanou hodnotu. Z toho lze 
odvodit, že energie nebyla využívána v místě, ale z jejich EZ mohla být energie odebírána na jiném 
místě, nebo zóny mohly sloužit jako propojovací element 
Z technologie stavby můžeme získat nové zajímavé informace. Stavba byla vybudována z malých 
kamenů oproti podobným stavbám, kde bylo použito velkých kamenných kvádrů. Lze to zdůvodnit tím, 
že na těžbu, opracování a transport velkých kamenů mohlo být zapotřebí většího energetického 
zdroje, který v Zimbabwe nebyl k dispozici. 
Z hlediska výzkumu interakce nábojů se můžeme domnívat, že stavby mohly být také vybudovány pro 
propojení energetického rastru, za účelem přenosu energie a komunikace mezi vzdálenými místy. Jak 
mohli lidé komunikovat prostřednictvím propojených energetických složek lze nalézt v historii. 
 
Archa úmluvy 
Na hoře Sinaj okolo roku 1300 před naším letopočtem obdržel Mojžíš od Boha velice podrobný návod 
na sestrojení přenosného zařízení, které umožňovalo oboustrannou komunikaci v oblasti mluveného 
slova a zvuků. Bible podrobně popisuje, jak to vše fungovalo (Exodus – II. Kniha Mojžíšova, kap. 25). 
Šlo o nádvoří, stánek úmluvy, ve kterém byla umístěna schránka úmluvy, stůl a obětní oltář. 
Prostřednictvím tohoto zařízení hovořil Bůh s Mojžíšem a jeho bratrem Aronem. 
Stánek úmluvy si lze představit jako čtvercové oplocení o rozměrech stran necelých deset metrů a 
výšce asi čtyři a půl metru. Aby bylo možné konstrukci stánku snadno demontovat a přemístit, byla 
sestavena z dřevěných desek, oboustranně potažených zlatým plechem, čtyři a půl metru dlouhých a 
sedmdesát centimetrů širokých. Desky byly propojeny čepy a zasunovaly se do páru stříbrných 
podstavců. Nad stánkem byl vybudován stan z kůží a látek z kozí srsti. Okolo stánku bylo nádvoří o 
rozměrech asi 46x 23 m a výšce 2,30 m. Ohraničeno bylo závěsy z jemné lněné látky zavěšené na 
stříbrném nosiči. Konstrukčními prvky nádvoří bylo 30 nosných sloupů zasunutých do měděných 
podstavců spojených stříbrem. 
Archa úmluvy byla dřevěná truhla 120 cm dlouhá, 70 cm široká a 70 cm vysoká, vně i uvnitř obložená 
zlatými plechy. Víko schránky tvořil zlatý odlitek se dvěma cherubíny, s křídly rozprostřenými tak, aby 
stínily celý vršek schránky. Do každého rohu horní části schránky byly zapuštěny čtyři zlaté kruhy, 
jimiž byly trvale protaženy pozlacené sochory.  
Empirický výzkum interakce nábojů je v počátečním stadiu a poznatky, které z něj vyplynuly, nejsou 
dostačující k hodnocení tak složitého komunikačního zařízení. Pokusím se o to aspoň částečně.  
Kondenzátorová konstrukce stánku umožnila vytvořit mohutný náboj za předpokladu, že byla 
postavena v energetické složce.  Archu úmluvy přenášelo osm mužů, z toho lze odvodit, že hmotnost 
archy mohla být asi 150 kg. Energetickou hodnotu zlata umocňovala kondenzátorová konstrukce 
archy. Archa tedy vytvářela velký samostatný náboj, který byl umístěn v mnohem větším náboji 
stánku.  Velký náboj umístěný v mnohem větším  náboji – s tím už jsme se někde setkali.  
Králova komora Velké pyramidy je vybudována z velkého množství kvádrů z červené žuly o hmotnosti 
od 40 do 70 tun. Struktura jádra není homogenní, netvoří ji kompaktní kamenné zdivo, ale obsahuje i 
velké nepravidelné prostory vyplněné čistým pískem, který byl dovážen z ložiska vzdáleného 6 km 
místo písku z bezprostředního okolí. Dovážený písek se vyznačoval vysokým obsahem těžkých kovů. 
Velká pyramida byla postavena z vápencových kvádrů a její jádro bylo vybudováno z červené žuly 
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v kombinaci s pískem s obsahem těžkých kovů. Písek s velkou energetickou hodnotou zabudovaný do 
hmoty červené žuly nasvědčuje tomu, že šlo o přesné vyvážení energetické hodnoty jádra pyramidy. 
Velké množství červené žuly, doplněné pískem s obsahem těžkých kovů, bylo umístěno v mnohem 
větším množství vápence. Velký náboj Královy komory byl umístěn v mnohem větším náboji ostatní 
hmoty pyramidy. Pravděpodobně zde nejde pouze o různá množství energie, ale také o strukturu 
energetického prostoru, který má vazbu na specifickou váhu hmoty a na další neznámé faktory. 
Mojžíšovo komunikační zařízení se jeví jako energetický model pyramidy. Z toho lze odvodit, že 
pyramidy mimo jiné mohly být využity také pro komunikaci. Ve svém jádru měly zabudováno něco 
podobného arše úmluvy. 
Podobné kombinace hmoty lze nalézt také u jiných staveb na místech od sebe značně vzdálených. 
Rozsáhlé vrstvy plátové slídy byly nalezeny mezi dvěma horními stupni teotihuacanské Sluneční 
pyramidy. V chrámu nedaleko od Sluneční pyramidy přímo pod podlahou, dlážděnou těžkými 
kamennými deskami, našli archeologové dva masivní pláty slídy. Pláty jsou čtvercové o straně 27 
metrů a tvoří dvě vrstvy položené přímo na sobě. Je pozoruhodné, že slída byla dovážena ze značné 
vzdálenosti, když slídy jiného chemického složení bylo v okolí dostatek 
Olmékové kombinovali desetitisíce tun kamenných kvádrů s tisíci tunami nazelenalého 
polodrahokamu, dnes známého pod názvem serpentin. Ve všech  případech byl menší náboj umístěn 
ve větším náboji a vytvářel tím pro stavbu stejnou energetickou situaci jako u Velké pyramidy.  
Jakému účelu mohlo sloužit nádvoří archy úmluvy je těžké odhadnout. Měděné podstavce sloupů 
spojené stříbrem napovídají, že byly energetickou součástí komunikačního systému. Ohradní zeď 
v těsné blízkosti Velké pyramidy, která je situována podobně jako nádvoří archy úmluvy, není dosud 
také přesvědčivě zdůvodněna.  
Domnívám se, že může být pro další úvahu prospěšné dát do souvislosti archu úmluvy s velice 
podobnou schránkou, která byla součástí pohřební výbavy faraona Tutan-chamona. Tato schránka 
byla zhotovena prokazatelně v dřívější době, než Mojžíš vystoupil na horu Sinaj.  
Graham Hancock ve svém spise "Fingersprints of the Gods" uvádí, že schránka z Tutan-chámonovy 
hrobky byla rovněž dřevěná truhla 120 cm dlouhá necelý metr vysoká a přes půl metru široká. Dva 
sochory byly umístěny v dolní části. Schránka i víko byly pokryty zlatem. Na víku byla umístěna 
figurína boha Anupeva se šakalí hlavou. Podobnost mezi oběma artefakty je více než náhodná. 
Konstrukční rozdíl mezi nimi spočívá v málo rozdílné výšce a šířce, umístění sochorů v dolní části a 
figurínách na jejím víku.  
Můžeme tedy uvažovat tak, že Mojžíš nemusel být první, kdo archu úmluvy užíval ke komunikačním 
účelům. Nebyla-li Mojžíšova archa úmluvy jediná, lze z toho odvodit, že šlo o komunikační zařízení, 
které znali a využívali již v Egyptě.  
Nelze pochybovat o tom, že megalitické stavby po celé Zemi mají společný původ. Jejich odlišné 
konstrukce při stejném výsledném efektu jen zvýrazňují vysokou technickou úroveň budovatelů. 
Egyptské megalitické stavby jsou ve všech směrech nejdokonalejší a je pravděpodobné, že podnět 
pro jejich budování v jiných částech Země pochází z Egypta. Je ale obtížné si představit, jakým 
způsobem se lidé v pravěku mohli dohodnout na společné činnosti v různých částech světa. 
Domnívám se, že odpověď na tuto otázku bude mnohem náročnější, než funkce megalitických staveb. 

 
Pozdější kultury 
Při hodnocení staveb pozdějších kultur dojdeme k závěru, že v jejich konstrukcích jsou patrné některé 
charakteristické znaky megalitické kultury, které napovídají, že jde o stavby energetické. V 7. století př 
n. l. stavěli Etruskové mohutné hrobky podobné chrámovým kopulím tvořené kopcovitou masou 
zeminy značných rozměrů. Budovali je do kruhu bez malty, používali při tom pouze kvádrů a desek, 
které pevně spojovali plochými kameny. Šest kilometrů před Chiusi je postavena mohyla enormních 
rozměrů, její obvod měří čtvrt kilometru. Král Porsena vybudoval monument z kamenných kvádrů 
široký na každé straně 90 metrů, a vysoký 15 metrů. V části stavby se nachází spletitý labyrint. Nad 
touto stavbou stojí 5 pyramid, 4 v rozích a pátá uprostřed. Každá je v základně 23 metrů široká a 45 
metrů vysoká. Na jejich vrcholu je přes všechny položena kovová deska, z níž visí na řetězech zvony. 
Na této desce se opět zvedají čtyři pyramidy, každá 30 metrů vysoká, a nad nimi na podlaze ještě pět 
dalších. Součástí mohutné véjské tvrze, byla zdaleka viditelná svatyně, kterou obepínal celý labyrint 
vytesaných žlabů a rour s proudící vodou. Etruská svatyně byla pověstná svými léčebnými kůrami. 
 
Berberské hrobky se neliší tvarem ani velikostí od hrobek Etrusků. Největší z nich "Tombeau de la 
Chrétienne", byla vybudována punskými staviteli v 1. století př. n. l. Podobných mohyl bylo v Evropě 
vybudováno tisíce a u mnohých je prokazatelné, že nebyly budovány k pohřebním účelům.  
Mohyly jsou dávány do souvislosti s pohřebními rituály, i když v mnohých případech pozůstatky 
zemřelých v nich nalezeny nebyly. Český archeolog Zdeněk Měřínský ve své publikaci "České země 



19 

od příchodu Slovanů po Velkou Moravu" uvádí, že v celé slovanské oblasti se pod mohylami objevují 
převážně žárové hroby bez typické urny, lépe řečeno pouze s ojedinělými zbytky spálených lidských 
kostí rozhozených v násypech a připouští pro mohyly i další významy. Budování hliněných valů byla 
časově velmi náročná záležitost, ukládání pohřebních pozůstatků do rozestavěných valů mohlo být 
pietní i praktické. Energetickou funkci valů lze také odvodit z odborné literatury, kde jsou popisovány 
technologické postupy při jejich budování. Zvýšená péče byla věnována oddělení hmoty valu od 
podloží. Bylo to velice funkční opatření proti energetickým ztrátám a lze je snadno experimentálně 
prokázat. 
Martin Brennan: "The Stones of Time" – "Řez stavbou v Knowthu“ uvádí, jak jsou vrstvy trávy a 
hnědého jílu proloženy vrstvami břidlice a křemene. Střídají se vrstvy z organických a anorganických 
materiálů. Při současných výkopech je odstraňována valná většina tohoto materiálu a je až s podivem, 
do jaké míry může být při restauračních pracích úplně nahrazen. 
Kurt W. Mark: "Der erste Amerikaner", – "Na prostranství, kde chtěli postavit mohylu, nejdřív vykáceli 
všechny stromy a keře. Kyprou půdu odstranili a vrstvu ležící pod ní obvykle pokryli tvrdou hlínou. Na 
tuto hliněnou podlahu pak nasypali jeden či více coulů vysokou vrstvu písku či drobných kamínků".  
Magdalena Beranová: "Slované" – "Starobylé mohyly Slověnů novgorodských. Byly kruhové, ale měly 
strmé stěny. Vně nebo uvnitř byl kruh z kamenů, především z valounů, a nahoře rovná plošinka. Při 
jejich budování nejprve zapálili hranice a popel rozprostřeli v místě, kde měla být mohyla postavena. 
Na popel nasypali vrstvu zeminy, do které pohřbívali, buď v popelnicích, nebo v jamkách. Další 
vrstvou o síle asi 20cm byl opět popel promíšený s uhlíky, na nějž navršili další část náspu do výšky 
1,5 – 3 m a proces se opakoval. Každou část náspu pokrývali drnem".  
Zdeněk Měřínský uvádí: "Před vlastním nasypáváním mohyly byl terén určený pro její vybudování 
srovnán, zplanýrován a byl z něj odstraněn porost. Při výzkumech jsou na takto upravených plochách 
pro vlastní násyp často zachycovány stopy ohnišť spojené pravděpodobně s očistnou funkcí, kdy oheň 
měl za úkol spálit všechny škodlivé vlivy a prvky hmotné i duchovní. V žádném případě však 
nesouvisely tyto obřady s vlastní kremací, která proběhla na jiném místě. V řadě případů a na mnoha 
lokalitách se setkáváme na takto upravené ploše s vybudováním čtverce nebo obdélníku z větví, 
polen či trámců z různých dřevin. Z dosud prozkoumaných pozůstatků těchto dřevěných útvarů 
vyplývá, že se nejednalo o konstrukce v pravém slova smyslu a důvod jejich budování je hledán v 
oblasti symbolicky spojené s pohřebními obřady". Z energetického hlediska bylo dřevo použito jako 
izolační materiál pro oddělení hmoty valu od podloží. 
Na keltských sídlištích i mimo ně byly budovány čtyřúhelníkové valy.  Podobný čtyřúhelníkový val o 
rozměrech 70 x 35 metrů byl vybudován v opevněném hradišti Závist. Po jeho obvodu byl vybudován 
trojúhelníkový, převážně hliněný, val o šířce základu 10 metrů a výšce 9 metrů. Na postavení valu 
bylo zapotřebí asi 20 000 tun hlíny a kamene. Oboustranná strmost svahu a hranou zakončený jeho 
vrchol vylučovaly obranný charakter svahu. Z energetického hlediska se tyto stavby lišily od chrámů 
pouze tím, že nebyly zastřešeny. Byly vybudovány na energeticky zajímavém místě a ve hmotě valu 
se akumulovala energie, která následně pozitivně ovlivnila zde shromážděné lidi. 
V jiných případech byly hliněné valy menší nebo byla plocha vyznačena jiným způsobem. U obce 
Makotřasy na šedesátihektarovém sídlišti z mladší doby kamenné odkryli archeologové čtverec o 
stranách přibližně 300 metrů, tvořený příkopem a původně i palisádou. Přibližně ze stejné doby 
pocházejí rondely, které byly nalezeny v Čechách, na Moravě, Slovensku, v Dolním Rakousku a 
Bavorsku. Celkem je jich známo asi šedesát. Tyto kruhové plochy byly ohraničeny pouze jedním nebo 
i více příkopy. Největší rondel byl nalezen v Čechách u Kutné Hory, je složen z tří kruhovitých příkopů 
o průměru 90, 115 a 250 metrů. Příkop o průměru 90 metrů pravděpodobně ohraničuje auru, zbývající 
dva příkopy označují zóny. Podobně označená místa, pro která nelze nalézt zdůvodnění, najdeme i na 
jiných místech.  
Z hlediska nového pojetí valů šlo o místa s koncentrací energetických složek – byla to plocha, kterou 
protínalo více zón. Zemina nebo hornina plochy přejímala od nich energii a vytvořila samostatný 
náboj. Byla-li energetická hodnota náboje dostatečná, postačilo vyznačit jeho energetický prostor kůly 
nebo příkopem. Rituální místo bylo připraveno shromážděným lidem předávat energii, fungovalo jako 
posilovna, lidé se zde cítili dobře a ochotně naslouchali radám svých duchovních vůdců.     
V jiném případě, kdy energetická hodnota náboje v místě koncentrace energetických složek nebyla 
optimální a bylo ji potřeba zvětšit, řešilo se to zvětšením hmoty energického místa – postavením valu. 
Stejného výsledku mohlo být dosaženo při navršení hmoty na jednu hromadu. V tomto případě by ale 
bylo nutné vyznačit pro shromáždění lidí ještě energetický prostor, ve kterém dochází k přechodu 
energie. Hromada zeminy by uprostřed shromaždiště překážela stejně jako uprostřed katedrály. 
Různé hmotnosti valů napovídají o různých výchozích energetických hodnotách místa koncentrované 
energie. 
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V USA bylo postaveno v dávné minulosti více než 100 000 mohyl (mounds) různých velikostí a tvarů. 
Wisconsinské mohyly jsou velkých rozměrů, valy jsou vybudovány ve tvaru zvířat a archeologové je 
nazývají Effigy Mounds. Tyto mohyly měly pravděpodobně stejnou funkci jako keltské plochy 
ohraničené valy. S označením míst symboly zvířat se můžeme také setkat na planině Nazca.  
 
Málo známé jsou tajemné věže na Sardinii, které se nazývají "Nuraghi". Většina odborníků je zařazuje 
do doby asi 1 000 let před počátek našeho letopočtu. Mají kruhový nebo mírně oválný půdorys a jeho 
průměr se pohybuje mezi deseti až patnácti metry. Výška věží bez oken je okolo deseti metrů, a mají 
jedno nebo dvě podlaží. Byly postaveny z opracovaných kamenů, kladených na sebe bez malty. 
Podivné je velké množství věží na malém a málo obydleném ostrově, jejich počet se odhaduje asi na 
deset tisíc. Stavby byly většinou vztyčovány na návrších nebo poblíž vodních toků. Podobné stavby 
se nacházejí ve Skotsku a jeho nehostinných ostrovech - tamní kamenné věže se nazývají "brochy". 
Vznikly nejméně půl tisíciletí po tom, co se na Sardinii přestaly stavět. Nepochybně i v těchto 
případech jde energetické stavby, které měly stejnou funkci jako hliněné valy.  
 
