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V posledních letech se přemýšliví lidé stále více zajímají o studium naší skutečné historie a snaží se odhalit lži,
které nám byly tak úporně podsouvány. V popředí zájmu je jeden z nejdůležitějších cílů - zveřejnění utajované
energetické technologie minulosti. Pokusy pochopit podstatu tohoto fenoménu byly prováděny různými lidmi v
různých časech. Někdo byl úspěšný, někdo méně. Mě osobně k této otázce přivedly články autora píšícího pod
pseudonymem tech_dancer, který přinesl obrovský vklad k rozvoji tohoto směru. V mnoha ohledech to bylo
právě kvůli jeho četným článkům, že se lidé začali vážně zajímat o téma zapomenutých energetických
technologií, které byly dosud považovány za bludy a výmysly konspirátorů. Je pravdou, že i dnes je mnoho
takových, kteří si nepřejí, aby se o takových technologiích minulosti vůbec hovořilo. Ale nebudu zde nikoho
nálepkovat, protože všichni společně žijeme v opravdu velmi složité době.
Vzhledem k tomu, že materiálů pro tento článek jsem shromáždil opravdu hodně, rozhodl jsem se ho rozdělit
do několika částí. První z nich je věnována souhrnu toho, co bylo zjištěno v posledních letech, stejně jako
některým novým aspektům, které z rozličných důvodů nebyly prakticky nikde a nikým vysvětleny. V dalších
částech se zaměřím na vysvětlení fyzikálních principů, na nichž je založena hledaná technologie.
Jak jste asi pochopili, ve svých argumentech se budu do značné míry opírat o faktologickou základnu
vybudovanou badatelem tech_dancer. Musím však upozornit předem, že jevy, které budu v tomto článku
zkoumat, by neměly být ve vašem vědomí omezeny takovými pojmy jako „atmosférická elektřina" (jevící se
jako nekorektní ve vztahu k daným jevům), či dokonce „energie éteru" (vzhledem k neurčitosti formulace). Než
můžeme s jistotou klasifikovat, čím se budeme zabývat, musíme na to jít popořadě.

Kapitola 1. - Co víme
Nejdříve si shrňme, co se podařilo dosud zjistit (z větší části díky tech_dancer).
Idea existence zvláštních technologií byla v minulosti vždy mezi lidmi živá. Nicméně až relativně nedávno se
začalo věřit, že neexistují žádné významné důkazy a tím spíše nebyly zachovány artefakty potvrzující tuto
myšlenku. Vývoj informačních technologií a zejména internetu však významně zjednodušil proces zpracování a
šíření informací, které umožnily různým nadšencům a výzkumníkům přístup k různým druhům digitálních
archivů starých fotografií. Buď opomenutím cenzury, nebo něčím úmyslem se mezi fotografiemi v otevřeném

prostoru našly i ty, které naprosto neodpovídaly oficiálnímu historickému obrazu. Zejména to byly obrázky
zobrazující některá podivná zařízení vyrobená v podobě nádob, misek nebo koulí:

Vladivostok, Rusko, 1919

Postupem času bylo možné najít poměrně velké množství příkladů použití těchto zařízení v různých oblastech.
Nejrozšířenějším případem jejich aplikace byly instalace na střechy budov:

vlevo: «Northumberland Permanent Building and Investment Land and Loan Society Building», Newcastle,
Austrálie, vpravo: «Bahnhofshotel», Königsberg, Prusko

«The King's Palace», Kaiserbagh, Lucknow, Indie
Umístění těchto nádob na úrovni střech a různých kupolových konstrukcí v mnoha ohledech vyvolávalo
myšlenku, že tajemství této technologie je nějak spojeno s atmosférou. Ukázalo se však, že to ani zdaleka
není tak jednoduché a jednoznačně. Tyto nádoby byly totiž umísťovány i daleko za hranice střech a samotných
kupolovitých konstrukcí. Nacházejí i na běžném (nebo ne zcela běžném) nábytku...

...na starých kamnech:

...na komunikačních zařízeních:

na různých domácích spotřebičích:

V posledních letech se nahromadilo dost příkladů využití těchto nádob v minulosti. Na snímcích jsou jen
některé z nich. Jejich hlavním účelem pravděpodobně bylo buď generování nějaké energie, nebo v souladu s ní
rezonovat.
Další mimořádně důležitou vlastností ztracené technologie (kromě získávání energie) byla schopnost
pozitivního efektu na ekologickou a anorganickou hmotu. Stojí jistě za úvahu, že v tomto případě mohlo
působení zařízení dělat lidi a další živé organismy zdravé a šťastné, a také neutralizovat škodlivé viry a
bakterie.

vpravo: Botanic Garden, Washington, D.C., USA (zdroj)
vlevo: panství «Kuskovo», Moskva, Rusko (zdroj)

