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Energie pyramid.
Vše závisí na vlastnostech 

krystalù a vírových polí
Je jednodušší říci, že energie pyramid, energie krystalů 

a člověka, která tak překvapuje všechny badatele svou ne-
pochopitelností, má jedinou psychickou podstatu, než to 
dokázat. Přesto se ještě jednou vrátíme k tématu krystalů. 
Možná ještě na něco přijdeme.

Kdybychom se ocitli uvnitř krystalu a rozhlédli se kolem, 
uvidíme nové nebe a novou zemi. Přesto bychom se ve zná-
mém prostředí cítili jako doma – kolem jsou hvězdy, sluneční 
soustavy, galaxie... Ano, všechno ve vesmíru má společný 
základ ve velkém i malém – ať je to krystal, člověk, planeta 
nebo galaxie... Zatímco ze Země hledíme na kosmický svět 



jakoby zevnitř a těžko si dovedeme představit jeho skutečné 
vnější formy a strukturu, se světem krystalu je všechno jedno-
dušší. Jeho tvar – mikrokosmos – můžeme pozorovat zvenčí. 
A zároveň je nám více či méně známa jeho vnitřní struktura, 
sestávající ze „slunečních soustav“ – atomů a iontů s jejich 
elektrony – a z „galaxií“ molekul. Víme rovněž, že všechno 
ve světě krystalu, a to znamená i ve všech oblastech vesmíru 
a v něm samém, je podřízeno zákonům harmonie a geometrie, 
všechno vzájemně souvisí, všechno je na svém místě. Zde  
v krystalu má každý atom, iont nebo molekula přesně urče-
né místo a dohromady vytvářejí svůj „vesmír“ – objemnou 
strukturu, které říkáme prostorová mřížka. Zatímco krystal je 
jedno tělo, které se řídí celkovými zájmy, mřížka je svébytná 
energetická kostra, která všechno spojuje na své energetické 
úrovni. Vypadá jako stacionární konstrukce v podobě kostry 
cihlového domu, v níž stejně jako v každém z těchto domů 
bije srdce živé bytosti s energií a rozumem.

Jaká energie tedy spojuje dohromady celý složitý organiz-
mus krystalu? Lze ji zjistit, změřit, vypočítat? Krystalografo-
vé říkají, že energie prostorové mřížky iontových krystalů 
je dána elektrickými náboji, ionty, velikostí jejich poloměrů 
a vzdáleností mezi nimi. Jestli je tomu tak, pak je možné 
použít Coulombův zákon, který umožňuje vypočítat síly, 
kterými vzájemně na sebe působí dva různě nabité ionty, jež 
se nacházejí v určité vzdálenosti, a potom vypočítat celkový 
počet iontů. Ale jak při výpočtech zohlednit množství jiných 
průvodních jevů? Jak vyjádřit prostřednictvím stručných 
vzorců jejich vliv na energetiku krystalu, když už jednodu-
ché mechanické stlačení krystalu křemene vede k růstu jeho 
potenciální energie? A jak zohlednit účinky vznikající otá-
čením atomů, iontů a molekul? Rychlost jejich otáčení je 
obrovská a osa otáčení celou dobu mění směr, reaguje citlivě  



