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Z E Ž I V O T A Č E P E S
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017

hodlají zúčastnit, aby svoji účast potvrdili v době od
1. 3. do 15. 3. 2017 mailem, telefonicky, faxem nebo
písemně z důvodu zabezpečení občerstvení.

Vedení ČEPES svolává valnou hromadu společnosti na sobotu 18. 3. 2017. Valná hromada
proběhne v budově ČSVTS na Novotného lávce 5, Praha 1, v době od 9.00 do 15.00 hod.

V průběhu valné hromady bude možno zakoupit
publikace vydávané ČEPES a telestetické pomůcky.
UPOZORNĚNÍ

Program:

Členy, kteří se nebudou moci zúčastnit valné
hromady, žádáme o splnění základní členské povinnosti, kterou je zaplacení ročního příspěvku (500
nebo 350 Kč) složenkou nebo převodem na účet:
115‑2085550237/0100.

9.00 – 10.00
Registrace
10.00 – 10.30
Organizační záležitosti (případný odklad začátku valné hromady)

V roce 2016 bylo bohužel mnoho členů upomínáno i opakovaně ke splnění této povinnosti. Uvědomte
si, že členské příspěvky patří mezi základní finanční
položky, které zabezpečují existenci společnosti.

10.30 – 13.30
Volba předsedy valné hromady
Volba návrhové komise

Těšíme se na setkání a věříme, že bude čas i na
přátelské popovídání.

Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za rok 2016
Návrhy činností a rozpočtu na rok 2017

za vedení Ing. Vlastimil Bažant

Návrh na doplnění vedení ČEPES
Návrh aktivace psychoenergetika

O MOŽNOSTECH AKTIVACE DOVEDNOSTÍ
SENZIBILŮ-PSYCHOENERGETIKŮ PRO
PROFESNÍ KVALIFIKACI „HARMONIZOVÁNÍ
ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ČLOVĚKA“

Diskuse
Doplňující volba, schválení usnesení
14.00 – 15.00
Zodpovězení dotazů vedením ČEPES, společenské
posezení

K tomuto tématu uskutečnilo vedení ČEPES
seminář v sobotu dne 22. 10. 2016 jak pro členy
ČEPES, tak i zájemce o toto téma. Vycházelo se ze
základních poznatků:

Pokud někdo z účastníků bude chtít vystoupit se
závažnými zprávami či sděleními, vedení mu doporučuje, aby svoji žádost k doplnění programu valné
hromady projednal v rámci její přípravy, případně se
zapojil na tvorbě návrhu činnosti ČEPES na rok 2017.

1. Existují senzibilové, kteří se s těmito schopnostmi narodili a dále jsou lidé, u kterých se tyto
dovednosti probudily. Přitom je známo, že obě
skupiny mohou dosahovat stejných výsledků.
U těch, kterým nebyly tyto schopnosti dány při
narození, dochází většinou v pozdějším věku,
jakmile pro to nastanou podmínky (ve většině případů jde o události, kdy u člověka došlo
k ohrožení života a on to zvládl).

Vedení ČEPES upozorňuje na skutečnost, že
valná hromada je určena pouze pro členy a zvané
hosty. Uvítáme rozumné náměty každého přítomného, upozorňujeme na skutečnost, že hlasovací
právo budou mít na valné hromadě pouze členové,
kteří mají zaplacené příspěvky za rok 2016!
Účastníky valné hromady z řad členů ČEPES žádáme zdvořile o zaplacení členského příspěvku během
ranního zasedání. Žádáme ty, kteří se valné hromady

2. Školsky nelze tyto dovednosti a schopnosti se
naučit.
Obecně považujeme aktivaci nových adeptů za
potřebnou především z toho důvodu, že praktikující
členové ČEPES stárnou a odcházejí do zaslouženého
odpočinku. Nadále v důsledku zabránění legalizace
této profesní kvalifikace ze strany lékařů LK ČR
a ministerstva zdravotnictví, praktikanti zahrnovali do činností profesní kvalifikace i to, co tam nepatří, takže je zapotřebí obnovit profesní kvalifikaci
v původní formě.
Základem diskuse na semináři byly poznatky
Ing. V. Bažanta a Dr. Erica Pearla, amerického chiropraktika. Ing. Bažant představoval ty, u kterých
došlo k probuzení těchto dovedností až po roce
1984 ve věku 54 let, kdežto Dr. E. Pearl se s těmito
vlastnostmi narodil. Přitom se vycházelo z jejich
názorů, že tzv. „léčivá“ energie nebo energie „či“
žádnou energií ve smyslu vědeckém nejsou. Dále že
se jedná o nesmírně inteligentní a vševědoucí subjekt, který nechce být jakýmkoliv lidským činem
ovlivněn, natož vlastněn. Bohužel takto není tato
substance chápána ani klienty, ani senzibily. Tou
největší degradací je to, že si jak lidé tak i senzibi-



lové myslí, že tato substance je určena pro řešení
zdravotních problémů. Ing. Bažant do diskuse nadhodil myšlenku, že tato „substance“ procházející
tělem senzibila do těla klienta, je ve své podstatě
prostředkem (zdrojem) vesmírného řádu pro pomoc
lidem k plnění úkolů, pro jehož plnění se narodili.
Pokud by si tuto myšlenku uvědomili a přijali, pak
se mohou o tento zdroj opřít při řešení všech jejich
problémů. Podmínkou je, tomu věřit a nemít žádné
pochybnosti.

ověří, zda působení adepta bylo úspěšné. Nadále již
působí adept samostatně.

Za těchto podmínek nemusí potom senzibilové
používat různé rituály a provádět jakékoli bezpečnostní opatření, jako je třeba opalování nebo
omývání rukou po působení, či používat různé jiné
ochranné prostředky. Všechny tyto prostředky jsou
výplodem EGA senzibila a jsou jako pravdivé přebírány na různých školeních, přičemž si málokdo
uvědomuje, že nemají žádné zdůvodnění. Následující diskuse také ukázala, jak si třeba senzibilové
neuvědomují, že ve snaze diagnostifikovat zdravotní
problémy klienta povyšují nad tuto nesmírně inteligentní substancí, která skutečně ví, co klient potřebuje, a může mu poskytnout optimální pomoc.

Náklady zkušebního období uhradí všechny tři
subjekty po vzájemné dohodě.

Pokud nedošlo k aktivaci schopností adepta,
opakuje se působení senzibila na adepta a klienta,
a to maximálně třikrát.
Nezdaření aktivace není třeba problematizovat,
neboť substance sama ví, zda adept již může rozvinout svoje schopnosti, nebo se nejedná o předčasnou aktivaci, která by adeptu spíše škodila.

Dále se předpokládá, že adept bude poté svoje
schopnosti rozvíjet individuálně bez nároku na plat.
Pokud je rozvine natolik, že je bude chtít provozovat
jako živnost, doporučujeme jejich ověření zkouškou
podle zákona 179/2006 Sb., kterou získá certifikát
pro možnost pracovat jako živnostník nebo zaměstnanec firmy.

Příprava na aktivaci
adeptem (zájemcem)

Upozorňujeme na to, že nechceme stávající praktiky senzibilů měnit. Ale doporučujeme, aby se nad
našimi názory zamysleli, a to co uznají za vhodné
zařadili do své metody způsobu působení, aby
pomoc vesmíru byla co nejúčinnější.

Je podstatný rozdíl mezi přípravou na aktivaci Dr.
E. Pearlem a mezi přípravou realizovanou v ČEPES.
U Dr. E. Pearla se uskutečňuje během prvních tří
dnů soustředění za pomoci řady pomocníků. Čtvrtý
den samotnou aktivaci provádí osobně Dr. E. Pearl.

V metodice určené pro profesní kvalifikaci
„Harmonizování energetického systému člověka“ je
senzibilovi doporučováno, aby pracoval převážně ve
stavu spontánního uvolnění eliminující vlastní vůli.
Dr. Eric Pearl se vyslovuje jednodušeji: „Když jsem
se snažil léčení řídit, výsledky byly horší a horší“.

Příprava na aktivaci v ČEPES je ryze individuální
a adept ji provádí sám. K tomu je mu poskytována
řada metodických pokynů, sloužících k pochopení
vlastních životních postojů potřebných k rozvinutí
harmonizačních dovedností. Rozhodnutí, zda adept
svoje schopnosti rozvine, je ponechána na vesmírné
substanci. Při vlastním aktivačním procesu, senzibil provádějící aktivaci, pracuje jako prostředník.

V diskusi se účastníci seznámili s postupy aktivace Dr. Erica Pearla i navrženým způsobem Ing. V.
Bažanta. V tomto článku zveřejňujeme jeho návrh,
protože předpokládáme, že bude projednáván na
valné hromadě ČEPES 18. 3. 2017.

Co je zapotřebí, aby si při přípravě adept uvědomil? Během přípravy by měl adept plně pochopit
a respektovat tyto zásady:

Způsob aktivace schopností
navržený ČEPESem

1. Neléčí (neuzdravuje atd.) on, ale vesmírná substance.

Především nutno pochopit, že substance procházející senzibilem při harmonizování klienta není
vědecky prokazatelnou a definovanou energií. Jedná se o inteligentní a všemocnou substancí, kterou
nemůže nikdo z lidí ovládat nebo i dokonce vlastnit.
Jakékoli zásahy (myšlenkou, přáním) senzibila nebo
klienta, snižují účinnost působení. Substanci je
třeba chápat jako zdroj života, přičemž je důležité,
že člověk ji může využívat i při řešení jiných, než
zdravotních problémů.

2. Být účastníkem tohoto procesu je dar, který je
mu propůjčen k odpovědné službě. Při ní nemá
rozlišovat klienty, má rozvíjet empatii k lidem,
nemá mu záležet na výsledku působení a eliminuje závislost klientů na sobě.
3. Nemá používat ochranných rituálů a prostředků, protože v případě potřeby se může plně opřít
o všemocnou a vševědoucí pomoc vesmíru.

Postup:

Vedení projednalo tento článek na svém zasedání 28. 11. 2016 a rozhodlo zařadit způsob aktivace
jako samostatný bod jednání na valné hromadě
ČEPES. Současně žádá členy, aby se na projednání
zodpovědně připravili.

1. Senzibil praktikující harmonizování působí na
adepta
2. Adept působí na klienta podle metodických pokynů uvedených ve studijních materiálech
3. Klient má být schopen dosahovat naprosté uvolněnosti

Redakce zpravodaje rozhodla zveřejnit jeden
z materiálů pro přípravu adeptů, aby si každý čtenář uvědomil, na kterou cestu ho jeho život zavedl.

Po skončení působení klient podává zprávu
o pocitech, které měl při působení adepta, a senzibil

vedení ČEPES



Skončil rok 2016. Čtenáři podívej se, na které cestě se nacházíš



LÉČITELSTVÍ A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
Co spojuje bioenergetika
s reconnection healing

PŘEDMLUVA
Za chvíli začnete číst knihu o odvážném a starostlivém lékaři Ericu Pearlovi, který zjistil, že klíčem
k dobrému zdraví a léčení je tzv. reconnection. Když
jsme ho poprvé slyšeli mluvit na semináři Andrewa
Weila na Arizonské univerzitě, okamžitě nás nadchla
jeho upřímnost a otevřenost. Stál před námi muž,
který byl ochoten vzdát se velice lukrativní chiropraktické praxe a vydat se na duchovní léčebnou cestu,
aby se věnoval důležitým a kontraverzním otázkám
současné medicíny.

PŘEDMLUVA K NÁSLEDUJÍCÍMU ČLÁNKU
Na festivalu ESOTERA v roce 2005 představuje
její ředitel pan Ctirad Hemelík mezinárodně významnou osobnost v oblasti přírodního léčitelství. Touto
osobností byl Dr. Eric Pearl, který v hlavní přednášce
seznámil českou veřejnost se svými názory, poznatky a metodou uzdravování nazvanou Reconnection
healing – návrat k léčivé energii. Po skončení Esotery
v následujícím týdnu se uskutečnila na Nové radnici
v Praze přednáška s ukázkou praktického provádění metody. Této přednášky jsem se zúčastnil s paní
Janou Jandovou a po skončení ukázky jsme ji hodnotili takto: vždyť my to děláme totéž. Darované knihy
jsme odložili do knihovny a o metodu jsme se přestali
zajímat.

Hraje energie (a informace, jež energie přenáší)
ústřední roli při léčení?
Může se naše mysl spojit s touto energií a můžeme
se naučit užívat této energie k léčení?
Existuje nějaká širší duchovní realita, kterou tvoří
živoucí energie, jež může podpořit nejen individuální
léčení, ale také léčení celé naší planety?

Letošní festival Alternativa ukázal, že Dr. Eric
Pearl a jeho metoda v ČR zapustili pevné kořeny. Na
Alternativě Centrum Recopnnection healing nabízelo svoje služby návštěvníkům. To mne přivedlo na
myšlenku, zda bychom se nemohli stát spojenci při
zabezpečování našich profesí do budoucna. Je fakt,
že v současné době provozování není ničím ohrožováno. Nehrozí ani zákaz léčitelství, i když mnozí lékaři
by si to nesmírně přáli. Avšak může se kdykoliv stát,
že stát začne naše profese regulovat.

„Přišel doktor Pearl o rozum?“ ptali jsme se. „Nebo
obnovil přerušené spojení s moudrostí svého srdce
s živoucí energii kosmu?“
Tehdy jsme si nebyli jisti. Doktor Pearl byl však
odhodlán své názory dokázat. Byl ochoten podrobit
svá tvrzení – a své schopnosti – vědeckému zkoumání, jehož mottem je: „Pokud to je pravda, zjístíme to,
a pokud to pravda není, objevíme chyby.“
Gary E. R. Schwartz, Ph.D,
Linda G. S. Russeková, Ph.D.

To jsou důvody, které mne vedly k tomu, abych si
před léty darovanou knihu pořádně nejprve přečetl.
Je pravda, že máme některé názory rozdílné, ale ve
většině panuje shoda. Proto jsem se snažil uskutečnit
přímou schůzku s Dr. Ericem Pearlem, nejen pro ujasnění některých rozdílů, ale především pro stanovení
podmínek spolupráce. Zatím mi to moje zdravotní
problémy znemožnily.

NESTŮJTE V CESTĚ
Třináctá kapitola z knihy Dr. Erica Pearla
– Reconnection návrat k léčivé energii
Role léčitele

S Dr. Ericem Pearlem jsme do poznávání a využití
nejen „léčivé“ energie vstupovali z různých pozic. Dr.
Eric Pearl vstoupil na tento svět s vrozenými schopnostmi se s touto „energií“ spojovat, u mne se tato
vlastnost probudila až po vstupu do Psychoenergetické laboratoře při VŠCHT Praha v roce 1984. Zatím
co já v rámci psychoenergetiky začínám poznávat
tajemství této neznámé energie a jejího využití, Dr.
Eric Pearl v téže době se snaží poznat podstatu této
energie a její využití, a oboje představuje vědcům
v USA k posouzení. Důležité, co z našich poznatků
vyplývá: člověk s vrozenými i probuzenými vlastnostmi a schopnostmi mohou dosahovat stejné úrovně při
jejich využití.

Někdy o sobě mluvím jako o „léčiteli“, ale ve skutečnosti žádný léčitel nejsem. Nikoho totiž neléčím.
Ani vy nebudete nikoho léčit. Jste-li léčitelé, vaším
úkolem je naslouchat a pak se otevřít, abyste mohli
přijímat energii, která vám umožní stát se katalyzátorem léčení pacienta. Léčení je dohoda mezi pacientem
a vesmírem.
„Naslouchání“, o němž hovořím, je receptivní stav
bytí. Když posloucháte nějaký zvuk, vaše ušní bubínky přijímají vibrace určité frekvence: zvukové vlny.
Když posloucháte „pozorněji“, snažíte se optimalizovat svou receptivnost. Dokonce si můžete dát ruku
k uchu, abyste rozšířili receptivní plochu. Když „na
sloucháte“ jako léčitelé, přenášíte receptivní ohnisko
do svých rukou. V tomto receptivním stavu dosahuje
komunikace úplně nové úrovně.

Oba docházíme ke stejnému poznatku: naučit se
využívat tuto energii nelze. Přesto jsem přesvědčen,
že existuje způsob, jak probudit tyto vlastnosti a
schopnosti v lidech, kteří chtějí nezištně pomáhat
trpícím.

Jako „léčitelé“ se stáváme spojovacím článkem
v řetězu reconnection. Léčivá energie přichází ze
Zdroje – proudí naším tělem a pak z něj vyzařuje.
Tato energie je jako světlo procházející hranolem.
My jsme ten hranol. Ve spojení s pacientem a vesmírem produkujeme pole, které se skládá z lásky
– v nejvznešenějším smyslu – a stavu jednoty. Vesmír
si uvědomuje pacientovy potřeby a vytváří podmínky,
které umožňují vhodné reakce.

V následující stati chci osobnost Dr. Erica Pearla
čtenáři přiblížit. Na začátku bude hodnocení profesory
z Arizonské univerzity Gary E. R. Schwartze, Ph.D. a Lindy G. S. Russekové, Ph.D, které Dr. E. Pearl svými
názory a schopnostmi oslnil, a kteří mu umožnili jeho
poznatky ve vědeckém světě verifikovat. Pro poznání
osobnosti jsem využil kapitolu z knihy Reconnection
– návrat l léčivé energii.

Jak se to děje? To nikdo neví. Kdybych byl nucen
odpovědět, řekl bych, že pacientovy vibrační frekvence reagují na vibrace přicházející z vesmíru skrze naši
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přítomnost. Když se vibrace změní, změní se i „vyšší“
elementární částice a struktury, definované těmito
vibracemi. Mění se nižší vibrace ve vyšší? Možná. Je
však pravděpodobnější, že vzájemná interakce těchto
frekvencí (pacientových, vesmírných a vašich) produkuje úplně jinou frekvenci. Jinými slovy, tři různé
frekvence vytvoří novou frekvenci, která zpočátku
neexistovala.

Jak stojí v povídce: „Uctívání nejistoty je metafora ...
Šťastní jsou ti, kteří chápou, že nejistota cestou zmizí
- že přípravy, které udělali, už nejsou nutné.“
„Změny budou rozpoznány a řešeny, tak jak přicházejí.“ Nemohu analyzovat celou povídku, proto mi
dovolte, abych se soustředil jen na některé části, které
mají význam pro lidi, kteří se chtějí stát léčiteli.
Dnes už nemusíme házet sůl do všech koutů, už
se nemusíme pomazávat šalvějí a nemusíme volat na
pomoc entity. Už nemusíme z rukou setřásat negativní energii - neboť nic takového neexistuje - do nádob
se slanou vodou, nemusíme nosit amulety. Už nemusíme používat svou vědomou mysl k tomu, abychom
zjistili, co je s někým „v nepořádku“, a rozhodli, jak
ho „léčit“. Dnes si můžeme dovolit prostě být - být
s někým a chápat, „že nejistota cestou zmizí..“

Myslím, že to je rozumné vysvětlení. V kvantové
fyzice je to následovně: když změníte chování jedné
částice, jiná částice v jiném místě bude okamžitě
reagovat, ať už je vzdálená několik centimetrů nebo
stovky světelných let. Jak je to možné? Je to možné
proto, že je tato částice zároveň ve dvou místech „nebo
dimenzích - nebo proto, že tyto dvě částice sdílejí
nějakou formu okamžité komunikace? Nevím. A neví
to nikdo, ať už říká cokoli.

Musíme se naučit být. Svoboda bytí vás osvobodí
od útrap konání. V tom je semeno vědění, které má
schopnost dovést vás za hranice světských vědomostí.

Dokonce ani nevím, proč máme tu čest, že jsme
součástí této rovnice: Nemohu uvěřit, že by Bůh
vyžadoval, abychom prováděli léčení. Možná mám
malou představivost, ale neumím si představit Boha,
jak sedí na mráčku a říká: „Přál bych si, aby se Marta
vyléčila ... kde je ten doktor Pearl, když ho potřebuji?“

Nyní se podívejme do dalšího kufru z povídky.
V tomto kufru jsou knihy – duchovní knihy. Tyto
knihy symbolizují duchovní vědomosti, ačkoli je jasné, že nám nedávají vědění. Jsou to Woovy encyklopedie. Jeho knihy. Naše knihy. Knihy, které jsme si
koupili a přečetli (alespoň ty „zajímavé části“). Knihy,
které jsme dosud neotevřeli (ale které jednoho dne
otevřeme).

Tak proč to děláme? Nevím, ale mám pocit, že to
má něco společného s tím, že potřebujeme něco dostat
od vesmíru. Jinými slovy, děláme to spíš pro sebe než
pro druhé. Možná jsme součástí léčebné rovnice druhých, oni se pak stávají součástí naší rovnice.

Anděl vysvětluje Woovi, že ty knihy nebude potřebovat. Wo andělovi nerozumí a ukazuje mu knihu,
kterou považuje za nejduchovnější. Anděl mu říká, že
je zastaralá. Wo nechápe proč. „Vzal by sis na cestu
vědeckou knihu, která je 150 let stará?“ ptá se anděl.
„Nebo vědeckou učebnici, která je dva tisíce let stará?“

Aby mohlo dojít k uzdravení, každý má svou roli.
Wo a kufr
Lee CarrolI je vynikající vypravěč. Jestliže jste
ještě nečetli jeho knihy, radím vám, abyste to udělali.
S jeho dovolením uvedu úryvky z jedné jeho povídky.
Povídka se jmenuje „Wo a kufr“. Interpretace je moje
vlastní.

„Ovšemže ne!“ vykřikne chudák Wo. „Protože děláme stále nové objevy.“

Wo, hlavní postava povídky, představuje lidi, kteří
mají pocit, že jsou připraveni vstoupit do sféry Změny.
A ačkoli si o sobě myslí, že cestuje na lehko, ve skutečnosti s sebou tahá spoustu krámů.

„Přesně tak,“ odpovídá anděl. „Země se mění. Co
jsi nemohl dělat včera, můžeš dělat dnes. Duchovní
paradigma včerejška není duchovní paradigma zítřka. Duchovní energie, která fungovala včera, nebude
fungovat zítra, protože se neustále mění. Procházíš
obdobím změny a nemůžeš jít proti proudu.“

Jak říkám svým posluchačům, cílem jejich účasti
v mých seminářích není získat spoustu nových věcí
jen proto, abyste si je odnesli domů a nacpali je do
skříně přecpané starými krámy. Víte, o čem mluvím
- o starých krámech, na které jste se už roky nepodívali a které si jednoho dne prohlédnete a uspořádáte.