Řád Cisteriáků od počátku druhého milénia budoval své kláštery ve střední a horní části vodních toků, 
kde rychleji proudící voda vykazuje větší energetické hodnoty a vytváří tak efektivní podmínky pro 
přechod energie do jiné hmoty. Celý areál byl situován do energetického prostoru vodního toku. Pod 
základy kostela bylo zabudováno vodovodní potrubí, kde regulovaným průtokem vody bylo umožněno 
manipulovat s energetickou hodnotou hmoty kostela. Stejné regulační zařízení měly již některé 
megalitické stavby. Cisteriáckých klášterů bylo postaveno ve střední a severní Evropě více než tisíc. 
Cisteriáci začali také budovat gotické katedrály, které mohly pojmout mnohem více lidí. Katedrály byly 
stavěny ve městech v husté koncentraci obyvatel. V místech s menším počtem obyvatel byly 
budovány kostely. U katedrál a kostelů již nebylo zapotřebí regulovat energetickou hodnotu stavby 
protékající vodou, byly postaveny na energetickém místě a funkci shromažďování energie zajišťovaly 
také věže – fungovaly jako menhiry (z fyziky známý jev "sání hrotem"). Zvýšenou energetickou 
hodnotu kostelů potvrzuje i skutečnost, že se v nich lidé po celý den nezdržovali, ale v okolí byly 
stavěny fary. Energie hmoty kostela byla dimenzována tak, aby člověk po dobu bohoslužby načerpal 
množství energie, které prospívalo jeho zdraví. Delší pobyt v energeticky silném prostředí by mohl 
vyvolat opačný efekt.    
Na mnoha místech se vyskytují důkazy o tom, že lidé využívali kosmickou energii od pravěku až po 
naši dobu, zejména na sakrálních stavbách. Tento fakt se projevuje na některých klášterech, které 
nebyly situovány osamoceně, ale v městské zástavbě. Příkladem toho je jezuitský klášter postavený v 
sedmnáctém století v Hradci Králové (Česká republika). 
 
Stavby jezuitských klášterů, na rozdíl od klášterů jiných řádů, byly prováděny od základů a velmi 
důkladně. V Hradci Králové (Česká republika) bylo vybudováno dvoupatrové sklepení, aby stavba 
byla založena na původním horninovém terénu. Bez ohledu na výši nákladů byla postavena z 
kamene, který je v cihelném Hradci nedostatkový. Jezuité si obvykle vybírali staveniště v centru 
městské zástavby, převážně na hlavním náměstí. Stavby jezuitů se vyznačovaly neobyčejnou 
hmotností a dvěma nadzemními podlažími. Projekt nového kláštera v konečné podobě musela 
schválit nejvyšší římská instance a poté již nesměl být měněn. 
Autoři "Encyklopedie českých klášterů" Vlček, Sommer a Foltýn zdůvodňují neobvyklé a nákladné 
založení objektu větší stabilitou stavby. V případě, že by šlo o stavbu na samotě, mohlo by se 
zdůvodnění jejího založení jevit jako přijatelné. V městské zástavbě mohl ale projektant posoudit více 
podobných staveb, ze kterých se dalo odvodit, že jejich založení v nánosech nad původním terénem z 
horniny je vyhovující. Lze tedy pochybovat o tom, že statické důvody mohly být rozhodujícím činitelem 
pro hloubkové založení stavby. Nebylo ale dosud zdůvodněno, proč klášter nebyl vybudován z cihel 
jako ostatní hradecké budovy, ale z kamene dováženého ze vzdáleného lomu. V obou případech, 
hloubkového založení stavby, i dováženého materiálu, šlo o značně zvýšené stavební náklady, pro 
které projektant musel mít vážný důvod. Pokusím se je zdůvodnit, ale aby argumenty byly 
přesvědčivé, musím nejprve přejít na jiné téma. 
V České republice na Olomoucku onkolog Oldřich Juryšek dokončuje a hodlá zveřejnit svou mapu, ve 
které jsou označeny domy nebo části ulic, kde je až šedesátinásobně vyšší počet nemocných než ve 
stejně starých domech, které stojí hned vedle. Bylo zjištěno, že pod těmito budovami většinou tečou 
spodní vody. "Nemusí se to hned projevit rakovinou, ale třeba oslabením imunity", tvrdí onkolog. 
Dodává ale: "Rozhodně netvrdím, že geopatogenní zóny vyvolávají rakovinu. Jsou však jedním z 
vlivů, které spolupůsobí".  
Souhlasím s tím, že vodní prameny mohou mít negativní vliv na organismy, ale tuto hypotézu mohu 
doplnit tím, že v tak závažných případech, které uvádí dr. Juryšek, jde pravděpodobně o křížení 
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geopatogenních zón více zdrojů. Jsem přesvědčen, že podobná kritická místa se vyskytují v každém 
městě, je to průvodní jev civilizace. Zdrojem geopatogenních zón nejsou jen vodní prameny, ale 
veškeré vodní toky, přirozené i umělé. Umělé vodní toky jsou veškerá potrubí, ve kterých se pohybuje 
voda nebo jiná kapalina, např. rozvody ústředního vytápění, chlazení, vodovodní řady, kanalizace 
apod. Organismy ovlivňují také geopatogenní zóny, které produkují elektrické rozvody, oheň, 
bouřkové mraky a další zdroje.  
 
Spolupůsobení hornin a ohně využívají lidé v saunách již celá staletí, aniž by znali skutečnou podstatu 
léčivého efektu.   Z hlediska interakce hmoty se jeví jako nejefektivnější indiánská sauna. Kameny 
jsou zahřívány v ohni mimo saunu a do sauny jsou donášeny. Oheň, který předá kamenům energii, 
předávají kameny následně lidem. Tímto způsobem lze provádět trojí druh energetické regulace - 
volbou druhů hornin, hmotností hornin a stupněm ohřevu. Graf v ohni zahřáté horniny vykazuje jiné 
energetické složky než oheň. Rovněž graf horniny v ohni vykazuje jiné energetické složky. Ve finské 
sauně jsou kameny ohřívány ohněm přímo v sauně. Nemohu posoudit, který výsledný efekt obou 
saun je lidskému zdraví prospěšnější, ale energetickou hodnotu finské sauny nelze dostatečně 
regulovat z důvodu, že nelze zajistit stejnou intenzitu ohně. Známe ještě saunu, ve které se kameny 
ohřívají elektrickými kamny. Domnívám se, že v tomto případě nelze o pozitivním vlivu na lidské zdraví 
vůbec diskutovat.  
 
Oheň v interakci s horninou vytváří pro vědu neřešitelný problém. V blízkosti haldy vytěženého 
materiálu v hornickém městě Kladno (Česká republika) byl zaznamenán zvýšený počet výskytu 
rakoviny. Kouř unikající z haldy napovídá, že zde došlo k samovznícení zbytků uhlí. Tím dochází v 
okolí haldy k podobnému efektu jako v sauně, ale energeticky mnohem mohutnějšímu. V uvedeném 
případě se ohrožené domy nacházejí v auře velkého energetického zdroje. Je třeba si ale uvědomit 
stejné ohrožení lidí v zónách  které mohou být od haldy ve značné vzdálenosti. Zóny lze  ale podle 
známých zákonitostí snadno vytipovat, protože je známo, že kopírují tvar haldy. Zakreslíme-li je do 
mapy jako vrstevnice, máme k dispozici v širokém okolí směr, kterým je lze identifikovat. Již známé 
rozestupy jsou další nápovědou. V podstatě jde o „Juryškovy domy“ ne v Olomouci, ale v Kladně. 
Nemusí to být ve všech případech jeden mohutný energetický zdroj, stejná situace se může 
vyskytnout v křížení zón menších zdrojů. Každé město má své „Juryškovy domy“, proto mohu jen 
doporučit opakovat Juryškův statistický výzkum i v jiných městech.  
 
Nyní se pokusím hodnotit hloubkové založení klášterní budovy jezuitů. Projektant si byl vědom toho, 
že každá budova ve městě je doplňována mimo přírodních zdrojů také energií z ohňů používaných 
k vytápění a přípravě jídel. Tím vzniká ve hmotě budov energetický zisk, stejně jako když se ohřívají 
kameny pro saunu. Energetický zisk do určité hodnoty může být lidskému zdraví prospěšný, v 
opačném případě může škodit. Výše se zabývám snahou stavitelů mohyl dostupnou izolací oddělit 
hmotu mohyl od terénu a zabránit tím úniku energie do Země. Budovy v Hradci Králové byly založeny 
na několika metrových nánosech. Tyto nánosy fungovaly jako izolace u mohyl, bránily úniku energie a 
v budovách se tvořilo pro lidské zdraví škodlivé energetické přepětí. Můžeme se tedy domnívat, že 
"Juryškovy domy", a rovněž statistikou podložená až sedminásobně vyšší úmrtnost v některých 
nemocnicích, mají stejnou podstatu – energetické přepětí.  
Zbývá ještě zdůvodnit, proč se projektant jezuitského kláštera rozhodl pro zdivo z dováženého 
kamene, když mohl navrhnout mnohem levnější zdivo z cihel. Kdyby šlo pouze o zemní vlhkost, 
stačilo by obě podzemní podlaží postavit z kamene a dvě nadzemní podlaží z cihel. Snížily by se tak 
výrazně náklady na vytápění objektu. Rozhodnutí projektanta postavit celou budovu s kamenného 
zdiva, muselo mít tedy nějaký důvod. Mám jisté zkušenosti s akumulací energie v různých hmotách, 
ale pouze kvantitativní.  
O důležitosti volby stavební hmoty se přesvědčíme tak, že dva kameny z různých druhů hornin o 
stejné hmotnosti umístíme na několik hodin do blízkosti ohně nebo jiného energetického zdroje. 
Energetický zisk u obou kamenů bude rozdílný. Z historie, od megalitických staveb počínaje, známe 
více stejných případů, kdy odlišné druhy hornin byly na stavbu dováženy, ačkoliv jiných hornin bylo v 
místě dostatek. Zdůvodnit rozhodnutí projektanta pro kamenné zdivo celé budovy bude možné až po 
dalším výzkumu. 
Zatím nelze vyhodnotit jevy, které popisuji, patří do oblasti, která na své objevení teprve čeká. Ověřit 
je lze pouze experimentálně například tak, že vyhledáme několik osaměle stojících "Juryškových 
domů" podle zdravotního stavu jejich obyvatel. V případě, že nejsou založeny na rostlém horninovém 
podloží, vyhotovíme grafy jejich energetických složek, které porovnáme s grafy jiných domů, ve 
kterých nemocnost jejich obyvatel je průměrná. V podstatě jde o statickou elektřinu, kterou lidé od 
pravěku využívali ve svůj prospěch. Je koncentrovaná v místech křížení zón. V případě, že takové 
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místo mělo tu správnou intenzitu postačilo na něm postavit labyrint, nebo je jiným způsobem označit. 
Bylo-li zapotřebí intenzitu energetického místa zvětšit, postavili na něm "zesilovač" – menhir, dolmen, 
kromlech, pyramidu, mohylu, mounds, stavbu o velké hmotnosti, kostel apod. Ve všech případech 
ale věděli, po jakou dobu mohou v energetickém místě setrvat, aby se pro ně nestalo 
"Juryškovým domem".  
 
Další podobnou stavbou, ze které lze odvodit vlastnosti kosmické energie je kostelík v Červené nad 
Vltavou (Česká Republika), postavený před letopočtem 1190 v předrománském otonském slohu. Byl 
situován do aury ohbí řeky Vltavy. Kostel byl postaven bez věže, protože v roce 1159 byla zakázána 
stavba kamenných zvonic. Odděleně stojící zvonice byla postavena až v baroku. Velká hmotnost 
obvodového zdiva připomíná jeden z charakterických znaků megalitických staveb. Z hlediska našich 
poznatků je nepochopitelné, proč byl vybudován z růžové žuly, která musela být na stavbu dovážena 
ze značné vzdálenosti, když všude v okolí je šedé žuly nadbytek. Pokusím se to zdůvodnit. 
Aura vodního toku poskytovala dostatek energie, která v interakci s hmotou stavby vykazovala 
dostatečnou energetickou hodnotu. To byl hlavní důvod, proč do návrhu kostela nebyla 
zakomponována věž, která by se stala nežádoucím zdrojem nadbytečné energie. Proč byl na stavbu 
použit jiný materiál než kterého je v blízkosti dostatek nelze za současného stavu vědeckého poznání 
zdůvodnit. Jde ale o podobný případ jako u Velké pyramidy, Stonehange, čedičových hlav Olméků, 
kdy odlišná hornina byla dovážena ze značné vzdálenosti, když jiné horniny byl v místě dostatek. 
V současné době se místo, kde byl kostel vybudován, nachází pod hladinou jezera. Byl "přemístěn" o 
110 metů dále a o 30 metrů výše, ale z funkčního hlediska byl znehodnocen. Stojatá voda jezera již 
nevytváří auru, ani cihelné zdivo nemůže nahradit růžovou žulu.  
Z energetických důvodů byl kostel vybudován na osamělém místě, a lidé k němu docházeli ze 
širokého okolí.  V pozdější době, kdy kostely byly budovány v osadách, byly při nich budovány věže, 
které nahradily energetická místa tím, že fungovaly podobně jako menhiry, svými hroty doplňovaly 
hmotě kostela energii.    
Mohlo by být zajímavé vyhodnotit kostely a katedrály z hlediska poměru hmoty budovy, výšky a hmoty 
věží, nepochybně je v tom zákonitost. Napovídá tomu i skutečnost, že návrhy sakrálních staveb 
musely být zasílány ke schválení na římský generalát, a projekt jednou schválený v Římě již nesměl 
být měněn.  
Lidé megalitické kultury, Etruskové, Keltové, Slované i lidé ve středověku, stejně jako další kultury na 
jiných kontinentech, budovali energetické stavby, které prospívaly jejich zdraví.  Naše vyspělá 
civilizace v 21. století podobné stavby také buduje, ale nemá ani tušení o jejich vlivu na organismy. 
Jsou jimi převážně skládky zeminy z velkých staveb, haldy vytěženého materiálu z dolů, skládky 
odpadků, některé velké stavby, energetické systémy apod.  
  
Ozdravné procesy 
Stejně jako v pravěku tak i v pozdějších dobách bylo využíváno statické elektřiny k léčebným účelům. 
Učení vídeňského lékaře Franze Antona Mesmera (1734 – 1815) o živočišném magnetismu  bylo od 
počátku XVIII. století po dobu více než padesáti let předmětem intenzivního zájmu lékařů a ožilo 
znovu ve XX. století při nástupu tzv. léčitelství. Živočišný magnetismus je chápán jako v těle obsažené 
vitální fluidum, na jehož kvalitě a množství závisí tělesné zdraví a toto pojetí je příbuzné indickému 
pojmu prána. Knihu o živočišném magnetismu vydal Mesmer v roce 1779. 
Při své terapii Mesmer vždy shromažďoval nemocné v temné místnosti. Drželi se za ruce a utvořili 
kruh okolo nádoby s vodou, železnými pilinami a magnety. Mesmer k nim přistupoval za zvuků 
tajemné hudby, krouživými pohyby svých paží nemocné „magnetizoval“a zároveň je slovně 
přesvědčoval o ústupu jejich zdravotních potíží. Nemocní upadali do extatického stavu, případně 
ztráceli vědomí, usínali, podléhali křečím… a poté, světe div se, začali se uzdravovat. Zbavovali se 
nádorů, úporných bolestí a dokonce tehdy zcela nevyléčitelných nemocí. Slepí znovu viděli, chromí a 
ochrnutí chodili a pohybovali se bez pomoci druhých. Dříve tuberkulózní se naplno nadechovali a i 
kaverny v plících se jim během krátkého údobí zacelovaly. Na smrt nemocní vstávali z lože a děkovali 
zázračnému lékaři za uzdravení.  
Stručně jsem zrekapituloval vše, co je o Mesmerovi všeobecně známo a dále budu jeho léčebné 
praktiky dávat do souvislosti s poznatky mého výzkumu. Mesmer v podstatě neobjevil nic nového, 
pouze opakoval to, co znali a využívali již lidé megalitické kultury i pozdější doby, když získávali 
energii z hmoty, ve které byla akumulována. Voda v nádobě byla s kovy a magnety interaktivní a 
vytvářela optimální energetickou hodnotu. Z hlediska přenosu energie je lhostejné, zda se lidé 
nacházejí v auře v blízkosti nádrže nebo přímo ve vodě. V přímém kontaktu lidského těla s vodou se 
přenos energie pouze urychlí.  
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V Osireionu, bazénu v  Mohendžo-daro a jeruzalémském rybníku měla voda pro koupel přijatelnou 
teplotu. V místě, kde Mesmer léčil své pacienty, klimatické podmínky neposkytovaly požadovanou 
teplotu vody, proto Mesmer zvolil časově náročnější přenos energie prostřednictvím aury. Tajemnou 
hudbou, krouživými pohyby a přesvědčováním navodil u lidí relaxaci podobně, jako v dřívějších 
dobách získávali lidé v prostředí chrámů, labyrintů apod. Aby mohl Mesmer upravit v nádrži vodu na 
požadovanou energetickou hodnotu, musel mít k tomu nějaké podklady. Je nemyslitelné, aby k tomu 
dospěl experimenty, na to je lidský život příliš krátký. Domnívám se, že potřebné informace pro 
přípravu léčebného prostředí mohl získat pouze v klášterních knihovnách.    
Několik desítek let po Mesmerovi byl podobný léčebný efekt zaznamenán v Lurdech, ale pouze v 
časových intervalech, které není možné předem určit. Historie se opakuje, Lurdy lze přirovnat k 
menhirům a Mesmerovu nadrž s vodou k megalitickým stavbám s energetickou regulací. Na léčebný 
efekt se u menhirů muselo čekat, až požadovaný průtok vody upraví jejich hmotu na optimální 
energetickou hladinu. Mesmer nemusel na nic čekat, regulaci energetické hladiny prováděl sám, 
podobně jako lidé v pravěku u svých staveb s regulací energie. 
U kromlechu Stonehange mohla být čekací doba na ozdravný efekt zkrácena pomocí ohňů, které 
doplnily horninu energií. Megalitickým stavbám lidé upravili energetickou hladinu prostřednictvím 
tekoucí vody. Věžové stavby získávaly energii prostřednictvím hrotů. Mesmer prováděl energetickou 
regulaci pomocí domácí "energetické úpravny".  
Od roku 1858 bylo v Lurdech zaznamenáno na 3 500 uzdravení potvrzených lékaři. Jeskyně v 
Lurdech, kde uzdravovací proces občas probíhá, má dva známé energetické zdroje a může mít 
mnoho dalších neznámých. Prvním z dvojice známých zdrojů je pramen v jeskyni, z něhož vytéká asi 
1 litr vody za sekundu, druhým je řeka protékající v blízkosti jeskyně. Neznámými zdroji pak mohou 
být EZ (energetické zóny) protínající skalní masiv, bouřkové mraky, sluneční svit, postavení měsíce, 
velké množství lidí shromážděných v jeskyni apod.  
Domnívám se ale, že Lurdy nám mohou něco naznačit. Projeví-li se v jeskyni uzdravovací efekt, jde 
převážně pouze o jediného člověka z mnoha přítomných. Proč jich nemohlo být uzdraveno více, když 
všichni pomoc potřebují? Odpověď na tuto otázku je zapsána v historii a je snadné ji najít. Ve 
chrámech Starého Egypta to byly labyrinty postavené na energetických místech, energetické prostředí 
chrámů a slova kněží, které pomáhaly relaxovat mysl lidí, aby byli schopni energii absorbovat. 
Duchovní vůdci pozdějších kultur stejného výsledku dosahovali podobným způsobem. Myslím, že 
nejvhodnější způsob relaxace používal Mesmer. Temná místnost, tajemná hudba, uzdravovací 
sugesce spojené s hypnosou, lidé se drželi za ruce v auře, která vykazovala optimální energetickou 
hladinu pro ozdravný proces. Jeho obřady opouštělo vždy více uzdravených pacientů.  
Z toho vyplývá, že lidé aby byli schopni energii přijmout musí proto být předem náležitě připraveni. 
Zřejmě zde platí ona biblická moudrost "Víra tvá tě uzdravila". Domnívám se ale, že u většího počtu 
lidí toho nelze dosáhnout bez přípravy. Do jeskyně v Lurdech kromě pacientů vstoupí také mnoho 
zvědavých turistů, jejichž mysl nemá s relaxací nic společného. Celková atmosféra v takovém 
prostředí může dosáhnout pouze rušivých hodnot.    
                                                                      - - - - 
                   