na měnící se podmínky a vybírá si postavení z energetického 
hlediska optimální. Vysoká rychlost otáčení vede ke vzniku 
vířivých vysoce ergetických polí, která mají celkový tvar 
toroidu, „bubliny“, se dvěma protikladnými póly. Od slova 
toroid se tato pole nazývají toroidová a jsou schopna měnit 
časoprostorové charakteristiky. Ale právě takové vlastnosti 
má i psychická energie, energie mysli. A tam, kde je mysl, 
je i rozum. Živé krystaly. Myslící krystaly. Jestliže jsou 
živé a rozumné, pak také bojují o přežití, jak to dělají živé 
bytosti různých forem života. Ale po svém. Tam, kde se  
na těle krystalu vytvářejí rány – odštěpení, trhlina a jiná 
mechanická poškození, vzniká vír, energie mysli, psychická 
energie. Tento vír spolupracuje s energií obklopujícího pro-
storu, vyměňuje si informace a mění časové charakteristiky 
prostoru. Krystal se stává anténou! A pokud bude existovat 
„rána“ na těle krystalu, bude existovat i proud psychic-
ké energie, vytvářející anomální zónu. To má spojitost  
i s krystalu podobnými velkými pyramidami, kterým dávní 
stavitelé vědomě způsobili „otevřenou ránu“, to znamená, že 
vrcholy ponechali nedokončeny. Týká se to i planety Země 
s jejími mnohými trhlinami a zlomy. O tom, že Země má 
rovněž vztah ke krystalům, a dokonce v řezu má tvar silně 
zaokrouhleného pětiúhelníka, jsme už hovořili dříve. Naše 
planeta je podobná krystalu, a proto jakákoli trhlina nebo 
zlom zemské kůry představuje zvláštní „otevřenou ránu“ 
jako u běžného krystalu. Tam, kde existují pukliny a zlomy, 
je místo, kde vystupuje silný proud psychické energie. Pro-
jevuje se to anomálními zónami, změnou časoprostorových 
charakteristik, zrychlením běhu času, zakřivením prostoru. 
Bermudský trojúhelník v Atlantiku, velký zlom na dně Tiché-
ho oceánu na západ od Fidži a mnohá další místa na povrchu 
planety jsou toho názorným důkazem. Tam, kde vystupuje 



psychická energie, jsou moře, jezera, řeky, tam kvete život, 
vznikají a prosperují zemské civilizace. Ale jaký vztah to 
všechno má k pyramidám? Zcela bezprostřední.



Pyramidy jsou antény
– pozemské i mimozemské
Všechno spočívá v tom, že i velké pyramidy se nacháze-

jí v oblasti velkého zlomu. Je to ten stejný východoafrický 
zlom, který vytvořil dno Mrtvého a Rudého moře, velkých 
afrických jezer a Nilu – nejdelší řeky nejen v Africe, ale i na 
celém světě. Po celé délce zlomu je zjistitelné silné vystupo-
vání vířivých proudů psychické energie. Lze ji použít vzhle-
dem k jejím vynikajícím vlastnostem například ke spojení  
s jinými světy. K tomu je zapotřebí postavit „antény“, schop-
né tuto energii zesílit, soustředit, přeměnit a nasměrovat na 
potřebný úsek hvězdného nebe. Když víme, že energetické 
pole člověka a energie rostoucí z krystalu mají stejnou pod-



statu jako energie pyramid, Stonehenge a jiné anomální zóny, 
můžeme vstoupit do jejich energetického proudu a ocitnout 
se v situaci, v jaké se obvykle ocitá hlasatel v rozhlasové 
stanici před zapnutým mikrofonem – jeho myšlenky a slova 
poletí do éteru a najdu své pozorné posluchače na dalekých 
hvězdách. Není vyloučeno, že se informace o lidstvu a o 
samé Zemi díky pyramidám stávají vlastnictvím jiných 
světů. Rovněž můžeme předpokládat, že i odpověď, přijatá 
pyramidami nějakým způsobem neviditelnými kanály, vchá-
zí do vědomí lidí.

Pomocí těchto antén-pyramid, kyklopských staveb po-
dobného typu (Stonehenge v Anglii a jemu podobné), je 
možné dostat pod kontrolu energetiku Země v daném místě  
a prostoru a vytvořit optimální podmínky pro výměnu psy-
chické informace všeho živého. Jsou to poznatky pochopi-
telné naším rozumem?