Wo pak cituje známou větu o stejném včerejšku,
dnešku a zítřku. “Není to věta o konzistenci Boha?
Jak může být zastaralá?“
„Ano, je to o Bohu,“ odpovídá anděl. „A1e vypovídá to o vlastnostech Boha, nikoli o lidském vztahu
k Bohu. Všechny vaše knihy jsou instrukce, jež napsali lidé; a tyto instrukce vás učí, jak komunikovat
s Bohem. Bůh je stále stejný ... jen člověk se mění
a vaše knihy pojednávají o vašem vztahu k Bohu. Pro
to je ta kniha zastaralá.“

Stát se léčitelem znamená zbavit se všech zbytečností, které vám kdysi možná sloužily, ale které dnes
rozhodně nepotřebujete.
Povídka začíná setkáním Woa s andělem, který
přišel zkontrolovat, co si Wo sbalil na cestu do sféry
nové energie. V prvním kufru najde oblečení. Spoustu
oblečení. Kufr je - plný šatstva do každého počasí.
Zdá se, že Wo popadl všechno, co mohl, aby byl připraven na všechny eventuality.

To neznamená, že ta kniha nebyla nikdy platná.
Mnoho věcí má stále ještě svou platnost v rámci
starších a poněkud omezenějších parametrů. Jenže
s příchodem Změny se naše parametry rozšířily.

Jinými slovy, neuvědomil si, že má v sobě všechno,
co hledá v okolním světě. Nahromadil všechno možné:
všelijaké léčebné nástroje, rituály a teorie. Všechno v
něm posiluje přesvědčení, že je sám jaksi nedostatečný a že mu něco chybí.

Dovolte mi to ilustrovat na následujícím příkladu. Na konci devatenáctého století byli astronomové
nespokojeni, protože oběžná dráha planety Merkur
neodpovídala jejich matematickým výpočtům. Tyto
výpočty, které vycházely z Newtonových zákonů,
předpověděly s neuvěřitelnou přesností oběžnou

Zavazadla nabízejí dokonalou analogii, neboť mají
spoustu podob. V té či oné podobě a množství všichni vlastníme nějaká zavazadla. Některá vlastní nás.



dráhu všech ostatních planet - tak proč ne oběžnou
dráhu Merkuru?

Kdyby si někteří z vás vzali bílé sako a přilepili
si na záda stopku, vypadali by jako pojízdná lékárna. Uvědomte si, že většinu prášků, jež užíváte (a
to nemluvím o lécích předepsaných lékařem), vůbec
nepotřebujete.

Důvodem je skutečnost, že Newtonovy zákony
a rovnice jsou jen částečným popisem pohybu a gravitace. Jsou platné ve většině případů - ale když se
nějaký předmět pohybuje velmi blízko masivního
tělesa, jakým je například Slunce, něco se změní.
Tuto zrněnu předpověděl Albert Einstein ve své teorii
relativity. Gravitace, ačkoli je považována za jednu ze
čtyř základních sil ve vesmíru, není „síla“ jako elektromagnetismus; je to deformace časoprostoru způsobená přítomností masivního tělesa. Čím masivnější je
těleso, tím větší je relativní deformace (a tím „silnější“
je gravitace). Planeta Merkur se pohybuje v oblasti,
kde je zakřivení časoprostoru zjevné, takže oběžná
dráha této malé planety neodpovídá výpočtům, které
jsou přesné v případě vzdálenějších planet.

Pokaždé když vytáhneme nějakou zbytečnou
tubu s prášky, ujišťujeme se o své utkvělé křehkosti
a závislosti na vnějších zdrojích. Posilujeme v sobě
falešnou představu, že nám něco chybí. Naše existence začíná být závislá na tom, co jsme schopni s sebou
tahat v materiální formě:
Je nejvyšší čas uvědomit si, čím jsme, pochopit, že
jsme Světlo, a dovolit, aby naše tělo řídila moudrost,
která je vytvořila.
Ergo, Ego
Ego nám nebylo dáno proto, abychom je vyhladověli. Bylo nám dáno proto, abychom je udržovali v
rovnováze, abychom je zvládli. Ego představuje naši
identitu: dává nám formu, kterou potřebujeme, abychom mohli fungovat v této rovině. Těžko chápeme, že
jsme součástí jediného celku. Kdybychom byli ztěles
něním této myšlenky, nemuseli bychom se nic učit.
Ego nám dává identitu, abychom poznávali svět ze
specifického hlediska – z našeho. Je to, jako bychom
se dívali na svět velice specifickým oknem. Rám okna
je naše ego. Ego je náš periskop; kterým vidíme specifické aspekty vesmíru.

Znamená to snad, že je Newtonova fyzika zastaralá? Vůbec ne; dráhy letadel se dodnes vypočítávají na
základě této „staré“ matematiky, protože je poměrně
jednoduchá a funguje v rámci odpovídajících parametrů. Jakmile však rozšíříte paradigma, Newtonova
matematika je nepoužitelná.
Podobně je tomu v oblasti léčení; mnohé techniky,
- které fungovaly v minulostí, fungují stejně dobře
i dnes - jenže dnes máme víc a jsme víc, takže staré
techniky nám nestačí. Ať už byly v minulosti sebelepší, pro naše rozšířené parametry už nejsou vhodné
- stejně jako by lucerny nebyly vhodné jako reflektory
automobilu, ačkoli na kočáru taženém koňmi fungova
ly výborně.

Vezměte si například skokana do výšky. Skokan
musí přeskočit laťku. Laťka je tu proto, aby přes ni
mohl přeskočit. Laťka je překážka a přeskočení je
odměna.

A nezapomínejte, proč jsme jako léčitelé tyto staré
léčebné techniky přijali. Nepřijali jsme je proto, abychom se stali jejím fanatickými stoupenci - ale proto,
abychom se stali léčiteli. Technika byla jedním z prvních kroků v léčebném procesu.

Bylo nám dáno ego. Odměnu získáme, když jsme
schopni vzdát se ega ... a vidět širší obraz.
Uvědomovat si svou roli v léčebné rovnici není
vždycky snadné. Pacienti, kteří se dramaticky uzdravili, s radostí říkají každému, že jste je uzdravili vy.
Je svůdné tomu věřit. Ale nevěřte tomu. Chceme-li
podrazit nohy sami sobě, stačí, když si začneme připisovat zásluhy za uzdravení našich pacientů. Jakmile
to uděláme, to nejhorší, co nás může potkat, je ještě
dramatičtější uzdravení našeho příštího pacienta;
a dalšího a dalšího. Naše představa o sobě samých
začne brzy záviset na vnějším hodnotovém systému.
Jakmile se první pacient neuzdraví, jsme z toho zničení - protože přijímání uznání za úspěšné uzdravení
pacienta vyžaduje přijímání odpovědnosti za neúspěšné léčení.

Představte si, že stojíte před ohromným schodištěm. Jeden z vašich cílů – stát se léčitelem, vás čeká
nahoře na schodišti. Vaším prvním krokem je naučit
se techniku. Začnete se ji učit, zvládnete ji a možná
se stanete učitelem. Zvládli jste první krok. Můžete
jej mít rádi, ale dejte si pozor, abyste se do něj nezamilovalii. Neboť když to uděláte, posadíte se a učiníte
z něj střed svého života. Ale co vaše cesta vzhůru po
schodišti? Ta skončí. Nyní je čas požehnat prvnímu
kroku ... a pokračovat vzhůru.
Promluvme si o posledním „kufru“ z naší povídky.
„Co to v něm chrastí, když ho zvedám?“ ptá se anděl.
„Milý anděli, to jsou moje vitaminy a byliny,“ odpovídá Wo. „Potřebuji je, abych byl zdravý a vyrovnaný
... jsem totiž citlivý na určitá jídla. Potřebuji vitaminy
a byliny, aby mi dodávaly sílu.“

Ego se projevuje také v naší schopnosti rozpoznat
realitu a uvědomovat si, že naší rolí je akt uznání.
Jakmile si uvědomíme, že nám je prezentováno něco
ve své dokonalosti, přestaneme se snažit pozlatit lilií.
Snaha „zlepšit“ něco dokonalého nás od dokonalosti
jen vzdaluje. Je to, jako když zakládáme svou sebeúctu na vnějších okolnostech, místo abychom vycházeli ze svých vnitřních zásad. Všichni známe někoho
takového. Aby se takový člověk cítil důležitý, musí se
ztotožnit s něčím, co vykonal - nikoli kvůli hodnotě
samotného aktu, ale proto, aby měl vnější důkaz, jenž
mohou uznat druzí. Tohle je typickým projevem ega,
které se snaží trumfnout druhé.

Wo se obává, že mu anděl nedovolí vzít si vitaminy
s sebou. „Neboj se, já ti je nevyhodím,“ říká anděl. „Ty
sám je nakonec vyhodíš.“ Pak mu vysvětlí, že je v přechodu, fyzickém i duševním. „Až se vydáš na novou
cestu a začneš realizovat svůj potenciál, postupně si
uvědomíš, že se mění tvoje DNA. Tvůj imunitní systém se stane odolnějším ... tvé buňky dostanou nové
instrukce – a ty si uvědomíš, že vitaminy už nepotřebuješ... tvé tělo bude silné a zdravé, takže se budeš
moci vzdát své závislosti na chemikáliích, které sis
vzal na cestu.“

Podobný přístup se projevuje v mnoha různých
situacích. Dobrým příkladem je skupina lidí, o kterých jsem se zmínil v jedenácté kapitole - tito lidé
uspořádali seanci, aby uzemnili energie archanděla

Kolik zbytečných věcí s sebou taháme? Kolik
chrastících a páchnoucích zbytečností?



Michaela. Měli příležitost stát se svědky něčeho, co
ještě nikdy neviděli, ale jejich potřeba cítit se „součástí“ té události spolu s jejich neschopností uvědomit
si, že už součástí jsou, je od události odloučila. Jinými slovy, jejich neschopnost rozpoznat dokonalost
a interakci jejich role svědků byla příčinou toho, že se
zúčastnili z egoistických důvodů, což jim znemožnilo
situaci prožít.

Řekněme, že pacient má žaludeční vředy, Vy uspořádáte několik léčebných sezení - a vředy nezmizí.
Pacient je zklamaný, i vy si myslíte, že jste neschopní, i když byste si to myslet neměli, protože jste jen
lidé. Za pár měsíců pacienta potkáte a on vám řekne:
„Cítím se dobře. Vředy zmizely. Možná zmizely proto,
že po své návštěvě u vás jsem si přestal dělat zbytečné starosti, přestal jsem pít a kouřit a teď vycházím
mnohem lépe se svou manželkou a dětmi...“ Pacienti
někdy přisuzují své uzdravení všemu možnému, jen
ne času, který strávili s vámi. Ale nakonec na tom
nezáleží.

Ego se také živí zdánlivě altruistickými způsoby.
Vezměte si člověka, jehož uzdravení nemá dlouhé
trvání. Takový člověk k vám může přijít za tři týdny
nebo za měsíc a požádat vás, abyste mu poskytli další
léčebné sezení. Tentokrát se uzdraví na měsíc nebo
na půl roku. Pak se opět vrátí. Naše ego může trpět,
protože tento člověk zdánlivě nedostal to, co dostali
ostatní pacienti: trvalé uzdravení. Naše ego však také
může mít pocit, že jsme dobří lidé, protože nám je
pacienta líto. A navíc se může posílit tím, že se pacienta pokusíme uzdravit ještě jednou.

Tito lidé lpí na výsledcích – a právě tato připoutanost je na překážku. Připoutanost omezuje a omezení
přerušuje proudění toho, co chcete, aby přišlo.
Řízení léčení
Mnozí lidé si myslí, že to, co oni cítí, je pacientův
problém před léčebným sezením nebo po něm. To je
první krok k tomu, abychom zapomněli, že to nejsme
my, kdo řídí léčení.

Vaší rolí bylo odstranit překážky v životě pacienta. To jste udělali. Dokonce dvakrát. A teď to uděláte
potřetí. Jakmile překážky odstraníte, záleží na pacientovi, zda půjde vpřed.

Diagnóza je základní součástí alopatického světa
- a je cenným nástrojem, pokud ji užíváme správně.
Je to složitý obor, který vyžaduje dlouhé studium.
Velká část záleží na dohadech, ale jsou to informované dohady. Doktor Reginald Gold kdysi řekl, že
chceme-li pochopit význam slova diagnóza, můžeme
je rozdělít na části, z nichž se skládá: latinské slovo
di, které znamená „dva“, a řecké slovo agnos, které
znamená „nevím“. Takže diagnóza znamená: dva lidé,
kteří nevědí - vy a váš lékař. Doktor Gold také říká,
že není neobvyklé, když vám lékař řekne: „Nemáte-li
výsledky diagnostického vyšetření, nemohu být zodpovědný za to, co se stane.“

Někdy si připisujeme takovou zásluhu za uzdravení pacienta, že si ani neuvědomujeme, jak přehnaný
pocit zodpovědnosti nám to dává.
Ani já, ani vy nejste léčitelé. Každý z nás je jen
součástí léčebné rovnice. Celou rovnici tvoří zčásti
pacient, zčásti vy a zčásti Bůh. Když se Bůh v nás
setká s Bohem v pacientovi, stane se něco úžasného.
O této rovnici se někdy mluví jako o „moci jednoho“
nebo o „moci tří“. Proč vstupujeme do této rovnice?
Děláme to pro pacienta? Pravděpodobně ne. Jak už
jsem řekl, nejspíš to děláme pro sebe. (Máte-li námitky proti mému použití slova Bůh - překonejte ho). I to
vaše ego. Bůh, Láska, Vesmír, Zdroj, Stvořitel, Světlo
- všechna tato slova znamenají totéž, takže je v této
knize používám jako synonyma. Vy si vyberte slovo,
které vám vyhovuje.)

Doktor Gold pokračuje: „Často jsem přemýšlel
o tom, zda to znamená, že lékař zodpovědnost příjme;
když výsledky máte, a přesto dojde ke komplikacím.“
Já o tom pochybuji.
Jako lékař vám mohu říci, že někteří lékaři zlehčují své diagnostické znalosti, aby si zachovali vlastní
důležitost založenou na své lékařské intuici. Ti, kteří
nedokážou rozpoznat tento druh povrchnosti, mohou
být oslepeni takovou nafoukaností a mohou propadnout touze napodobit je v nějaké pseudoduchovní
situaci. Lékařská intuice je důležitá, je-li používána
jako doplněk diagnózy. Předstírání lékařské intuice
za účelem vyvolání dojmu prokazuje medvědí službu lékařům, kteří lékařskou intuici opravdu mají,
a vzdaluje nás od pacientů a od léčebného procesu.

Chcete-li získat širší obraz léčebného procesu a
role vašeho Ega, můžete při příštím sezení udělat
tohle: Ztotožněte se s pacientem a uzdravte sami
sebe.
Kdo se uzdraví?
Co to znamená, když výsledky léčení nesplní očekávání pacienta?
V minulosti jsem se obviňoval za to, co jsem chápal jako své neúspěchy. Nakonec jsem musel přiznat,
že nemohu být zodpovědný za dobré ani za špatné
výsledky léčení. Takže co to znamená, když léčebné
sezení nemá očekávané výsledky?

V případě reintegračního léčení to není tak důležité.
Často si myslím, že čím méně znám pacienta, tím je
to lepší, protože se nesnažím řídit léčebné sezení, ať
už vědomě či nevědomě. Čím méně se snažíte sezení
řídit, tím víc volnosti řídit dáváte vesmíru – a tím lepší jsou výsledky.

Problém spočívá v očekávání, nikoli v léčení. Dříve jsem si myslel, že ne každý se uzdraví. To si už
nemyslím. Dnes si myslím, že se uzdraví každý – i
když ne vždycky tak, jak očekával.

Ačkoli při těchto léčeních přesně neznáme svou
roli, naším úkolem určitě není radit Bohu nebo univerzální inteligenci.

Chápeme-li „uzdravení“ jako reintegraci s dokonalostí vesmíru, uvědomujeme si, že vesmír ví, co potřebujeme dostat a co tím získáme. Problém je v tom,
že to, co potřebujeme, neodpovídá vždycky tomu, co
očekáváme nebo co si myslíme, že chceme.

Jak myslíme
Lidé jsou myslící bytosti. Šimpanzi sice mohou
používat klacíky, aby si vyšťourali svačinu z mraveniště, ale nejsou schopni postavit mrakodrap či
vyrobit letadlo. Nepřemýšlejí o teorii řetězců. A nemají

Pacientovou rolí je učinit se přístupným léčivým
energiím I přijímat všechno, co přichází. A něco
vždycky přijde. Někdy to může být překvapení.



univerzity, aby předávali své vědomosti dalším generacím.

A co kyvadlo jako forma diagnózy? Máte dobrou
náladu, když pracujete s prvním pacientem? A se
třetím? Nepohádali jste se právě se svou manželkou?
Třese se vám ruka, když držíte provázek kyvadla?

Schopnost myslet může být velice prospěšná
v mnoha situacích – ale jen tehdy, pokud rozum užíváme správným způsobem. Zkuste použít sešívačku
jako kladivo a uvidíte, co tím myslím. (Samozřejmě to
neříkám z vlastní zkušenosti.)

Ani laboratorní testy nejsou neomylné. Objednal
lékař správné testy? Bylo se vzorky zacházeno správně? Byly výsledky určeny správně? Je naše současná
technologie schopna odhalit příčinu dané nemoci?
Až získáte větší zkušenost, budete schopni ustoupit
stranou a dovolit léčivé inteligenci rozhodnout, co
je potřeba udělat. Je lhostejné, zda zkoumáme tělo
pacienta, používáme kyvadlo nebo stojíme na střeše
a předstíráme, že jsme korouhev. Ať už zvolíme jakýkoli způsob diagnózy, vždycky tím rozšíříme mezeru
mezi pacientem a léčebným procesem.

Myšlení je založeno na dvou základních pravidlech
logiky – na indukci a dedukci. Induktivní logika je
rigidnější, neboť je založena na předpokladu, že celek
se rovná součtu svých částí. A jak říká doktor Reginald Gold, ať už tomu tak je nebo ne, celek se jen
málokdy rovná jen některým částem ... což je všechno, co často máme. Zamyslete se nad tím. Víme dnes
víc, než jsme věděli včera? Samozřejmé že ano. Takže
je pravděpodobné, že zítra budeme vědět víc, než víme
dnes, a za tisíc let budeme vědět mnohem víc, než
budeme vědět za sto let. Takže jestliže tvoříme své
závěry výhradně na základě induktivní logiky, pak
raději počkám, až budeme mít trochu víc „částí“.

Ať už určujeme diagnózu jakýmkoli způsobem,
vždycky vycházíme z předpokladu, že máme lepší
vědomosti než sám dokonalý vesmír. Ale to nemáme.
V mnoha situacích nám naše vlastní diagnóza překáží, protože povzbuzuje naši vědomou mysl k tomu,
aby se pokusila převzít kontrolu.

Diagnóza je založena primárně na induktivním
myšlení. Lidská nemoc může být neuvěřitelně složitá,
zejména když vezmete v úvahu obavy a očekávání
pacienta i léčitele. Přinejlepším chápeme jen některé složky jakékoli nemoci nebo zranění, takže se
dopouštíme okamžitého omylu, když si myslíme, že
jsme pochopili všechno. Jsme jen lidé a snadno děláme nesprávné závěry.

V této nové kapitole lidstva konečně začínáme
uznávat inteligenci vyšší léčivé síly. Jsme ochotni
přiznat, že tato energie ví, co je s námi v nepořádku
a jak to napravit.

Znamená to, že induktivní logika není k ničemu?
Vůbec ne.

Tento nový druh léčení nemá nic společného se
starým diagnostickým modelem. Úkolem léčitele je
ustoupit z cesty a dovolit vševědoucí a vševidoucí síle
učinit správné rozhodnutí. Někdy si nemůžeme být
jistí, zda bylo naše rozhodnutí správné a zda přineslo
pacientovi prospěch. Ne vždy vidíme situaci z širšího
hlediska. To za nás dělá někdo jiný. Proto se nezatěžujme tím, co jsme schopni pochopit nebo vytušit.
Díky Bohu to už dělat nemusíme. Prostě vstupte do
obrazu a staňte se součástí léčebné rovnice.

Musíme si však uvědomit, že to je sešívačka, která
se užívá na sešívání. Nemůžeme ji použít k postavení
domu – pokud nestavíme domeček z karet.
Deduktivní logika má větší rozsah. S deduktivní logikou začínáme tím, že bereme v úvahu celý
obraz, z nějž pak odvozujeme závěry. Čím větší máme
zkušenost ve svém oboru, tím víc jsou naše závěry
deduktivní. Naše zkušenost se postupně stává druhem intuice - uvědomujeme si, že nevidíme všechno,
a intuitivně to odvozujeme.

Tohle je přítomnost léčení. Tohle je budoucnost
léčení.

Nicméně i to může být zavádějící. Při reintegračním léčení vnímáme energie blízko jedné oblasti pacientova těla, dokud nejsme připraveni přejít ke druhé.
A kdy jsme připraveni jít dál? Když se začneme nudit
– když nás přestane zajímat to, co nás přinutilo pracovat v dané oblasti!

Přátelé, na semináři v červnu 2016 jsem vám slíbil,
že se budu snažit o získání dalších informací o RECONECTION LÉČENÍ.

Proto hledejte něco nového, co upoutá vaši pozornost – ať už je to zvláštní pocit v rukou, hučení v uších
nebo nějaká viditelná reakce pacientova těla. Takový
malý indikátor říká: „Hej, věnuj se téhle oblasti.“
Bereme to na lehkou váhu? Vůbec ne. Naopak uctíváme proces, který nám pomáhá udržeti si integritu
a bsolutní spojení s pacientem. A nemusíme ani
vědět, zda pacient potřebuje víc energie. Jestliže ano,
pak ji dostane – a čím méně mu vědomě pomáháme,
tím lépe na tom je on i my.

Chtěl jsem uskutečnit setkání přímo s Dr. Ericem
Pearlem k ujasnění některých rozdílných nebo nejasných názorů. Požádal jsem ředitele „Alternativy“ pana
Ctirada Hemelíka o zprostředkování setkání. S panem Ctiradem jsem se setkal až po veškerých akcích
RECONECTION v květnu. Účelem setkání bylo vysvětlení důvodů pro osobní pohovor s Dr. Ericem Pearlem.
Výsledkem byla dohoda, že setkání se pokusí pan
Ctirad domluvit na konec června.

Tohle odporuje mnoha teoriím, které nás učí pečlivě zkoumat určitou oblast a pak rozhodnout, kde
pacient něco potřebuje. Hledáme oblast zablokované
energie, a když ji najdeme, snažíme se obnovit její
rovnováhu tím, že jí přidáváme nebo ubíráme energii.
Nejenže jsme se prohlásili za dostatečně odpovědné,
abychom identifikovali oblast, která potřebuje naši
pomoc, ale také se považujeme za schopné napravit
situaci.