"Jdi a umyj se v Jordáně, a uzdraveno bude tělo tvé, a čist budeš". - Král. 5, 10 
Léčivé účinky vody využíval také bavorský farář Sebastian Kneipp (1821 – 1887) a ve svém spise 
"Meine Wasserkur" na historické zkušenosti léčení vodou navázal a systematicky je zpracoval. U 
potoka, který protékal horskou vesnicí Worishofen, vybudoval Kneipp léčebný ústav. Průkazné 
výsledky léčby jeho pacientů vyvolaly zájem lékařů a mnozí přijížděli do Worishofenu studovat 
vodoléčbu. Kneippova terapie byla založena na kontaktu lidského těla se studenou a teplou vodou. 
Vyvolal nový zájem o hydroterapii, která je dnes uznávanou léčebnou metodou. 
Páter Kneipp popsal mnoho léčebných způsobů, ale nejvíce mne zaujalo, že si místo pro léčení zvolil 
u potoka s rychle proudící vodou a čas pro vodní aplikace stanovil v minutách. Po seznámení se s 
praktikami Kneippovy vodoléčby jsem provedl několik experimentů, které zviditelnily průběh léčebného 
procesu z energetického hlediska. Podstatou Kneippovy vodoléčby je skutečnost, že studená voda 
lidskému tělu energii odebírá a teplá voda mu ji předává. Při vodoléčbě tedy manipulujeme s 
energetikou lidského těla, kterou se lékařská věda dosud nezabývá. Z toho důvodu neznáme její 
optimální hodnotu, ani nemůžeme stanovit směr a stupeň ovlivnění. Přidáme-li k tomu ještě poznatek, 
že nejsme na tom všichni z energetického hlediska stejně, nelze od paušálních vodních aplikací 
očekávat, že budou vždy prospěšné. Páter Kneipp kladl velký důraz na dodržování minutových časů 
pro působení studené vody a doporučuji to respektovat. Lidé povzbuzeni léčivým účinkem mají snahu 
urychlit jej více tím, že prodlužují časy vodního působení. Tím mohou jen docílit opačného efektu – 
snížit svou energetickou hladinu pod optimální hodnotu.  
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Součástí Kneippovy terapie bylo také procházení se v potoce. K tomu mohu dodat, že v době jeho 
činnosti se příroda více podobala době biblické, kdy vody Jordánu měly ozdravný účinek. Tekoucí 
voda je velký energetický přírodní zdroj, který předává jiné hmotě energii. Lze uvažovat tak, že v době 
Kneippova působení mohli mít lidé převážně nedostatek energie a mohlo být prospěšné ji doplnit z 
vodního toku. Vlivem elektrifikace a dalších civilizačních energetických zdrojů, které jsou v interakci se 
zdroji přírodními, lidé nedostatkem energie netrpí, ale pravděpodobně ji mají přebytek (příčinou únavy 
může být také přebytek energie). Bez dalšího výzkumu nelze tedy stanovit, zda chůze v potoce může 
být prospěšná i v naší době. 
V předchozích materiálech popisuji,  jak lidé na hrázi jeruzalémského rybníka čekali až "anděl upraví 
vodu", čekali, až voda nabude vlivem okolního prostředí požadovanou energetickou hodnotu. 
Následným pobytem ve vodě docházelo ke kompenzaci jejich tělesné energie. Stejně to probíhalo i v 
Osireionu a u mnoha dalších megalitických staveb. Na to ale již lidé zapomněli a budeme se vše učit 
znovu. Jsem si vědom toho, že nemohu udílet pokyny pro vodoléčbu, získal jsem pouze několik 
základních poznatků, které musí být prověřeny na mnoha aplikacích. Proto uvítám, když se do celkem 
neškodného a nenáročného experimentu zapojí více lidí. Mohu to jen doporučit. 
Stojatá studená voda nevykazuje energetické složky. Získá-li je při kontaktu s lidským tělem, dokazuje 
to, že tělu energii odebrala. Protože o manipulaci s tělesnou energií nevíme téměř nic, nelze 
paušalizovat frekvenci a časy vodního působení, každý jedinec je musí pokusným způsobem 
přizpůsobit svým energetickým požadavkům.  
Páter Kneipp popisuje více léčebných praktik, pro jednotlivé časti těla i celé tělo a mnoho dalších 
aplikací. Jeho spis byl mnohokrát přeložen do více jazyků. Seznámit se s Kneippovými léčebnými 
metodami a při počátečních aplikacích vycházet z doporučených časů pro vodní působení mohu 
každému jen doporučit. Je velice snadné se přesvědčit, že s energetikou lidského těla lze snadno 
cíleně manipulovat. Lidé u jeruzalémského rybníka také neznali podstatu léčivé vody, spokojili se s 
tím, že jim to pomáhá.  
Léčebné způsoby pátera Kneippa jsou v podstatě shodné s léčebnými postupy Antona Mesmera, oba 
své pacienty léčili ovlivňováním tělesné energie prostřednictvím energetických složek. Rozdíl byl 
pouze v tom, že k tomu používali různé energetické zdroje. 
Energetickými hodnotami lidského těla se zabývám již desítky let. Pro identifikaci používám oblast 
hrudníku, kde velikost aury se u zdravých lidí pohybuje okolo 40 cm. Jednohodinovým pobytem u 
potoka se aura lidského těla zvýší o několik desítek cm. Stejného výsledku dosáhneme pobytem u 
ohně, u velkého stromu, na kovové posteli, v automobilu a při dalších desítkách různých příležitostí. 
Úbytek energie snadno dosáhneme ve studené stojaté vodě. Lidské tělo má ve své bioelektronice 
zabudován jakýsi stabilizátor, snadno lze zvýšit energetickou hladinu na 110 cm, další zvyšování už 
není tak snadné. U asistenta postupně zvyšuji poloměr aury tak, že mu dávám do ruky lahvičky s 
alkoholem o obsahu 20 g Hodnotu poloměru aury 110 cm nabude při třetí nebo čtvrté lahvičce, dále 
se již aura nezvyšuje. Stabilizace energie je moudré opatření přírody, jakou energetickou hodnotu by 
měl řidič kamionu, který převáží 30 tun alkoholu. Stabilizační bariéru 110 cm lze ale překročit pomocí 
aury skupin kondenzátorů o vysokém napětí, to je však provázeno zdravotními poruchami. Je 
zajímavé, že skupina kondenzátorů, která vyvolá zdravotní poruchy, má poloměr aury pouze 40 cm. 
Hlavní roli zde pravděpodobně hraje její kvalita. Nepochybuji o tom, že stabilizační bariéru lze 
překročit i jinak, než pomocí kondenzátorů. To může mít za následek poruchy v myšlení při 
vyhodnocování kritických situací.  Tyto řádky píši den po té, kdy v Maďarsku řidič zájezdového 
autobusu s německými turisty přehlédl výstražné znamení na vlakovém přejezdu a zavinil smrt 
čtyřiceti lidí.  
 
Zvyšováním napětí na svorkách kondenzátorů lze sledovat zvětšování jejich aury. Je 
pravděpodobné, že podobný proces probíhá u organismů v opačném sledu – zvětšování aury 
může mít za následek zvyšování napětí  na buněčných membránách. 
 
Posedlost tancem 
24. července 1956 v patnáct hodin v ulicích hlavního města Nairobi nastal podivný jev. Asi dvě stovky 
mužů a žen tančilo na hlavní nairobské ulici. Tančící měli v obličeji žalostný výraz jako by se dali do 
tance z něčího donucení. Nebylo možno s nimi komunikovat a nevnímali nikoho kdo jim položil 
nějakou otázku. O hodinu později tančilo již dvacet tisíc mužů, žen a dětí. Do tance se postupně 
zapojilo asi padesát tisíc lidí v přesně vymezeném kruhu, jehož průměr činil tři a půl kilometru. Zdálo 
se, že nic nevnímají, ale udržovali mezi sebou asi metrové rozestupy a do nikoho nevráželi. Je 
zajímavé, že i starší lidé vydrželi taneční maratón celých pět hodin bez viditelné únavy. Pozdější 
výpovědi účastníků prokázali, že se vůbec na nic nepamatují, jejich smysly byly zcela ochromeny, 
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nefungovala jim paměť ani myšlení. Je pozoruhodné, že k tanci nehrála hudba, přesto všichni 
tanečníci drželi stejný rytmus.  
Tanci v onom magickém kruhu však nepodlehli všichni, ale jen lidé, kteří měli v kapsách mince, nebo 
jiné kovové předměty. Později si účastníci vybavovali pocit, že jejich tělo přijímá energii právě z 
kovových předmětů. Ve dvacet hodin vše skončilo jako když utne, nikdo nebyl zraněn, nikdo 
nezemřel. Jde o velmi vzácný jev, který s některými odlišnými příznaky byl zaznamenán také o jarním 
slunovratu v Porýní roku 1374. Roku 1871 – 1878 v Savojsku vypukla epiodemie posedlosti, měnící 
se v ďábelské třeštění v ženských klášterech. Co bylo skutečnou příčinou těchto nepochopitelných 
událostí dosud nikdo nezjistil. 
Zdůvodnit posedlost tancem nelze ze stejných důvodů, jako nelze zdůvodnit megalitické stavby. 
Poznatky současné vědy k tomu neposkytují dostatek informací. Zkušenosti, které jsem získal z 
výzkumu interakce P-nábojů, jsou pro vysvětlení  rovněž nedostatečné, ale umožňují alespoň málo 
poodhalit roušku tajemství. 
Tanci podléhali lidé, kteří se nacházeli na uvedené ploše a měli u sebe kovové předměty. Je 
pravděpodobné, že vymezená plocha mohla být aurou, o které v městské zástavbě není nouze. Tuto 
výchozí myšlenku by bylo možné ověřit vyhodnocením energetických zdrojů, které se na uvedené 
ploše nacházejí. Dále ji lze upřesnit vyhodnocením sousedních aur, které by měly mít menší základní 
energetický potenciál. Mohutný energetický impuls mohly vyvolat pravděpodobně EZ, které protínaly 
ve městě více aur, ale postižení lidé se nacházeli v auře s největším energetickým potenciálem. Na 
otázku proč byli postiženi lidé, kteří měli u sebe kovové předměty, nelze rovněž odpovědět, ale lze 
navázat na informace z historie a poznatky, které vyplynuly z mých experimentů s kombinacemi kovů 
a jinou hmotou (komentuji v obrazové části).   
Jev je velice složitý, proto se jej pokusím více rozvést. Každé město může mít jednu auru nebo jich 
může mít i více. Společnou auru má město v tom případě, že se jednotlivé aury budov překrývají. V 
opačném případě, kdy mezi budovami jsou proluky, zelené plochy, vodní toky nebo široké ulice, 
jednotlivé aury se nepřekrývají a vznikne tak ve městě více samostatných nábojů. Tyto náboje nemají 
stejně velký energetický potenciál, jeho odlišnost může být způsobena vlivem energetického rastru, 
konstrukcí a technologickým vybavením budov apod. Lidé, kteří se nacházejí v jednotlivých nábojích 
města, jsou jejich energetickou součástí. Z toho vyplývá, že napětí na jejich buněčných membránách 
se vyrovná s napětím ES, ve kterém se právě nacházejí. Je-li ve městě více ES, na lidech se to 
projeví tak, že jejich těla mají odlišné energetické potenciály. Je pravděpodobné, že posedlost tancem 
se projevila v náboji města s nejvyšším energetickým napětím, které bylo ještě navršeno dalšími 
energetickými vlivy, jakých může být celá řada.  
 
 Mahabharáta líčí s hrůzou zbraň, schopnou usmrtit všechny válečníky, kteří nesou na těle kov. 
Dozví-li se včas, že této zbraně má být použito, strhají z těla vše kovové, vskočí do řeky a důkladně 
omyjí sebe i vše, čeho se dotkli. Text Mahabharáty dále pokračuje: " Zdálo se, jako by živly byly 
vypuštěny z řetězu. Slunce kroužilo. Svět ožehlý plamenem strašlivé zbraně se potácel v horečce. 
Sloni, popáleni žárem, divoce pobíhali sem a tam, aby nalezli ochranu před hroznou silou. Voda vřela, 
zvěř umírala, nepřítel byl skosen a planoucí stromy se jeden za druhým kácely jako při lesním ohni. 
Sloni příšerně řvali a tu a tam klesli mrtví k zemi. Koně a válečné vozy, vše hořelo společně – vše 
vypadalo jako po požáru. Tisíce vozů bylo zničeno, pak se sneslo nad moře veliké ticho. Větry počaly 
znovu dout a nad zemí se rozsvětlilo. Objevil se strašný pohled. Mrtvoly padlých byly ohněm tak 
znetvořeny, že se již nepodobaly lidem. Nikdy dříve jsme tak strašlivou zbraň neviděli a nikdy dříve 
jsme o tak strašné zbrani ani neslyšeli." (Podle překladu C. Roye, Drona Parva 1889.)  
Tuto informaci znám několik desítek let a nikdy jsem ji nebral vážně, připadalo mi to jako nesmysl, ale 
pouze do doby než jsem zjistil, že dávné kultury budovaly mohutné energetické zdroje a používaly pro 
nás neznámou energii. Případ žáby která nepřežije pobyt ve Faradayově kleci, kterou může být také 
klec na kanáry dokazuje, že ve 21. století budeme poznávat další vlastnosti kovů. Stejnou záhadou je, 
proč včely nedávají med v kovových úlech a hynou. Někteří lidé se cítí špatně v budovách s železnou 
konstrukcí, které mají navíc klimatizaci. Ztěžují si na únavu, na bolesti hlavy nebo ta to, že jim tam 
špatně dýchá.   
Z opačného hlediska přece kovy nemohou být tak škodlivé, když to nijak nevadí posádkám tanků 
nebo letadlových lodí. Domnívám se, že dva rozporné názory o vlastnostech kovů by mohly být 
vyhodnoceny pomocí statistiky. Jako nejvhodnější objekty pro toto hodnocení pokládám budovy 
nemocnic, protože se mezi sebou liší až sedminásobnou úmrtností. Pro komparaci mohu doporučit 
budovy o přibližně stejné velikosti s odstupem od husté městské zástavby. Porovnávaly by se budovy 
s ocelovou konstrukcí s budovami z jiných materiálů. Nemocnice mi připadají pro tento experiment 
nejvhodnější, protože pacienti jsou nepřetržitě vystaveni vlivu hmoty budov. Negativní působení kovů 
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se může projevit plíživým způsobem, a unikat tak pozornosti vědy. Starým Římanům také nevadilo, že 
pijí víno z olověných pohárů 
Téměř šest set let časový odstup mezi oběma stejnými událostmi v Nairobi a v Porýní naznačuje, že 
jde o velmi vzácný přírodní jev. V Nairobi trval po dobu pěti hodin, bylo by zajímavé zjistit časový 
průběh v Porýní, kde vše probíhalo rovněž v auře řeky Rýna. Svůj výzkum jsem začínal experimenty s 
velkými počty velkokapacitních kondenzátorů, při kterých jsem na sobě zaznamenal zdravotní 
poruchy, které se mimo jiné projevily také třesem rukou. V takových situacích jsem experimenty 
ukončil, ale je možné se domnívat, že dalším pokračováním by se nervové poruchy mohly stupňovat. 
Domnívám se, že obou případech, Nairobi i Porýní, šlo o energetické navršení náboje neznámými 
zdroji, které byly příčinou posedlosti tancem. Další výzkumy nábojů umožní pravděpodobně stejné 
jevy vyvolat uměle.  
 