A nyní se podívejme na obrázek 34. Do oblasti jediného 
východoafrického zlomu patří nejen Egypt, ale i část Arab-
ského poloostrova. Zde můžeme objevit „antény“ jiného 
typu. Především je to chrám Kaaba – muslimská svatyně 
na východním pobřeží Rudého moře v Mekce. Na rozdíl od 
pyramid má podobu čtvercového krystalu. Tento tvar má na 
Zemi obvykle krystal soli. Je to velmi symbolické – zde je 
sůl země, to znamená pravda. Je to stejné jako najít v toku 
informací to hlavní, to znamená „sůl“, hlavní myšlenku, 
pochopit hlavní ideu.

Nedaleko Mrtvého moře, v Jeruzalémě, byla postavena 
ještě jedna významná stavba, známá jako Šalomounův 
chrám. Část, kde se vykonávaly obřady, se nazývala davir 
a měla také čtvercový tvar. Jak je známo z Bible, do stavby 
chrámu byly uloženy stejné myšlenky, jaké našly své ztěles-
nění o 500 let dříve ve svatyni Mojžíšově. Ze stejného zdroje 
víme, že vstoupit do chrámu mohl pouze člověk – zasvěce-



nec, který zabezpečoval spojení s jinými světy, s Bohem. 
Nepřekvapuje, že se Kaaba odedávna nazývá příbytkem 
Božím. Možná ani do pyramid nemůže vstoupit každý, ale 
jen ten, kdo je zasvěcen do jejich tajemství a ví, kdy a jak 
využít jejich možnosti a k čemu.

Považujeme-li pyramidy za specifické antény, postavené
a naladěné na určité frekvence, co nám brání porovnat je se 
skutečnými anténami, nastavenými na mnohem nižší frek-
vence rádiových vln? Možná se nám podaří zjistit některé 
všeobecné zákonitosti...

Na obrázcích 35 a 36 jsou jako příklad uvedeny dva typy 
antén, které se v různých modifikacích používají už dávno 
v radiotelekomunikační technice při práci v ultrakrátkovln-
ném rozsahu velmi vysokých frekvencí. Jak vysoké jsou tyto 
frekvence? Například v UKV metrového rozsahu jsou možné 
frekvence měřeny na desítky až stovky milionů kmitů za se-
kundu. Naproti tomu vysílání v rozsahu UKV trpí při šíření 
těchto vln poruchami jak na povrchu země, tak i v atmosféře. 
O tom dobře vědí radioamatéři. Avšak psychická energie mysli 
má tak vysoké frekvence, že se neobává žádných překážek  
a rušení. Může proniknout vším! A to proto, že se generuje 
na úrovni atomových jader prostřednictvím vířivých procesů, 
které v ní probíhají. Energie mysli – to je energie probuzeného 
rozumu, probuzené monády. Má nejvyšší frekvenci a v kos-
mu je nejrozšířenější. Její tvořivé schopnosti jsou obrovské. 
Ať žije člověk – pomocník Boží při tvorbě vesmíru a všeho 
existujícího!

Vlnový kanál
Antény, které patří do skupiny antén s povrchovou vlnou 

(obr. 35), můžeme vidět na střeše téměř každého domu. Jsou 
určeny hlavně k příjmu televizního signálu. I vnější podobou 
připomínají řez stupňovitou pyramidou nebo pravidelné pyra-



midy se seřezaným vrcholem! Anténa má nosnou tyč (ráhno) 
(1), na kterou je upevněno několik prvků, tzv. direktorů (2), 
zářič (skládaný dipól) (3) a reflektor (4). Jindy se místo ty-
čových direktorů používají direktory v podobě čtverce. Pak 
anténa nabývá na objemu a připomíná stupňovitou pyramidu. 
Jedním slovem, máme před sebou nejjednodušší „kostru“ 
přijímacího zařízení. Kostra podobného určení by mohla plně 
určovat tvar jak stupňovitých, tak i pravidelných pyramid. 
U pyramid pravidelných, jako je například pyramida Chu-
fuova, je tato kostra chráněna „měkkým“ tkanivem – bloky 
vápence. Tyto bloky dodávají velkým egyptským pyramidám 
tvar podobný krystalu. U naší televizní antény typu vlnového 
kanálu měkké tkanivo, které by jí dodávalo objemný, krystalu 
podobný tvar, neexistuje. Je plochá. Možná proto se televizní 
antény vyznačují na vzdálenost omezeným příjmem signálu 
vysílače a často nekvalitním příjmem.