Bohužel se schůzka neuskutečnila. Přesto jsem se
dozvěděl řadu nových poznatků, které vás budou zajímat na následujícím semináři. Seznam problematik,
které bych chtěl s Dr. Ericem projednat, jsem předal
panu Ctiradovi.
S pozdravem Ing. V. Bažant



LÉKAŘ A BYLINÁŘ RADÍ
Antioxidanty

Glutathion je látka důležitá k udržení přiměřeného
oxidoredukčního prostředí v buňkách tripeptid složený
z glutamové kyseliny (γ-glutamylcysteinyglycin, nebo také
GSH, neesenciální aminokyselina s dvěma karboxylovýma
skupinami), a proto je obvykle záporně nabitá.

Antioxidanty jsou látky, které ničí v těle látky zvané
volné radikály, které jsou viníky většiny nemocí nebo připravují půdu pro vznik nemocí.
Dobrou vlastností antioxidantů je ta skutečnost, že
mohou působit synergicky a tím se jejich účinek zvyšuje a
zároveň klesá jejich potřebné množství.

Její sůl je glutamát. Název je podle jejího obsahu
v glutenu (lepek), glycinu a cystinu (aminokyseliny, které
obsahují síru).

Historie poznávání antioxidantů se začala psát v roce
1954 u Dr. Denhama Harmana.

Má zásadní význam na udržení hemoglobinu v redukovaném stavu tj. železo ve dvojmocné formě.

Nemoci způsobené volnými radikály (Vr):

Glycin nejjednodušší aminokyselina se dvěma uhlíky.
Je to neesenciální aminokyselina a je rovněž tlumivým
nervovým přenašečem (inhibiční neurotransmiter).

stárnutí, revmatická artritida, různé druhy nádorových nemocí, koronární choroby, autoimunní choroby,
Alzheimerova choroba, šedý zákal oční čočky, Parkinsonova choroba, cukrovka, alergické reakce a další.

Cystein – neesenciální aminokyselina obsahující síru
(sulfhydrilovou skupinu SH) se významně podílí na
struktuře bílkovin (dissulfidové můstky) a na udržení přiměřeného oxidoredukčního prostředí v buňce.

Antioxidant (Ao) je látka, která chrání naše tělo před
procesem oxidace respektive před jeho nefyziologickou nadměrností. Oxidaci dobře známe z běžného života. Například
jako rezivění, žluknutí. Tyto projevy jsou způsobeny tím,
že kyslík je velmi reaktivní a jeho reakce s danými látkami
se pak projeví jako rezivění kovu či žluknutí tuku. Ale jsou
i jeho další projevy. Podobné procesy probíhají v našem
těle. Antioxidanty tyto procesy zpomalují, aby převážily
pouze kladné účinky volných radikálů.

Dále se podílí na syntéze bílkovin albuminu, kreatininu, globinu, syntéze cholinu, inzulínu, glutationu a pro
činnost štítné žlázy. Její nedostatek se projevuje jako
kwashiorkor tj. cirhóza (tuková infiltrace s následnou
nekrózou). Cirhózu známe zejména u dětí z tropických
krajů, které trpí nedostatkem hodnotných bílkovin.
Superoxiddismutáza (SOD) je další antioxidantů.
SOD je několik typů. Rozlišují se podle kovu, který je na
povrchu či uvnitř lapače. Některý obsahuje měď a zinek,
další mangan. SOD neutralizuje škodlivou formu kyslíku
superoxid (superoxidový radikál), a přemění ho na peroxid
vodíku, který je sice také škodlivý, ale méně.

Nedostatek antioxidantů:
Při nedostatku antioxidantů náš organismus podléhá
korozi, tj. stárne.
Jako antioxidanty působí vnitřní enzymy a koenzymy
(nebílkovinná látka, která je nutná pro činnost enzymů a
spolu s bílkovinnou součástí apoenzymem tvoří pak plně
funkční holoenzym).

Kataláza je enzym obsahující železo čili hemo skupinu
a v krvi způsobuje červenou barvu. Kataláza rozloží tento
peroxid na vodík a vodu a molekulární kyslík, a na rozdíl
od peroxidázy nevede k oxidaci okolních sloučenin.

Volný radikál je elektron, který se odtrhl od mateřské
molekuly a pohybuje se samostatně, a protože je nestálý
a velmi reaktivní, hledá další elektron, aby s ním vytvořil
pár. Jeho škodlivost spočívá v tom, že vytrhuje elektrony
z normálních membrán tělesných buněk. Tím způsobuje
nestabilitu těchto membrán a jejich poškození.

Peroxidáza je enzym rozkládající peroxid vodíku za
vzniku aktivního kyslíku, který často oxiduje okolní sloučeniny, obsahuje hemovou skupinu.
Peroxid vodíku vzniká v některých dějích v organismu
př. v mitochondriích, v bílých krvinkách (peroxizómech)
a může být zdrojem dalších kyslíkových radikálů.

Antioxidant je látka, která daruje volnému elektronu
svůj přebytečný elektron a tím ochrání buňku před jeho
ničivým účinkem. Několik molekul antioxidantů musí
zastavit lavinu útoků volných radikálů.

Peroxysomy jsou malé buněčné organely, v nichž probíhají některé metabolické oxidativní reakce. Hlavně jsou
v buňkách jater a tubulů ledvin.

V našem těle je řada takových účinných lapačů neboli
zametačů, jako jsou enzymy kataláza, gluthathionperoxidáza, superoxiddismutáza.

Působení exogenních antioxidantů neboli potravinové
antioxidanty.

Ale většinou těchto antioxidantů není v našem organismu dostatek, a tak je musíme dostávat potravou do těla,
stejně tak jako stavební látky, ze kterých se tyto lapače
tvoří.

Vitamíny a antioxidanty se ukládají v těch částech
buněk obsahující tuk, jako jsou buněčné membrány
s obsahem lipoproteidů, jako je cholesterol a chrání buňky
proti různým radikálům.

Antioxidanty:

Vitamín C je nejdůležitějším Ao. Je obsažen v ovoci,
zelenině, cereáliích, bramborách.

Selen je nutný k funkci Gluthathionperoxidázy (chrání
sval před dystrofií, působí proti nekróze jater, ovlivňuje
vidění a působí na oční čočku), může nahradit síru ve
všech jejich funkcích hlavně v metioninu a cysteinu.

Vitamín E v celém zrnu, ořeších, rostlinných olejích.
Karotenoidů je asi 600 druhů. Provitamin vit. A je
obsažen v zelenině, ovoci, vejcích.

Železo je potřebné v katalázách.

Lutein – listová zelenina, vojtěška, okvětní lístky měsíčku, vaječné žloutky.

Železo, měď, mangan, zinek u superoxiddismutázy.
Sloučeniny síry jsou obsažené v aminokyselinách cysteinu, metioninu a pomáhají vyrábět antioxidanty. Jejich
nejčastější výskyt je v buňkách.

Zeaxanthin – kukuřice
Lykopen – rajčatová šťáva, melouny
Flavonoidy vit. P (název odvozen od propustnosti membrán, kterou snižují) je jich 7 typů, které se od sebe liší.
Nacházejí se v ovoci, hlavně v modrých a fialových druzích
(hroznové víno, borůvky, černý bez)

Koenzymy například NADH, koenzym Q10, alfa-lipoová
kyselina a další.

Funkce antioxidantů v těle

Selen je v celých obilných zrnech, ořeších, česneku. Je
nutný k produkci glutationové peroxidázy, což je další Ao.

Glutathion (gluthathionperoxidáza) patří mezi nejvýznamnější antioxidanty. Patří do skupiny základních
antioxidačních ochránců našich buněk. Jde o látku obsahující síru, která se spojí s 10 enzymy obsahující selen
– glutationovými peroxidázami.

Koenzym Q 10 je produkován organismem. Je to
významný antioxidant mající i další funkce.
Alfa-lipoová kyselina-je produkována organismem.



Karotenoidy – jsou ve žlutém, oranžovém a červeném
ovoci a v některých zelených rostlinách.

Volné radikály napadají neustále naše buňky a každá
musí denně odolat 10 000 útokům Vr.

Působení různých Ao:

Poškození způsobené volnými radikály

Selen je nutný k funkci Gluthathionperoxidázy
Železo je potřebné v katalázách

–

Oxidují tuky a tím je poškozují – tukovou membránu
tzv. lipidová peroxidace, která pak spustí řetězovou
reakci, která zničí tukový materiál v našem těle,
pokud ji Ao nezastaví.

–

Ničí základy nukleových kyselin – což jsou aminokyseliny adenin, thymin, guanin, cytosin, a uracil, které
tvoří základ DNA, to pak vede k mutacím až nádorovému zvrhnutí.

–

Poškození bílkovin – což jsou tělesné komponenty, ty
pak nefungují efektivně, poškozují se zejména kolagenní vlákna v kůži – tuhá kůže nebo ochablá či pergamovitá kůže, ochablé svaly.

–

Poškozují enzymy, které nefungují účinně při řízení
biochemických reakcí a ani opravené nejsou schopny
napravit škodu zp. Vr.

Železo, měď, mangan, zinek u superoxiddismutázy
Sloučeniny síry jsou obsažené v aminokyselinách cysteinu, metioninu, a pomáhají vyrábět antioxidanty. Jejich
nejčastější výskyt je v buňkách.
Koenzymy, například NADH, koenzym Q10, alfa-lipoová kyselina a další.
Lykopen potravinový karotenoid – snižuje možnost
vzniku nádorů slinivky břišní, děložního čípku, IM, prostaty rajčatová šťáva, melouny.
Lutein – karotenoid, tělo je někdy schopno přeměnit
lutein v zeaxanthin, oba jsou důležité pro zrak, tvoří žlutou skvrnu na sítnici, která je důležitá pro centrální vidění. Tato žlutá barva filtruje škodlivé modré světlo, které
je v bílém světle. Nedostatek pak vytváří degeneraci žluté
skvrny. Chrání před nemocemi srdce, rakovinou, vit. E,
LDL před oxidací, přispívá k funkčnosti imunitního systému

Vyvolání rakoviny volnými radikály

Flavonoidy – bioflavonoidy – označovány jako vitamín P.
Většina patří do skupiny flavonoidů, které však mají značné strukturální, biochemické, farmakologické odlišnosti.
Nejsou nezbytné pro udržování života, ale významně přispívají k podpoře zdraví. Proto je považujeme za esenciální
složku potravy. Nacházejí se v ovoci, zelenině, v léčivých
bylinách. Jejich princip spočívá v tom, že jsou schopny
snadno předávat elektrony dalším molekulám, a proto
jsou výbornými antioxidanty. Odfiltrovávají škodlivé vlnové délky ze slunečního záření. Patří sem – kvercetin, rutin,
hesperidin, genistein, daidzein a další – proto také čaje
léčí. Dříve vitamin P od propustnosti, protože snižují propustnost kapilár.

–

Poškodí DNA, a to vyvolá mutace, které se mohou
zvrhnout v rakovinné buňky.

–

Mohou aktivovat onkogeny, tj. geny, které pak mohou
způsobit nádorové bujení.

–

Potlačí imunitní systém a tím zbaví tělo ochrany proti
rakovině.

–

Aktivují karcinogeny nebo pro karcinogeny.

–

Poškodí buněčné membrány a zbaví účinnosti jejich
senzorické mechanizmy, které omezují abnormální
růst i abnormální reprodukci buněk.
Onemocnění srdce.

Volné radikály poškozují apolipoproteiny, které vážou
na sebe cholesterol a mění dobrý cholesterol ve špatný
a ten se pak ukládá do stěny artérií.

Pycnogenol se získává z kůry borovice hvězdicovité.
Pycnogenol – obsahuje podskupiny antioxidačních flavonoidů tzv. proantokyanidiny, organické kyseliny = silné Ao,
kterých je asi 40.

Napadají tak červené krvinky, které pak tvoří abnormální staženiny a ucpávají artérie.

Koenzym Q 10 – přeměňuje potravu na energii, silný
antioxidant, zabraňuje rakovině prsu.

Poškozují výstelku artérií a tím dochází k snazšímu
uložení cholesterolu.

Alfa-lipoová kyselina – přeměňuje potravu v energii,
léčí diabetické polyneuropatie, nervové poruchy, snižuje
a stabilizuje hladinu cukru v krvi a tím zamezuje vzniku
volných radikálů. Je to velmi silný Ao, který se v těle přemění na dihydrolipoovou kyselinu, která je ještě silnější
Ao. Pomáhá regenerovat vit. C, E, glutathion a další Ao.

Artritida – provázející zánět produkuje volnými radikály superoxidový anion
Šedý zákal – sluneční UV paprsky, pokud zasáhnou
bílkoviny v čočce, vytvoří volné radikály, které následně
tyto bílkoviny (proteiny) poškodí. Proteiny nejsou čiré,
ale zakalené. Rovněž vysoké hladiny glukózy v krvi (DM)
vytvářejí Vr škodící čočkám.

NADH
Nikotinamidadenindinukleotid – složitá sloučenina
vytvořená kolem vitaminu B3 niacinamidu. Čím více je
potravina znehodnocená technologickými postupy a čím
více se jí sní, tím více se vytvoří v těle volných radikálů,
které pak tím více poškodí lidské tělo.

Prospěšnost volných radikálů – ničí se jimi bakterie
v organismu a získává se jejich pomocí energie.
Nadprodukci volných radikálů způsobují tabákový
kouř, smog, sluneční paprsky, tuky a cukry podporují
jejich vznik, zvýšená spotřeba kyslíku při námaze zvyšuje
jejich tvorbu.

Antioxidanty pokud jsou pohromadě, působí synergicky, to znamená, že jejich účinnost je větší než pouhý
součet.

Většina volných radikálů vzniká v těle jako produkt při
zpracovávání potravy na energii.

1. Různé Ao působí proti různým volným radikálům.
2. Některé Ao mohou regenerovat jiné, př. kyselina alfalipová a Pycnogenol mohou regenerovat vyčerpaný vit. C.,
který je zase schopen regenerovat vyčerpaný Vit. E.

Doporučené dávky některých Ao
100 – 400 IU vit. E

Kde se nacházejí Ao?

17 000 – 50 000 mg karotenoidů

Hlavně v nezpracovaných a nerafinovaných potravinách.

250 – 1 000 mg vit. C
Každá buňka je denně vystavena asi 10 000 útokům
volných radikálů. Jedna cigareta je asi 60 miliónů volných
radikálů.

Vit E se z olejů ztrácí při zpracování zrn a pak při mletí
obilí.
Bioflavonoidy nacházející se v ovoci a zelenině mají hořkou chuť, a proto jsou odstraňovány rafinací.

MUDr. Jan Doležal
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T E L E S T E Z I E A P S Y CH O K I N E Z E
Změny elektrického napětí
mezi zemí a ionosférou

1000 km a přechází pak v plazmosféru. Ionosféra je složena z několika vrstev (D, E, F1 a F2).
K ionizaci dochází vlivem kosmického záření.
Ionosféra odráží krátké radiové vlny a umožňuje
pak vysílání ne velké vzdálenosti.

Zemská atmosféra je jednou ze základních podmínek života. Odděluje a chrání nás od působení
kosmického záření z vesmíru. Není homogenní,
ale je rozdělena do několika charakteristických
vrstev.

Ionosféra se chová jako globální atmosférický
elektrický obvod. Je nabitá kladným (+) nábojem,
zatímco povrch Země záporným (-). Elektrické
napětí mezi ionosférou a povrchem Země je udáváno od 250 do 360 kV/m. Vzhledem k tomu,
že atmosféra není dokonalý izolátor, protéká jí
elektrický proud o intenzitě až 1800 A. Elektrické
napětí u povrchu Země je uváděno v rozsahu 100
až 300 V/m. Ionosféra spolu s magnetosférou tvoří přirozený obal Země a částečně ji chrání před
vnějšími vlivy.

Troposféra je nejbližší prostor, který je vymezen povrchem Země až do výšky 11 km (7 až 11
km). Je v něm umístěno až 75 % hmoty atmosféry. Současně je i biosférou, ve které se odehrávají všechny životní pochody. Nad ní se rozkládá
stratosféra, která zasahuje až do výšky 50 km od
Země. Mezosféra vyplňuje prostor až do 85 km.
Navazující vrstva termosféra zasahuje do výšky
650 až 1000 km. Až do výšky 1000 km ještě existuje zemská gravitace. Pokračováním termosféry
je exosféra, která volně přechází do kosmického
prostoru.

Existenci ionosféry si uvědomoval i Nikola Tesla. Jejím výzkumem se zabývaly projekty HAARP
(vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum).
Uvedený výzkum se stal předmětem různých
konspiračních teorií.

Z hlediska látkového složení je homosféra, která sahá od zemského povrchu až do výšky 100
km. V této vrstvě ještě existuje stabilní složení
plynů. Ve výšce 20 – 40 km se nachází ozónosféra.
Heterosféra se nachází ve výšce 100 až 750 km.
Roste podíl vodíku a hélia a nad 200 km je jen
velmi malé množství kyslíku, který zde existuje
pouze v atomární formě.

Vlastní měření
Měření elektrického napětí se uskutečnilo
v rámci sledování vlivu iontového mikroklima na
biosféru a emise stájových plynů a prachu. Na
začátku byla hypotéza, že elektrické napětí má
vliv iontové mikroklima (poměr kladných a záporných iontů), které zase ovlivňuje úroveň emise
stájových plynů a prachu do okolí zemědělských
objektů. Zpočátku byly k dispozici údaje z literatury o výši elektrického napětí, které se od sebe
velmi lišily (100 až 400 V/m. Občasná měření,

Z hlediska iontů a volných částic je vymezena neutrosféra až do výšky 60 km. Obsahuje
neutrální částice – atomy a molekuly. Od 60 km
výše je pásmo ionosféry, ve kterém existují nabité
částice – ionty a plazma. Dosahuje výšky 700 až
perioda

polarita
+/-

doba
den

datum
od - do

průměr
V/m

max
V/m

min
V/m

1

+

93

13.8. - 13.11.2007

172,3

235

50

2

-

6

30.11. - 5.12.2007

-21,7

-10

-40

3

+

55

6.12.2007 - 29.1.2008

291,6

340

140

4

-

6

31.1. - 4.2.2008

-88,8

-75

-110

5

+

60

5.2. - 4.4.2008

237,3

270

200

6

-

17

7.4. - 23.4.2008

-80,0

-50

-100

7

+

39

25.4. - 2.6.2008

383,3

410

360

8

-

26

5.6. - 30.6.2008

-165,7

-125

-185

9

+

120

4.7. – 31.10.2008

281,8

540

33

10

-

152

7.11.2008 - 7.4.2009

-494,3

-150

-620

11

+

264

30.4.2009 - 18.1.2010

364,6

405

130

12

-

104

20.1. – 3.5.2010

-288,5

-245

-375

13

+

79

5.5. – 22.7.2010

536,2

590

505

14

-

6

23.7. – 28.7.2010

-350,0

-340

-365

15

+

155

30.7. – 31.12.2010

208,6

305

135

celkem

+

108,1

309,5

590

-

45,3

-226,9

Tabulka 1: Přehled jednotlivých period elektrostatického napětí
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-620

která se dělala, přinášela také velmi rozdílné
výsledky a navíc i záporné hodnoty, o kterých se
dostupná literatura nikdy nezmínila. Bylo proto
rozhodnuto měřit tuto veličinu podle možnosti na
detašovaném pracovišti a s ní i počet kladných
a záporných iontů (n/cm3).

měr elektrického napětí v kladných periodách
bylo 309,5 V/m, zatímco v záporných periodách
-226,9 V/m. Extrémní hodnoty byly zjištěny
v periodách s kladnými hodnotami v periodě 13
(5. 5. - 22. 7. 2010) s průměrem za periodu 536,2
V/m, ve které se vyskytla i maximální hodnota
590 V/m (7. 5. 2010). Uvedená perioda trvala 79
dní. V periodách se zápornými hodnotami byla
výjimečná 10. Perioda (7. 11. 2008 – 7. 4. 2009)
s průměrem -494,3 V/m a s minimální hodnotou
-620 V/m (16. 2. 2009) při trvání 152 dní.

Pro měření elektrického napětí byl používán
vysokonapěťový voltmetr Charleswater (výrobce
USA), který byl běžně používán na měření napětí
na emitorech ionizačního zařízení. Pro vlastní
měření bylo zvoleno stabilní místo s vymezenou
výškou 1 m nad úrovní země, současně s měřením počtu intů obou polarit přístrojem Ionmeter
2000. Uvedená měření se konala pouze v přítomnosti osob na tomto pracovišti, nejvíce mezi
8.00 a 9.00, nebylo tedy systematické. S měřením bylo započato 10. 8. 2007 a bylo ukončeno
30. 12. 2010, tedy skoro po 3,5 roku.

Původní hypotéza vlivu elektrického napětí
na počet iontů +/- nebyla potvrzena. Závislost
iontového mikroklima na elektrickém napětí
byla nepatrná a korelece mezi nimi byla téměř
nulová. Popisované změny elektrického napětí
byly patrně součástí vesmírného počasí. Mohlo se jednat o velké erupce na Slunci, které
byly spojeny s výronem mraku nabitých částic
a jejich interakcí s vnějšími vrstvami atmosféry
– ionosférou a magnetosférou. Druhou možností
mohlo být křížení siločar magnetického pole naší
Země s čarami náležejících k magnetickému poli
Slunce. Tato křížící místa (portály) se nacházejí
v blízkosti naší Země. Během dne se několikrát
otevírají a zase uzavírají, jiné zůstávají otevřené
po delší dobu. Uvedené portály mohou na Zemi
přivádět velké množství subatomárních částic ze
Slunce. Specifikace vlivu subatomárních částic
má zjistit sonda MMS (Magnetic Multiscale Mission), kterou má vypustit NASA.

Výsledky měření
V průběhu sledování výše uvedených parametrů se začaly objevovat značně rozdílné hodnoty
elektrického napětí s různou dobou jejich trvání.
Začaly se objevovat i různě dlouhé časové úseky
se zápornou hodnotou ukazatele. Celkové výsledky sledování jsou uvedeny dle jednotlivých period
(členění na kladné a záporné hodnoty) v tabulce 1
a pro názornost doplněny grafem 1.