Samovznícení lidských těl 
Samovolné vznícení osob (SHC) je pro seriozní badatele jeden z nejkontroverznějších jevů. Výraz 
samovznícení vyjadřuje způsob, kterým se lidské tělo dokáže vznítit bez jakéhokoliv opticky 
zaznamenaného zdroje. Velice intenzivní neuvěřitelně lokalizovaný oheň promění v popel většinu 
lidského těla. V mnoha případech zůstává nedotčena některá část končetiny, jako např. noha. Rovněž 
některé části oděvu nebo okolní předměty zůstávají nepoškozeny. V přírodě neexistuje nic obdobného 
těmto požárům a doprovodné jevy se vysmívají zákonům fyziky a poznatkům medicíny. Je možné 
pochybovat o záznamech samovznícení lidských těl z dřívější doby, ne však o fotodokumentaci 
takových případů ve dvacátém století. 
Všechny hypotézy o zdůvodnění samovznícení jsou zpochybněny skutečností, že ani v jediném 
případě, kdy bylo lidské tělo vystaveno ohni, nebyly zpopelněny i kosti. Při kremaci se lidská těla 
spalují při teplotách od 600° do 950° C po dobu jedné a půl hodiny, a po celou dobu spalování se do 
kremační pece vhání velké množství vzduchu. Velké kosti a pánev zůstanou stále rozeznatelné. 
K jejich přeměně v prach se používá drtiče, kde je roztluče na prach osm železných koulí. 
Při samovznícení lidských těl lidé přímo explodují horkem, proti kterému musí být normální oheň 
označen jako vlažný. Tento výbuch je krátký, intenzivní a soustředěný, protože ani v blízkosti nic 
nevzplane. V některých případech zpopelněné mrtvoly byly zcela oblečeny, oděvy zůstaly 
nepoškozené. 
Pro zdůvodnění SHC byly učiněny dva experimenty, při jejichž vyhodnocení byly přehlíženy 
zaznamenané vlastnosti průběhu samovznícení. V prvém případě asi půl kilogramu vepřového bůčku 
bez kostí zabaleného do látky hořelo několik desítek minut. Výsledek byl nazván knotovým efektem a 
bylo konstatováno, že stejný průběh má SHC. Ve druhém případě měl badatel k věci již solidnější 
přístup. Asi sto kilového vepře zabalil do látky a pokus opakoval. Po několika hodinách část vepře 
shořela a byl učiněn stejný závěr jako při prvním pokusu. Podobnými závěry klamou vědci sami sebe, 
mnohým takové zdůvodnění postačí, ale reálné řešení se tím pouze oddaluje. Nelze přehlížet závažné 
skutečnosti, podle kterých celý proces hoření probíhá velmi krátkou dobu a některé části oděvů 
zůstávají ohněm nepoškozeny. 
Poznatky mého výzkumu umožňují předložit hypotézu o samovznícení lidského těla. Jako příklad 
uvedu kondenzátor, na kterém budeme pozvolna zvyšovat napětí. Po překročení napěťové hranice, 
na kterou je kondenzátor dimenzován, dojde k proražení izolantu, v okamžiku se uvolní veškerá 
energie a kondenzátor je zničen. Stejným způsobem se mohou chovat i buňky lidského těla. Každá 
buňka (tedy i kostní) získá vnějšími vlivy dostatek energie k tomu, aby se mohla sama zničit. Příčinou 
samovznícení lidských těl je pravděpodobně enormní nárůst energie na buněčných membránách 
s následným zničením jejich izolačních vlastností a uvolnění veškeré energie v jediném okamžiku.  
Vstup energie v menší hodnotě lze snadno demonstrovat tak, že vytyčíme jednu EZ. Je lhostejné 
jakému P-náboji přísluší, lhostejná je i její délka.. Do jedné její části umístíme asistenta, do druhé 
skupinu kondenzátorů o kapacitě několika Faradů a napětí asi 15 V. Asistent před započetím 
experimentu má nějaký základní poloměr aury, v průběhu asi dvacetiminutového experimentu se 
hodnota jeho aury více než zdvojnásobí. Nedoporučuji provádět pokusy s většími kapacitami a vyšším 
napětím, snadno lze vyvolat zdravotní poruchy. Ocitne-li se člověk v silné koncentraci energetických 
složek, může to být v některých situacích příčina SHC.    
Podle připomínek, které dostávám k článku "Samovznícení lidských těl" (SHC), který jsem již dříve 
publikoval na internetu, lze usoudit, že je těch případů mnohem víc než se uvádí. Do protokolu o 
požáru je nutné uvést příčinu. V případě, že by požární specialista do protokolu uvedl "nemám tušení", 
pravděpodobně by funkci specialisty dlouho nevykonával. Z toho důvodu se nějaká příčina, kterou lze 
dát do souvislosti se známými skutečnostmi musí vždy najít. 
Je pravděpodobné, že energetický impuls nevyvolá u každého postiženého jednotlivce destrukci jeho 
buněk, zřejmě je rozhodující, v jakém energetickém stavu se člověk právě nalézá, ale to lze do 
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značné míry ovlivnit.  Domnívám se, že by bylo zajímavé zjistit u všech postižených několik 
předchozích dnů jejich života. Mohli být ve značném přepětí, které může mít nejrůznější příčiny. Je ale 
nutné začít tím, že specialisté vyšetřující příčinu požáru nebudou uvádět důvody, kterým sami nevěří. 
Bude-li jako příčina požáru uvedeno SHC, máme předpoklady pro získání statistických údajů a dalších 
informací pro výzkum. Je třeba si také uvědomit, že energetický impuls může být méně intenzivní a 
nezpůsobí SHC, ale "pouze" změnu normálního myšlení. To může být osudné pro piloty, řidiče 
motorových vozidel, může to být příčinou ztráty sebekontroly osob apod. 
 
Homeopatie 
Homeopatie představuje pro vědu „fungující záhadu“ a bude tomu tak i nadále, pokud nebude 
objasněno, jaká je podstata uzdravovacího procesu. Můj výzkum se mimo jiné zabývá i interakcí 
nábojů kapalin, a proto se domnívám, že by mohlo být zajímavé vyhodnotit technologické postupy při 
výrobě homeopatických léků z tohoto hlediska.  
Protože následující text není určen pouze specialistům zabývajícím se homeopatií, stručně zopakuji 
základní postup při přípravě homeopatik. Výrobní proces začíná tím, že příslušná bylina se nechá 30 
dnů macerovat v čistém lihu. Poté jeden díl čistého výluhu smísíme ji s 99 díly lihu a důkladně 
protřepeme. Toto protřepávání se nazývá dynamizace a pro účinnost léku je podstatné. Následovně 
jeden díl zředěného roztoku smísíme s 99 díly lihu, a znovu důkladně protřepeme. Tento postup stále 
opakujeme. Čím je roztok více ředěn, tím je větší jeho účinnost. Je pozoruhodné, že lék neobsahuje 
ani jedinou molekulu léčivé látky.  
Homeopatií jsem se nikdy nezabýval, proto se pokusím jen o zdůvodnění technologického postupu 
dynamizace – protřepávání kapalin. Provedu následující experiment: 60 g alkoholu umístím do láhve o 
několikanásobném obsahu, aby dynamizace byla efektivní. Neprotřepaný líh vykazuje poloměr aury 
30 cm. Po jednominutovém protřepávání se poloměr aury zvětší na 56 cm. Po další minutě 
protřepávání se zvětší na 76 cm. Po třetím jednominutovém protřepávání činí poloměr naury 92 cm.  
Pro porovnání uvedu i výsledek dynamizace 600 g vody. Neprotřepaná voda má energetickou 
hodnotu, ale naším netradičním způsobem identifikace ji nelze zaznamenat. Za jednu minutu 
protřepávání vykazuje 600 g vody poloměr aury 25 cm. Za dvě minuty protřepávání 46 cm, za 3 
minuty protřepávání 76 cm. Náboj kapalin lze zvyšovat i jinými způsoby než pohybem, např. 
v mikrovlnné troubě, ohřevem nebo umístěním v energetických složkách větších nábojů.  
Nepochybuji o tom, že dlouhodobý výzkum výroby homeopatik důkladně prověřil vše, co může 
přicházet v úvahu z hlediska poznatků současné vědy. Domnívám se ale, že odpověď může být skryta 
ve stejně záhadné části výrobního procesu – dynamizaci. Protřepáváním se zvětšuje energetická 
hodnota kapalin, současně se ale také mění rozestupy jejich energetických složek – tedy jejich kód. 
Lze dále uvažovat tak, že při první dynamizaci se kód původní léčivé látky sloučil s kódem lihu a v 
dalších dynamizacích dochází k dalším změnám společného kódu. Jaký proces při tom probíhá v 
molekulách původní hmoty a lihu může být předmětem dalšího výzkumu.  
Pokládám za důležité připomenout, že podobný jev, při kterém dochází ke změnám původních kódů 
hmoty, popisuje bible v EX 20,25.  "A když postavíš obětní oltář, nesmíš jej postavit z kvádrů (tj. z 
otesaných kamenů), protože jsi na něj pozdvihl svůj (železný) nástroj a znesvětil jsi je (tj. kameny)". Je 
to nepochopitelné, ale lze to experimentálně prokázat. 
Identifikuji velikost aury horniny, která nebyla v kontaktu se železem. Následně položím na horninu 
železo. Velikost společné aury horniny se železem bude větší. Odstraním železo z horniny. Identifikuji 
velikost aury horniny a zjistím, že se její hodnota oproti první identifikaci zvětšila. To dokazuje, že při 
kontaktu horniny se železem došlo ve struktuře horniny ke změnám původního kódu. Domnívám se, 
že k podobným procesům by také mohlo docházet při výrobě homeopatik.    
Johann Volfgang Goethe popisuje, že téměř až k bodu mrazu zchlazená voda přejde delším 
protřepáním v led. Teplou vodu lze zmrazit rychleji než studenou.  
 
Akupunktura 
Akupunkturu považuji za historický fenomén, který prokazuje vysokou vědeckou úroveň dávných 
civilizací, stejně jako megalitické stavby. Skutečnost, že ve dvacátém století nebyla prokázaná její 
podstata, naznačuje, že jde pravděpodobně o stejný problém jako u homeopatie – o nedostatek 
informací. Léčebné procesy, které akupunktura vyvolává, nejsem schopen hodnotit, ale mohu 
upozornit na poznatky o stimulaci, které vyplynuly z mého výzkumu.  
Čtyři způsoby stimulace – vpichy kovovou jehlou, požehování, akupresura a elektrostimulace, 
vyvolávají v podstatě stejný výsledný efekt : – místní energetický impuls, který aktivní bod doplní 
energií.  
 
Vpich kovovou jehlou  
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Všechny kovy mají mnohem větší permanentní náboj než lidské tělo a kovová jehla při vpichu do 
aktivního bodu mu předává energii. 
 
Požehování 
Karl von Reichenbach byl první kdo upozornil, že oheň vyzařuje energii, kterou nazval "Ód". Můj 
výzkum poznatek Reichenbacha potvrdil a jeho energii je statická elektřina. Využívání ohně jako 
zdroje energie popisuji v souvislosti s megalitickými i pozdějšími stavbami a také v saunách. 
Přiblížením doutnající tyčinky k aktivnímu bodu dochází k přenosu energie do tkáně v jeho okolí. 
  
Akupresura 
Postupným nahušťováním pneumatiky lze dokázat, zvětšování jejího náboje. Totéž se děje při 
stlačování kapalin i jiné hmoty. Akupresura tedy v okolí aktivního bodu tvoří energetické přetížení, 
které bod stimuluje. 
 
Elektrostimulace  
Všechny elektrické spotřebiče produkují kosmickou energii. Nejinak je tomu u stimulátoru, jehož 
předností je, že nejprve aktivní bod vyhledá a současně doplní energii. 
 
Září 2003 
  
Tažná lana 
 
Zahi Hawass ve své knize “Pyramidy” uvádí: „Některé hrobky jsou zahloubené a přikryté 
obdélníkovými kamennými bloky o velikosti několika nákladních vagónů nebo malých domů a 
oddělené otevřenými šachtami”. Kvádry horniny o hmotnosti 400 tun zabudované do egyptských 
staveb nejsou ojedinělé. Mnoho opracovaných kamenů o hmotnosti několika set tun můžeme také 
spatřit v megalitických stavbách. Nepopisuji nic nového, snažím se jen navodit pozornost pro 
následující úvahu. 
 
“Horniny o velké hmotnosti byly transportovány tažnými lany a lidskou silou”. Tak zní verdikt 
specialistů. Nepochybuji o tom, že o svém hodnocení pochybovali, ale nějaké zdůvodnění najít museli. 
Vyznělo by nedůvěryhodně, kdyby napsali:  “Naše technické znalosti nám neumožňují určit 
technologické postupy, kterými lidé v dávné minulosti uváděli do pohybu gigantické 
hmotnosti. Můžeme pouze konstatovat, že po neupraveném terénu přes přírodní překážky to 
nezvládne ani naše současná technika”.   Nikdo by tomu neuvěřil a navíc by byly kladeny 
náročnější otázky jako např.: „Může člověk doby kamenné být na vyšší technické úrovni než civilizace 
našeho století?” Nic takového se nestalo, tažná lana s lidskou silou odbornou veřejnost uspokojila a v 
nesčetných publikacích jsou pojímána jako faktor. Kdo by s tažnými lany nesouhlasil, musel by 
navrhnout jiné řešení a to není snadné.  
 
Podle mého názoru nejde jen o technologický postup při přepravě nadměrných nákladů. „Tažná lana” 
vytvořila blokádu pro další výzkum a odvedla pozornost od jiných otázek. Většina publikací s touto 
tématikou je převážně popisného charakteru, ale nesčetné odlišné úvahy napovídají, že přesný účel a 
funkce historických staveb nebyly dosud zdůvodněny. Dospěl jsem k závěru, že odpovědi na nejasnosti 
historických staveb vyplynou ze správného hodnocení transportu hornin. Není jednoduché k tomu 
dospět, řešení se nachází mimo oblast známých skutečností.    
 
Na webových stránkách popisuji průběh empirického výzkumu, ze kterého také vyplývají dosud 
neznámé vlastnosti hornin. Dáme-li je do souvislosti s něčím co musíme ještě nalézt, mohli bychom 
uspět. Domnívám se, že něco podstatného se skrývá v gravitaci. Naznačují tomu známá místa s 
neznámými vlastnostmi.  
 
V oregonském Vortexu se nachází kruh, který má v průměru asi padesát metrů a uvnitř se projevují 
anomálie, které naše současné znalosti neumožňují zdůvodnit. Turisty udivuje, že postavíme-li 
sklenici na šikmou plochu koulí se směrem vzhůru. Další atrakcí je patnáctikilová koule zavěšená na 
řetězu. Návštěvníci ji mohou spatřit visící „z úhlu”, čímž se popírají zákony gravitace. Koule se totiž 
kymácí tak, že se středu kruhu jen přibližuje. V tom směru člověk kouli postrčí docela snadno, 
mnohem těžší je vyklonit ji k okraji kruhu. 
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Podobná anomálie se nachází v Itálii poblíž papežova letního sídla u vesnice Rocca di Papa. Asi na 
sto metrech místní komunikace tu nefunguje zákon gravitace. Lidé zde zastavují auta a nechávají 
láhve a plechovky od nápojů kutálet na kopec. Místní mládež zde vyjíždí na kole do kopce, aniž by 
musela jedinkrát šlápnout do pedálů. Je snadné se přesvědčit jak zde auto s vypnutým motorem 
zvolna vyjíždí do vrchu. Nukleární fyzik Luciano Gelmi vylil vodu na asfalt a ohromeně přihlížel, jak 
teče po silnici nahoru. Podobná místa se nacházejí v Japonsku, v Polsku, v Německu a Skotsku.  
 
Uvedené anomálie naznačují směr výzkumů, které nám mohou dát odpověď na otázku, jakou 
technologií prováděli lidé v dávných dobách transporty hornin. Lokality, na kterých se anomálie 
vyskytují, mohu označit jako místa, kde dochází ke zvýšené koncentraci energetických složek. Jak ale 
uvádím na webových stránkách, energetické zóny mají kvalitativní hodnoty podle různých zdrojů a ty 
nelze identifikovat empiricky.  
 
Únor 2005 
 
 

 
Rekapitulace  
 
O menhirech toho mnoho nevíme, snad jen to, že vztyčený kámen mohl sloužit rituálním účelům. 
V průběhu minulých let jsem publikoval nové poznatky o megalitech tak, jak postupně vyplývaly 
z mého výzkumu. Souhrn výsledků experimentů a nových znalostí umožňuje provést hodnocení 
historických staveb ze širších hledisek. 
 
Dospěl jsem k závěru, že hmota vztyčená z povrchu zemského získává energii podle známého 
fyzikálního jevu „sání hrotem“, který objevil anglický fyzik Michael Faraday v roce 1824. Je lhostejné 
zda je to menhir, dolmen, kromlech, hliněný val, zikkurat, pyramida, obelisk, sloup, věž nebo další 
podobné stavby. Všechny získávají energii z energetického rastru podle fyzikálního jevu – sání 
hrotem. Energetický rastr ale není jediným zdrojem energie, dalším zdrojem mohou být rudná ložiska 
vytvářející v interakci s okolní horninou místní energetické přepětí, nebo také křížení energetických 
zón i vzdálených zdrojů. Některá taková místa je snadné nalézt, obyčejně je na nich postavena 
osamělá megalitická nebo sakrální stavba. 
 
Velkými energetickými zdroji jsou vodní toky, zejména v horních částech, kde se voda pohybuje 
rychleji. Oproti přímým tokům se větší koncentrace energie vyskytuje v meandrech a ve vnitřních 
ohybech toků,  která je způsobena zahuštěnými energetickými složkami vlivem ohybu.  Mnoho 
hinduistických chrámů stojí na sangamu, soutoku dvou řek, které je obzvláště energetickým místem. 
Historická stavba umístěna v ohybu řeky je zpravidla situována na jeho vnitřní straně. 
 
Hmota stavby může získávat energii současně z více zdrojů. Nebylo-li v místě stavby rudné ložisko, 
zabudovali do stavby kov nebo minerály. V zikkuratech to byla zlatá socha božstva, v pyramidách kov 
v jejich hrotu, v antických i jiných svatyních pozlacené sochy apod. Neposkytoval-li vodní zdroj 
dostatek energie, stavitelé klášterů zabudovali do stavby potrubí, ve kterém  protékající voda doplnila 
chybějící energii.   
 
Akumulovaná energie vytváří ve hmotě stavby samostatný zdroj a jeho energetické složky kopírují tvar 
stavby. V některých jejích částech lze různým tvarováním hmoty stavby ještě energetické přepětí 
zvětšit. Kruhové půdorysy, oblouky, klenby a kopule fungují na stejném principu jako ohyb vodního 
toku – na vnitřní straně zahuštěné zóny vytvářejí větší přepětí. Energetický efekt oblého tvarování 
hmoty využívali již stavitelé prehistorických svatyň na ostrově Malta – půdorys svatyně i její vnitřní 
místnosti byly oblé.  
 
Kruhových staveb od pouhého příkopu až po Stonehenge je velké množství, mělo-li energetické místo 
dostatečné přepětí, stačilo ohraničit energetický prostor příkopem. Bylo-li zapotřebí energii místa 
doplnit, navršili stavitelé v jeho energetickém prostoru hmotu, jejíž tvary umožňují energetickou 
regulaci. Kruhové půdorysy stejně jako ohyby vodních toků mají větší hustotu zón a tím vytvářejí 
oproti půdorysům čtvercovým a obdélníkovým větší  koncentrace energie. Na antických, středověkých 
i pozdějších sakrálních stavbách je patrné využívání energetických zdrojů jako situování do 
energetického místa, množství hrotů,  i oblé  tvary stavebních konstrukcí.  
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Důležitým kvalitativním znakem v energii staveb je kombinace hornin. Mnohé publikace uvádějí, že 
část hornin pro historickou stavbu byla transportována ze značné vzdálenosti,  i když jiné horniny bylo 
v místě stavby dostatek. Na webových stránkách  publikuji několik grafů různých hmot a jejich 
kombinací, kde je patrné rozmístění jejich energetických zón a interzón. Nazval jsem to „čárovým 
kódem hmoty“. Stejných grafů na různé hmoty a jejich možné kombinace jsem v průběhu výzkumu 
vytvořil velké množství a získal jsem poznatek, že se jejich čárové kódy ve všech případech od sebe 
liší. Dále jsem se tím nezabýval. Získat potřebné informace tímto způsobem je obtížné, nejde jen o 
druhy hmot, ale i o jejich poměry hmotnosti. Počet kombinací tak přechází do astronomických čísel.   
 
Ne všechny civilizace si mohly dovolit stavět zikkuraty nebo pyramidy, některým kulturám musely 
postačit menhiry, dolmeny, kromlechy, nebo hliněné valy. Všechny stavby fungovaly na stejné 
podstatě, stavby s větším objemem hmoty vykazovaly větší energetický zisk. Z budování velkého 
množství těchto staveb vyplývají ale další otázky. Pravděpodobně někde v historii zůstalo skryto 
tajemství jak lidé mezi kontinenty komunikovali, jakým způsobem překonávali jazykové bariéry a kdo 
to vše koordinoval. Záhadou také zůstává jakou technologií lidé přemísťovali statunové monolity přes 
přírodní překážky na velké vzdálenosti nebo jak využívali energie velkých staveb.  
 
Budování energetických staveb nikdy neustalo, prochází antikou a středověkem až po naší dobu. Je 
neuvěřitelné, že mohutná přírodní energie zůstala pozornosti vědy skryta přestože se nachází všude 
kolem nás a všechny organismy ji využívají.  
 