Nyní se budeme věnovat tomu, jakou funkci plní u anté-
ny její součástky a jaké zde můžeme zjistit analogie jejich 
porovnáním s pyramidami.

Je jasné, že ráhno (1) má nosnou funkci. Slouží nejen jako 
opora pro celou anténu, ale zároveň je symetrickou osou an-
tény, podél které probíhá základní proud energie. U velkých 
pyramid analogickou úlohu plní bazaltovo-granitové jádro. 
Bez něj by se už dávno rozpadly.

Pomocí několika direktorů (2), kterým v pyramidě odpo-
vídají stupně, je možné zlepšit zaměření antény na vysílač 
(u pyramid na určitou oblast oblohy), a tak zlepšit kvalitu 
příjmu a zvětšit jeho dosah. Všimněme si, že každý následu-
jící direktor je kratší než předcházející – stejně jako je tomu 
u stupňů pyramidy. Čím více je direktorů (stupňů pyramidy), 
tím přesnější je zaměření antény. Kolik jich tedy musí být? 
U pozemských antén to bývá od tří do sedmi. U pyramid  
a jim podobných zařízení je mnohem méně možností. U stup-



ňovitých pyramidy je to obvykle sedm nebo devět stupňů. 
Výjimečně bývá i nižší počet. U pagod – stylizovaných 
pyramid – se počet stupňů může počítat v desítkách (obr. 
7 prvního dílu Pyramid). U pravidelných pyramid, jakou 
je Chufuova, lze po odstranění obložení bočních stěn také 
spatřit mnoho desítek stupňů, ale to už je kvalitativně jiná 
„anténa“ – blíží se svou charakteristikou a stavbou dielek-
trickým (nevodivým) anténám, o kterých budeme hovořit 
v následující kapitole.

Aplikace direktorů v anténě (to platí i pro stupně v pyra-
midě) vyžaduje splnění určitých pra-
videl – musí mít předepsanou délku a 
musí být uloženy jeden od druhého v 
takové vzdálenosti, aby bylo možné 

Obrázek 35: Analogie pyramidy – po-
zemská televizní anténa běžného typu a její 
směrový (vyzařovací) diagram

Nahoře: Celková podoba antény. Sho-
duje se s řezem stupňovité nebo pravidelné 
pyramidy s plochým vrcholem. Čísly jsou 
označeny: 1) nosná tyč neboli ráhno spojují-
cí všechny prvky antény do jediného celku, 
2) direktory (jejich počet je obvykle od tří 
do sedmi), umožňující zvýšit dosah příjmu 
signálu od vysílače a zúžit šíři svazku směro-
vého diagramu na 40°–50°, 3) zářič (dipól), 
z jehož středu (vyznačeného trojúhelníkem) se snímá signál z televiz-
ního vysílače, 4) reflektor umožňující udělat anténu jednosměrnou 
a ještě více zesílit přijímaný signál.

Dole: Směrový (vyzařovací) diagram antény. Čísly jsou označeny 
– 5) hlavní lalok, který je formován anténou při jednosměrném příjmu 
signálu, 6) postranní lalok 7) zadní lalok vytvořený prostorovou interfe-
rencí rádiových vln, odražených od reflektoru 4). Narušují fungování
antény a způsobují poruchy v příjmu signálu.



sladit fáze elektromagnetických vln a zabezpečit potřeb-
ný úhel posunu těchto fází. Tento požadavek se plně týká  
i pyramid. Tak se dosahuje efektivního režimu práce jak  
u směrových antén, tak možná i u stupňovitých pyramid.