Analýza
Analýza tabulky 1 ukazuje, že průměrné
trvání period u kladných hodnot bylo 108,1
dne, zatím co u záporných pouze 45,3 dne. Prů-

Jan Dolejš

Graf 1: Průběh elektrického napětí za celou dobu sledování
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NEUVĚŘITELNÉ, NEVYSVĚTLITELNÉ?
NEUVĚŘITELNÉ, NEVYSVĚTLITELNÉ?
Z televisních pořadů
Sešit 4

Parapsychologové ji zadrží a prosí Lauru-Elisabeth, aby vrahovi odpustila, že bude za vraždu potrestán a byl už celou
tu dobu trestán výčitkami svědomí. Říkají, že Elisabeth nyní
ví, kdo ji zabil a proč byla pak dodatečně oběšena, těmito
třemi muži společně a že vraha předají soudu. Prosí Lauru,
aby se osvobodila od Elisabeth a nechala ji odejít do záhrobí.
Jejich prosby nezůstaly bez účinku, Laura uvolnila hlavu její
oběti a probudila se z transu. Nyní je z ní už jen Laura s její
podobou a s její schopností pomalu a nepříliš plynně mluvit,
tak jak se hluchoněmá Laura tehdy po seanci parapsychologům jevila.
Tento případ doplňuje případy pomsty obětí na jejich
vrahovi. Poněvadž energie duševního záznamu oběti sama
nestačí na fyzickou práci – provedení pomsty na vrahovi,
použil duch oběti Elisabeth těla živého media, věkově a podobou podobného oběti. Duch prostoupil medium v transu
a medium se stalo obětí, její přesnou kopií – podobou obličeje, hlasem, emocemi a pamětí identickou s duševnem oběti,
navíc vedenou emocionální touhou po pomstě za vraždu na
Elisabeth. Katolická církev ponechává pomstu oběti Bohu.
A snad to přísloví „Boží mlýny melou pomalu ale jistě“ zde
přibližuje emocionální touhu po pomstě za vraždu na oběti.
Po pomstě za zločiny, z nichž zločin zabití člověka není ničím
omluvitelný. Duch oběti, kterému po emocionálním šoku
v okamžiku smrti zůstávají jen části paměti jako energetický
záznam, je zmaten a hledá neustále po příčinách, které ho
do tohoto stavu uvedly. Vrah, jehož duševno je neustále pod
tlakem částí duševna jeho oběti, je nucen se vracet na místo tragédie a je tedy duševnem oběti vnímán jako viník na
tomto stavu oběti. Pozná-li duch oběti svého vraha, snaží se
mu pomstít a žádat ho nejdříve o vysvětlení za tento stav v
němž musí být energeticky po desetiletí či staletí vázán na
místo tragédie. Dojde-li pomsty na vrahovi a dostane-li se
mu vysvětlení za tento stav, může duch odejít do záhrobí.
Nestačí-li jeho duševní energie sama na fyzickou pomstu,
čeká duch na vhodné medium, které jeho energie prostoupí a odsune duševno media, nebo použije bioplasmatické
pole živého člověka, aby se duch materializoval a byl takto
schopen fyzického úkonu pomsty. Podle častějších případů
pomsty ducha oběti na vrahovi nebo na osobách které smrt
zavinily, se dá usuzovat že pomsta oběti na vrahovi není tak
vzácná jak se vědci dříve domnívali. I když jsou případy, že
oběť se zmýlí v osobě a napadne někoho jiného.
Vrátíme-li se ke shora uvedenému případu, musíme připustit, že obět Elisabeth se nezmýlila v osobách. Po pádu
na dlažbu, kam byla jejím mužem shozena, bylo patrně její
duševno ještě přítomno v těle, ve stavu jeho klinické smrti
a mohlo vnímat dohodu všech tří mužů o jejím oběšení. Tak
se tedy mohl duch oběti cílevědomě zaměřit na tyto tři muže.
Duch zavražděné Elisabeth zabil pak prostřednictvím media
Laury postupně dva účastníky tragédie, když vlastní vrah,
její muž byl z emocionálních důvodů v této pomstě ponechán
až nakonec. Jedná-li se o příslušníka rodiny oběti, který
vraždu na oběti provedl, je tato uvedena do emocionálního
rozporu, poněvadž v emocionálním šoku v okamžiku smrti
vůbec nechápe důvody vraždy. Teprve po vysvětlení přes živé
medium, jehož ústy duch mluví a jehož sluchem také vnímá řeč druhého, je jeho zmatená situace vysvětlena a duch
nalezne klid v záhrobí. V každém případě se dá zmatený
stav, ve kterém se duchové nachází odstranit jen za pomoci
živého člověka, např. media, které duch prostoupí a dalšího
člověka např. parapsychologa, který s duchem přes medium
hovoří a vysvětlí mu jeho stav.

Ing. Jaromír Kapinus, rodák z Lázu u Moravských Budějovic, žijící dlouhá léta ve Vídni, člen České psychoenergetické
společnosti v Praze, autor publikací Nadhmotný svět, úvod
do parapsychologie a Psychokinetické jevy, které věnoval
této společnosti, věnuje tuto publikaci českému čtenáři za
účelem rozvíjení zájmu o psychoenergetickou vědu a o její
popularizaci.
Vedení České psychoenergetické společnosti plní jeho
přání.

Pomsta ze záhrobí
Tento skutečný případ byl vysílán 5. 7. 1998 v televizní
serii poltergeist – (Psychokinetické hřmocení).
Margret Davisová se přestěhuje se svou sestrou Laurou
po smrti jejich otce z New Yorku do malého města. Laura
ztratila ve stáří 5 let sluch a řeč. Při jedné seanci po 15
letech, jíž se zúčastní také dva členové z týmu parapsychologů, padne Laura do transu a začne mluvit. Vidí v transu
vraždu na mladé ženě jménem Elisabeth. Duch neznámé
mladé ženy Elisabeth vstoupil do těla přístupného media
Laury, aby pomstil vraždu. Laura se stala mediem, změnila
hlas, mluvila nyní pIynně a podoba jejího obličeje se také
změnila. Vzala podobu Elisabeth. Tým parapsychologů hledá nyní tuto Elisabeth a zjistí v policejním archivu, že tato
Elisabeth zemřela údajně sebevraždou před 45 roky skokem
z l. poschodí na dlažbu v klubu. Tato Elisabeth byla známá
pod jménem Sissy a byla tanečnicí, než se před dvěma léty
tehdy provdala za Benjamina Collbrighta. Jejímu vlivnému
muži bylo flirtování jeho veselé a lehkovážné ženy s ostatními muži velmi nepříjemné a činilo ho velmi žárlivým. Po
návštěvě divadla šla Sissy s mužem a se dvěma přáteli do
klubu, aby se tam dále bavili. Muž vidí, že jeho žena zcela
vážně flirtuje s jedním z těchto mužů, jde k ní a vezme ji
stranou k zábradlí haly v 1. poschodí a domlouvá jí. Pak ji
udeří do tváře a Sissy uhýbá k zábradlí, pod nátlakem se
převrátí přes zábradlí, spadne dolů na dlažbu a zabije se. Ze
strachu, aby její smrt nezpůsobila skandál, dohodnou se tito
tři muži, že smrt ženy zamaskují jako sebevraždu a mrtvou
ženu oběsí. Tímto u ní způsobí zlomení vazu, což byla tehdy
příčina smrti při tehdejší „sebevraždě“ ženy. že zlomení vazu
bylo způsobeno už mrtvé ženě, o to se nikdo nestaral.
Po 45 letech se duch zabité ženy začíná mstít na těchto
třech mužích. Duch použil těla media Laury, která se v transu stala Elisabeth se všemi jejími emocemi tehdejší lehkovážné ženy a s nejsilnější emocí - touhou po pomstě na jejím
vrahovi a těch, kteří tehdy přispěli k zamaskování zločinu
vraždy. Laura se v transu stává pomstychtivou Elisabeth a
vyhledá postupně oba Elisabeth známé muže. Tito, nyní již
staří mužové, jsou zděšeni zjevením živé Elisabeth a zhroutí
se. Laura-Elisabeth vezme jejich hlavu do rukou, rychlým
pohybem jim zlomí vaz a odchází, aby provedla pomstu na
hlavním účastníku této tragédie, jejímu muži Benjaminu
Collbrightovi.
Parapsychologové mají zato, že zabití obou starých mužů
způsobila Laura v transu z příkazu Elisabeth. Nehnou se
od ní, poněvadž je stále nebezpečí, že Laura chce ještě zabít
Benjamina Collbrighta, aby Elisabeth byla pomstěna a její
duch našel nyní klid. Jdou za Laurou, která v transu navštíví
Collbrighta v jeho domě. Ten je zděšený, když vidí Elisabeth
před sebou živou. Laura-Elisabeth ho nazývá Benji a ptá se,
proč ji tehdy svrhl přes zábradlí. Collbright se v hrozném
strachu přiznává, že viděl jak flirtuje s cizím mužem, že ji
chtěl tedy náležitě potrestat a svrhl ji tehdy přes zábradlí
dolů. Potom ze strachu ji spolu s oběma muži oběsili, aby
zamaskovali vraždu a představili ji jako sebevraždu. Parapsychologové slyší tento hovor a přiznání k vraždě. Laura
vezme hlavu Benjamina do rukou a chce mu také zlomit vaz.

O působení sektáře
V tomto článku se jedná o ovládání větší skupiny lidí
masově-hypnotickým a sugestivním působením. Jeden ze
skutečných případů byl uváděn v televizní serii PSI-Factor
v červnu 1998.
Tento případ jedná o masově-hypnotickém působení mladého muže na ženy všeho věku. Snad si čtenář vzpomene na
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případ Rasputina, který byl mimosmyslově nadán a sugestivně upoutával až k otroctví ženy, bez rozdílu zda se jednalo
o šlechtičny nebo o prosté dívky. Co se týká náboženských
sekt vůbec, nejsou jejich členové ani tak poutáni programem
sekty, jako masově-hypnotickým působením jejich „gurů“,
ať už přímo, nebo přes obrazovku televize. V době, kdy prostý člověk je častěji zklamán mnohdy středověkou církevní
hierarchií různých náboženství, stává se ve své snaze věřit
duševním autoritám snadným cílem různých lidí, kteří
pomocí masové sugesce a masové hypnózy se snaží člověka
ovlivnit a získat ho pro své čistě egoistické zájmy.
Mladá hezká dívka zmizí z domu rodičů. Rodiče ji jako
nezvěstnou nechají policií hledat. Pak je do hledání zapojena parapsychologická skupina dr. Doyleho. Potom se dcera
ohlásí u rodičů telefonem z osamělé vily pronajaté mladým
mužem Bruce Ferellem a říká rodičům, že Bruce miluje a že
ho nikdy neopustí. Rodiče přijíždí s autem k osamělé vile
v parku a vidí, že se tam prochází větší počet mladých žen
oblečených jednotně ve zcela světlých šatech. Tyto ženy se
pohybují jako transu, zřejmě pod účinky dlouhodobé hypnózy a zhlíží s obdivem k jejich „pánu“, který se pohybuje mezi
nimi. Rodiče vidí mezi mladými ženami také svou dceru.
Otec jde pro ni a přes její odpor ji nese k vozu, kam ji uzavře.
Dostane se do kontraverze s Eruce Ferellem, který říká, že
dívku neuvolní nikdy ze svého vlivu. Matka chce také do
kontraverze zasáhnout, vystoupí z auta a je mladým mužem
rovněž hypnoticky fascinována, objímá a líbá ho. Muž ji od
Ferella odtrhne a odjíždí s dcerou a se ženou domů. Dcera,
která byla stále před tím v posthypnotickém transu, se nyní
doma dostala do stavu podobnému kóma. Bruce Ferell vykonával na mladé ženy silný hypnotický vliv a v tomto stavu je
pohlavně zneužíval. Ženy s ním žily v osamělé vile a sledovaly
každý jeho pohyb, zřejmě ve stavu trvající hypnózy. Jestliže
se mu některá žena znelíbila, zahnal ji z budovy a tato byla
pak nalezena buď mrtvá nebo jako duševní troska zcela bez
vůle. Dcera uvedených rodičů je pod neustálým lékařským
dohleden. Rovněž tým parapsychologů pomáhá. Dr. Doyle
posílá do „sídla“ Bruce Ferella Donnu, členku jeho týmu, aby
zjistila příčinu působení Ferella na ženy a tyto od jeho vlivu
odradila. Donna je mikrofonem spojena s parapsychology,
kteří jsou v pozadí, a je jimi podporována. Ferell se na Donnu upřeně dívá, dotýká se rukou jejího zátylí a hypnotizuje
ji. Donna mu propadá a v okamžiku nebezpečí ji kolegové
odvedou.
Parapsychologové zjišťují informace o Bruce Ferellovi.
Tento dříve koktající mladý muž byl teroristou, který byl po
předčasné explozi jeho bomby těžce zraněn na hlavě. Při výbuchu byla také zabitá jeho přítelkyně. Po vyléčení a uzdravení
se stal z Ferella jiný člověk: Nekoktal, mluvil sebejistě a vlastnil magické hypnotické schopnosti, které hned začal využívat. Hypnotizoval mladé ženy a hrál si na velkého „guru“.
Profesor Hendriks říká, že Ferellův hypnotický vliv na ženy
je způsobován nadprodukcí endorfínů v mozku.(Endorfíny
jsou endogenní morfíny, tzv. ubíječi bolesti a jsou aktivovány
v mozku za určitých situací k našemu užitku, aniž jsme
k tomu vědomě přispěli. Jsou produkovány v okamžicích
nebezpečí života, nebo ve chvíli důležité pro sexuálnost.
Produkci těchto endorfínů je možno neutralizovat pomocí
antiendortního sera. Toto se také osvědčilo u Donny, která
se tak úplně zbavila posthypnotického vlivu Ferella a byla
připravena zlomit moc vlivu Ferella nad ženami). Profesor
Hendriks míní, že Ferell je v moci působení těchto endorfínů,
a že nesnese odpor od žen a jiné názory, opačné než má sám,
hlavně pak nesnese informace o jeho teroristické minulosti.
A na tom založil profesor svůj plán.
Donna přichází do „sídla“ Ferella a ten ji hned zase začíná hypnotizovat a obluzovat. Poněvadž hypnóza je možná
jen se svolením hypnotizovaného; postaví se mu Donna podporovaná přes mikrofon parapsychology, kteří jsou s policií
nedaleko, na odpor. Říká Ferellovi pravdu o jeho teroristické
minulosti, o smrti jeho přítelkyně jím zaviněné, o jeho koktání a dalších slabostech. Ferell rázem ztrácí svou jistotu,

začíná koktat a ukazuje zase své původní vlastnosti slabocha a teroristy, který chce atentáty dokázat svou schopnost.
Donna hovoří za ostatní zúčastněné ženy, které rázem
procitnou z posthypnotického stavu a z obluzení a houfně
odcházejí do svých domovů. Ferella odvádí policie a tento
„guru“ zmizí na dlouhou dobu za mřížemi. Mladá dívka, oběť
Ferella, která leží v kóma v domě rodičů se probudí z kómatu, když posthypnotické spojení s Ferellem se zrušilo a stává
se zase normální dívkou. Přes zrušení posthypnotického
spojení s Ferellem zůstávají v osamělé vile tři ženy. Čekají
snad na to, že se Ferell vrátí?
Je třeba mít stále před očima, jak zhoubné účinky
mohou mít lidé, kteří vlastní schopnost masové hypnózy
na své spoluobčany. Rovněž je třeba se zmínit o zhoubných
účincích různých sekt a jejich „guru“ na člověka. Tito vedoucí sekt nemyslí, jak se častěji ukázalo, na náboženské nebo
jiné spiriituální účely jejich sekty, ale sleduji zájmy osobního
vlivu nad sektou a obohacení se majetkem členů sekty, kteří
jejich gurum odkazují všechno, co vlastní. Ať se tyto sekty
nazývají jakkoliv, účelem jejich vedoucích je získat moc nad
sektou a tato touha po moci je negativní energií, energií zla
a jako taková se stále projevuje. Čtenář si zajisté vzpomene
na kolektivní sebevraždy „Sluneční sekty“ guru Masona
v Americe, kde zahynulo přes 100 lidí a ve Švýcarsku, kde
zahynulo kolem 40 lidí.
I když některé sekty dělají svým „učením“ konkurenta
různým církvím, nelze zde najít mnoho pozitivní energie,
nehledě k rozsáhlým materielním a psychickým škodám
které způsobují. Jak se má člověk chránit před neblahým
působením sektářů? Je třeba si uvědomit zásadně, že velká
většina sektářů ovládá masověhypnotické a masově-sugestivní působení na člověka. Stačí, když jim nevěnujeme příliš
pozornost, tím posilujeme vlastní vůli a odolnost proti jejich
osvědčeným technikám. Bez svolení člověka není žádná
hypnóza možná. Zvědavost a nejistota však zeslabuje vlastní
vůli a tím podporuje sugesci a masovou hypnózu u člověka.

Čaroděj
Tento skutečný případ byl vysílán 10. 8. 1998 v televizní
serii PSI-Factor pod názvem Čaroděj
Vedoucí parapsychologické skupiny „L“ Derek je mimosmyslově nadán. Má občasné jasnovidecké vidiny a může se
telepaticky spojit s druhými osobami. Byl k vůli jeho paranormálním schopnostem v občasné kontraversi se starším
členem této skupiny, vědcem a historikem Willianem Sloanem.
Sloan se nachází na cestě v malém letadle, kde mimo
dvoučlenné posádky je on sám se svými historickými dokumenty. Volá palubním rozhlasovým telefonem Dereka a říká
mu, že jejich letadlo se dostalo do turbulencí a v případě že
katastrofu nepřežije, aby odevzdal jeho manželce 500 let starou historickou knihu uzamčenou do železných desek, podle
jeho názoru velmi cennou, kterou měl v letadle u sebe. Letadlo
ztratilo mnoho na výšce a v hornaté, zasněžené krajině zmi
zelo z radaru. Pilot se patrně snažil v horské kotlině vyletět
zase směrem vzhůru, ale narazil na zasněžený horský svah.
Při kolisi se skalnatým prudkým svahem přišli oba členové
posádky o život a Willian Sloan přežil těžce zraněn a zůstal
v kabině vězet sevřený troskami. Letadlo se nevznítilo, patrně už nemělo dostatek pohonných hmot. Automatický pilot
letadla udával signály svou polohu po katastrofě letadla.
Tato poloha byla parapsychologům oznámena a ti to letěli
vrtulníkem ihned na místo katastrofy. Dlouho hledali trosky
letadla a místo zřícení spolu s pozemní záchrannou skupinou, ale nemohli místo zřícení najít a přerušili pak pro šero
hledání. Derek neustále tvrdí, že historik Sloan žije, že ho ve
vidinách několikrát viděl zraněného a žijícího. Poněvadž je
v těchto místech teplota v noci silně pod nulou, nabádá členy
jeho skupiny, aby neztráceli čas, že zraněný noc nepřežije.
Má neustále vidiny kabiny zříceného letadla a vidí Sloana
zraněného mezi troskami letadla ale žijícího.
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Astrální tělo zraněného Williana Sloana se oddělilo od jeho
materiálního těla a ocitlo se na své cestě prostorem a časem
náhle ve středověké mučírně s primitivními mučidly. Sloan
se viděl připoután pásy na dřevěnou desku, kde byli mučení
vždy připoutáváni a dívá se kolem na prastarou, zaprášenou
mučírnu. Náhle se před ním objeví těžce zraněný, zohavený
a krvácející muž, který bezmocného Sloana ohrožuje. Ukazuje Sloanovi jeho prsten s velkým písmenem „L“ a říká mu
že tento prsten měl na ruce jeden z katů, kteří ho umučili
k smrti a dává Sloanovi vinu za uvedení do tohoto stavu.
Říká, že je zcela nevinen, že byl spiknutím soudu odsouzen k
smrti upálením na hranici pro vraždy a čarodějství. Říká, že
se jmenuje Jules de La Valle, baron de Rey a že úspěšně vedl
vojska proti nepříteli. Po jeho nevysvětlitelných úspěších byl
zajat a odsouzen k smrti pro čarodějství. Ukazuje Sloanovi
rukopis svých vlastních záznamů ve staré knize sevřené
železnými deskami (kterou měl Sloan jako historicky velmi
cennou u sebe v letadle), otevírá tuto knihu opatřenou zámkem a čte Sloanovi z rukopisu o důkazech jeho neviny.
Parapsycholog Derek má časté vidiny z této mučírny,
vidí zmrzačeného a zkrvaveného ducha barona de Rey oblečeného do cárů jak neustále ohrožuje na desce připoutané
astrální tělo historika Sloana a dává mu vinu za jeho vlastní
utrpení a smrt. Derek říká členům jeho skupiny, že Sloan.
se patrně zabýval jako historik něčím, co měl raději nechat,
že spící démoni se nemají budit. Sloan mu už dříve ukazoval
500 let starý rukopis knihy opatřený železnými deskami
a zámkem. Tento uzamčený rukopis, který Sloan vzal sebou
do letadla jako něco velmi cenného, co on sám dosud neznal,
byl rukopis barona de Rey a pocházel z l5. století, z doby kdy
baron de Rey žil. V rukopise dokazuje baron de Rey svoji
nevinu. Baron de Rey zemřel 26. 10. 1440, když byl v mučíme umučen k smrti.
Mezi tím se situace v mučírně stává stále hrozivější
a kritičtější. Duch barona de Rey stále obviňuje Sloana, že
ho odsoudil k smrti, chce se mu tedy pomstít a zabít ho. Chápe se stále nástrojů na mučení, kterými Sloana ohrožuje.
Mezitím se Sloanovi podařilo se vyvléknout z pruhů, kterými
byl připoután k desce v mučíme a staví se duchu barona
na odpor. Opakovaně tvrdí, že nemá se smrtí barona nic
společného, že baron žil před 500 lety. Ale duchové, kteří
mají jen části paměti, nevěří tomu, co jim jejich domnělí
vrahové vypráví, neví, kdo z nich učinil duchy a odsoudil je
po staletí k bloudění s jejich tělesným utrpením z okamžiků
jejich tělesné smrti. Bloudí s jejich věčnou touhou pomstít
se na jejich vrazích, kteří je k této neblahé existenci ducha
odsoudili. Astrální tělo Sloana se brání proti útokům ducha
barona, odráží jeho útoky, uhodí ducha nástrojem z mučírny, duch barona padne na zem a Sloan se vleče před kované
dveře mučírny a zavře je za sebou. Před touto situací vnímalo astrální tělo Sloana zvuky vrtulníku záchranné skupiny,
ale nemohlo na sebe upozornit.
Druhý den brzy ráno přichází k parapsychologům vedoucí pozemního záchranného oddílu a říká že znovu zachytili
přesnější posíční signály automatického pilota havarovaného letadla. Derek a jeho skupina se neprodleně s vrtulníkem vypraví do označeného prostoru a nachází letadlo
v zasněžené horské krajině ve srázné kotlině. Přistanou na
ploché skále a pomocí lan se jednotlivě spustí k letadlu.
Mezi tím se astrální tělo Williama Sloana pohybuje chodbou mučírny, když se znovu objeví zohyzděný a zkrvavený
duch barona de Rey, který má v ruce železné bodlo a chce je
mrštit proti Sloanovi. V tomto vchází do dveří chodby mučírny astrální tělo parapsychologa, který ve svých vidinách v
noci vyslal své astrální tělo do mučírny historikovi Sloanovi
na pomoc. Duch barona de Rey mrští proti vetřelci, astrálnímu tělu Dereka železné bodlo a probodne ho. Astrální tělo
parapsychologa Dereka se zvrátí na zem. V tom okamžiku
vchází do chodby mučírny další astrální tělo s hořící pochodní v ruce a Sloan na ně volá, aby zapálilo zjevení barona de
Rey. Zjevení nešťastného „čaroděje“ barona de Rey začíná
hořet, vzplane v ohni a zcela shoří. Tímto očistným ohněm