Návštěvníci svatyň netušili, že situování sakrální stavby a její konstrukce s pečlivě vyváženou 
energetickou hladinou pozitivně ovlivňuje napětí na buňkách jejich těla To vytvřelo pocit 
uvolnění a pohody s domněnkou, že příznivá atmosféra je vyvolána vyšší mocí prostřednictvím 
duchovních vůdců. Nadměrná koncentrace kosmické energie může ale také ovlivnit lidské tělo 
negativně. Dokazuje to statistika rakovinových domů onkologa Oldřicha Juryšky, kterou 
uvádím na jiném místě. Lze tedy předpokládat, že od výzkumu regulace kapacity buněčných 
membrán můžeme očekávat nové závažné poznatky. 
 
Úvahy o tom, že dávné kultury mohly být něčím dokonalejší odmítáme možná neprávem. Lépe to 
pochopíme když se vrátíme o 6 000 roků zpět do Sumeru, kde se náhle objevila vyspělá civilizace, 
téměř srovnatelná s civilizací antiky. Není-li zaznamenán její vývoj, museli Sumerové civilizační 
informace od někoho získat. Nemohu spekulovat o tom, kdo Sumerům informace předal, ale myslím, 
že v této části historie začali lidé pro nás  neznámou energii využívat. Nasvědčují tomu zikkuraty, 
vyznačující se všemi charakteristickými znaky pro akumulaci statické elektřiny. Opakuje se to 
v pyramidách, megalitech i v jiných konstrukcích. 
 
Pokud to někomu připadá neuvěřitelné, doporučuji opakovat experiment, který uvádím výše. Pokus 
prokazuje, že prostřednictvím energetického rastru, virgule a Morse abecedy lze odesílat a 
přijímat zprávy. Přestože dosud není známa fyzikální podstata energie, symbióza dvou 
imaginárních pojmů – virgule a energetického rastru – z nich učinila  v průběhu komunikačního 
experimentu dva faktory, které již nelze zpochybnit..  
 
Prosinec 2004 
 
Pyramidy 
 
Jednou z mnoha záhad egyptských pyramid je jejich situování do vzdálenosti asi 1 500 metrů od 
zátopové hranice řeky Nilu. Vyplývají z toho otázky: proč  stavitelé nedoporučili místo pro stavbu blíže 
k vodnímu toku, zjednodušil by se tím transport kamenných kvádrů, a proč odstup činí právě 1 500 
metrů? Odpověď na obě otázky věda nezná, ta se nachází v energii hmoty a zní: „Pyramidové 
komplexy nebyly pouze stavbami rituálními, ale také energetickými. Stavitelé respektovali 
zákonitosti energetických složek a ohybů vodních toků pro přechod energie do horniny“. 
Chápu, že v jedné větě je příliš mnoho neznámých a těžko pochopitelných informací, pokusím se 
proto odpovědět jinak. V závěru roku 2004 celý svět sledoval podmořské zemětřesení v jihovýchodní 
Asii a ničivou sílu vodních vln tsunami. V průběhu hodnocení následků přírodní pohromy jsme byli 
informováni, že v postižených oblastech nezahynulo ani jediné zvíře. Ochočení sloni v Laosu několik 
desítek minut před příchodem ničivých vodních vln se znepokojili a dali se na útěk směrem do 
vnitrozemí. Věda nezná zdůvodnění, jak zvířata získala ve značném předstihu informace o nebezpečí, 
když lidé o něm neměli ani tušení.  
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I v tomto případě se odpověď nachází mimo lidské poznání a zní:  „Byly to energetické zóny 
obrovské vodní masy, které v jediném okamžiku pokryly celou oblast a pohybovaly se rychlostí 
vodních vln v jejich směru“. Z ochranných reakcí zvířat vyplývá, že mají pravděpodobně ve svém 
těle receptory reagující na energetické složky. Zřejmě se to projevilo u nich jako bolestivá masáž 
v krátkých intervalech. Nepříjemný pocit probíhal jejich tělem ve směru vodních vln, a to je orientovalo 
na směr úniku. K této úvaze mne inspiroval příběh člověka, u kterého receptory po otravě olovem 
přestaly reagovat na teplo a reagovaly pouze na energetické složky. Domnívám se, že v neznámých 
receptorech zvířecích těl se mohou skrývat odpovědi i na jiná tajemství přírody jako např. orientace při 
dálkových přesunech  ptáků nebo úhořů, ztráta orientace velryb apod.   
 
Stejným způsobem jako pro pyramidové komplexy, byl také prováděn výběr staveniště pro komplexy 
mastab (ohrada – mastaba). Vzdálenost mezi ohradou a mastabou je rovněž 1 500 metrů, a vytváří 
pyramidovému komplexu paralelu (údolní chrám, vzestupná cesta, pyramida).  Ohrady budované ze 
sušených cihel, v některých případech vysoké až 11 metrů, nebyly dosud zdůvodněny z hlediska 
využití. Ohrada situovaná do energetického prostoru řeky Nilu, zvětšuje ve své hmotě energetickou 
hodnotu. Další navršení energie uvnitř stavby je způsobeno křížením energetických zón v 
obdélníkovém půdorysu. Niky na ohradách označované jako okrasné prvky, mají také energetickou 
funkci. Zvětšují jejich plochu, a tím se prodlužují a příznivě tvarují energetické zóny. Údolní chrámy i 
ohrady fungovaly jako všechny sakrální stavby – doplňovaly svým návštěvníkům tělesnou energii. 
S podobnými stavbami se můžeme setkat v mnohem pozdější době u Keltů, kteří obvodové zdivo 
nahradili hliněnými valy.  
 
Záhadou zůstává energetická zóna ve vzdálenosti 1 500 metrů od řeky Nilu, do které byly situovány 
mastaby a pyramidy. Odhaduji, že podobných zón je od pyramidy k řece Nilu více. Zóny jsou mezi 
sebou energeticky interaktivní a tím přichází v úvahu mnoho eventualit. Z energetického zmapování 
plochy mezi pyramidou a řekou by mohla vyplynout nápověda, to je ale práce pro celý štáb 
specialistů.    
 
Každá nová myšlenka o neznámé energii v souvislosti s dávnými kulturami vyvolává v odborných 
kruzích pochybnosti a představu, že novou energii by mohla objevit pouze technicky vyspělá 
civilizace.  Prchající stádo slonů před agresivními zónami přírodní katastrofy ale dokazuje, že 
kosmickou energii lze využívat i bez civilizačních znalostí dvacátého století. Jsou to pouze nepoznané 
přírodní zákony a reakce  neznámých receptorů, které lze nalézt empiricky.    
 
Domnívám se, že v historii používali lidé k identifikaci energetických složek citlivost jedinců, kteří 
svými receptory vnímali množství energie stejně jako zvířata. Virguli pro tento účel nelze použít, ta 
spolehlivě označí místo kde se energetické složky nacházejí, ale nereaguje na množství energie. Po 
bezvýsledné snaze nalézt měřící přístroj na energetické složky, jsem dospěl k závěru, že by mohl 
vyplynout z úspěšného výzkumu receptorů.   
 
Leden 2005 
 
 
Kosmická energie versus aura 
         
 V době, kdy Aristoteles obeznámil svět fyziky s novým pojmem „éter“, byl tento fenomén již několik 
tisíciletí využíván. Éter je součástí energie, která v každé kultuře měla své pojmenování. Taoisté ji 
nazývali „čchi“, Babyloňané „ti“, Indové „Ódžas“, Japonci „rei ki“, Hebrejci „ruach“, Tibeťané „šugs 
rlung“, védské náboženství „prána“.   
          O čtyři tisíce let později přidělil okultista Reichenbach prostorovému vyzařování životní energie 
jméno „ód“. V mnoha případech novodobé historie byla energie živé hmoty vyzařující do okolí 
označována jako „magnetismus“. Uvedená „tajemná“ energie ale zaslouženě vyvolává naši stále větší 
pozornost, proto by bylo vhodné její příliš dlouhé názvosloví sjednotit. V literatuře bývá často 
označována jako kosmická energie, tak jsme ji také nazvali v našem empirickém výzkumu v době, kdy 
jsme ještě netušili, že jde o dosud neznámé složky statické elektřiny.  
 
Statická elektřina v průběhu empirického výzkumu vykazuje tři dosud neznámé energetické 
složky – auru, zóny a interzóny. Éter se skládá ze dvou energetických složek - zón a interzón. 
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Statická elektřina = aura + zóny + interzóny 
Éter = zóny + interzóny 

 
          Vlastnosti aury se vztahují na veškerou hmotu, nejen na organismy, jak je někdy uváděno. 
Experimentováním s aurou jsme dospěli k poznatku, že při vzájemném kontaktu aury dvou nebo více 
hmot splynou jejich aury v jednu větší společnou auru. Z dalších experimentů vyplynulo, že mezi 
hmotami, které společnou auru vytvářejí, dochází k pozvolným přestupům energie až do 
vyrovnání jejich energetických potenciálů. Tento fenomén, který nebyl dosud nikde popsán, 
umožňuje výklad pro mnohé nevysvětlené jevy. Nejde o nic nového -  vlastnosti aury, které se 
budeme učit poznávat, využívali lidé již 2 000 roků před stavbou první pyramidy. V části 
„diagrams“ naleznete grafické znázornění tří dosud neznámých složek statické elektřiny - aury, zón a 
interzón, s podrobným výkladem jejich vlastností. 
 
    Dosud nikdo neuspěl při hledání přesvědčivé motivace pro budování statisíců megalitických staveb, 
přičemž vlastnosti aury nabízejí průkazná vysvětlení. Umístíme-li horninu do aury vodního toku, 
aury obou hmot splynou v jednu společnou a hornina získává energii. Funguje to stejně, 
umístíme-li do aury vodního toku i jinou hmotu včetně organismů. Funguje to tak mezi hmotami všech 
prvků – ve společné auře hmota s menším energetickým potenciálem přejímá energii od hmoty 
s větším energetickým potenciálem. Příkladů energetického spolupůsobení hmot je bezpočet, 
podobně jako u jiného fyzikálního zákona. Velikostí aury je snadné manipulovat, nejrychleji a 
nejúčinněji toho lze dosáhnout pomocí skupin velkokapacitních kondenzátorů. Nedoporučujeme ale 
experimentovat s kondenzátory o vyšším napětí, dochází při tom ke zvyšování napětí na buněčných 
membránách, což se může projevit nejrůznějšími zdravotními anomáliemi.  Vlastnosti aury nelze dát 
do souvislosti s účinkem, jaký bychom předpokládali. Téměř na počkání nás negativně nás ovlivní 
aura skupiny kondenzátorů o poloměru 40 cm, naproti tomu je časem ověřeno, že aura mobilního 
telefonu o poloměru několika metrů může lidské zdraví ovlivnit pouze plíživě.   
 
    Aura – první energetická složka každé hmoty – je známý název. V souvislosti se statickou 
elektřinou jsou neznámými názvy zóny a interzóny, druhá a třetí energetická složka každé hmoty. 
Zóny kopírují tvar aury jako slupky a v různých rozestupech, většími vzdálenostmi od zdroje nabývají 
obřích rozměrů a jejich dosah nelze zjistit. Nevíme proč, ale každá třetí zóna je desetkrát širší než 
první a druhá zóna. V prostoru mezi zónami se nacházejí energeticky slabší interzóny. Jsou zpravidla 
čtyři, v některých případech je jich více a vždy se nacházejí blíže u  zóny, která směřuje ke zdroji. 
Společně se zónami je jich velké množství a vytvářejí hustý trojrozměrný rastr – éter.  
 
     V oblastech jakékoliv hmoty, tj. i v oblasti plynných planet nebo mraků, se tedy vždy setkáme se 
třemi složkami statické elektřiny. Samostatnou auru, zóny a interzóny může mít  kámen, hromada 
kamení, budova, seskupení budov, člověk, lidmi zaplněný sportovní stadion,  potok,  bouřkový mrak, 
strom,  planeta – až  do okamžiku, než dojde ke kontaktu s aurou jiné hmoty. V takovém případě obě  
splynou v jednu energeticky společnou hmotu se společnými energetickými složkami. Tak to funguje 
v převážné většině případů, jsou ale i výjimky. Naše planeta Země má nepochybně největší auru 
podle pravidla, které výše uvádím, všechny aury na Zemi by tedy měly mít se Zemí auru společnou. 
Není tomu tak,  snad v budoucnosti něco napoví další výzkum. 
     
    Protínající se zóny a interzóny vyplňují povrch a okolní prostor naší nebo jakékoliv jiné planety. Tyto 
éterické složky jsou v prostoru celého vesmíru doslova všudypřítomné a od jejich proměnlivé éterické 
intenzity jsme schopni určit hustotou a složení jejich energetického zdrojového jádra, neboli 
strukturálního složení a podstaty jejich „mateřské“ hmoty. Každá hmota vytváří specifické šířky a 
vnitřní vzdálenosti mezi zónami a interzónami a také vytváří, resp. vysílá do okolního prostoru své 
specifické éterické složky – jakýsi  pro danou hmotu charakteristický čárový kód. Není daleko doba, 
kdy za pomoci speciálních snímačů a výpočetní techniky budeme schopni identifikovat druh, množství 
a vzdálenost určitých prvků pod zemským povrchem a to do vzdálenosti několika kilometrů. Na naší 
planetě se tedy vždy v souvislosti s éterem setkáme se zónami a interzónami.   
 
    Statickou elektřinu a její tři energetické složky využívají lidé již tisíce let. Einstein existenci éteru 
svou neochvějnou logikou  zavrhl a popřel. Éter nepodléhá gravitaci,  je nehmotný – éter je „nic.“ Není 
vidět, nelze změřit ani zvážit. Vypočítat jej neumíme „NIC“ tedy nemůže  existovat. Logika a znalosti 
současné fyziky nedovolují vědcům proti Einsteinovu vetu protestovat a existenci éteru znovu 
přijmout. Současná fyzika prostě není schopna na základě svých poznatků existenci éteru akceptovat, 
proto ji musí odmítat.  
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   Nehmotný nebo spíše jemně hmotný energetický éter však přesto existuje.  

    Existenci éteru podporuje také satelitní optikou zadokumentovaná skutečnost, že oblaky nevysílají 
blesky pouze k jiným oblakům nebo k zemi, ale také na druhou stranu, někam do neznáma, směrem 
od Země. Kudy a kam teče tato nesmírná energie? Důvod a princip tohoto jevu nebyl dosud nikde 
vysvětlen. Stejné fyzikální vakuum se týká vzniku energie až 1000 x energeticky vyšších nábojů 
blesků na Saturnu, jak je zdokumentovala sonda Cassini.   

     Einstein byl bezesporu geniální, nebyl ale neomylný. V současnosti již např. víme, že rychlost 
světla není rychlostí maximální. Za nějaký čas již budeme také vědět, že tím, kdo se s hypotézou o 
éteru zmýlil, nebyl Aristoteles, nýbrž Einstein. Někteří jedinci, kteří dokáží neopticky identifikovat 
pohybující se živou hmotu, např. člověka a to i často na značnou vzdálenost, hovoří mnohdy o tom, že 
„registrují“ pohyb lidské aury. Tento termín je ale zavádějící a nesprávný. Energeticky průměrný 
jedinec má auru  „tlustou,“ širokou, nebo spíše vysokou přibližně třicet centimetrů. Pokud tedy osoby 
s extrémně vyvinutou citlivostí registrují ve statické poloze pohyb éterických energetických složek 
pohybujícího se člověka, pak na značnou vzdálenost neregistrují pohyb samotné aury, nýbrž éterické 
prostorové „nárazy“ pohybujících se a od aury do okolního prostoru se „donekonečna rozprostřených“ 
éterických zón a interzón. 
          
      Energetická hodnota hmoty (hladina statické elektřiny)  vzrůstá např. s rostoucím tlakem na danou 
hmotu.  „Auru“ vody je možno mimo působícího tlaku také navýšit na ještě vyšší hladinu tepelným 
nebo mikrovlnným ohřevem. Dalšího energetického nárůstu u kapalin lze také docílit tzv. dynamizací. 
(V laboratoři dojde k dynamizaci prostým protřepáním, kterým docílíme mechanického intenzivního 
vzájemného tření molekul kapaliny s nádobou, ve které je kapalina umístěna. stejného efektu docílíme 
pouhým zmrazením vody. Zvýšeným vnitřním a vnějším třecím pohybem dynamizovaná mořská voda 
vykazuje u pobřeží vyšší vnitřní energetické hodnoty, jejichž navýšením dochází i k  zvětšení okolní 
aury, resp. její statické elektřiny). Pozoruhodné je, že každá hmota má svou „energetickou paměť.“ 
Znamená to, že např. nerost, který po vystavení značnému tlaku získá nárůst hladiny statické 
elektřiny, po odstranění působení tlaku svůj energetický náboj okamžitě neztrácí. Každá hmota má 
tedy určitou schopnost v sobě vytvořenou kosmickou energii na nějaký čas akumulovat. 
 
    Všichni známe místa jako jsou Lurdy, kde v souvislosti s vodními prameny došlo ke spontánnímu 
uzdravení. Ve většině případů jsou na těchto místech vystavěny poutní kostely nad vodními prameny.  
Mnozí skeptici hovoří o zázračných vyléčeních na takovýchto místech nebo o nečekaných vyléčeních 
v obyčejných termálních lázních s neskrývaným despektem. V těchto případech jde o energeticky 
upravenou vodu, neboť tato voda byla v hlubinách země vystavena značnému tlaku a byla zahřátá. Je 
známo, že v některých lázních získává voda také energii z hornin obsahující energeticky silné kovové 
rudy. Existují i  lázně, kde dochází k nečekaným uzdravením vlivem odebrané energie hlubinné vody 
od radioaktivních hornin, které obsahují např. vysoce energetický prvek uran. V některých lázních 
dochází k posílení tělesné energie pitím podzemní energeticky intenzivní vody, jinde zase přechází 
statická elektřina do těla při koupání, kdy dochází k plošnému přenosu statické elektřiny z nabité vody 
do organismu pacienta. Je známo, že nemocný člověk často nepotřebuje pro své vyléčení speciální 
léky, nýbrž pouze dostatek „vnitřní,“ tj. statické elektřiny, aby jeho tělo bylo schopno samo iniciovat 
léčebné procesy. Zejména starším osobám  často chybí dostatek energie k pro vyléčení jejich 
zdravotního problému. Tělesné buňky mají u některých lidí mnohdy podstatně nižší intenzitu statické 
elektřiny, než obsahují molekuly léčivé vody. Pobytem v energeticky vydatné vodě získávají buňky 
léčených osob vyšší energetickou hladinu na svých buněčných membránách, která je základním 
předpokladem správné funkce buněk a zároveň jakýmsi spouštěcím mechanismem pro jejich 
uzdravení. 
 