Nyní několik slov o reflektoru (4). Je jakoby základem 
antény. Jeho funkce spočívá v odraze rádiových vln jedním 
směrem, dopředu. Tak se vytvářejí podmínky pro jednosměr-
ný příjem, zesiluje se přijímaný signál a zvyšuje se dosah 
antény. Při jednosměrném příjmu má vyzařovací diagram 
antény podobu uvedenou na obrázku 35. Jak vidíme, hlavní 
lalok (5) se vytáhl na tu stranu, kam směřuje anténa. Díky 
reflektoru se zadní lalok (7) ukázal jako malý a slabý. Stejně 
je to i s postranními laloky (6) směrového diagramu. Všech-
no vypovídá o tom, že základní proud energie v anténě je 
soustředěn jedním směrem. Co se však stane po odstranění 
reflektoru? Hlavní lalok diagramu se zkrátí a zadní lalok se
zvětší. Směrový diagram nabude podoby osmičky a efek-
tivnost antény se značně sníží.

Přitom, jak hledáme analogie mezi obyčejnou televizní 
anténou a pyramidou, vznikají zajímavé otázky. Mají pyra-
midy reflektor? Může jeho funkci plnit základ, na kterém
pyramida stojí? Co v tomto případě představuje? Odpovědi na 
tyto otázky zatím necháme stranou a vrátíme se k nim v násle-
dující kapitole.

Nakonec jsme došli k nejdůležitější části antény – zářiči 
(3) – vždyť právě z něj se snímá a přenáší do televizoru 
signál přijatý z vysílače, který se v konečném efektu pro-
mění v obraz. Všimněme si, že střední bod zářiče, odkud 
se vlastně signál snímá, zastává v anténě asi takové místo, 
jaké mají v Chufuově pyramidě hlavní místnosti. Jsou dvě. 
Přitom královská hrobka je umístěna o něco výše než hrob-
ka královny. Co to znamená? Jakmile je princip sestrojení 
směrové antény aplikován i u pyramid, pak by centrální část 



pyramid spolu s jejich místnostmi a kamennými sarkofágy 
mohla plnit úlohu aktivního vibrátoru, a tak vytvořit speci-
fické přijímací a vysílací zařízení. Všechno je zde důležité,
dokonce i sarkofág, který se možná také účastní při naladění 
pyramidy-antény na určitou frekvenci jako zvláštní krysta-
lický rezonátor. Kam se poděl velkolepý bazaltový sarkofág  
z Menkaureovy pyramidy? Je známo, že ho v 19. století 
odvezli na žádost britských vědců, aby jej vystavili jako expo-
nát v Londýnském muzeu. Tento osud si však sám sarkofág 
nepřál. Potopil se blízko španělských břehů spolu s lodí, která 
ho převážela. A pyramida zůstala bez sarkofágu, což možná 
narušilo její fungování a zničilo její charakter.

Mají směrové antény nějaké nedostatky? Samozřejmě 
ano – jako spousta dalších věcí, které na Zemi vytváříme. 
Především je to složitost fungování a relativně velká šířka 
svazku směrového (vyzařovacího) diagramu – v rozsahu 
40°–50° (obr. 35).

Nakonec jsme tedy našli mnoho společného, co by moh-
lo konstrukcí a principem fungování spojovat pyramidy  
a obyčejné pozemské antény. To nás však ještě neopravňuje 
dělat hlubší závěry. Rozdíl mezi nimi je přece jen velký, 
věnujeme-li pozornost nejen rozměrům, ale i frekvenci, na 
kterou jsou naladěny. Kromě toho v pyramidách není ani 
jediná kovová část, jsou složeny z kamenů různých hornin. 
A kameny, jak víme, jsou nevodivé. Naše televizní anténa 
vypadá jinak – nosná tyč může být vyrobena jak z kovu, tak 
z nevodivého materiálu, ostatní součástky jsou vyrobeny  
z kovu, nejčastěji z mědi nebo hliníku. Je docela možné, že 
právě tyto konstrukční zvláštnosti omezují frekvenční mož-
nosti pozemských antén.