se duch zbavil svých staletých muk a touhy pomstít se
svým vrahům. Duch nyní skutečně zemřelého barona došel
konečně klidu a odešel do záhrobí.
Nyní se už k zřícenému letadlu propracovala pomocí lan
skupina parapsychologů s Derekem. Derekovi se podaří
otevřít kabinu letadla, kde byl William Sloan a najde ho zraněného, ale živého, tak jak ho ve svých vidinách a astrálních
cestách viděl. Jeho nohy byly silně zhmožděny a sevřeny
troskami kabiny. Sloan už přišel k sobě a jeho astrální tělo
se mezi tím vrátilo do svého materiálního těla. Na stole kabiny leží otevřený rukopis barona de Rey, který baron před
Sloanem v mučírně otevřel a četl z něho věty, které dokazovaly jeho nevinu. Na stole leží též prsten s písmenem „L“
skupiny parapsychologů, kterým baron de Rey dokazoval
vinu Sloana na jeho mučení a smrti. Sloan, který už je zcela
při vědomí, prosí parapsychology, aby pomohli najít hrob
nešťastného barona de Rey, tohoto nevinného „čaroděje“
a jeho ostatky nechali posvětit a řádně pohřbít.
Snad ještě dodatek na vysvětlení k zážitkům astrálního
těla Williama Sloana. Zde opouští osobnost v bezvědomí nebo
ve spánku podobném stavu její materiální tělo a pozoruje
okolí a vnější svět z jiné pozice, zcela uvolněné od materiálního těla. Astrálním tělem mohl Sloan mimosmyslově vnímat
a telepaticky se dorozumívat s duchem barona de Rey. Cítil
a pohyboval se jako s materiálním tělem. Naskýtá se otázka,
zda může astrální tělo být zraněno nebo zabito? Podle výpovědi osob, které několikrát prožily cestu svého astrálního
těla, je zde odpověď zcela jasná. Astrální tělo člověka jako
výše  dimenzionální energie nemůže utrpět žádnou škodu.
Strach existovat mimo materiální tělo se pomalu ztrácí,
když si zvykneme na vnímání v astrálním těle. Co se týká
hrozících mimotělesných situací, zjistily osoby které prožily
exkurze astrálního těla, že je během mimotělesného pobytu
nemůže nic zranit. Když jsou ohrožováni nějakou bytostí
nebo osobou z jiného astrálního světa, mohou být v myšlení
zcela pasivní a pak se dotyčná bytost chová také pasivně.
Astrální tělo člověka však může hrozící situaci samo obrátit
a být samo agresivní. Bytost, která je dříve ohrožovala, je
pak překvapená a ustoupí. Stačí také jednoduchý rozkaz
myšlením, aby se bytost vzdálila. Zřejmě zde silově působí
energie myšlení. (Astrální tělo obsahuje mimo věrnou podobu materiálního těla celé duševno člověka, tedy i energetické
záznamy myšlení jako energie materiálního mozku.)
Ve shora uvedeném případě ovládal parapsycholog Derek
nejen mimo smyslové vnímání jako telepatii a jasnovidectví,
ale i cestování astrálního těla. Proto se jeho astrální tělo
mohlo zjevit také v kritické době, když duch barona de Rey
ohrožoval železným bodlem astrální tělo Williana Sloana.
Další otázkou je zda může astrální tělo člověka také cestovat v čase? V uvedeném případě pět století nazpět do minulosti. Astrální tělo s jeho výše dimenzionální energií duševna
může projít pevnou hmotou a čas s jeho energií nepodstatné
dimenze není pro ně naprosto žádnou překážkou. Astrální
tělo může cestovat nejen do minulosti, ale i v současnosti
nebo do budoucnosti, čas pro jeho cesty neexistuje. Tak na
příklad při malé procházce astrálního těla uprostřed zimy
se ocitla osoba ve známé krajině uprostřed léta. Přicházíme
k časovému rozměru, platícímu jen v našem vědomí a naučenému teprve během života. U kojence neexistuje pojem času.
Podle vědeckých teorií existuje v kosmu čas pozitivní, jako
na naší zemi, ale také čas negativní, který probíhá opačně,
z budoucnosti do minulosti.
Vedení České psychoenergetické společnosti upozorňuje
čtenáře na možnost zakoupení publikace Psychokinetgické
jevy, ve které autor Ing. Jaromír Kapinus vysvětluje řadu těchto neuvěřitelných příběhu. Nejlépe vyřizovat tento požadavek
pomocí mailové adresy cepes@cepes.cz.
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R Ů Z N É – Z D O P I S Ů Č T E N Á Ř Ů
Kam zmizela ze světa
všechna volná energie?

1. Zářivá energie
Zesilovací vysílač Nikoly Tesly, zařízení T. Henry
Moraye, EMA motor Edwina Graye a stroj Testatika
Paula Baumanna, všechny tyto stroje využívají „zářivou energii“. Tato přírodní forma energie (mylně nazývaná „statická“ elektřina) může být čerpána přímo
z ovzduší nebo získávána z obyčejné elektřiny metodou nazývanou „rozdělení na části“. Zářivá energie
může vykonávat stejné divy jako obyčejná elektřina,
ale za cenu menší než 1 % ceny elektřiny. Nechová se
přesně stejně jako elektřina, a to přispívá k tomu, že
ji vědecká komunita správně nepochopila. Komunita
Methernitha ve Švýcarsku má v současné době pět
nebo šest funkčních modelů samochodných zařízení,
které čerpají tuto energii.
2. Motory poháněné permanentními magnety
Dr. Robert Adams (Nový Zéland) vyvinul úžasné
konstrukce elektrických motorů, generátorů a ohřívačů, které využívají permanentní magnety. Jedno
takové zařízení odebírá 100 wattů elektřiny ze zdroje,
generuje 100 wattů k dobíjení zdroje a produkuje více
než 140 BTU (British Thermal Unit = britská tepelná
jednotka) tepla během dvou minut!

Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídaly „volnou elektřinu“
v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze
elektřiny byly na denním pořádku. Nikola Tesla
demonstroval „bezdrátové osvětlení“ a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy. Bylo takové vzrušení
z budoucnosti jako nikdy předtím.

Dr. Tom Bearden (USA) má dva funkční modely
elektrického transformátoru poháněného permanentními magnety. Používá elektrický vstup 6 wattů
k řízení cesty magnetického pole pocházejícího z permanentního magnetu. Magnetické pole je pouštěno
střídavě do jedné a potom do druhé výstupní cívky
velkou rychlostí. Tímto způsobem je zařízení schopno dodávat 96 wattů elektrické energie do zátěže bez
pohyblivých prvků. Bearden toto zařízení nazývá
Motionless Electromagnetic Generator, nebo MEG.
Jean-Louis Naudin zhotovil ve Francii kopii Beardenova přístroje. Principy tohoto přístroje poprvé zveřejnil
Frank Richardson (USA) v roce 1978.

Během 20 let měly být automobily, letadla, biografy,
hudební záznamy, telefony, rozhlas a praktické kamery.
Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho
absolutně nového. Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé
povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními příležitostmi,
bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba
měly být jednou provždy vymýceny. Život se zlepšoval
a v té době každý mohl dostat svůj „kus koláče“.

Troy Reed (USA) má fungující model speciálního
magnetizovaného ventilátoru, který během rotace
vyvíjí teplo. Zařízení odebírá přesně stejné množství
energie k rotaci ventilátoru, ať generuje teplo nebo ne.

Co se tedy stalo? Kam se poděly uprostřed této
technologické exploze všechny energetické objevy?
Bylo všechno toto vzrušení z „volné elektřiny“, k němuž
došlo před začátkem 20. století, jen zbožným přáním,
jež „skutečná věda“ nakonec vyvrátila?

Kromě toho existuje mnoho vynálezců mechanismů, které produkují kroutící moment s použitím
pouze permanentních magnetů (viz magnetický motor
Howarda Johnsona - pozn. překl.).

SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE

3. Mechanické ohřívače

Odpověď na tuto otázku zní: „NE“. Opak je pravdou.
Byly vyvinuty velkolepé technologie spolu s významnými objevy. Od té doby bylo vyvinuto mnoho metod
pro výrobu obrovského množství energie za extrémně
nízkou cenu. Žádná z těchto technologií však nebyla
rozšířena na „otevřený“ spotřební trh jako komerční
výrobek. Proč k tomu nedošlo, o tom si něco stručně
povíme.

Existují dvě třídy strojů, které transformují malé
množství mechanické energie do velkého množství
tepla. Nejlepší z těchto čistě mechanických konstrukcí jsou rotující válcové systémy navržené Frenettem
a Perkinsem (USA). V těchto strojích jeden válec rotuje
uvnitř jiného válce s mezerou 1/8 palce mezi oběma
válci. Prostor mezi válci je naplněn kapalinou jako je
voda nebo olej a toto „pracovní médium“ se vlivem rotace vnitřního válce zahřívá.

Ale nejdříve bych chtěl vyjmenovat několik technologií „volné energie“, o jejichž existenci v současné
době vím, a které byly nadevší pochybnost prokázány.
Společným rysem těchto objevů je, že všechny používají malé množství jedné formy energie k řízení nebo
uvolnění velkého množství energie jiného druhu. Mnoho z nich nějakým způsobem čerpá všudypřítomnou
energii éteru – zdroj energie, který „moderní“ věda
obyčejně ignoruje.

Další metoda používá magnety namontované na
kole, které produkují velké vířivé proudy v desce z
hliníku a způsobují, že se deska rychle zahřívá. Tyto
magnetické ohřívače demonstrovali Muller (Kanada),
Adams (NZ) a Reed (USA). Všechny tyto systémy jsou
schopny produkovat 10krát více tepla než standardní
metody používající stejné množství energie na vstupu.
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4. Superúčinná elektrolýza

Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze „zdroje“ tepla
na místo, které se má vytápět. „Zdroj“ tepla by měl
zřejmě být horký a místo, které vytápíme by mělo být
chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je
tomu přesně naopak. „Zdroj“ tepla je uvnitř lednice
a je chladný a vytápěné místo je teplejší než „zdroj“
tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší
kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechna tepelná
čerpadla.

Vodu lze rozložit na vodík a kyslík s použitím elektřiny. Standardní učebnice chemie tvrdí, že tento proces vyžaduje více energie, než může být získáno zpět,
když tyto plyny rekombinují. Toto je pravda pouze za
nejhorších podmínek. Když je na vodu působeno její
vlastní molekulární frekvencí s použitím systému,
který vyvinul Stan Meyer (USA) a opět nedávno firma
Xogen Power, Inc., tato se rozkládá na vodík a kyslík
pomocí velmi malého množství elektrického proudu.
Také s použitím různých elektrolytů se mění účinnost
procesu velmi dramaticky. Je také známo, že jisté
geometrické struktury a povrchy fungují lépe než jiné.
Důsledkem je, že je možné vyrobit neomezené množství
vodíkového paliva k pohonu motorů (jako ve vašem
autě) za cenu vody.

Účinnost 800 až 1000 % je snadno dosažitelná u
tepelných čerpadel ve spojení se slunečními kolektory. U tohoto systému tepelné čerpadlo čerpá teplo ze
slunečního kolektoru a odevzdává je do velkého podzemního absorbéru, který zůstává na teplotě 55 °F
(12,78 °C); mechanická energie je získávána při přenosu tepla. Tento proces je ekvivalentní parní turbíně, která získává mechanickou energii mezi kotlem
a kondenzátorem, s tím rozdílem, že používá médium,
které „vře“ při mnohem nižší teplotě než voda. Jeden
takový systém testovaný v 70. letech produkoval
350 hp (měřeno na dynamometru), ve speciálně konstruovaném motoru, který byl napájen energií ze slunečního kolektoru o ploše pouhých 100 čtverečních
stop. (Toto není systém, který prosazuje Dennis Lee.)
Množství energie k pohonu kompresoru bylo menší
než 20 hp, takže systém produkoval 17krát víc energie
než spotřeboval! Mohl zásobovat energií menší čtvrť ze
slunečního kolektoru, který se vejde na střechu chaty,
s použitím stejné technologie, která uchovává v chladu
potraviny ve vaší kuchyni.

Ještě úžasnější je fakt, že v roce 1957 byla Freedmanem (USA) patentována speciální slitina kovů,
která spontánně rozkládá vodu na vodík a kyslík bez
elektrického vstupu a bez působení jakýchkoli chemických změn v samotném kovu. To znamená, že tato
speciální kovová slitina může vyrábět vodík z vody,
zadarmo, navždy.
5. Implozivní/vírové motory
Všechny průmyslově vyráběné motory používají
uvolňování tepla, které způsobuje rozpínání a zvyšování tlaku, ke konání práce, jako ve vašem autě. Příroda
používá opačný proces ochlazování, které způsobuje
sání a podtlak, ke konání práce, jako v tornádu.

V současné době existuje průmyslový systém tepelných čerpadel postavený severně od Kona (Hawaii),
který generuje elektřinu z tepelných rozdílů vody
v oceánu.

Viktor Schauberger (Rakousko) byl první, kdo ve
30. a 40. letech 20. století vyrobil fungující modely
implozivních motorů. Callum Coats obšírně popsal
Schaubergerovu práci ve své knize Living Energies
a nato řada výzkumníků postavila fungující modely
implozivních motorů. Jedná se o motory, které produkují mechanickou práci z energie vakua. Existují
také mnohem jednodušší konstrukce, které používají
pohybu víru k čerpání energie z gravitačních a odstředivých sil a produkují nepřetržitý pohyb v kapalině.

Existují tucty dalších systémů, o nichž jsem se
nezmiňoval, a mnoho z nich je životaschopných a dobře prověřených, stejně jako ten, který jsem před chvílí
popisoval.
Ale tento krátký výčet je dostatečně dlouhý na to,
aby bylo zřejmé, že technologie volné energie je zde
nyní. Nabízí světu nadbytek čisté energie pro každého,
kdekoli.

6. Technologie studené fúze
V březnu 1989 dva chemici Martin Fleischmann
a Stanley Pons z Brigham Young University, Utah
(USA), oznámili, že vyvolali atomovou fúzní reakci
v jednoduchém stolním zařízení. Tato tvrzení byla
během šesti měsíců „demaskována“ a veřejnost ztratila
zájem.

Nyní je možné zastavit produkci „skleníkových
plynů“ a odstavit všechny jaderné elektrárny. Můžeme
nyní odsolit neomezené množství mořské vody za přijatelnou cenu a dopravit pitnou vodu do nejodlehlejších
oblastí. Náklady na dopravu a výrobu čehokoli mohou
dramaticky klesnout. Potraviny mohou být pěstovány
i v zimě ve vyhřívaných sklenících, kdekoli.

Přesto je studená fúze velmi reálná. Nejenže byl
opakovaně dokumentován nadbytek tepla, ale také
atomová transmutace prvků pomocí malého množství
energie, zahrnující tucty různých reakcí! Tato technologie může s konečnou platností produkovat levnou
energii a desítky dalších důležitých průmyslových
procesů.

Všechny tyto divy, které mohou život na této planetě učinit mnohem snazším a lepším pro každého, jsou
již desítky let odkládány. Proč? Jakým účelům slouží
toto odkládání?

NEVIDITELNÍ NEPŘÁTELÉ
TECHNOLOGIE VOLNÉ ENERGIE

7. Tepelná čerpadla a sluneční energie

Existují čtyři gigantické síly, které spolupůsobí
při vytváření této situace. Dá se říci, že zde je a bylo
„spiknutí“ za účelem potlačení této technologie a vede
k pouze povrchnímu pochopení světa a klade vinu za
toto zcela mimo nás. Naše ochota zůstat nevědomí
a nečinní tváří v tvář této situaci byla vždy dvěma
složkami této síly vykládána jako „mlčící souhlas“.

Lednička ve vaší kuchyni je jediný „stroj na volnou
energii“, který v současné době vlastníte. Je to tepelné
čerpadlo poháněné elektřinou. Používá jeden díl energie jednoho druhu (elektřina) k vyvolání tří dílů jiné
energie (teplo). To dává účinnost 300 %. Vaše lednička
používá jeden díl elektřiny k pumpování tří dílů tepla
z vnitřku ledničky do vnějšího prostoru. Toto je typické
použití této technologie, ale je to nejhorší možný způsob využití této technologie. Dále si řekneme, proč.

Jaké jsou, vedle „nepožadující veřejnosti“, ty další
síly bránící dostupnosti technologie volné energie?
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1. Peněžní monopol

dobrovolně se podřizovat všeobecně přijímanému společenskému pořádku. Tito lidé vyvíjejí činnost, která
je v rozporu se zákonem a jsou považováni za psance,
zločince, podvratné živly, vlastizrádce, revolucionáře
nebo teroristy.

Ve standardní ekonomické teorii existují tři třídy
průmyslu: kapitál, zboží a služby. Uvnitř první třídy,
kapitálu, existují tři podtřídy: přírodní zdroje, měna
a úvěry. Přírodní zdroje se týkají surovin (jako třeba
zlatý důl) a zdrojů energie (například ropný vrt nebo
přehrada vodní elektrárny). Měna se vztahuje k tištění
papírových „peněz“ a ražbě mincí; tyto funkce jsou
obvykle v kompetenci vlády. Úvěr se týká půjčování
peněz na úrok a rozšiřování ekonomické hodnoty
prostřednictvím vkladů, které slouží k půjčkám na
úrok. Z toho lze snadno pochopit, že funkce energie ve
společnosti je stejná jako funkce zlata, funkce tištění
peněz vládou nebo funkce vydávání úvěrů bankou.

Většina národních vlád metodou pokusů a omylů
zjistila, že jediná zahraniční politika, která funguje,
je politika zvaná „oko za oko, zub za zub“. V praxi to
znamená, že jeden stát zachází s jiným státem tak, jak
dotyčný stát zachází s ním. Vláda se neustále snaží
manévrovat tak, aby se ve světových záležitostech
dostala do pozice vlivu a „nejsilnější“ strana vyhrává!
V ekonomice se to nazývá „zlaté pravidlo“, které praví,
že „ten, kdo má zlato, určuje pravidla hry“. V politice
je to stejné, ale je v tom více darwinismu. Jednoduše
řečeno, přežívá ten „nejschopnější“.

Ve Spojených státech a ve většině dalších zemí
světa existuje „peněžní monopol“. Můžu „svobodně“
vydělat tolik peněz, kolik chci, ale budu nucen platit
pouze bankovkami Federální rezervy (FED). Nemůžu
například platit zlatem nebo jinou formou „peněz“.
Tento peněžní monopol je výhradně v rukou malého
počtu soukromých akciových bank a tyto banky vlastní nejbohatší rodiny světa. Mají v plánu nakonec kontrolovat 100 procent všech kapitálových zdrojů světa
a tím kontrolovat život každého pomocí dostupnosti
(nebo nedostupnosti) všeho zboží a služeb. Nezávislý
zdroj bohatství (zařízení na volnou energii) v rukou
každé osoby na světě by navždy zhatil jejich plány na
ovládnutí světa. Proč je tomu tak, je evidentní.

V politice však „nejschopnější“ znamená nejsilnější
stranu, která je však také ochotna bojovat nejšpinavějšími prostředky. Používají se absolutně všechny
dostupné prostředky k udržování výhody nad „protivníkem“ a za „protivníka“ je považován každý bez
ohledu na to, zda je to přítel, nebo nepřítel. Mezi tyto
prostředky patří hrubé psychologické pózování, lhaní,
podvody, špionáž, loupeže, atentáty na světové vůdce,
provokování válek, uzavírání a rušení spojenectví,
dohody, zahraniční pomoc a přítomnost vojenských sil
všude, kde je to možné.
Ať se nám to líbí nebo ne, je to psychologická
a skutečná aréna, v níž národní vlády působí. Žádná
národní vláda neudělá nic, co protivníkovi poskytne
zadarmo výhodu. Nikdy! To by byla národní sebevražda. Jakákoli aktivita kteréhokoli jednotlivce, uvnitř
státu nebo mimo stát, která může být interpretována
jako poskytnutí výhody protivníkovi, bude považována
za hrozbu „národní bezpečnosti“. Vždy!

V současné době může být ekonomika buď zpomalena nebo zrychlena zvýšením nebo snížením úrokových sazeb. Kdyby však byl do ekonomiky zaveden
nový zdroj kapitálu (energie) a každý podnik nebo osoba by mohla zvýšit svůj kapitál bez vypůjčení z banky,
tato regulační funkce úrokové míry by prostě přestala
mít stejný efekt. Volná energie mění hodnotu peněz.
Nejbohatší rodiny a poskytovatelé úvěrů nechtějí žádnou konkurenci. Je to jednoduché. Chtějí udržovat
svou monopolní kontrolu nad vydáváním peněz. Pro
ně volná energie není něco, co je třeba potlačovat, ta
musí být permanentně zakázána!

Technologie volné energie je pro národní vládu
nejhorší noční můrou! Kdyby byla technologie volné
energie otevřeně uznána, podnítila by neomezené
závody ve zbrojení mezi všemi státy o světovou nadvládu. Přemýšlejte o tom. Myslíte si, že by se Japonsko
necítilo ohroženo, kdyby Čína získala volnou energii?
Myslíte si, že by Izrael nečinně přihlížel, kdyby Irák
získal volnou energii? Myslíte si, že by Indie dovolila
Pakistánu vyvinout technologii volné energie? Myslíte
si, že by se USA nepokusily zastavit Usámu bin Ládina
při získávání volné energie?

A tak nejbohatší rodiny a jejich centrální bankovní instituce jsou první silou, která se snaží zabránit
dostupnosti technologie volné energie pro veřejnost.
Jejich motivací je domnělé „božské právo vládnout“,
chamtivost a jejich neukojitelná touha mít všechno
pod kontrolou. Mezi zbraně, které v boji proti volné
energii používají, patří zastrašování, vyjádření „odborníků“, skupování a dávání „k ledu“ technologií, vraždy
vynálezců, pomluvy a špinění, žhářství a široká škála
finančních pobídek a zábran pro manipulaci potenciálních stoupenců. Také podporují všeobecné přijetí
vědecké teorie, která tvrdí, že volná energie není možná (zákony termodynamiky).