    Energetické složky statické elektřiny, mají ale v mnoha směrech velmi podobné vlastnosti jako 
energie elektrická. U složek statické elektřiny  také dochází    k fyzikálnímu jevu, který nazýváme „sání 
hrotem.“ Z oblastí vyšších energetických hladin se statická elektřina přesouvá do oblastí energií 
nižších. Zatímco u energie elektrické dochází k přesunu skokovou rychlostí, statická elektřina se 
přemisťuje mezi různými zdroji rychlostí mnohem pomalejší. Některé vlastnosti statické elektřiny jsou 
od energie elektrické ale zcela odlišné. Elektromagnetické vlny nepronikají Faradayovou klecí, u zón a 
interzón je tomu jinak. Umístíme-li do trezoru (zdroje statické elektřiny jakýkoliv jiný zdroj statické 
elektřiny, je s ním v interakci a výslednou hodnotou je součet obou energetických zdrojů.   
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       Stopy po manipulaci se složkami statické elektřiny a s éterem procházejí celé věky. Nahlédneme 
tedy do historie a budeme zde společně objevovat nezměrné úsilí našich předků, kteří velmi dobře 
znali rovnici přímo úměrného vztahu a souvislosti mezi intenzitou éterického potenciálu svého těla a 
zajištění svého pevnějšího zdraví.   
 
       Vyhodnotíme-li z hlediska stattické elektřiny megalitické stavby, zjistíme, že hornina ve tvaru hrotu 
umístěna do aury vodního toku, nebo do místa, které je aktivováno zónami vodního toku, získává od 
vodního zdroje energii a stává se menhirem. S ohledem na specifickou váhu a složení horniny získává 
stojící hrot – menhir - větší energetickou hodnotu, než by za stejných podmínek získal stojící hrot – 
člověk. Hornina funguje jako jakýsi energetický akumulátor. Horní více „dynamizované“ vodní toky 
s rychlejším průtokem a s kamenným podložím vykazují větší energii, než toky dolní s pomalejším 
průtokem po měkkém dnu. Dokazuje to i situování menhirů do prostorů horních vodních toků, zejména 
do prostorů jejich vnitřních ohybů, kde překrytím zahuštěné zóny vytvářejí vyšší energetickou hodnotu. 
Lze to snadno ověřit jednoduchým experimentem. 
        
      Horninu o výšce asi 2 metry ovineme plastovou hadicí. Hodnotou její aury můžeme manipulovat 
počtem závitů hadice, nebo množstvím protékající vody. K energetickému nárůstu ale nedojde nijak 
rychle. statická elektřina se přesunuje, jak jsme již uvedli, velmi pomalu. Nejde o „akceleraci,“ jako 
když v autě přidáváme plyn. Hmota horniny vykazuje značnou energetickou setrvačnost, 
k energetickému nárůstu bude docházet podle hmotnosti horniny po dobu několika desítek minut až 
hodin. Stejného energetického „dopingu,“ tj. nárůstu kosmické energie na buněčných membránách 
buněk lidského těla dosáhneme u osoby sedící na židli, která je desítkami závitů ovinuta plastovou 
hadicí s  protékající vodou. Horninu lze aktivovat nejen energií vodních toků (podzemní prameny, 
potoky, řeky, mořské proudy), ale i  jinými energetickými zdroji jako např.: kovy, ohněm, bouřkovými 
mraky a celou řadou jiných zdrojů. 
  
     Klasickým příkladem pro energetický zisk horniny z éteru byl menhir „Mené er Groah“ (zničil jej 
úder blesku), vysoký 23,5 metru, u Locmariaqueru v Bretani. Jde o případ ojedinělý, ale nadmíru 
poučný, který dokumentuje znalosti dávných kultur o energetických vlastnostech éteru. Stavitelům 
bylo uloženo na daném místě vybudovat energetický zdroj s požadovanou kapacitou. Nejsnadnějším 
řešením by bylo hmotu vysokého menhiru rozložit do více menhirů. To ale nebylo možné, protože 
v nízkých polohách neposkytovaly zóny éteru dostatečnou hodnotu - ta se nacházela nad zemským 
povrchem výše. Stavitelé byli tak nuceni požadavek řešit vysokým menhirem. Obelisky  budované 
v pozdějších kulturách měly stejnou energetickou podstatu jako menhir „Mené er Groah“.  
 
     Osaměle stojící menhir byl nejjednodušší megalitickou stavbou, která mohla lidem doplňovat 
energii. Pro doplnění či navýšení hladiny statické elektřiny v organismu nebylo ale nutné si sednout na 
několik hodin na vrchol menhiru. Bylo postačující, když se „léčená“ osoba nacházela pouze v prostoru 
aury menhiru nebo i v místě od menhiru vzdálenější zóny. Lidem neuniklo, že rychleji mohou získat 
větší množství energie v prostoru mezi dvěma nebo více menhiry, kde dochází k zahuštění jejich aury. 
To je inspirovalo k překrytí hrotu menhirů další horninou. Takto vznikl energeticky „hodnotnější“ 
dolmen. Dosud existující dolmeny lze počítat na statisíce. Dávní stavitelé dobře věděli, že není 
lhostejné, z jakého druhu hornin jsou „léčebné plošiny“ sestaveny. Snaha dosáhnout maximální 
hodnoty statické elektřiny a schopnost porovnat velikost vzájemné energetické interakce související s 
vnitřní chemickou strukturou jednotlivých druhů hornin přinutila dávné šamany a léčitele k mnohdy 
velmi náročnému transportu odlišných kamenů. Tito stavitelé museli energetické hodnoty vzniklých 
vzájemných interakcí velmi dobře znát, neboť přestože měli možnost na menhirovou hrotovou nohu 
položit desku vytvářející dolmen z kamene nacházejícího se v blízkém okolí, transportovali  
strukturálně chemicky odlišné velké kameny často z velkých vzdáleností.  
 
    Dalším vývojovým stupněm energetických staveb minulosti byly zikkuraty (Babylonská věž). Pokrok 
došel  postupem času k  poznatku, že hmota stavby, která získává energii z éterických zón, nemusí 
být monolit ani hornina, ale může to být také  hlína ve větším množství. Navíc v zikkuratech byla 
hmota stavby aktivována kovem (na vrcholu byla umístěna socha božstva ze zlata). V pozdějších 
dobách bylo těchto poznatků využíváno u všech megalitických i sakrálních staveb. Věže se zvony,  
minarety s pozlacenými kopulemi  apod. energii objektů dynamicky stále zvyšovaly. Nárůst statické 
elektřiny ale není možné pro zdraví člověka využívat donekonečna stále v přímé úměrnosti. Při 
budování sakrálních staveb se časem dospělo k poznatku, že více znamená méně, jinými  slovy - z 
hlediska poznatků současné vědy - bylo zjištěno, že překročení optimální hladiny náboje na 
buněčných membránách je pro zdraví člověka stejně nebo více nebezpečné, jako energetický deficit. 
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Hmota stavby musela být pečlivě vyvážena energetickým ziskem, délkou pobytu ve svatyni a počtem 
lidí uvnitř se nacházejících. Z těchto důvodů byly fary budovány mimo energetický dosah sakrální 
stavby. Energetické regulace bylo snadné dosáhnout počtem a výškou věží. Věže tak získávají energii 
ze tří zdrojů – při průniku zónami éteru,  podle známého jevu sáním hrotem a jsou aktivovány kovem 
zvonů. Nelze pominout polohu zvonů. V 15. a 16. století bývaly zvony zavěšovány také opačně než je 
obvyklé – srdcem nahoru. Bylo to výhodné zvláště pro těžké zvony, které tak bylo snadné rozhoupat – 
zvon se rozhoupal vlastní vahou a v pohybu dále udržoval šlapáním. Protože tento způsob 
zavěšování byl v 17. století považován za nekatolický, na většině věží byly takto umístěné zvony 
zavěšeny srdcem dolů. Jednoduchým experimentem je snadné prokázat, že zvony zavěšené srdcem 
dolů zvětšují základní energetickou hodnotu věže o 250 %. Pří zavěšení zvonu srdcem nahoru se 
základní energetická hodnota hmoty věže zmenší o 30 %. Tvar hmoty zvonu funguje podobně jako 
tvar hmoty vodního toku, kopule, nebo klenby: vytváří větší energetickou hustotu. Věže sakrálních 
staveb, které mají na svém vrcholu umístěný kalich (jde o podobný případ jako u zvonu zavěšeného 
srdcem nahoru), tím snižují energetickou hodnotu stavby. 
 
    Vypočítat optimální množství hmoty a výšku věží před započetím stavby  bylo s ohledem na vzniklé 
vztahy s energetikou okolních zón a interzón nemožné. Až v průběhu stavby se energetika objektu 
přizpůsobovala regulací objemu hmoty, množstvím kovů, energeticky silných krystalických 
polodrahokamů či výškou sacích hrotů na jejich optimální energetickou hodnotu. Charakteristickými 
energetickými znaky pro všechny druhy sakrálních staveb byla jejich nadměrná hmotnost, věže, oblé 
tvary a doplňkové aktivační prvky jako kovy, ohně apod.  
 
    Motivace budování menhirů, dolmenů, kromlechů, mounds, mohyl a jiných podobných staveb byla 
obyčejně vysvětlována důvody astronomickými, kalendářními, zemědělskými a rituálními. Nelze se 
tomu divit, známé skutečnosti nemohly jiná zdůvodnění nabídnout. Ale jsou zde ještě mnohem 
záhadnější megalitické stavby – tisíce kamenných koulí o hmotnosti až 15 tun. Nacházejí se 
v Kostarice, také na jiných místech amerického kontinentu, a některé dokonce poblíž severního pólu. 
Pokusy o jejich zdůvodnění nebyly přesvědčivé, ale chápu to, bez znalostí struktury éteru to není 
možné. Hornina ve tvaru koule umístěná v zóně éteru, je energeticky aktivována  a stane se 
samostatným zdrojem, který do prostoru vyzařuje kulovité zóny. Ty protínají jiné energeticky silnější 
éterové zóny, jsou s nimi v interakci, a svou vodivostí přivedou do místa, kde je umístěna kamenná 
koule větší množství kosmické energie. Je pravděpodobné, že kamenné hlavy Olméků přibližně o 
stejné hmotnosti, mohly mít podobnou funkci. 
 
    Na planině Nazca jsou zvýrazněny zóny éteru v rovině terénu. Umělé podzemní toky sloužily 
k propojení zón a tak mohla být energie směrována na jiné místo. Neklamným důkazem o 
energetickém posílení zón na planině Nazca jsou řady kamenů umístěných v těsné blízkosti některých 
zón (kameny jsou se zónou v interakci).    
 
    Současná architektura se energetikou staveb nezabývá, některá stavba může být „rakovinový 
dům“, nebo pouze plíživě negativně ovlivňuje své obyvatele. Skeptici mohou namítnout, že na 
ocelových konstrukcích mrakodrapů  a jejich výškou by se negativní vliv musel výrazněji projevit. 
Vysvětlení lze nalézt v historii, když na americkém kontinentě lidé budovali více než sto tisíc mounds, 
důsledně dbali na to aby hliněné valy nebyly založeny na skalním podloží, ale pečlivě jej od nich 
odizolovali organickou hmotou. Stejné technologické postupy respektovali lidé i na evropském 
kontinentě při budování mohyl. Při stavbě mrakodrapů si nelze ani představit, že by mohly být 
založeny jinak než na pevném skalním podloží. Z toho lze odvodit, že kontakt stavby s kamennou 
základní spárou funguje jako uzemnění s tím, že energii odvádí do země. Jinak tomu ale mohlo být u 
některých nízkopodlažních staveb, založených na hliněných základových spárách. V těchto 
souvislostech by mohlo být zajímavé statisticky vyhodnotit úmrtnost v různých nemocnicích. 
 
    Je nelehké uvěřit skutečnosti, že již lidé v dávnověku disponovali vědomostmi o éterické energii, 
kterou se naše civilizace bude učit poznávat. Průběh dvacátého století, kdy se tisíce vědců marně 
snažily odhalit tajemství megalitické kultury, potvrzuje, že vysvětlení se nenachází v oblasti známých 
skutečností. Odpověď na stavební hádanky naší historie je nutné hledat jinde. 
 
Ćerven 2006 
 
Golanské výšiny 
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Golanské výšiny o rozloze asi 1250 kilometrů čtverečních jsou důležitou pramennou oblastí, 
zásobující vodou čtyři státy. Nadměrná přítomnost statické elektřiny zde vyplývá z velkého počtu 
megalitických staveb.  Zdejší kruhová stavba o průměru 159 metrů se skládá z pěti koncentrických 
kruhů vyskládaných z volně ložených kamenů o celkové hmotnosti asi 37 000 tun. Největší použité 
kameny váží kolem 20 tun. V okolí této stavby se nachází i na 8 500 dalších dolmenů a menhirů, z 
nichž největší váží 50 tun a jsou vysoké až 7 metrů.  
 
Golanské výšiny z hlediska výzkumu statické elektřiny lze považovat za ojedinělou přírodní laboratoř, 
ze které lze získat důležité historické informace. Pro současnou vědu téměř neznámá statická 
elektřina, se v historii stala podstatou pro veškeré megalitické stavby vybudované na celé Zemi. Nové 
poznatky o vlastnostech statické elektřiny, které popisuji v  http://www.miroslavprovod.com umožňují 
pokračujícím výzkumem proniknout hlouběji do tajemství konstrukcí megalitických staveb 
s kombinacemi odlišných druhů hornin jako např. Stonehenge, Machu Picchu a mnohé další.   
 
Megalitické stavby měly stejnou funkci, ve své hmotě akumulovaly statickou elektřinu, kterou získávaly 
z různých zdrojů. Na Golanských výšinách jsou zdrojem převážně podzemní prameny, od kterých 
získávají megality náboj statické elektřiny. „Elektronika lidského těla“ pro zajištění funkčnosti všech 
orgánů odebírá statickou elektřinu z buněčných membrán, kde ji neustále doplňují mitochondrie. 
Různými experimenty lze prokázat, že náboj lidského těla lze doplnit i jiným způsobem – pobytem 
v blízkosti většího náboje statické elektřiny, který samovolně předává energii buněčným membránám. 
Přesun energie probíhá pozvolna, v případě z horniny do lidského těla přibližně v desítkách minut. 
Z toho vyplývá, že megalitické stavby, a v pozdější době i sakrální stavby, byly budovány především 
pro zdravotní účely.   
 
Golanské výšiny jsou velkou nápovědou, která vyžaduje rozsáhlejší výzkum. Mám na mysli získání 
statistických údajů o všech megalitech v této oblasti, a to především z jakých druhů hornin byly 
vybudovány jednotlivé dolmeny a jejich chemické složení. Nadměrný počet dolmenů s ohledem na 
počet obyvatel napovídá, že zde nemohlo jít pouze o doplňování tělesné energie. Z kombinací hornin 
u mnohých staveb tohoto druhu lze odvodit, že nebylo lhostejné, jakým druhem horniny statická 
elektřina prochází. Je pravděpodobné, že byla ovlivněna chemickými vlastnostmi horniny, které 
transportovala na buněčné membrány lidského těla. Pokud se prokáže kombinace druhů hornin u 
dolmenů, vyplyne z toho, že byly cíleně budovány pro léčení různých tělesných anomálií.    
 
Velká seskupení megalitů nejsou jen na Golanských výšinách, ale na různých místech po celé Zemi. 
Získání více statistických údajů z jiných míst by umožnilo kvalitnější hodnocení technické úrovně 
dávných kultur a další nové poznatky nejen z historie, ale také o statické elektřině. Z ekonomického 
hlediska může znovuobjevená energie přinést lidem v mnoha oborech četné motivace.  
 
Leden 2009-01-06 
 
 
Další záhady megalitů 
 
V průběhu výzkumu megalitů bylo empiricky prokázáno, že byly budovány pro akumulaci statické 
elektřiny. Statisíce nejrůznějších megalitů rozmístěných po celé Zemi vyvolává otázky, na které 
neznáme odpověď. Neznámé vlastnosti statické elektřiny, které jsou podstatou megalitů, vytvářejí 
nepřekonatelnou překážku nejen pro jejich hodnocení ale také pro pokrok v jiných oborech. Statická 
elektřina je přírodní síla, která je součástí veškeré hmoty. Skutečnost, že lze empiricky nalézt některé 
její dosud neznámé vlastnosti napovídá, že v této oblasti nám něco důležitého uniklo. 
 
Neměli bychom provádět hodnocení historie z hlediska našich poznatků, které nás pro nedostatek 
informací směrují k mylným závěrům. Jako příklad mohu uvést jazykové bariéry. Pokud byly dolmeny, 
viklany, hliněné valy, pyramidy i jiné struktury stavěny po celé Zemi, je třeba vysvětlit, jakým 
způsobem byly potřebné informace pro jejich budování doručeny nejen přes oceány, ale také přes 
jazykové bariéry na statisíce míst do všech kontinentů. Na to nelze odpovědět, vysvětlení se skrývá 
v dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny. Lze si ale z toho vzít poučení a usměrnit uvažování 
v tom smyslu, že od tehdejších lidí se můžeme také něčemu přiučit.  
 
Megalitické záhady se snadněji chápou v souvislostech. Na ostrově Sardinia bylo postaveno 
z balvanů bez malty větší množství kruhových staveb o různých velikostech nazývaných Nuraghy. 
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Byly budovány v době bronzové a do dnešní doby se jich zachovalo asi 7 000. Jejich význam 
budování dosud nikdo neobjasnil. Další nevysvětlitelnou záhadou je 40 000 kruhových staveb v Irsku. 
Všechny mají podobnou architekturu, liší se však stupněm členitosti a tím i hmotností stejně jako 
Nuraghy na ostrově Sardinia. Podobné stavby jsou také rozmístěny na Aranských ostrovech, z nichž 
největší zaujímá plochu několika fotbalových hřišť. Tvoří ji čtyři valy vysoké 1,7 metru, jejichž šířka 
činí 5 metrů. Všechny kruhové stavby mají společný znak, nemají okna ani cimbuří a rovněž 
postrádají vodní zdroje. Mezi třetím a čtvrtým valem je umístěno tisíce špičatých kamenných bloků 
s ostrými hranami (sání hrotem), které dosahují výšky hradeb. Z hlediska naší doby neexistuje k jejich 
budování žádný zřejmý důvod. Erich von Daniken dává uvedené stavby do souvislosti se zříceninami 
Velkého Zimbabwe a připomíná, že podobných areálů známe v současné době přibližně sto padesát. 
Souhlasím s panem Danikenem, uvedené stavby je nutné dát do souvislosti, byly budovány za 
účelem propojení éterického rastru, který je vodivý a mohl být využit také k přenosu informací.  
 
Z tibetských modlitebních mlýnů, které produkují energii rotací kovových válců třením dvou odlišných 
hmot – vzduchu s kovem, lze odvodit, že ve vysokých polohách se nenacházejí stejné energetické 
zdroje jako v polohách nižších.    
 