Neomezená dostupnost energie by za současného
stavu věcí na této planetě nevyhnutelně vedla k přeskupení „rovnováhy sil“. To by mohlo vést k totální
válce s cílem zabránit „tomu druhému“ získat výhodu
neomezeného bohatství a moci. Každý ji bude chtít mít
a zároveň bude chtít zabránit každému dalšímu, aby
ji získal.
A tak národní vlády jsou druhou silou bránící rozšíření technologie volné energie. Její motivací je „pud
sebezáchovy“. Tento pud sebezáchovy působí na třech
úrovních: za prvé, neposkytnout nepřiměřenou výhodu
vnějšímu nepříteli; za druhé, zabránit individuálním
akcím (anarchii), které by byly schopny efektivně čelit
oficiálním policejním silám uvnitř země; a za třetí,
snaha o zachování toku příjmů odvozeného ze zdanění
v současné době používaných energetických zdrojů.

2. Národní vlády
Druhou silou, která brání rozšíření technologie volné energie, jsou národní vlády. Zde se problém netýká
ani tak tištění měny, týká se spíš udržování „národní
bezpečnosti“.
Faktem je, že pro stát je okolní svět džunglí a lidi je
nutné považovat za velmi kruté, nepoctivé a zákeřné.
Funkcí státu je poskytnout „společnou obranu“. Z toho
důvodu byly exekutivou zplnomocněny „policejní síly“
k vynucování „vlády zákona“. Většina z nás, kteří se
podřizují vládě zákona, to dělá proto, že věří, že je to
správná věc a že je to pro její dobro. Najde se však vždy
několik jednotlivců, kteří věří, že v jejich zájmu není

Mezi jejich zbraně patří zabránění vydávání patentů,
které by mohly ohrožovat národní bezpečnost a legální
a ilegální týrání vynálezců obviňováním ze spáchání
trestného činu, daňovými audity, hrozbami, odposloucháváním telefonu, uvězněním, žhářstvím, ukradením
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majetku během přepravy a spoustou dalších hrozeb,
které znemožňují podnikání v oblasti volné energie.

nu a jeho společnost bude prodávat přebytek energie
zpět do sítě. Lidé se nechají přesvědčit, že dostanou
zdarma elektřinu bez jakýchkoli nákladů a ochotně
kupují video, které pomůže oklamat také jejich přátele.
Jakmile pochopíte, jakou moc a motivaci mají první dvě
síly, o nichž jsem hovořil, je zřejmé, že „podnikatelský
plán“ této osoby nemůže být uskutečněn. Tato osoba
pravděpodobně udělala hnutí volné energie v USA více
škody než kterákoli jiná síla tím, že zničila důvěru lidí
v tuto technologii.

3. Podvody a nepoctivost v hnutí volné energie
Třetí síla, která odkládá dostupnost technologie
volné energie, se skládá ze skupin oklamaných vynálezců, vyložených šarlatánů a podvodníků. Na periferii
neobyčejných vědeckých objevů, které tvoří reálné
technologie volné energie, leží stínový svět nevysvětlitelných anomálií, okrajových vynálezů a bezohledných
spekulantů. První dvě síly permanentně používají
média, aby upozorňovaly na nejhorší příklady z této
skupiny, aby odvrátily pozornost veřejnosti a zdiskreditovaly skutečné objevy tím, že je spojí se zřejmými
podvody.

A tak třetí silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost, jsou podvody a nepoctivost v hnutí samotném. Motivací je megalomanství,
chamtivost, touha po moci nad ostatními a falešné
představy o vlastní důležitosti. Zbraněmi, které používají jsou lži, podvodná jednání, lákání nízkými cenami, sebeklam a nevědomost v kombinaci s pavědou.

Během období delšího než 100 let se vynořily tucty
příběhů o neobvyklých vynálezech. Některé z těchto
myšlenek natolik zaujaly představivost veřejnosti, že
mytologie o těchto systémech je dodnes živá. Okamžitě se nám vybaví jména jako Keely, Hubbard, Coler
a Hendershot. Za těmito jmény mohou být reálné
technologie, ale veřejnost jednoduše nemá k dispozici
dostatek údajů, aby bylo možné je posoudit. Tato jména zůstanou spojena s mytologií o volné energii, avšak
jsou citována „odborníky“ jako příklady podvodníků.
Ale myšlenka čerpání volné energie je velmi hluboko
zakořeněna v lidském podvědomí.

4. Nepožadující veřejnost
Čtvrtou silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost, je samotná veřejnost.
Lze snadno vidět, jak nízká a opovrženíhodná je motivace ostatních sil, ale tato motivace je také hluboko
zakořeněna ve většině z nás.
Nechováme v mysli potají – podobně jako nejbohatší
rodiny – iluze o své nadřazenosti a nechceme ovládat
druhé, místo abychom se snažili ovládat sebe? Dále,
nenechali bychom se koupit, kdyby cena byla dostatečně vysoká – řekněme milion dolarů? Nebo, podobně
jako vlády, nechce si každý z nás zajistit své vlastní
přežití? Kdybychom se ocitli uprostřed hořícího divadla
plného lidí, nezachvátila by nás panika a neodstrkovali bychom všechny slabší lidi z cesty v šíleném chvatu
ke dveřím? Nebo, podobně jako podvedení vynálezci,
nevyměnili bychom nepohodlná fakta za pohodlnou
iluzi? A nemyslíme raději na sebe než na jiné? Nebo
nebojíme se stále neznámého, dokonce i tehdy, když
slibuje velkou odměnu?

Avšak někteří vynálezci s okrajovými technologiemi, kteří demonstrují užitečné anomálie, přehánějí
význam svých vynálezů a svou vlastní důležitost.
Kombinace „zlaté horečky“ a „mesiášského komplexu“
zcela zkreslují jejich příspěvek vědě. Kdyby pokračovali ve výzkumu, mohl by přinést slibné výsledky.
Místo toho však začínají vydávat své nadšení za fakta
a jejich vědecká práce tím značně trpí. Existuje mocné
a zákeřné pokušení, které může pokřivit jejich osobnost, pokud uvěří, že „svět spočívá na jejich ramenou“
nebo že jsou „spasitelé“ světa.
Podivné věci se také stávají lidem, když si myslí,
že se mohou stát extrémně bohatými. Vyžaduje obrovskou duchovní disciplínu zůstat objektivní a skromný
v přítomnosti fungujícího stroje na volnou energii.
Psychika mnoha vynálezců se stane nestabilní, pokud
uvěří, že mají stroj na volnou energii. Se zhoršujícím
se stavem vědy se u některých vynálezců vyvine „komplex pronásledování“, který je učiní velmi defenzivními
a nepřístupnými. Tento proces jim může zabránit vyvinout skutečný stroj na volnou energii a velmi posiluje
mytologii o podvodu.

Sami vidíte, že všechny čtyři síly jsou jen různé
aspekty stejného procesu, působícího na různých
úrovních společnosti. Existuje jediná síla, která
zabraňuje dostupnosti technologie volné energie, a tou
je neduchovně motivované chování lidského zvířete.
Podle poslední analýzy je technologie volné energie
vnější manifestací Boží Hojnosti. Je to motor ekonomiky osvícené společnosti, kde se lidé dobrovolně chovají
zdvořile a civilizovaně k sobě navzájem, kde každý člen
společnosti má vše, co potřebuje, a nebaží po tom, co
má jeho soused, kde válka a fyzické násilí je společensky nepřijatelným chováním a kde rozdíly mezi lidmi
jsou přinejmenším tolerovány, pokud nejsou přijímány
s radostí.

Potom jsou zde vyložení podvodníci. Posledních
15 let působí v USA jedna osoba, která povýšila techniku podvodů ve volné energii na profesionální úroveň.
Vydělala více než 100 milionů amerických dolarů, ve
státě Washington jí bylo soudně zakázáno podnikání,
v Kalifornii byla uvězněna a přesto podniká dál. Neustále hovoří o variacích jednoho ze skutečných systémů volné energie, prodává lidem myšlenku, že tyto
systémy brzy dostanou, ale nakonec jim prodá pouze
propagační informaci, která neposkytuje žádná reálná
data o samotném energetickém systému. Nemilosrdně
kořistí na křesťanských a patriotických komunitách
v USA a je stále silnější.

Objevení se technologie volné energie pro veřejnost
je úsvitem skutečně civilizovaného věku. Je to epochální událost v lidské historii. Nikdo si ji nemůže „připsat“
ve svůj prospěch. Nikdo na ní nemůže zbohatnout.
Nikdo nemůže pomoci ní vládnout světu. Jednoduše
je to dar od Boha. Nutí nás přijmout zodpovědnost za
své skutky a také k sebekázni a sebekontrole, pokud
to je třeba. Svět tak, jak je dnes uspořádán, nemůže
vlastnit technologii volné energie, dokud nedojde k jeho
úplné transformaci do něčeho jiného. Tato „civilizace“
dosáhla vrcholu svého vývoje, protože zasela semeno
své vlastní transformace. Nezduchovnělým lidským
zvířatům nemůže být svěřena volná energie. Budou
dělat pouze to, co vždy dělala, což je nemilosrdně získat výhodu nad druhými nebo se navzájem pozabíjet.

Současný podvod této osoby spočívá v tom, že
stovky tisíc lidí podepíšou smlouvu, na jejímž základě
jim má být nainstalován stroj na volnou energii. Na
oplátku za to, že si nechají nainstalovat ve svém domě
generátor na volnou energii, dostanou zdarma elektři-
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Pokud se vrátíte v čase zpět a přečtete si Atlas
Shrugged (1957) od Ayna Randa nebo zprávu Římského klubu The Limits To Growth (1972), bude vám zřejmé, že nejbohatší rodiny toto chápou už řadu desítek
let. Jejich plánem je žít ve „světě volné energie“, ale
navždy zmrazit zbytek populace. Ale to není nic nového. Panstvo vždy považovalo obecnou populaci (nás)
za své poddané. Co je nového, je, že vy a já nyní spolu
komunikujeme mnohem lépe než kdykoli v minulosti.
Internet nabízí nám, čtvrté síle, příležitost překonat
kombinované úsilí ostatních sil, které brání rozšíření
technologie volné energie.

celém světě začínají stavět přístroje na volnou energii
pro svou potřebu. Bankéři a vlády nechtějí, aby se to
dělo, ale nedokážou to zastavit. V blízké budoucnosti
bude použita strašlivá hospodářská nestabilita a války, aby se lidé nemohli připojit k hnutí volné energie.
Hlavní média nebudou vůbec zaznamenávat, co se na
tomto poli děje. Bude jednoduše oznámeno, že tam
a tam vypukla válka nebo občanská válka a „mírová“
vojska OSN budou okupovat stále více zemí.
Západní společnost se pohybuje po spirále dolů
k sebezničení kvůli akumulovaným účinkům dlouho
trvající chamtivosti a korupce. Všeobecná dostupnost
technologie volné energie nemůže tento trend zastavit.
Může ho jenom posílit. Avšak pokud máte zařízení
na volnou energii, můžete mít lepší pozici pro přežití
politické/společenské/ekonomické přeměny, která je
v proudu. Žádná národní vláda tento proces nepřežije.
Otázkou je, kdo nakonec získá kontrolu nad vynořující
se Světovou vládou: první síla nebo čtvrtá síla?

PŘÍLEŽITOST PRO SPRAVEDLIVOU
SPOLEČNOST
Nyní se děje to, že vynálezci publikují výsledky své
práce místo toho, aby si je nechali patentovat a udržovali je v tajnosti. Stále více lidí „prozrazuje“ informace
o těchto technologiích ve svých knihách, videích a na
svých webových stránkách. Přestože je na internetu
dosud velký podíl neužitečných informací o volné energii, dostupnost dobrých informací se rychle zvyšuje.
Přesvědčte se o tom a projděte si seznam webových
stránek a ostatních zdrojů na konci tohoto článku.

Poslední Velká válka je téměř na dosah. Semeno
je již zaseto. Po ní přijde začátek skutečné civilizace.
Někteří z nás, kteří odmítnou bojovat, přežijí a uvidí
úsvit světa volné energie. Vyzývám vás, abyste byli
mezi těmi, kdo se o to pokusí.

Je nutné, abyste začali sbírat všechny informace,
které můžete, o reálných systémech volné energie.
Důvod k tomu je prostý. První dvě síly nikdy nedovolí
vynálezci nebo firmě postavit a prodat vám stroj na
volnou energii! Jedinou cestou, jak ho získat, je, když
si ho postavíte sami (nebo máte přítele, který vám ho
postaví). Přesně toto tisíce lidí v tichosti již začínají
dělat. Můžete mít pocit, že se k tomuto úkolu vůbec
nehodíte, ale nyní začněte sbírat informace. Můžete být
článkem řetězu událostí pro blaho ostatních. Zaměřte
se na to, co nyní můžete udělat, ne na to, kolik toho je
třeba ještě vykonat. V době, kdy čtete tyto řádky, malé
soukromé výzkumné skupiny pracují na detailech.
Mnoho z nich je rozhodnuto své výsledky zveřejnit na
internetu.

Dr. Peter Lindemann

My všichni tvoříme čtvrtou sílu. Pokud povstaneme
a odmítneme zůstat nevědomými a nečinnými, můžeme
změnit směr dějin. Je to souhrn našeho spojeného úsilí,
které může změnit svět. Jedině masová činnost, která
představuje naši solidaritu, může vytvořit svět, jaký
chceme. Ostatní tři síly nám nepomohou postavit elektrárnu, která nepotřebuje palivo, do našeho sklepa. Ty
nám nepomohou osvobodit se od jejich manipulací.

O autorovi

Nicméně, technologie volné energie je zde. Je skutečná a změní vše ve způsobu našeho života, práce
a změní i vztahy mezi lidmi. Podle poslední analýzy
technologie volné energie činí chamtivost a strach
o přežití překonanými. Ale, jako ve všech cvičeních
duchovní víry, musíme nejdříve projevit štědrost a víru
v naše vlastní životy.

Peter Lindemann, DSc, se o volnou energii začal
zajímat v roce 1973, kdy začal studovat dílo Edwina
Graye. Do roku 1981 vyvinul své vlastní systémy volné
energie založené na proměnné reluktanci generátorů
a konstrukcích pulzních motorů. V 80. letech spolupracoval s Brucem DePalmou a Ericem Dollardem. V roce
1988 vstoupil do výboru nadace Borderland Sciences
Research, kde sloužil do roku 1999. Během tohoto období napsal více než 20 článků pro The Journal of Borderland Research (Časopis pro výzkum hraničních věd).

Zdroj volné energie je uvnitř nás. Je to ono vzrušení
z našeho svobodného sebevyjádření. Je to naše duchovně vedená intuice vyjadřující se bez vyrušování, zastrašování nebo manipulace. Je to naše otevřenost srdce.
Technologie volné energie ideálně podpírá spravedlivou
společnost, v níž každý má dostatek potravy, oblečení,
přístřeší, vlastní cenu a volný čas k hledání vyššího
duchovního významu života. Nestojí za to odložit svůj
vlastní strach a začít vytvářet tuto budoucnost pro děti
našich dětí?

Dr. Lindemann je vůdčí autoritou v praktických aplikacích technologie éteru a studené elektřiny. V současné době je výzkumným spolupracovníkem Dr. Roberta
Adamse z Nového Zélandu a blízkým spolupracovníkem
Trevora Jamese Constabla z USA. Je také ředitelem
výzkumu firmy Clear Tech, Inc. v USA.

Technologie volné energie je zde. Je zde už desítky
let. Komunikační technologie a internet roztrhly závoj
tajemství o této pozoruhodné skutečnosti. Lidé na

20

NIKOLA TESLA

Vysokou technickou školu studoval tři roky
v rakouském Grazu, ale nedokončil ji (ani tuto, ani
jinou vysokou školu). V roce 1880 navštěvoval jeden
semestr Univerzitu Karlovu, kupodivu však filozofickou fakultu. Teslovo studium provází teoretické
i praktické spory s vyučujícími a profesory, traduje
se výrok o komutátorovém dynamu, jímž šokoval
profesora fyziky na polytechnice v Grazu: „Dokážu,
že tento mechanismus jest překonán a veškerá věda
s ním spojená jest již přežitá. Jako že se Nikola Tesla
jmenuji!“ V roce 1888 učinil objev, že lze vytvořit točivé
magnetické pole, jestliže jsou dvě cívky, postavené do
pravého úhlu, napájeny střídavým proudem s fázovým
posunem 90 stupňů. Tento objev umožnil vynález střídavého indukčního motoru, jenž se dnes obvykle nazývá asynchronní motor. Hlavní výhodou asynchronního
motoru (proti stejnosměrným a komutátorovým motorům) je to, že ke své činnosti nepotřebuje komutátor,
proto je levnější, má vyšší životnost a hlavně účinnost.
Díky fotografické paměti, kterou údajně zdědil po
své matce, si dokázal během pár vteřin zapamatovat
sáhodlouhé vzorce a mnohastránkové texty. Ve škole
jej kvůli tomu často podezírali z podvodů. Kromě matematiky vynikal ve škole i svým jazykovým nadáním.
Bavilo jej recitovat básně a číst známé autory.
Profesní kariéru zahájil Tesla v Budapešti v roce
1880 v tamní telefonní společnosti. Hned následující
rok je jmenován (v pouhých pětadvaceti letech) vedoucím první telefonní ústředny v Uhersku. Poloúřednické místo mu ovšem nepřinášelo potřebné uspokojení,
ani rozmach pro vědeckou práci. Odchází proto do
Německa a následně do Francie. Sám o sobě vždy
tvrdil, že není ani vědec, ani vynálezce, ale objevitel
věcí, jimiž nás příroda obklopuje. Své úspěchy v tomto
objevování připisoval své vrozené schopnosti neuvěřitelné vizualizace procesů věcí a událostí. Všechny své
experimenty po celý svůj život promyslel, rozpracoval
a provedl komplexně nejprve ve své hlavě a teprve když
je takto úspěšně dokončil, „převedl“ je do našeho světa. Jak sám říkal, byla tato jeho schopnost tak silná,
že mnohdy nebyl schopen odlišit svou imaginaci od
skutečnosti. Díky svým jasnovideckým schopnostem
dokázal i zachránit život několika lidem.

V letošním roce uplynulo 160 let od narození Nikoly
Tesly, jednoho z největších vynálezců a technologických
filozofů posledních dob. Teslův život a jeho vynálezy
patří bezesporu k tomu nejzajímavějšímu v dějinách
vědy. Nebýt jeho, možná bychom dnes neznali televizor, telefon ani rádio. Z jeho dílny pocházejí návrhy
radaru či faxu. Mezi nejdůležitější výsledky jeho práce
lze zařadit transformátor nebo systémy produkující
a využívající střídavý proud, zejména třífázový elektromotor.

Ve Francii se seznamuje s blízkým spolupracovníkem T. A. Edisona - C. Batchellorem a zřejmě na jeho
popud odjíždí v roce 1884 do USA do Edisonových laboratoří. Slibně se rozvíjející spolupráce obou průkopníků rozvoje elektroenergetiky je ale vbrzku narušena
a z Edisona a Tesly se stávají konkurenti a nepřátelé

Stručný životopis
Nikola Tesla se narodil 10. 7. 1856 ve Smiljanu,
v oblasti Lika na území dnešního Chorvatska tehdy
Rakousko-Uherska v rodině pravoslavného srbského
kněze Miluti Tesly a jeho ženy Djuce. Jako jeho datum
narození je někdy uváděno i datum 9. 7. 1856. Sám
Nikola uvádí ve svých pamětech, že se narodil v noci.
V noci, kdy se malý Nikola narodil, zuřila nad Likou
velká bouře, blesky měnily tmavou noc v jasný den.
Podle dochované tradice předpovídaly místní staré
ženy právě narozenému dítěti, že blesky, tedy dnes
bychom řekli elektrické výboje, ovlivní celý jeho další
život. A jak se později ukázalo, stala se právě elektrická energie jeho osudem pro celý život.
Již od raných let se projevovalo jeho mimořádné
nadání. Jako malý chlapec si vyráběl technické hračky, později si ho úplně podmanila myšlenka využít přírodní energii tak, aby sloužila člověku. Vychodil místní
základní školu, po ní pak gymnázium v Karlovaci. Při
pobytu doma ve Smiljanu onemocněl cholerou, s níž
bojoval téměř rok a odnesl si z ní odpor ke špíně a celoživotní strach z recidivy onemocnění.

Rodný dům Nikoly Tesly, foto autor
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na život a na smrt. Spolu s Thomasem Edisonem byl
navržen na Nobelovu cenu, kvůli Edisonovi ji však
odmítl. Příčinou neshod jsou rozdílné názory na možnost dalšího rozvoje stejnosměrné energetiky a velmi
pravděpodobně i finanční neshody ve financování projektu zvýšení účinnosti dynam, který Tesla pro Edisona vedl. Tesla odchází z Edison Labs a s propůjčeným
kapitálem průmyslníků Carmena a Hoadleyho zakládá Teslovu světelnou společnost. Avšak ani zde, i přes
silný balkánský Teslův temperament a jeho víru v lepší
využitelnost střídavého proudu to nevede ke stabilní
spolupráci a majoritní vlastník firmy Carmen nakonec
Teslu propouští. V rámci objektivity budiž podotknuto,
že se jedná o období hospodářské krize 1885. Tesla
se nějakou dobu živí jako kopáč. Při té příležitosti je
třeba uvést, že Tesla byl po celý svůj život mimořádně
fyzicky zdatný a svou tělesnou kondicí udivoval až do
svého pozdního věku.

vf transformátorem s průměrem cívky primárního
vinutí 16 metrů!
Rezonanci v elektrickém obvodě zkoumal před Teslou již lord Kelvin, ale Tesla jako první využil tohoto
jevu v přístroji. Pomocí vysílače v Colorado Spring
s výkonem 250 kW přenášel na vzdálenost 25 km
energii dostatečnou k rozsvícení jedné žárovky. Napětí
vysokofrekvenčních kmitů v anténě dosáhlo 12 MV.
Pomocí vysoké frekvence demonstroval řadu jevů
– průraz vzduchu jiskrou dlouhou 12 až 13 cm, nový
druh elektrického světla, fyziologické účinky proudů
vysoké frekvence apod. Přednášky a Teslovy pokusy
budily senzaci a o Teslovi se hovořilo jako o geniovi. Jeho sláva se rychle rozšířila po celém světě. Byl
pozván přednášet do londýnské Royal Society, kde ho
posadili do Faradayova křesla. Teslu vítali nejznámější fyzikové světa. Na přednáškách v Paříži a Londýně
demonstroval bezdrátový přenos elektrické energie.

Někdy v roce 1887 se Teslovi podařilo přesvědčit
o výhodách střídavého proudu dalšího mecenáše A. K. Browna, který Teslovi poskytnul prostředky na
zřízení vlastní laboratoře. V ní Tesla v rekordně krátké
době vyvinul základní soupravu střídavých elektrických strojů - alternátor, transformátor a motor, které
16.5.1888 předvedl na semináři Amerického institutu
elektroinženýrů. Tato prezentace zaujala G. Westinghouse natolik, že nabídnul odkoupení Teslových
patentů za v té době stěží představitelný milión dolarů. Ve stejném institutu pak v roce 1891 Tesla poprvé
předvádí svůj transformátor a demonstruje vysokofrekvenční přenos energie bez pomoci nutnosti vedení
proudu kovovými vodiči.

Z peněz Morganů měla být financována i obří laboratoř ve Wardenclyffe na Long Islandu, kde skutečně
byla zahájena výstavba a provedena část plánovaných
experimentů s bezdrátovým vysokofrekvenčním energetickým přenosem. Zájem Mogranů ovšem opadl po
„úspěšných“ Marconiho pokusech v roce 1901. Tesla
jako první úspěšně experimentoval ve své laboratoři
v oboru bezdrátové telegrafie. Guglielmo Marconi, který
v ní pracoval jako Teslův žák, od něho nakonec odešel,
osamostatnil se, využil Teslovy vynálezy a nakonec
byl objev připsán jemu. Teslu velmi znechutilo, když
Marconi dostal v roce 1909 Nobelovu cenu za fyziku
pro objev rádia, ačkoli on ho objevil už několik let před
ním. Přestože jeho prvenství bylo jednoznačně prokazatelné, Marconi měl v té době velký vliv a tak tento
spor nakonec vyřešil soud v Teslův prospěch až v roce
1943, tři měsíce po Teslově smrti. Tesla prokázal, že
Marconi využil minimálně 16 jeho patentovaných
objevů, ale nakonec Marconi vlastně vyhrál - Nobelovu
cenu získal on, stejně jako Röntgen a Thomson.

Roku 1892 se Tesla vrací do Evropy kvůli onemocnění matky. Po její smrti se odebírá do poustevny ve
Velebici, zřejmě v doprovodu svého strýce, mnicha.
Do USA se vrací v roce 1894, kde urovnává své vztahy
s firmou Westinghouse, a téhož roku pro Westinghouse získává lukrativní zakázku na využití Niagarských
vodopádů, pro stavbu vodní elektrárny a zásobování
New Yorku elektřinou. Dne 13. 3. 1895 za ne zcela
vyjasněných okolností přichází Tesla o svou laboratoř,
která kompletně lehla popelem.

V důsledku výpadku financování se Tesla ocitá
v těžkých finančních problémech. Pokouší se svými
vynálezy zaujmout vládu USA, není ale pochopen.
Naopak zásadově odmítá bolševické emisary, nabízející mu financování jeho práce v SSSR. Tesla vede osamělý podivínský život a umírá v jednom z podřadných
newyorských hotelů, téměř zapomenut 7. ledna 1943.

Brzy nato mu vlivný představitel firmy Morgan
nabízí finanční spolupráci s tím, že bude mít 51 %
podíl na zisku a odkup jednapadesátiprocentího podílu zisku z Teslových patentů, což Tesla ve finanční tísni přijímá. Zřejmě z těchto peněz financuje i výstavbu
dnes legendární dřevěné laboratoře v Colorado Springs
(1899) s devadesátimetrovým stožárem a ohromným

Oblast, kterou se Nikola Tesla v průběhu svého
života zabýval, je neobyčejně široká. Velká část jeho
objevů je i v současné době široce využívána, případně
se stala východiskem pro další bádání a objevy. Přihlásil celkem 272 objevů k patentování ve 25 zemích;
jen v USA jich bylo 112. Jeho pozůstalost obsahovala
70 000 – 100 000 stránek. Z toho část je i dnes přísně
tajná a nachází se v sejfech FBI. V mnoha případech
si jeho objevy přivlastnili jiní a nechyběli mezi nimi
ani pozdější laureáti Nobelových cen. Jindy přišel
o výsledky své práce vlivem nešťastných okolností.
Např. dospěl dříve než Röntgen k objevu nového druhu záření, nazvaného paprsky X, později známé jako
rentgenové záření; než však mohl svůj objev dokončit
a využít, vyhořela celá jeho laboratoř i s výsledky
výzkumů.
Ještě je třeba se zmínit o cti, které se Teslovi dostalo pro jeho význam a zásluhy v elektrotechnice. Jeho
jménem byla u příležitosti stých narozenin pojmenována jednotka elektromagnetické indukce – tesla. Té
cti, aby byla jejich jménem pojmenována fyzikální
jednotka v mezinárodní soustavě, se dostalo opravdu

Niagara Falls, foto autor
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jen největším osobnostem vědy, jako např. Newtonovi, Pascalovi, Voltovi, Wattovi, Faradayovi, Ampérovi
a několika dalším. Celkem jich bylo v celé historii vědy
jen 14 a mezi nimi Nikola Tesla.

je automaticky a bez výběrového řízení vybrán za člověka, který postaví velkou elektrárnu na Niagárských
vodopádech.
1894 - 1895
Vynalézá mechanické oscilátory a generátory elektrických oscilátorů.

Velkou poklonu složila Teslovi jedna z největších
osobností Spojených států amerických dvacátých
a čtyřicátých let minulého století, americký politik,
starosta New Yorku a za 2. světové války i několikaletý
ředitel Ústavu pro civilní obranu USA, F. H. La Guardia, když po jeho smrti prohlásil: „Nikola Tesla zemřel.
Zemřel chudý, ale byl to jeden z lidstvu nejprospěšnějších a nejužitečnějších lidí, jací kdy žili. To, co vytvořil,
je veliké, a jak času plyne, bude to ještě větší“.

1895
Vyhořela Teslova labolatoř na Páté Avenue v New Yorku.
1895 – 1896
Zabývá se zkoumáním rentgenových paprsků.
1897 – 1898
Zkoumá možnosti bezdrátového přenosu elektrické
energie. Ukazuje model teledirigované lodi, což je
první experiment použítí rádiových vln k dálkovému
ovládání.

Nejznámější výrok Nikoly Tesly zní: „Věda je jen perverzí, pokud jejím největším cílem není lepší lidstvo.“

Nejvýznamnější data
v životě Nikoly Tesly

1899
Staví laboratoř v Colorado Springs, experimentuje zde
s oscilatorním transformátorem se sílou 12 000 000 V.

10. 7. 1856
Narozen ve vesnici Smiljan, Rakousko-Uhersko, dnes
republika Chorvatsko.

1900 – 1905
Na Long Islandu u New Yorku staví obrovskou anténu
Světové rádio stanice s cílem vyrobit globální systém
přenosu zpráv a energie.

1874
Maturoval na Vyšším reálném gymnáziu v Karlovaci.

1907
Vyroben první pracovní model Teslovy turbíny, kde
uplatňuje nový princip využití fluidu za pomocé tření.

1875 – 1878
Studoval polytechniku na univerzitě v Grazu.
1880
Studoval Filosofii přírody na Karlově Univerzitě v Praze.

1909
Poprvé propočítává a kreslí, zda by šlo sestrojit aeromobil. Dělá první testy s parní a plynovou turbínou.

1881
Začíná pracovat v Budapešti, podařilo se mu zde zesílit
hlas v telefonu, což je jeho oficiálně první vynález.

1911 – 1913
Zkoumá svoje parní turbíny v Edisonově centrále
v New Yorku.

1882
Vynález točivého magnetického pole, téhož roku odchází pracovat do Paříže pro Edisonovu společnost.

1913
Získává základní patenty pro pumpu a turbínu, kde
uplatňuje nový princip.

1883
6 měsíců žije ve Strasbourgu, zde sestrojil pracovní
model indukčního motoru.

1914
Patentuje několik typů tachometrů, konstruuje několik nových typů fontán.

1884
Odchází do USA, do sídla společnosti v New Yorku, kde
pracuje spolu s Edisonem.

1917
Pracuje na turbo-dynamu.

1885
Opouští Edisona, zakládá vlastní společnost, patentuje první vynálezy z oblasti obloukového osvětlení.

1918 – 1920
Spolupracuje se společností Alice Chalmers kvůli
výrobě svých nových parních a plynových turbín.

1887
Patent indukčního motoru a systému výroby a přenosu
elektrické energie.

1920 – 1923
Spolupracuje se společností Bud, kde vyrábí automobilové motory.

1888
Veřejná prezentace vynálezů v Americkém institutu elektroinženýrů nazvaná „Nový systém motorů
a transformátorů střídavého proudu“, smlouva a Westinghousem o využítí svých patentů.

1928
Dostává patent na vznášedlo s vertikálním vzletem
(předchůdce helikoptéry).
1930 – 1935
Zabývá se zlepšením procesu výroby železa, mědi
a síry.

1889
Rok dělá ve Westinghousově továrně, která začíná jeho
vynálezy používat průmyslově.

1936
Předkládá projekty z telegeodynamiky neboli možnosti
přenosu energie mechanickou cestou skrze zemi.

1890
Začíná experimentovat s proudy vysoké frekvence,
vynalézá generátor proudů vysokých frekvencí.

1937
Má automobilovou nehodu.

1892
Jede do Evropy, žije v Londýně, Paříži a Bělehradě.
Odchází navštívit i svou rodnou Liku.

7. 1. 1943
Umírá osamocen v hotelovém pokoji v New Yorku.

1893
Na světové výstavě v Chicagu zaznamenává ohromný úspěch s prezentací svých vynálezů. Jeho výroba
a přenos střídavého proudu jsou tak fenomenální, že

2006
Bělehradské letiště se přejmenovává z „Aerodrom Surčin“ na „Aerodrom Nikola Tesla“.
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Patenty a vynálezy

Vylepšení fontány pro okrasné i chovné účely. Vylepšení přesunu velkého množství kapalin s co nejnižšími
energetickými náklady - patent č. 1113716 z 13. října
1914.

Čísla patentů jsou převzata z amerického patentového úřadu. V jiných zemích nemusí být patenty platné, nebo mají jiná čísla.

Ukazatel rychlosti, rychloměr - 6. 8. 1918, patent
č. 1274816.

Elektrická oblouková lampa z 9. února 1886 (Patent
č. US335786).

Automatický záznam rychlostí lodí, okamžitý zápis
i čtení v uzlech či mílích za hodinu. Patent č. 1314718
z 2. září 1919.

Dynamo - datum schválení patentu 22. 3. 1887 (Patent
č. US359748).
Zlepšení konstrukce dynama, usnadnění stavby včetně snížení nákladů.

Průtokoměr - měření průtoku, rychlosti i množství
proudící tekutiny. Prazáklad vodoměrů. - 11. 1. 1921.

Elektromagnetický motor z 1. května 1888 (Patent
č. US381968.
Systém pro distribuci
č. US0381970).

elektřiny

-

1888

Měřič frekvencí - 1922.
Metoda vzdušné přepravy - 3. 1. 1928, patent č.
1655113, princip letadel startujících i přistávajících
vertikálně (svisle). Systém VTOL.

(Patent

Eletrický přenos výkonu motoru, konverze přes dynamo (Patent č. 0382280).

Princip supervodivosti elektrických vodičů při silném
podchlazení.

Komutátor pro dynamo 15. květen 1888 - (Patent
č. 0382845).
Způsob
ovládání
– 16. dubna 1889

elektromagnetického

Spousta patentů jen mírně vylepšují již fungující
vynález, třeba patentů okolo motorů vlastní Tesla ke
stovce. Spousta neúspěšně podaných patentů se ztratilo v řece historie, ale o některých se zmiňují soubory
FBI.

motoru

Systém elektrického osvětlení z 23. 5. 1891.

Nikola Tesla je držitelem patentů ve 21 zemích
světa. Ve Francii 26 patentů, v Německu 21 patentů,
v Belgii 21 patentů, v Itálii 11 patentů, v Maďarsku
7 patentů, v Austrálii 5 patentů, ve Švýcarsku, Rusku, Rakousku a Švédsku po 4 patentech, 3 patenty
drží v Norsku a Dánsku, dva v Brazilií a po jednom
ve státech Argentina, Mexiko, Rhodesie, Kuba, kolonie
Transvaal, která byla již zrušena a tím vlastně i patent
Nikoly Tesly na využití elektrické energie skrze geotermální energii zemského jádra, Indie a Japonsko.

Elektrická žárovka – 30. 6. 1891, pro světovou výstavu
mu Edison odmítl poskytnout práva na svoji žárovku,
tak byl nucen obejít všechny jeho patenty, což se mu
povedlo a dokonce se jeho žárovka používá dodnes.
Edisonův koncept je již spoustu let mrtvý (Patent
č. US455069 A).
Elektrický kondenzátor 8. 12. 1891.
Vylepšená cívka pro elektromagnety - 9. 1. 1894.
Vylepšení elektrického vodiče, jeden z prvních koaxiálních kabelů (Patent č. 514167).

Objevy využívané dodnes

Vylepšení parního stroje - 10. 4. 1894, vratný píst
s pružinou a kontrola šoupátka (Patent č. 517900).

Zde uvádím devět ohromujících Teslových vynálezů, které (by) měly obrovský dopad na naše životy.

Zařízení na výrobu ozonu - 22. září 1896, patent číslo
568177. Ozon získávaný pomocí působení výbojů vysokého napětí.

1. Rádio
Za vynálezce rádia bývá (i v dnešní době) mylně
považován Guglielmo Marconi, přestože již v roce
1943 bylo u Nejvyššího soudu prokázáno, že Tesla rádio vynalezl několik let před Marconim. Tesla
demonstroval, že radiové signály jsou jen jiný druh
frekvence, která vyžaduje vysílač a přijímač. O patent
si zažádal hned dvakrát (US 645576, US 649621), a to
v roce 1897. Ale i tak americký patentový úřad udělil v roce 1904 patent na vynález rádia Macaronimu.
Spousta lidí věří, že s tím měli co dočinění Thomas
Edison a Andrew Carnegie, kteří Macaroniho finančně
podporovali a byli dostatečně vlivní na to, aby rozhodnutí patentového úřadu změnili.

Elektrický transformátor - 2. 11. 1897, nový typ transformátoru.
Elektrický kontrolní obvod.
Bezdrátový přenos elektrické energie - 20. 3. 1900, číslo patentu 645576. Tento bezdrátový systém pro přenos
elektrického proudu se zakládal na předávání energie
mezi dvěma balóny ve výšce 9000 metrů, kde se měla
nacházet vysoce vodivá vrstva atmosféry. Myšlenka
pocházela z fenoménu, kterého si všiml v katodové
trubici, kde byla zvýšená vodivost při nízkém tlaku.
Tento princip měl umožnit i rychlou komunikaci na
velké vzdálenosti. V tomto patentu se skrývají veškeré
legendy o bezdrátovém přenosu Nikoly Tesly.

2. Střídavý proud

Zařízení pro využití energie záření - 5. 11. 1901, patent
číslo 685957. Princip pro bezdrátové nabíjení i ovládání
vzdálených elektrických přístrojů přes energii záření.
Základ fotoelektrických krokových motorů.

Světová výstava v Chicagu 1893 – právě tehdy
vyvrcholila válka na život a na smrt mezi Edisonovými
a Teslovými vizemi o tom, jak produkovat a distribuovat energii. Rozdílem byly nízké náklady a bezpečí.
Stejnosměrný proud, na kterém pracoval Edison
(podpořen General Electric), byl nákladný v případě
dlouhých vzdáleností. Navíc při jeho použití z měniče
(komutátoru) vycházelo nebezpečné jiskření. Nezávisle
na tom Edison a jeho zástupci využili všeobecného
„nebezpečí“ spojeného s elektrickým proudem, aby
lidem vštípili strach z Teslovy alternativy – střídavé-

Přenos elektrické energie skrze přírodní média, patent
č. 787412 z 18. dubna 1905.
Přenos a přeměna mechanické energie skrze tekuté
fluidum, 21. 10. 1909.
Vylepšení účinnosti turbín, patent č. 1061206 - Jubilejní patent číslo 100 v Teslově kariéře.
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ho proudu. Edison dokonce někdy demonstroval toto
nebezpečí tak, že zabíjel zvířata elektrickým proudem.
A tak dal Edison světu elektrické křeslo, zatímco napadal Teslovy pokusy o vytvoření bezpečné a nenákladné
alternativy. Tesla odpověděl tím, že nechal střídavý
proud procházet jeho vlastním tělem a vyprodukoval
tak světlo, čímž dokázal bezpečnost střídavého proudu.

chirurgii, ale zároveň má také obrovský podíl na vývoji
digitálních médií. Dokonce se tato inovace prolnula
i do světa Sci-Fi a dala nám světelné laserové meče ve
Star Wars.
7. Světlo
Ovšemže nevytvořil samotné světlo, ale přišel na
to, jak světlo využít a rozvést. Tesla vyvinul a běžně
využíval fluorescentní žárovky ve své laboratoři již
40 let předtím, než s nimi přišel průmysl – tedy Edison. Na Světové výstavě Tesla zohýbal skleněné trubky
do tvaru jmen slavných vědců a vytvořil tak první neonové nápisy. Za mnohem impozantnější a kontroverznější je však považován Teslův transformátor. Je totiž
rozhodně něčím, co by v té době průmysl velmi rád
uchopil. Už jen ten koncept, že samotná planeta Země
je magnet, který dokáže produkovat elektřinu (elektromagnetismus) za využití frekvence v roli vysílače.
Už jen stačí dát na druhou stranu přijímač – podobně
jako u rádia.

Tento spor mezi Edisonem a Teslou v roce 1893 byl
vyvrcholením desetiletí plného podivných obchodních
případů, ukradených myšlenek a potírání patentů,
které chamtivý Edison vedl, aby zhatil Teslovy objevy. Přesto je to právě Teslův systém, který je v dnešní
době využíván k výrobě a rozvodu elektrické energie
po celém světě.
3. Elektromotor
Na technické specifikace tohoto vynálezu není
dostatečný prostor (alespoň ne v tomto článku). Stačí
říct, že Teslův vynález motoru s rotujícím magnetickým polem mohl osvobodit lidstvo ze sevření Big
Oil mnohem dříve. Nicméně v roce 1930 tento objev
podlehl ekonomické krizi a druhé světové válce, která
následovala. V roce 2003 byla založena firma Tesla
Motors Inc., která se zabývá právě výrobou elektromobilů. Vynález elektromotoru však nese zásadní
podíl na formování určitých aspektů světa, které dnes
považujeme za samozřejmé: průmyslové ventilátory,
domácí spotřebiče, vodní čerpadla, obráběcí stroje,
elektrické nářadí, diskové jednotky, elektrické náramkové hodinky a kompresory.

8. Dálkové ovládání
Tento vynález také vycházel z principu rádia.
Patent č. 613809 zastupoval první lodičku na dálkové
ovládání a byl poprvé prezentován v roce 1898. Využitím několika větších baterií, vytvořil ovladač s tlačítky
fungujícími na principu radiových signálů, které pohybovaly vrtulí lodě a kormidlem. I když tato technologie
nebyla po nějakou dobu využita, dnes vidíme následky
jejího vývoje německými vojáky, kteří za druhé světové
války využívali dálkově ovládaných tanků. Naštěstí se
vývoj této technologie posunul směrem, který by neměl
mít negativní dopad na lidskou svobodu.

4. Robotika
Teslova silně vědecky založená mysl jej dovedla
k myšlence, že všechny živé bytosti jsou jen poháněny
externími podněty. Prohlásil:

9. Bezdrátová komunikace a neomezený přísun
energie
Tyto dva body jsou neoddělitelné, jelikož byly
poslední kapkou pro mocenské elity – k čemu je dobrá
energie, když ji nelze změřit a kontrolovat? Zdarma?
Nikdy! J. P. Morgan kryl Teslu 150.000 $, aby postavil
věž, která by využívala přirozených vibrací vesmíru k přenosu dat, a to včetně rozsáhlých informací
s obrázky, hlasovými zprávami a textem. V té době
tato myšlenka pro svět znamenala první a jedinou
možnost bezdrátové komunikace. Zároveň to přineslo
uvědomění toho, že mimo výdaje za věž samotnou, je
vesmír plný energie, která je zadarmo a pomocí níž je
možné vytvořit celosvětovou bezdrátovou síť propojující jednotlivce ze všech koutů světa. Lidé by tak mohli
využít veškeré energie, která je obklopuje.

„Na základě všech mých myšlenek a jednání jsem
předvedl, a činím tak každý den, že jsem jen automat
schopný pohybu, který jen reaguje na vnější okolnosti.“
A tak vznikl koncept robota. Ovšem s tím, že lidský
element zůstane zachován, protože Tesla uznal, že tyto
repliky člověka by měly mít určitá omezení – konkrétně v růstu a rozmnožování.
Tesla rozhodně uchopil vše, co mu jeho inteligence
mohla přinést. Umělá inteligence je dnes velmi žhavým
tématem. O tom, jaké by její vývoj mohl mít následky si
můžete přečíst na mnoha místech.
5. Rentgenové záření
Elektromagnetická a iontová radiace byla v 19.
století žhavým předmětem průzkumu, nicméně Tesla
se zaměřoval na celé její spektrum. Ve všem, od Kirliánových fotografií, které zachycují životní sílu, až po
rentgen, který je běžnou součástí dnešní medicíny,
hraje Tesla hlavní roli. Rentgenové záření, tak jako
spousta jiných Teslových vynálezů, vycházelo z jeho
přesvědčení, že vše, co potřebujeme k pochopení vesmíru, se okolo nás nachází neustále. Našim úkolem je
vyvíjet skutečná zařízení, která nám pomohou rozšířit
vnímání naší existence.

Projekty se kterými je spojován
Zde uvádím několik hlavních projektů, které jsou
spojovány s osobou Nikoly Tesly. Jejich skutečnou
existenci či pravdivost však nelze jednoznačně prokázat, důkazy buď chybí nebo jsou dodnes utajeny.
Smrtící paprsek Teleforce
Nikola Tesla prohlašoval, že vynalezl v roce
1930 smrtící paprsek, který nazval Teleforce. Zařízení
bylo schopné generovat intenzivní a cílený paprsek
energie, který mohl být použit k likvidaci nepřátelských bitevních letounů, zahraničních armád nebo
čehokoli, co by lidé chtěli, aby neexistovalo.