V jiném případě se podařilo českým vědcům prokázat, že prostor pod vodiči vysokého napětí má 
prokazatelný vliv na chování zvířat. „Pokud se zvěř pod vodiči vysokého napětí chová jinak než 
obvykle, musí u ní nepochybně docházet ke změnám na mozkové, buněčné i molekulární úrovni,“ 
říká profesor Hynek Burda Z Essenu.  
 
Vědci přišli loni s překvapivým objevem, že stáda krav nebo jelení a srnčí zvěře se při pastvě a 
spánku otáčejí vždy tak, aby jejich těla mířila od severu k jihu. Nyní přicházejí s  poznáním, že zvěř 
tuto svoji schopnost ztrácí pod vedením vysokého napětí. Chová se zcela chaoticky a staví se při 
pastvě do nejrůznějších světových stran. Jakmile se zvěř od vedení vysokého napětí vzdálí při pastvě 
či spánku, opět srovná svá těla do severojižního směru. Rušivý efekt u chování zvěře je 
pozorovatelný asi do padesáti metrů od vysokého napětí. Vědci přiznávají, že otevírají dveře do 
prostoru, o němž jen tuší co vše může skrývat.  
 
K uvedenému poznatku vědců mohu dodat, že negativní vliv vysokého napětí lze sledovat nejen u 
zvěře, ale také u řidičů motorových vozidel. V blízkosti mého bydliště již řadu let sleduji na komunikaci 
zvýšený počet dopravních nehod, kterou v desítkách kilometrů po obou stranách kopíruje rozvod 
vysokého napětí. Podrobněji se o tom rozepisuji v dřívějších publikacích. 
 
Kritickou vzdálenost padesát metrů od vysokého napětí považuji za důležitý poznatek, který budu 
dále prověřovat. Podle mého výzkumu uvedená vzdálenost zasahuje již do zón a z toho 
pravděpodobně vyplývá, že zóny zvětšující vzdáleností od zdroje rozptylují svou energetickou 
hodnotu.  
 
Trojrozměrný éterický rastr vytvářejí náboje statické elektřiny, lze to prokázat řadou experimentů, 
které popisuji na webu. Jde ale pouze o malou nápovědu pro další výzkum. Pro správnou orientaci 
bude nutné nejprve zaměřit a zmapovat zóny největších zemských nábojů – mořských proudů, 
veletoků a další zóny velkých konstantních nábojů.  
 
Poučné bude také zjištění, k jakým změnám dochází v éterickém rastru, když se v každém okamžiku 
na naší planetě odehrává asi 1800 bouří a každou vteřinu se rozzáří přibližně stovka blesků. Roční 
počet blesků na Zemi se odhaduje na 3 miliardy, roční počet bouřek na Zemi okolo 16 miliónů. 
Domnívám se, že pokud nedoplníme informace v této oblasti fyziky, nebudeme schopni řešit nejen 
otázky dávné historie, ale i mnoha jiných případů.   

 
Květen 2009 
 
 
Kruhové stavby 
 
 
Po celé Zemi je velké množství kamenných kruhů, označovaných jako astronomické kalendáře pro 
stanovení doby slunovratu nebo místo pro rituální úkony. Nejstarší z nich byl vybudován v Nabta 
Playa dva tisíce let před stavbou první egyptské pyramidy.  
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Pro situování kruhové stavby do energetického místa bylo nutné znát vlastnosti statické elektřiny. 
Tehdejší stavitelé nutně museli vědět, že seskupení každé hmoty vytváří náboj, který produkuje mimo 
aury ještě zóny a interzóny. Také museli vědět, že zóny vytvářejí nad Zemí trojrozměrný vodivý rastr 
(éter), který se v místě křížení zón projeví jako náboj s větší energetickou koncentrací. Toto místo pak 
stanovili jako střed kruhové stavby. Akumulovaná energie hornin ohraničující auru zvyšovala náboj 
uvnitř kruhu. Někde byl kruh označen jen malými kameny nebo pouze rýhou v terénu. V těchto 
případech nebylo nutné s energií manipulovat, ale jen označit hranici energetického místa. Kruhové 
stavby byly využívány pro doplnění tělesné energie, ale také mohly být využity pro účely rituální.   
 
Budovatelé kruhových staveb museli znát také další vlastnosti statické elektřiny, totiž - že náboje 
kontaktem aury s jinými náboji splynou v jeden společný, ale také, že energeticky větší náboj předává 
samovolně energii náboji s menší energetickou hodnotou. Lidé shromáždění uvnitř kruhové stavby 
měli společný náboj, který měl hodnotu součtu nábojů všech přítomných. Aby společný náboj skupiny 
lidí mohl získat energii z hmoty stavby, musel náboj kruhové stavby mít energetickou hodnotu větší. 
Pro menší počty lidí byly budovány na energetických místech menhiry, viklany, dolmeny, mounds i jiné 
stavby.   
 
Další vlastnosti náboje statické elektřiny ve své hmotě skrývá nejznámější kruhová stavba 
Stonehenge v horizontálně uložených horninách, které byly dováženy z velké vzdálenosti, i když 
hornin, ze kterých byly vybudovány svislé kvádry, byl v blízkém okolí dostatek. Podobné kombinace 
hornin odlišného chemického složení jsou také na jiných stavbách, jako např: na Machu Picchu, 
pyramidách a mnohých dalších. Z toho lze logicky odvodit, že energie procházející horninou je 
ovlivněna jejím chemickým složením.  V průběhu dřívějších experimentů jsem tyto kombinace nábojů 
zaznamenal, ale nevěnoval jsem jim větší pozornost. Je nutné tyto pokusy s různými hmotami ve 
větším měřítku opakovat s mnohem větší četností.     
 
Pokud jsem dříve prezentoval statickou elektřinu jako kosmickou energii, obával jsem se v její 
souvislosti použít termín antigravitace, protože neznámou kosmickou energii věda nebrala nikdy 
vážně. Jinak je tomu s málo známou největší přírodní silou - statickou elektřinou. Je součástí veškeré 
hmoty a je nezbytné ji respektovat. Zde ovšem dvojnásob platí - co neznáme, nemůžeme hodnotit. 
Nejprve je nutné vše dokonale poznat. 
 
Zahi Hawass ve své knize “Pyramidy” uvádí: „Některé hrobky jsou zahloubené a přikryté 
obdélníkovými kamennými bloky o velikosti několika nákladních vagónů nebo malých domů“.  
 
V Baalbecku jsou uloženy dva tisícitunové kvádry, třetí je dosud v lomu. Větší množství 
transportovaných statunových hornin je i na jiných místech. Nemohu akceptovat takové experimenty, 
jestliže někdo rozhýbá sochu na Velikonočním ostrově o hmotnosti 15 tun, nebo když transportuje 
horninu o stejné hmotnosti lidskou silou a věda z toho učiní závěr, že tak byly transportovány horniny i 
větších hmotností. Uvěřím, když stejný pokus bude opakován s horninou o hmotnosti alespoň jedno 
sto tun, což ovšem předem vylučuji jako technický nesmysl. Do té doby pro mne bude platit pro vědu 
kacířská věta: „Dávné kultury znaly tajemství antigravitace“. Budovatelé megalitických staveb při 
transportu nadměrných hmotností hornin disponovali pouze lidskou silou a znalostmi o statické 
elektřině. Musíme tedy hledat vysvětlení v oblasti statické elektřiny, lidskou silou se nebudeme dále 
zabývat, byla by to ztráta času.  
 
Historie popisuje neuvěřitelné události o lidech plujících vzdušným prostorem bez pomoci jakéhokoli 
technického zařízení. Zdařilou levitaci pozoroval dokonce i císař František I. se svými dvořany. 
Hrdinou neobvyklé produkce byl mystik Schindler, který se holedbal, že se pouhou silou vůle vznese 
kdykoli do výše a může tam setrvat alespoň čtvrt hodiny. Panovník se rozhodl jeho tvrzení prověřit. 
Svědectví o úspěchu zkoušky se zachovalo, díky svobodnému pánovi du Prel. Panovník dal z 
vysokého sálu císařského hradu odstranit lustr a místo něho nechal umístit sto dukátů. Ty si měl 
ponechat Schindler, pokud by se mu je podařilo bez jakýchkoli pomůcek sundat. Schindler se asi 
minutu namáhavě rozcvičoval, ale nakonec se skutečně dokázal vznést a peníze uchopit. Potom se 
pod stropem obrátil do vodorovné polohy a několik minut ležel v prostoru, jako by si chtěl po námaze 
odpočinout. Nakonec se pomalu snesl zpět na podlahu."  
 
Český badatel Břetislav Kafka ve své knize „ Nové základy experimentální psychologie“, která byla 
poprvé publikována téměř před sto lety, napsal: „Vlastnosti magnetismu a přidružených jevů jsou 
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nevyčerpatelné. Za hlubokého spánku (daleko hlubšího než při snech) subjektu či media, 
automatického nebo mechanického, může vlivem magnetismu nastat přerušení přitažlivosti zemské až 
vznesení se subjekta (levitace). Podmínkou je odejmutí jeho osobního magnetismu nejméně šesti 
osobami, jež spojením rukou vytvoří řetěz, uzavřený sedícím subjektem. Myšlenka musí být jednotná, 
nerušená, spíše flegmatická. Je-li mezi členy řetězu skeptik, pokus se nezdaří. Musí tudíž všichni 
zúčastnění dětinsky věřit (mít naprosto oddanou víru)“.  
 
Tento jev si vysvětluji tak, že u pokusné osoby šlo o snížení tělesného náboje statické elektřiny, jehož 
energii převzalo šest osob. Snížení náboje hmoty u hornin bude mít pravděpodobně jiný průběh, ale 
bude přiměřený technickým možnostem tehdejší doby. Bohužel, pro podobné pokusy nemohu zajistit 
osoby s požadovanými vlastnostmi, ale existuje dostatečný počet skupin zabývající se 
parapsychologií. Členové těchto skupin mají zvýšený zájem o výzkum dosud nevysvětlených 
přírodních jevů, mají tedy motivaci pro opakování experimentu a najít vysvětlení. Za úspěšný výsledek 
pokusu lze považovat i „pouhé„ snížení hmotnosti figuranta. Zatím je to jediná stopa, která napovídá, 
jakým směrem dále postupovat. Je proto nanejvýš nutné co nejdříve začít. Pokud se podařilo 
empiricky proniknout do některých základních vlastností statické elektřiny, lze uspět i při dalším 
výzkumu dosud neznámých jevů. 
 

Viklany (balanced rocks) 

Viklany jsou horniny o velké hmotnosti a stejně jako menhiry, jsou umístěny v místech soustředění 
kosmické energie. Od menhirů se liší oblejším tvarem a uložením na malé ploše. Jejich přesné 
vyvážení jim umožňuje kyvadlový pohyb, do kterého jsou uváděny větrem. V minulém článku popisuji 
experiment, který prokazuje, že hmota kyvadlovým pohybem získává energii.  

Dále se budu zabývat závažnou informaci o viklanech, kterou lze dedukcí získat na vyhledávači 
GOOGLE – obrázky, po zadání hesla „balanced rocks“. „Viklany jsou rozmístěny ve velkém 
množství na pěti kontinentech“. Tato skutečnost vylučuje jakékoliv diskuse o tom, zda dávné 
civilizace přes velké vzdálenosti mohly mezi sebou komunikovat. Na otázku, jakým způsobem si 
předávali informace, neznáme odpověď. Máme ale dostatek organizačních zkušeností, abychom 
mohli konstatovat, že bez komunikace a koordinace není možné stavět tisíce viklanů po celé Zemi. 
Transport sta tunových hornin po neupraveném terénu, mnohdy na vrcholky hor, jejich náročné 
vyvážení umožňující kyvadlový pohyb, je pro naši technicky vyspělou civilizaci neřešitelný úkol. Pokud 
dávné kultury tento úkol zvládly, nelze pochybovat o tom, že k tomu používaly pro nás neznámé 
technologické postupy.  

V souvislosti s viklany neobstojí obvyklé zdůvodnění megalitů, že byly budovány pro účely rituální, 
zemědělské a astronomické. K podstatě viklanů se můžeme přiblížit pouze za předpokladu, že 
odložíme učebnicovou představu o lidech s kamennou sekerou a budeme uvažovat tak, že 
máme co činit s technicky vyspělou kulturou, která v neznámém směru vývoje naši civilizaci 
předstihla. V tomto smyslu budu rozvíjet úvahy o megalitech v souvislosti s poznatky empirického 
výzkumu o nových vlastnostech hmoty. Pokusím se vysvětlit, jakým způsobem lidé v pravěku si mohli 
předávat informace přes velké vzdálenosti prostřednictvím viklanů  

Menhir je hornina umístěná v místě zdroje energie, ze kterého samovolně přejímá energii. V době 
budování menhirů byly na Zemi pouze přírodní zdroje kosmické energie, podzemní prameny, potoky, 
řeky, veletoky, mořské proudy, bouřkové mraky a další. Energetické hodnoty uvedených zdrojů nebyly 
stálé, byly ovlivněny měnícími se průtoky vodních toků i změnami dalších zdrojů. Menhiry to ovlivnilo 
tak, že jejich energetické složky byly v neustálém pohybu, při kterém zóny i interzóny měnily své 
rozestupy. V dobách sucha nelze zóny identifikovat. Pro přenos energie je zapotřebí, aby se zóny 
jednotlivých zdrojů stále překrývaly, to ale zóny menhirů svou nestabilitou nemohly zajistit. Menhiry 
pro labilitu energetických složek nebylo možné využít pro přenos energie. 

Způsob, jakým lidé v pravěku vyřešili tento problém, zaslouží obdiv. Kyvadlovým pohybem zabudovali 
do horniny vlastní zdroj, který kompenzoval změny a výpadky vnějších zdrojů - fungoval jako 
stabilizační prvek. Energické složky viklanu se tak staly nepohyblivé a mohly být využity pro 
plynulý přenos energie. Na http://www.miroslavprovod.com , Chapters / 2003, NO, 6, jsou graficky 
znázorněny energetické složky dvou zdrojů, které se vzájemně překrývají. Jak mezi oběma zdroji 
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dochází k přenosu energie prostřednictvím protínajících se zón, popisuji v přiloženém textu. Viklany 
tedy mohly fungovat pro přenos energie podobně, jako retranslační stanice naší doby. Viklany mohly 
transportovat energii dvojím způsobem. Mohly mít vlastní přenosovou síť, nebo jen propojovaly zóny 
mořských proudů, veletoků a jiných velkých zdrojů do společné sítě, jak se to jeví na planině Nazca.  

Všechny megalitické stavby na celé Zemi mají stejnou podstatu, ve své hmotě akumulují statickou 
elektřinu, kterou lidé využívali k ozdravným, ale také k jiným účelům. Stavby musely splňovat základní 
podmínku - být situovány do energetické složky statické elektřiny. Regionální odlišnost tvarů 
megalitických staveb byla obvykle přizpůsobena místním materiálovým zdrojům a dalším podmínkám. 
Na americkém kontinentě byly budovány převážně hliněné valy (mounds), u kterých nebyla zapotřebí 
řemeslnická zručnost. Vyspělejší kultury budovaly pyramidy, zikkuraty nebo jiné náročnější stavby. 
Byly také budovány velké stavby s energetickou regulací jako např. Teotihucán, San Lorenzo, Planina 
Nazca, Laos - kamenné džbány, Pyramida Akapana nebo Osireion,  

Další kategorií megalitických staveb jsou Velikonoční ostrov, Nan Madol, Zimbwabve a další. Tyto 
pravděpodobně zajišťovaly propojení a snad i zesílení zón při velkých vzdálenostech. Stavby jako 
Teotihucán, San Lorenzo nebo pyramidy, vyvolávají otázku, zda kosmické energie nemohlo být 
využíváno k náročnějším energetickým úkolům. 

Prostřednictvím viklanu jsme získali z historie nápovědu, že také pohybem hmoty lze získat energii. 
V souvislosti s předchozími poznatky, lze od dalšího výzkumu očekávat zajímavé výsledky.   

Leden 2008 

Náboj lidského těla 

Nové znalosti o vlastnostech statické elektřiny, objasňující energetickou podstatu budování 
megalitických staveb, nabízejí také vysvětlení jiných nepoznaných jevů.  Budování megalitů pro 
ozdravné účely je jen výchozí poznatek. Z mnoha nápověd vyplývá, že tehdejší lidé také znali způsob, 
jak prostřednictvím jiných nábojů energetickou hodnotu lidského těla zvětšovat nebo zmenšovat. 
Současná věda o náboji lidského těla uvádí, že napětí na buněčných membránách se pohybuje v 
rozmezí mezi 30 až 80 mV a kapacita buněčných membrán vykazuje hodnotu 1µF na cm². Manipulací 
s uvedenými hodnotami se medicína nezabývá. 
V historii se nachází více nápověd pro ovlivňování náboje lidského těla. Mimo energeticky upravených 
hornin to byly také na povrch vytékající vodní prameny. Lidem neuniklo, že pramenitá voda se 
vyznačuje léčivými vlivy. Obvykle takové místo dávalo podnět k založení poutního místa a vybudování 
sakrální stavby. Ta ve své hmotě akumulovala statickou elektřinu vodního toku, ze které lidé získávali 
energii podobně jako z menhiru. Stejně jako v Lurdech v ojedinělých případech se poutník uzdravil. 
Většina zaznamenala úbytek únavy, lepší náladu apod.  
Léčivý energetický efekt vody není trvalý. Pokud není v určité době zkonzumována, její náboj se 
pozvolna ztrácí přechodem do menších nábojů. Ve vodě zůstávají pouze minerály jako u všech 
prodejných minerálních vod.  Vrátit vodě energetickou hodnotu je snadné, lze tak učinit jejím 
protřepáváním, zmrazením nebo kontaktem větších nábojů. Léčivý efekt nelze ale paušalizovat. Je 
pravděpodobné, že lidé mají na buňkách odlišné energetické hodnoty a jinou potřebu minerálů, proto 
každý jedinec asi potřebuje jinou dávku statické elektřiny v kombinaci s různými minerály.  
Energetické a chemické spolupůsobení nelze dosud vysvětlit, stejně jako nelze stanovit optimální 
velikost náboje lidského těla. Neustále se nacházíme v energetickém rastru nejrůznějších nábojů, 
které nás energeticky ovlivňují. K základním informacím se ale můžeme přiblížit velkým množstvím 
statistických údajů, které lze získat experimenty.  
Pro výzkum manipulace s nábojem lidského těla nemusíme čekat na sestrojení měřicího přístroje. 
Budovatelé megalitů nepochybně k tomuto účelu používali také mnohem jednodušší instrumenty, 
půjdeme tedy jejich cestou a identifikace budeme provádět virgulí. Časy, kdy byla virgule 
zpochybňována, lze označit jako minulé. Virgule reaguje na souhlasnou polaritu náboje známou 
odpudivou silou.  Vysvětlení proč nereaguje v rukou každého jedince, spadá do oblasti dosud 
neobjasněné vlastností statické elektřiny -  polarity nábojů. Byla to virgule, která umožnila proniknout 
do tajemství megalitů a objevit dosud neznámé vlastnosti statické elektřiny. Nepochybuji o tom, že 
pomocí virgule lze učinit také první kroky ve výzkumu nábojů buněčných membrán. To ale vyžaduje 
získání statistických údajů z velkého množství experimentů pomocí zájemců o tuto problematiku.  
Každému, kdo projeví na kolektivním experimentu zájem, mohu doporučit seznámit se s obsahem 
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článků "Dowsing versus aura" a "Diagrams" na http://www.miroslavprovod.com/ , kde popisuji 
technologické postupy při identifikaci nábojů. 
Velikost aury lidského těla, která kopíruje jeho tvar, je mnohem snadnější určit, když tělo přizpůsobíme 
tvaru koule tak, že se posadíme na schod a hlavu položíme na kolena. Virgulí identifikujeme poloměr 
a vypočteme objem koule. Nelze ale požadovat např. u lidí, kteří opouštějí sportovní stadion, nebo při 
podobné příležitosti, aby si sedali na schod. Vyřešil jsem to tak, že identifikuji velikost aury u lidí v 
místě hrudníku s tím, že jde ve všech případech o stejný zlomek aury. To je pro hodnocení a statistiku 
dostačující.  
Velikost aury je přímo úměrná napětí na buňkách, její snadná identifikace umožňuje mít neustále pod 
kontrolou energetickou hladinu těla. Mohu proto doporučit získávat takto statistické údaje ve všech 
situacích. Zda je lůžko mimo škodlivé silné zóny, zjistíte identifikacemi velikosti aury před a po spánku. 
V tomto případě může být velikost aury značně ovlivněna kovovým lůžkem. Poučné bude také 
identifikovat spolujezdce v různých dopravních prostředcích před jízdou a po jejím ukončení, stejně 
jako před a po návštěvě shromaždiště lidí. Budete udiveni, co s energetikou těla učiní alkohol i se 
značným časovým odstupem. Neméně zajímavé bude sledovat auru na lidech závislých na nikotinu, 
alkoholu, drogách, u gamblerů, bezdomovců, lidech postižených určitou nemocí (od onkologa jsem 
získal informaci, že jeho nejvážnější pacienti mají auru 15 cm), apod. Získané informace lze ještě 
upřesnit údaji: muž, žena, věk.  
Nebude snadné se přiblížit k poznatkům dávných kultur, o kterých jsme měli mylnou představu. 
Můžeme ale z průběhu dalších výzkumů očekávat další překvapující zkušenosti. 
 