6. Laser
Když se v mysli člověka spojí dobré a zlé, mohou
vznikat úžasné věci a vynález laseru je skvělým příkladem. Laser je bez pochyb obrovským přínosem pro

Tzv. paprsek smrti nikdy ale nebyl sestaven, protože byl Tesla přesvědčen, že by byl využit pro to, aby
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se jednotlivé kraje a země zničily navzájem během
chvíle. Tesla navrhl, že by národ mohl vždy zničit cokoli, ale jen do vzdálenosti 200 mil. A že tento přístroj
bude představovat ochrannou zeď, aby země nebyla
napadána.

dipóly a výkonem po deseti tisících wattů, které směřují právě do ionosféry.
Ta má však díky iontům ještě další vlastnosti. Může
působit jako anténa, kterou lze vyslaný signál zaměřit příjemci, a zároveň i jako zesilovač. Za vhodných
fyzikálních podmínek může impulz zesílit údajně až
tisícinásobně. Se stávajícím výkonem by pak HAARP
mohl zaměřit na kterékoli místo na zemi 3,6 GW. Pro
představu – blok v Temelíně má výkon 1 GW.

Řekl také, že bylo vyvinuto velké úsilí, aby tento
vynález byl ukraden. Jeho pokoj byl prozkoumán,
rozebrán, také doklady měl na jiných místech, zloději
však odešli s prázdnou.
Mělo se jednat o superzbraň, která by ukončila
všechny války i pokusy o ně. Z důvodu bezpečnosti
a zneužitelnosti byl plán na superzbraň TELEFORCE pouze v hlavě jejího vynálezce a k dispozici je pouze
pojednání, které je v současné době uloženo v muzeu
Nikoly Tesly v Bělehradě. Podle schematického nákresu se mělo jednat o jakousi elektronku s tryskou, která
umožňovala opustit částicím uzavřený prostor a nabít
je mnohamiliony volty. Tesla se pokusil tuto ochrannou zbraň předat čelním představitelům vlád USA,
Spojeného království, Sovětského svazu i Jugoslávie.
Zápisy o jednání nejsou veřejně přístupné nebo neexistují. Podle pozdějších výkladů systému TELEFORCE se
mělo jednat o „smrtící paprsek“ (Death ray), kdy New
York Sun ho pojmenoval „mírový paprsek“ (11. 7. 1934),
který umožnil vyslat soustředěnou energii ve formě
paprsku a zničit tak vše co by stálo v cestě. Samotný
Nikola Tesla tuto definici popřel a vysvětlil, že by to
technicky nebylo možné, kvůli fyzikálním zákonům,
kdy by se paprsek po dvaceti kilometrech rozplynul do
té míry, že by nebyl schopen zabít ani zajíce.

Elektřina zdarma
S pomocí financování J. P. Morgana Tesla vytvořil
Wardenclyfovu věž, gigantickou bezdrátovou stanici
v New Yorku v letech 1890 – 1891. Morgan si myslel, že
tato věž by mohla poskytnout bezdrátovou komunikaci
po celé světě. Ovšem Tesla měl jiné plány:
Tesla zamýšlel, že by tuto věž využil pro přenos
zpráv, telefonování nebo dokonce faxování přes Atlantik do Anglie a mohly by toho využívat také lodě, které
by využívaly její signál pro navádění. Kdyby projekt
fungoval, získala by se elektřina prostě tím, že byste
se jednoduše zapíchli do země. Bohužel – elektřina
zdarma není rentabilní. A tento systém by ohrožoval
globální elitu, protože by to zcela změnilo energetický
průmysl. Představte si, jaký by to byl svět, kdyby nebylo třeba ropy a uhlí? Mohly by velké mocnosti udržovat
kontrolu? Morgan odmítl financovat tyto změny. Projekt byl ukončen 1906 a nikdy nebyl funkční.
Létající stroj

Největší zájem o Teslovu TELEFORCE měl tehdejší
Sovětský svaz, kdy jednání došlo údajně do stádia, kdy
Tesla dostal od Sovětů šek na 25 000 dolarů na první
fázi testování. Teslova myšlenka se dnes obecně nebere moc vážně a zdali se jí v době před druhou světovou
válkou někdo seriózně zabýval je předmětem dohadů.
Každopádně určité popisy původní zbraně se shodují
se zbraněmi se směrovanou energií, která počala svůj
vývoj nedlouho po smrti Nikoly Tesly, nedlouho po
zabavení Teslových zápisků americkou FBI. V současné době je americká armáda vyzbrojena několika typy
těchto zbraní, konkrétně laserové, elektromagnetické
a mikrovlnné. Nakolik pocházejí z Teslova výzkumu
„smrtících paprsků“ není známo.

V roce 1911 Nikola Tesla řekl News York Herald, že
pracoval na antigravitačním létajícím stroji:
Můj létající stroj nebude mít ani křídla ani vrtule.
Kdybyste to viděli na zemi, neuhodli byste, že je to létající stroj. I přesto se budu moci pohybovat libovolným
směrem s dokonalou bezpečností i při vyšších rychlostech, než jakých bylo dosud dosaženo. Zcela stacionárně to může zůstat ve vzduchu a to i ve větrných
podmínkách po dlouhou dobu. Jeho nosnost nebude
závislá na žádných zařízeních, půjde čistě o mechanický účinek.
Teslův létající stroj byl poháněn volnou energií
v době, kdy se rodil automobilový motorový průmysl se
závislostí na ropě. Postihl ho stejný osud jako systém
elektřiny zdarma.

Teslův oscilátor
V roce 1898 Tesla prohlašoval, že sestavil malé
oscilační zařízení, které při zapojení v jeho kanceláři
bylo tak silné, že se málem zřítila celá budova a vše
kolem. Jinými slovy - zařízení může údajně simulovat
zemětřesení. Uvědomil si potenciální nebezpečí, které
takové zařízení může způsobovat. Někteří teoretici
věří, vláda nadále využívá Teslovy výzkumy na místech, jako je projekt HAARP na Aljašce.

Vylepšená vzducholoď
Tesla navrhl, aby elektricky poháněné vzducholodě
přepravovaly cestující z New Yorku do Londýna, to by
trvalo asi 3 hodiny a cestovalo by se 8 mil nad zemí.
Také si představoval, že by vzducholoď mohla čerpat
sílu ze samotné atmosféry, tím pádem by nikdy nemusela taková vzducholoď zastavovat kvůli nedostatku
paliva. Bezpilotní vzducholodi měly být dokonce využity k přepravě osob nebo pro vzdáleně naváděný útok.
Nikdy se mu nedostalo uznání za tento vynález.

Co je projekt HAARP? V osmdesátých letech minulého století se pokoušel Bernard Eastlund, majitel
ropné společnosti a především fyzik, teorie Nikoly
Tesly oprášit. Vznikl tehdy projekt HAARP, to znamená High-frequency Active Auroral Research Program,
v překladu Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný
program. Jeho úkolem je podle oficiální verze výzkum
ionosféry, o níž vědci vědí doposud velice málo. Pro
její údajný průzkum se Američané rozhodli na Aljašce
postavit složitý anténní systém zhruba 250 kilometrů
severovýchodně od Anchorage. Celý systém tvoří sto
osmdesát antén ve dvanácti řadách, každá se dvěma

Dnes máme bezpilotní letouny, které provádějí
určité bojové mise, máme nadzvukové letouny, které
létají úžasnými rychlostmi a také technologii raketoplánu, která může kroužit okolo Země v těch horních
vrstvách atmosféry.
Bylo proto také podezření, zda FBI neukradla Teslovi všechny jeho práce, výzkumy i vynálezy, které měl
u sebe, když zemřel. Tato pověst byla dokonce potvr-
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Tesla a Československo

zena nedávno těžce redigovaným zákonem o svobodě
informací.

V letech 1879 – 1880 se Nikola Tesla zapsal na univerzitu, tentokrát na ﬁlozoﬁckou fakultu Karlo – Ferdinandovy univerzity v Praze. Během letního semestru
bydlel v ulici Ve Smečkách č. 13. Měl zapsáno 7 hodin
týdně, z toho dvě hodiny cvičení z experimentální fyziky u českého profesora Karla Domalípa. Skoro celý rok
strávil v Praze, ale ani tady studia fyziky nedokončil.
Tentokrát mu chyběly peníze.

Fotoaparát myšlenek
Kolem roku 1933 se Tesla zcela vážně zabýval fotoaparátem, který je schopen vyfotit myšlenky. Původní
nápad sám Tesla datuje do roku 1893, ale právě roku
1933 myšlenka uzrála k praktickému sestrojení. Myšlenková cesta vynálezu Tesly procházela přes obrazy
vytvářené v myšlenkách, které se musí nějakým způsobem reflektovat v realitě a tím odrazem v našem světě
měl být obraz na sítnici oka. Tento obraz by vhodným
zařízením mohl být přečten a dále reprodukován.
Zhruba v té době oznámil Tesla i televizní vysílání.

„Moje úcta k obdivuhodnému lidu Československa,
tomu světlonoši civilizace, nelze vyjádřit slovy. Chovám
nejvroucnější přání, aby byl i dále úspěšný“, telegrafoval v roce 1935 představitelům ČVUT, kteří ho o rok
později poctili čestným doktorátem. Dne 11. 10. 1936
mu pak byl prezidentem republiky Dr. Edvardem
Benešem udělen Řád bílého lva I. třídy.

Tunguzský meteorit

V Českém rozhlase, který se zapojil do mezinárodního multimediálního projektu „Teslovo celosvětové
sdružení“, byla v roce 2003 odhalena busta Nikoly
Tesly.

Tak záhadná osobnost, jakou Nikola Tesla bezesporu byl, bývá obklopena řadou tajemství a mystérií.
Některá tvrzení o Teslovi pak bývají vskutku zajímavá, škoda jen, že hraničí s pohádkou. Tunguzská
exploze, která v roce 1908 zdevastovala nemalou část
Sibiře, je našim čtenářům jistě známa. Co výbuch
způsobilo, není dodnes zcela jisté, s vysokou pravděpodobností se však naše planeta srazila s kometou
nebo s nějakým bludným balvanem, který putoval
vesmírem. Další možností byl také výbuch ložiska
zemního plynu. Jiné, už bláznivější a ne zcela korektní hypotézy hovoří o havárii mimozemské kosmické lodě. A do tohoto šuplíku patří i teorie o tom, že
explozi v Podkamenné Tunguzce zavinil Nikola Tesla.
Tesla měl nejen zachytávat elektřinu ze vzduchu, ale
také přišel na způsob, jak ji vzduchem již zkrocenou
přepravovat. To vše bez jakýchkoliv ekonomických
nákladů. I jal se prý vyzkoušet svůj nový objev, a to
tak, že měl do New Yorku přes Rusko poslat výboj. Něco
však selhalo a nad Tunguzkou došlo k explozi. Jiná
verze hovoří o tom, že Tesla takto testoval paprsky

Nikola Tesla má v Praze 6 – Dejvicích pomník. Najdete ho nedaleko areálu technických vysokých škol. Na
první pohled byste ale nepoznali, že patří právě Teslovi
- má totiž neobvyklý tvar elektrického výboje. Autory
díla jsou akademický sochař Stefan Milkov a architekt
Jiří Trojan. Jde o největší pomník tomuto vynálezci na
světě.
Název TESLA a ochranná známka.
Název TESLA byl původně (a oficiálně) inspirován
jménem slavného elektrotechnika Nikoly Tesly. Takto
o založení podniku oficiálně referoval časopis Radio

Philadelphský experiment
Asi jedním z nejznámějších experimentů spojovaných se jménem Nikoly Tesly je ten s krycím názvem
Project Rainbow, který poprvé v Čechách publikoval
Ludvík Souček. Do válečného přístavu ve Filadelfii
v roce 1943 byl pochopitelně přístup povolen jen pověřeným osobám, ale 12. srpna byly všechny kontroly
ještě daleko přísnější. U jednoho mola kotvil torpédoborec USS Eldridge. Pokus chystaný na tento den měl
navázat na dlouhodobé experimenty, jejichž cílem bylo
jediné – pomocí elektromagnetického vlnění kovový
trup lodi učinit neviditelným. Se samotnou lodí se to
prý už podařilo, nyní měla být přítomna v roli pokusných králíků i posádka. Spustil se pokus naostro.
Torpédoborec u mola začala zahalovat zelenkavá
světélkující mlha. Pozorovatelům ve filadelfském přístavu začal po minutě napjatého očekávání mizet z očí
a radisté s ním ztratili spojení. Pak mlha zmizela a ve
vodě zůstaly jen obrysy lodě a i ty po chvíli zmizely.
Válečná loď USS Eldridge se jakoby vypařila. Objevila se až po době, o jejíž délce se pozorovatelé později
nemohli dohodnout, odhadovali ji na čtvrt hodiny
i na hodiny čtyři. Na nedostatek informací o pokusu
navázaly další příběhy. Námořníci byli prý pozavíráni
v ústavech pro duševně choré, někteří z nich dokázali nedopatřením projít zdí, jiní se chvílemi vytráceli
v prostoru…

Busta Nikoly Tesly v Českém rozhlase, foto autor.
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raci. Do tajemství tohoto jádra jsem nepronikl, ale vím,
že existují.”
„Naše ctnosti a nezdary jsou neoddělitelné, stejně jako síla a hmota. Když se oddělí, člověk už není
a nebude.”
„Vše, co bylo v minulosti skvělé, bylo zesměšňováno,
odsouzeno a potlačeno – a to jen proto, aby se to vrátilo
o dost silnější, aby to vyšlo z boje vítězně.“
„Tak ohromující jsou fakta v této souvislosti, že by
se mohlo zdát, jako by sám Stvořitel elektricky navrhl
tuto planetu…“
„Vědecký člověk nemá za cíl dojít k okamžitému
výsledku. Neočekává, že se jeho pokročilé nápady
a myšlenky snadno uchytí. Jeho práce je jako práce
plantážníka – pro budoucnost. Jeho povinností je položit
základy a ukázat cestu těm, kteří přijdou.“

Pomník Nikoly Tesly v pražských Dejvicích, foto internet.

amatér v říjnu 1946: Národní podnik TESLA byl
ustaven 10. srpna v továrně Mikrofona ve Strašnicích
za účasti jugoslávského ministra Zlatariče Branka,
ministra průmyslu Makedonie Vasiljeva Georgije, min.
průmyslu B. Laušmana, zástupců vlády, institucí
a vysokých škol. Pojmenování podniku po geniálním
slovanském technikovi dokumentuje snahu po sblížení
a spolupráci mezi všemi slovanskými národy. Úkolem
znárodněného průmyslu je rychle překonat poválečné
potíže a zchudnutí, vytvořit sociálně zdravé a plodné práci prospěšné prostředí. Poté prohlásil ministr
národní podnik TESLA za ustavený. Ředitel národního podniku TESLA Ing. Dr. K. Elicer uvedl výrobní
plán ve dvouletém budovatelském plánu: podle něho
se vyrobí 300 000 přijímačů, 3 400 000 elektronek,
140 000 telefonních přístrojů, 100 000 automatických
telefonních přípojek atd.

„Nechme budoucnost rozhodnout o pravdě, nechme ji ohodnotit každou pravdu podle vykonané práce
a dosáhnutých úspěchů.“
„V den, kdy věda začne studovat fenomény, které
nemají dočinění s fyzikou, se pokrok během deseti let
posune víc, než by se posunul během několika staletí
své existence.“
„Toužíme po nových pocitech, ale brzy jsme vůči nim
lhostejní. Zázraky včerejška jsou dnes běžnými událostmi.“
„Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, je ukryto
v pojmech energie, frekvence a vibrace.“

Protože však v padesátých letech došlo k ideovému rozkolu „zemí socialistického tábora“ a tehdejší
Jugoslávie, která se stala neoblíbenou, nebylo vhodné
chorvatské jméno připomínat a proto bylo vymyšleno,
že TESLA je ve skutečnosti zkratkou TEchnika SLAboproudá. Vlivem postupného zaostávání za světovými
výrobci se pak zejména v 80. letech začalo objevovat
i výsměšné vysvětlení zkratky jako TEchnicky SLAbé.

„Současnost je jejich; budoucnost, pro kterou jsem
opravdu pracoval, je moje.“
„Bude vytvořen přístroj, který nebude větší než
hodinky a umožní lidem spojení s jakýmkoli telefonem
na světě.“ (1909!)
„Vědci dneška myslí hluboce, místo toho, aby mysleli
jasně. Člověk musí být rozumný, aby myslel jasně, ale
někdo může přemýšlet hluboce a být přitom dost šílený.“

Několik citátů Nikoly Tesly
Bezesporu se jednalo o jednoho z nejnadanějších
lidí. Podívejme se na jeho nejzajímavější citáty a hledejme v nich inspiraci:

„Úžasné momenty se rodí úžasnou příležitostí.“
„Instinkt je něčím, co překonává znalosti. Máme
nepochybně určitá jemnější vlákna, která nám umožňují vnímat pravdu, když logická dedukce nebo jakékoliv
jiné úmyslné úsilí mozku je marné.“

„Je mi jedno, že mi ukradli můj nápad… Vadí mi ale,
že nemají žádné vlastní nápady.”
„Co jeden muž nazývá Bohem, jiní to samé nazývají
zákony fyziky.”

„Kdyby se vaše nenávist dokázala proměnit v elektřinu, rozsvítila by celý svět.“

„Život je a vždy zůstane neřešitelnou rovnicí, která
ale zahrnuje známé faktory.”
„Co teď chceme je bližší kontakt a lepší porozumění
mezi individualitami a komunitami celé planety, a eliminace egoismu a pýchy, která vždycky uvrhne svět do
pravěkého barbarství a svárů… Mír může přijít pouze
jako přirozený důsledek univerzálního osvícení.”

Aleš Vaněk
Použitá literatura:
Tesla Nikola, Můj životopis a moje vynálezy, Dialog, 2012

„Je jasné, že některé planety obydlené nejsou.
Ostatní ale ano, tam existuje život za všech podmínek
a fázích pokroku.”

Tesla Nikola, Moje experimenty a vynálezy, Dialog, 2012
Tesla Nikola, Zbraňové systémy, Dialog, 2013
Tesla Nikola, Moderní medicína, Dialog, 2013

„Můj mozek je pouze příjemce, ve vesmíru je totiž
jádro, které obsahuje všechny vědomosti, sílu a inspi-
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Přehled akcí ČEPES v prvním pololetí 2017
VALNÁ HROMADA ČEPES
Uskuteční se v sobotu 18. 3. 2017 od 9.00 hod
v budově ČSVTS na Novotného lávce 5, Praha 1.
Další podrobné informace o programu a organizaci najdete v kapitole „Ze života ČEPES“ na straně 1.

Přednášky, semináře, kurzy
Seminář
Pro praktikující senzibily zaměřený na harmonizování energetického systému člověka přikládáním
rukou podle metodiky této profesní kvalifikace, seznámení s výsledky aktivace schopností pro tuto
činnost a s praktickými cvičeními na prociťování energií člověka.
Seminář se uskuteční v sobotu 18. února 2017 v době od 9.30 do 15.00 hod v Domě ČSVTS na Novotného lávce 5. Praha 1. Seminář povede Ing. Vlastimil Bažant.
Bude zajištěno skromné občerstvení. Pro nečleny ČEPES je cena 500 Kč, pro členy 150 Kč na zajištění
občerstvení.

Přednášky
Po dohodě s ředitelkou knihovny uskutečníme přednášku navazující na přednášky z roku 2016. Po zopakování základních poznatků z fyzického i psychického ovlivňování klienta bude přednáška zaměřena
na aktivaci schopností i na praktická cvičení zaměřená na prociťování energií člověka.
Přednáška se uskuteční v knihovně v Klatovech a termín přednášky bude zveřejněn na webových
stránkách ČEPES.
Informace o konaných akcích získáte v kanceláři ČEPES (telefon: 221 082 252), na www.cepes.cz,
e-mail: cepes@cepes.cz, bazant.cepes@seznam.cz

Kurz pro začínající proutkaře
Víkendové kurzy pořádá Psychoenergetická společnost v Domě ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5.
Cílem je podle standardu profesní kvalifikace „Detekce anomálií zemské kůry“ seznámit adepty s používanými nástroji a ověření vlastních dispozic. Cena kurzu je 450 Kč.

Kurz pro praktikující proutkaře a zájemce
Česká psychoenergetická společnost hodlá uskutečnit na jaře kurzy pro začínající i praktikující proutkaře. Jakmile budou stanoveny programy, budou na webových stránkách ČEPES oznámeny jak programy tak i další informace včetně ceny kurzu.

Poskytování bioenergetických služeb
ČEPES zájemcům poskytuje:

●
●
●
●
●

služby k posílení imunitního systému a regeneračních schopností organismu
odstraňování všech druhů únavy (včetně stavu „vyhoření“)
zmirňování bolestí, svalového a kloubového napětí
zlepšení hybnosti
harmonizování fyzických i psychických (mimo duševních nemocí) sil klienta

Služby se poskytují převážně ve čtvrtek od 9.00 do 18.00 hod. Objednání je třeba uskutečnit telefonicky
(210 082 252, 723 491 987) nebo e-mailem cepes@cepes.cz.

Česká psychoenergetická společnost

ČEPES

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 252, fax.: 221 082 289
e-mail: bazant.cepes@seznam.cz
Je společenskou neziskovou organizací s právní subjektivitou zabývající se
především těmito činnostmi:

Bioenergetické služby
● poskytování bioenergetické péče a zajišťování pulsní magnetoterapie
● výchova a vzdělávání biopraktiků
● legislativní zabezpečení profesí našich členů s cílem zařadit jejich profese do
Národní soustavy povolání
● k dosažení tohoto cíle pokračovat ve spolupráci s HK ČR a organizacemi
obdobného zaměření jako ČEPES

Telestezie
● poskytovat bioenergetické služby k vyhledávání vodních zdrojů a vhodných
lokalit pro výstavbu
● organizování proutkařských kurzů

Zájmová a badatelská činnost
● vytvořit pracovní skupiny pro řešení praktických problémů, se kterými se
telesteti, bioenergetici a zástupci dalších odborných směrů setkávají v praxi

Osvětová a publicistická činnost
● vydávání zpravodaje PSYCHOENERGETIKA
● zabezpečování přednášek a seminářů
● spolupráce s časopisy
Ve své činnosti ČEPES navazuje na předchozí práce Psychoenergetické laboratoře
při VŠCHT Praha z let 1980 - 1990 a využívá zkušeností tohoto výzkumného
pracoviště k dalšímu rozvíjení psychoenergetiky.
Rádi uvítáme v našich řadách další spolupracovníky – staňte se našimi členy.
Informace o ČEPES a programu můžete získat též na stránkách:

www.cepes.cz