Listopad 2009 

Fyzika v době megalitů    

V průběhu více než dvaceti let jsem zrealizoval stovky experimentů, které byly ve většině případů 
motivovány snahou odhalit důvody a příčiny nedostatečně osvětlených a ne vždy přesvědčivě 
vysvětlených pracovních činností dávných civilizací. Při těchto pokusech jsem dospěl ke zjištění, že 
mnohé  prehistorické pracovní aktivity zaniklých kultur byly evidentně motivovány snahou využít 
poznatky o atributech statické elektřiny. Ani v odborných publikacích jsem se nedozvěděl žádné 
informace o škále následně zjištěných vlastností statické elektřiny. Nelze tedy vyloučit, že ani do 
současnosti nebyly nikde publikované. Z tohoto důvodu připouštím, že by se mohlo jednat o zcela 
nové poznatky.      

Čtyři pravděpodobně dosud nepublikované vlastnosti statické elektřiny ukázaly na motiv realizace 
mnoha megalitických a sakrálních staveb. Bez spojitosti s těmito novými poznatky  o vlastnostech 
statické elektřiny nebylo možné přesvědčivě a logicky vysvětlit mnohdy zdánlivě zbytečné stavební 
aktivity našich předků. Při odůvodňování vzniku mnoha staveb naší historie si historici i archeologové 
často vypomáhali všemohoucím souslovím "rituální", či "kalendářní důvod". Všichni badatelé, či vědci, 
kteří se "opovážili" spojovat vědomosti dávných kultur s novodobými fyzikálními poznatky o energiích, 
byly mnohdy v oboru všeobecně uznávanými kapacitami zesměšňováni a puncováni kacířským 
cejchem učebnicové nevědomosti. Předestřené čtyři vlastnosti statické elektřiny nejsou však ani 
zdaleka spásou pro všechny obtížně vysvětlitelné záhady naší historie. V některých případech nové 
poznatky o vlastnostech hmoty ve spojitosti s nábojem statické elektřiny umožňují vysvětlení 
stavebních záhad historie pouze částečně, což nám nepřímo napovídá, že dosud nezjištěných 
vlastností statické elektřiny, může být podstatně více.  

Je nade vší pochybnost, že při vysvětlování motivů vzniku mnoha složitějších, ale i těch 
nejjednodušších dávných staveb, dochází k nesprávné interpretaci některých částí historie. Je tedy 
nezbytné posuzovat logické důvody vzniku předmětných staveb v kontextu s novými fyzikálními 
poznatky, z čehož vyplyne fakt, že nevědomost, resp. "vědomost"zaniklých kultur předčila v mnoha 
sférách historie poznatky novodobé.  "Rituální dogmata" bude nutno nahradit novými energetickými 
poznatky, čímž vytvoříme v některých historických etapách nejen reálný obraz vývoje světových kultur, 
ale také "odrazový můstek" pro další výzkum.  

Zde ale často vzniká již výše předestřená "vědecká" překážka, která mnohého zájemce o moderní 
výzkum odradí. Tou překážkou, která psychologicky svazuje myšlení mnoha po pravdě prahnoucích 
badatelů, jsou skeptici. Skeptici, ve snaze se zviditelnit, nelze-li toho dosáhnout na poli vědy jinak, 
zastávají funkci vědeckých inkvizitorů. Být skeptikem je velice snadné, na nové myšlenky lze paušálně 



42 

odpovídat "Nelze posuzovat to, co nelze dát do souvislosti se známými skutečnostmi". Odmítají 
respektovat fakt, že všechna nová poznání se ve většině případů nacházely za mantinely známých 
skutečností.  

Zarmoutilo mne například, když skeptici v České Republice udělili bludný balvan Erichu von 
Danikenovi. I kdyby Daniken nepřinesl ve své tvorbě ani jednu zásadně převratnou myšlenku, učinil 
pro propagaci historie více, než všichni čeští inkviziční skeptici dohromady. Daniken svým rozsáhlým 
dílem inspiroval ve světě statisíce badatelů - tisíce jiných si zásluhou jeho práce zvolili svůj životní 
badatelský obor. A v neposlední míře po staletí opomíjené Danikenem popsané historické památky v 
současnosti téměř praskají pod nátlakem zvědavých turistů ve švech. Daniken ve svých spisech 
dokonale a poutavě popsal megalitickou kulturu. Literární díla Ericha Danikana novými myšlenkami 
vysoce převyšují spisy jiných autorů, ve kterých se neustále opakují informace mnohokráte 
publikované. Prostudoval jsem všechny spisy Ericha Danikena a mohu konstatovat, že jsem získal 
více znalostí o megalitech, než bych získal osobní návštěvou míst, která popisuje. Podobných případů 
je více, nebudu se jimi zde zabývat, bludný balvan pro Ericha Danikena pokládám za křivdu nejvyšší. 

Skeptikům nemohlo vadit, jak pan Daniken popisuje megalitickou kulturu, pravděpodobně nesouhlasili 
pouze s jeho názorem, že ji nemohla vytvořit učebnicová civilizace, že dávné kultury získaly informace 
z vesmíru od kultur vyspělejších. A zde se nachází jablko sváru, skeptici uznávají současný výklad 
historie, pan Daniken, stejně jako logicky uvažující lidé, jej neuznává. Je přece lhostejné, odkud dávné 
kultury získaly informace, skutečnost je taková, že odněkud je získat musely. Názor pana Danikena, 
že dávné kultury mohly získat informace z vesmíru, nelze hodnotit jinak, než jako tvůrčí myšlenku. 
Případné pochybnosti o kosmonautech z jiných planet, mohou podněcovat k zamyšlení o jiných 
eventualitách.  Podstatou v literárním díle pana Danikena není pouze získání zdroje informací, ale 
celá megalitická kultura. Reagovat na názor pana Danikena pouhým udělením bludného balvanu se 
jeví jako diletantsky neúrovňové. Od vědců veřejnost očekává, že své rozhodnutí vědecky a 
přesvědčivě zdůvodní.   

Pokud skeptici uvažují tak, že lidé budovali současně po celé Zemi statisíce megalitů jak je uvedeno v 
historii (pro účely rituální a kalendářní), pouze se tím kompromitují, stejně jako archeologové. Pokud 
nebude vysvětleno jakými nástroji byla opracována nejtvrdší hornina diorit, pokud nebude 
experimentem prokázáno, že lze lidskou silou a tažnými lany přesunout celistvý blok horniny o 
hmotnosti jednoho tisíce tun na vzdálenost dva kilometry, pokud nebude vysvětleno, jakým způsobem 
lidé mezi sebou komunikovali, když ve stejné době po celé Zemi budovali megalitické stavby zcela 
stejného druhu, není možné úvahy pana Danikena jednoznačně a kategoricky zpochybnit. V tomto 
případě dopadl zamýšlený předpoklad skeptiků přesně naopak. Udělením bludného balvanu Erichu 
von Danikenovi docílili stavu, že veřejnost začala o soudnosti skeptiků pochybovat.  

Nová poznání o statické elektřině, která vyplynula z výzkumu megalitů, se jeví jako velká nápověda 
nejen pro výzkum dávných kultur, ale také pro více dalších oborů. Navíc lze očekávat další poznatky o 
neznámých vlastnostech statické elektřiny. 

Připomínám význam čtyř uvedených atributů statické elektřiny, které v desítkách článků popisuji na  
http://www.miroslavprovod.com.   

1.- Každá hmota má náboj se třemi energetickými složkami, (aura, zóny, interzóny). 

2.- Kontaktem aury dvou nebo více nábojů splynou náboje v jeden náboj společný se  společnými 
energetickými složkami. 

3.- Splynutím nábojů v jeden společný dochází k pozvolnému vyrovnání jejich energetických 
potenciálů.                                                 

4.- V průběhu vyrovnání energetických potenciálů dochází mezi náboji současně k přesunu 
chemických vlastností . 

Říjen 2010 
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  Miskové prohlubně megalitů 

                               
Jednou z mnoha záhad megalitů jsou do jejich povrchů vysekané miskové nebo hrncové prohlubně, 
ve vodorovné, svislé nebo šikmé poloze. Ve velkém množství se vyskytují po celé Zemi, jen v Austrálii 
bylo nalezeno na kamenných blocích tisíce takových prohlubní. Jejich zdůvodnění bude snadnější, 
když se nejprve seznámíme s fyzikální podstatou tohoto fenoménu na podobných příkladech ze 
současné doby, nebo středověku.   
 
Veškeré podzemní i nadzemní vodní toky, třením molekul vody o skalní podloží nebo potrubí, podle 
známého fyzikálního úkazu, produkují statickou elektřinu.  
 Dále mohu pokračovat pouze za předpokladu, že využiji dosud neznámých vlastností statické 
elektřiny, které vyplynuly z dlouhodobého empirického výzkumu.  
 
Každá hmota má svůj specifický náboj, který vlivem jiných nábojů samovolně mění svou hodnotu.V 
případě vodních toků, i jiných nábojů, třením produkovaná statická elektřina zvětšuje nejen náboj vody 
, ale také náboj okolní hmoty. Hodnota náboje vodního toku se rovná součtu obou nábojů. 
 
Umístíme-li do náboje vodního toku hmotu horninu, její náboj se zvětší o hodnotu náboje vodního 
toku. Vysekáme-li do povrchu této horniny prohlubeň, kterou naplníme vodou, převezme tato voda 
pozvolna energii horniny, Přemístíme-li vodu z prohlubně horniny, bude voda nabytou energii 
pozvolna ztrácet - bude pohlcena okolními náboji. 
 
Z uvedených jevů plyne poznatek, proč byly do megalitů sekány prohlubně. Zde je zapotřebí 
zdůraznit, že přenos energie mezi náboji funguje stejně nejen přímým kontaktem aury obou nábojů, 
ale také kontaktem jejich zón. Prohlubně byly do megalitů (hornina umístěná do zdroje většího náboje, 
zvětšuje svůj náboj a stává se megalitem) umístěny za tím účelem, aby lidé i ve vzdálenosti od 
vodního toku měli v blízkosti energetickou vodu, která požitím zvětšovala jejich tělesný náboj.  
 
 To vysvětluje využití prohlubní, které lze naplnit vodou. Prohlubně na svislých místech fungují jinak, 
ale také podle známých fyzikálních  zákonitostí. Funkci parabolického tvaru prohlubně lze přirovnat k 
parabolickým zrcadlům reflektorů, usměrňují a zesilují energii horniny do jednoho místa, kde náboj 
lidského těla  může rovněž  přejímat energii.  
 
V naší době využíváme energii vodních toků mnohem složitějším způsobem. Za ozdravným účinkem 
vody na povrch vyvěrajících pramenů navštěvujeme lázně, stejně jako lidé od středověku až po naší 
dobu, navštěvují poutní místa.  
 
Vysvětlení prohlubní hornin může mít nepříznivý dopad na distribuci minerálních vod. 
Minerální voda v PET lahvích již nemá energetický náboj, obsahuje pouze minerály z prostředí, 
kterým protékala. Náboj vody o různých hodnotách je snadné vytvořit, a stejně snadné je dodat 
vodě  různé druhy minerálů. Lze očekávat, že v nedaleké budoucnosti bude k vybavení 
kuchyně patřit přístroj na výrobu energetických minerálních vod.  
   
Z prohlubní na megalitech vyplynuly poznatky, které jsou v rozporu se současným výkladem historie 
stejně, jako v mnoha jiných případech. Zbývá vysvětlit, kdo celou akci s prohlubněmi koordinoval, když 
podle historického výkladu lidé mezi kontinenty o sobě nevěděli. Mimo vzájemného kontaktu také není 
dosud vysvětleno překonání jazykových bariér.  
Statisíce megalitů rozmístěných po celé Zemi prokazuje, že pohádkám je konec. Myslím, že bude 
prospěšné, když megalitickou kulturu přestaneme označovat jako rituální a kalendářní záležitost a 
namísto toho uvedeme, že některé historické reality se nacházejí mimo poznatků současné vědy. 
Bude to v širokém rozsahu podnětné pro další výzkum.  

Nová poznání o statické elektřině, která vyplynula z výzkumu megalitů, se jeví jako velká nápověda 
nejen pro výzkum dávných kultur, ale také pro více dalších oborů. Navíc lze očekávat další poznatky o 
neznámých vlastnostech statické elektřiny. 

Připomínám význam čtyř uvedených atributů statické elektřiny, které v desítkách článků popisuji na  
http://www.miroslavprovod.com.   
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1.- Každá hmota má náboj se třemi energetickými složkami (aura, zóny, interzóny). 

2.- Kontaktem aury dvou nebo více nábojů splynou náboje v jeden náboj společný se  společnými 
energetickými složkami. 

3.- Splynutím nábojů v jeden společný dochází k pozvolnému vyrovnání jejich energetických 
potenciálů.                                                 

4.- V průběhu vyrovnání energetických potenciálů dochází mezi náboji současně k přesunu 
chemických vlastností. 

Leden 2011  

Kounovské řady  
 
Dosud neznámé čtyři vlastnosti statické elektřiny, které byly v průběhu empirického výzkumu 
prokázány a ověřeny mnoha experimenty, vysvětlují seskupení hornin nejen v kounovských řadách, 
ale také v mnoha jiných případech. Uměle navršené kopce byly v době megalitů budovány po celé 
Zemi, jen na americkém kontinentě se jejich počet odhaduje na sto tisíc. Známou skutečnost, že tření 
dvou různorodých hmot produkuje statickou elektřinu, dosud nikdo neaplikoval na vodní toky 
(podzemní prameny, potoky,  řeky, mořské proudy), kde molekuly vody třením o horninu vytvářejí 
náboj statické elektřiny. Náboj vodního toku, stejně jako náboje jiné hmoty, produkuje tři vodivé 
energetické složky (aura,zóny, interzóny), které  pronikají veškerou hmotou a vytvářejí po celé Zemi 
trojrozměrný vodivý rastr .  Umístíme-li do energetické složky vodního toku libovolnou hmotu (v našem 
případě horninu nebo zeminu), s menší hodnotou náboje, dojde samovolně mezi oběma hmotami k 
přesunu energie až do vyrovnání jejich energetických potenciálů. 
 
Náboj kounovského pahorku neměl pravděpodobně požadovanou hodnotu a bylo zapotřebí jej zvětšit. 
To bylo možné provést dvěma způsoby, navršením další horniny, nebo pomocí přídavných nábojů. 
Budovatelé pahorku se rozhodli pro přídavné náboje, pravděpodobně tím sledovali úpravu 
chemického složení náboje pahorku.   
 
Jednotlivé kameny v řadě měly rozestupy mezi sebou stanoveny tak, aby se jejich aury překrývaly. To 
splňovalo podmínku pro vytvoření společného náboje, který přejímal energii z trojrozměrného 
vodivého rastru do doby, kdy jeho náboj převýšil energetickou hodnotu pahorku. Následovně menší 
náboj pahorku začal přejímat energii náboje z řady hornin. Počet horninových řad byl dán 
požadavkem stavitelů na energetickou hodnotu pahorku, každou další řadou se jeho energie 
zvyšovala.  V průběhu vyrovnání energetických potenciálů dochází mezi náboji současně k přesunu 
chemických vlastností.  Kombinacemi hornin různého chemického složení lze upravit chemické 
vlastnosti společného náboje. 
 
 Z podkládání jednotlivých kamenů v řadách malými kameny, lze odvodit, že místo situování pahorku 
bylo"energeticky hladové", malé kameny zmenšovaly kontaktní plochu s podložím a omezovaly tím 
přechod energie z náboje řady kamenů do Země. Velká plocha řad umožňovala odebírat energii z 
velké plochy energetického rastru. Jde o ojedinělý a obdivuhodný způsob, jak vyřešit doplnění energie 
stávajícímu náboji.  
 
Z hlediska naší civilizace je technická úroveň dávných kultur nepochopitelná, ale pouze dokud si 
neuvědomíme, že nám v minulém století v oblasti statické elektřiny cosi zásadního uniklo. Menhiry, 
dolmeny, viklany, kromlechy a další podobné malé stavby, byly využívány pro ozdravné účely. K 
jakému využití byly pracným způsobem vybudovány velké megalitické stavby s energetickou regulací 
jako např.  Teotihuacán, San Lorenzo, pyramida Akapana a mnohé další, zůstává nadále tajemstvím.   
 
Uvedené  vlastnosti statické elektřiny vysvětlují mnohé nejen v historii, ale také napovídají, že další 
neznámé vlastnosti statické elektřiny na své objevení teprve čekají.    
 
Miroslav Provod  
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