Tato technologie byla krajně proti mysli silám, jež uchvátily moc na naší planetě asi před 200 lety.
Prosperita a zdraví společnosti mající přístup k technologiím generujícím neomezené množství volné a čisté
energie se nehodil do plánů temných sil okupujících naši civilizací. Technologie proto byla skryta a
zapomenuta.
Chceme-li se vrátit k problematice jejího fungování, je třeba poznamenat, že důležitým aspektem je také to, jak
tyto nádoby a instalace je využívající, byly umístěny v prostoru. Téměř ve všech případech totiž máme co do
činění s geometricky přesným místem, a to jak na lokální úrovni, tak na úrovni fungování celé inženýrské sítě:

vlevo: «Nasby building», Toledo, Ohio, USA, 1905, vpravo: Palmanova, Itálie
Levý příklad demonstruje symetrii lokálního měřítka a pravý symetrii městského měřítka.
Tech_dancer je přesvědčen, že tajemství těchto nádob je skryto v jejich nitru. Podle dostupných informací
získaných z různých zdrojů je uvnitř určitá látka, pravděpodobně syntetizovaná za použití rtuti a zlata, a má
červený odstín (jeden z jejích názvů je červené zlato). V neprůhledné nádobě není jeho barva vidět, ale jeho
použití není vždy omezeno jen na neprůhledné nádoby. Poměrně velký počet neobvyklých artefaktů s nádobou
na tekutinu, které jsou v současné době označovány jako náboženské atributy, jsou zachovány:

A i když většina z nich je již prázdná, nebo obsahuje nějaké podivné předměty, původní obsah může být stále
viděn v některých vzácných případech:

vpravo: «The adoration of the kings», Jan Gossaert, 16. století
Pokud snad můžete pochybovat o levém artefaktu, pak obrázek vpravo vyvolává mnohem větší jistotu. Možná
je to právě ona „magická“ látka, kterou v příbězích o kameni mudrců alchymisté tak dychtili získat, nebo stejně
mystická červená rtuť, jež oficiálně neexistuje, ale pro jejíž držení se můžete dostat do potíží:

Pokud lze požadovanou substanci skutečně vytvořit pomocí zlata a rtuti, vysvětluje to, proč je zlato
nejspolehlivější a nejtvrdší světovou měnou (je zároveň drahé a je obtížné je získat) a také to, proč byla rtuť
prohlášena za extrémně nebezpečný a toxický prvek a všemožně je omezováno její domácí použití. O tom, že
tyto dva prvky lze použít společně k vytvoření oné substance, svědčí skutečnost, že zlato a rtuť jsou sousedními
prvky v periodické tabulce, což naznačuje jejich podobnost na atomární úrovni.
Přesto je prakticky nemožné najít alespoň nějaké srozumitelné pokyny nebo knihy popisující fungování této
technologie. Během celého mého hledání jsem osobně našel jen jeden důkaz o neobvyklém použití rtuti, který
stojí za zmínku. Pochází z časopisu Scientific American, konkrétně z vydání z 21. ledna 1888 (díky KD za
stolenhistory.org za tip).

Překlad textu:
Mezi zařízení testovaná na osvětlení bójí patří lampy určené k dlouhodobému hoření, fosforové směsi,
elektrická světla napájená ze břehu kabelem a modernější luminiscenční barva, která během dne pohlcuje
světlo a v noci jej vyzařuje. S velkým úspěchem byl také použit stlačený plyn. V současné době existují bóje
navržené jako plovoucí majáky se zásobou paliva až 6 měsíců.
Na obrázku je osvětlovací zařízení určené k použití jako pomocný prostředek k bójkám se zvonky a píšťalkami.
Jeho princip činnosti je založen na výrobě elektřiny uvedením rtuti do pohybu ve vysokém vakuu nebo
vysokonapěťovém plynu. Na stejném principu funguje i Geislerova trubice.
(Je třeba poznamenat, že mě zmátla fráze „gas of high tension“. Vždyť přeložit tension jako tlak přesně nejde,
vzhledem k tomu, že ve vakuu je tlak naopak nízký; a definici pojmu jako „napětí plynu“ - jsem nikde nenašel.)
Když jsem v této etapě uviděl zmínku o Geislerově trubici, mohl jsem se zastavit a uklidnit, protože se jedná o
běžnou výbojku. Princip její činnosti spočívá v tom, že elektricky vodivý plyn (včetně par rtuti) je čerpán do
baňky, která je poté napájena proudem, který ji rozžhavuje. Nic zakázaného. Následující text však odhaluje
zajímavé podrobnosti:
Bóje zobrazená na obrázku je navržena tak, aby zvonila na zvonek v důsledku pohybu přinášeného vlnami.
Stejný pohyb se používá k pohybu rtuti obsažené v prstencových trubkách umístěných v horní části rámu bóje.
Trubky jsou vyrobeny velmi těžké a odolné a každá z nich obsahuje bariéry, jež způsobují tření rtuti o stěny.
Aby byl zajištěn nepřetržitý provoz jedné nebo více trubek, jsou pod různými úhly. Malý pohyb bóje způsobuje,
že rtuť prochází trubicemi v kruhu a generuje dostatek elektřiny, aby zářily.

Text objasňuje, že rtuť uvnitř trubek není plynná, ale kapalná, protože se přímo hovoří o pohybu rtuti v kruhu
pod různými úhly a jejím tření o stěny. Rozhodně to tedy není plynová výbojka. Text také na začátku podrobně
popisuje jiné typy světelných zdrojů (jako protiklad), což vylučuje možnost vysvětlení tohoto jevu některými
zdroji napájení od jiných výrobců. Trubky září výhradně kvůli kruhovému pohybu rtuti v nich.
Nevím jak vy, ale já jsem se s takovými vlastnostmi rtuti nikdy nesetkal, a dokonce ani na internetu jsem
nenašel nic podobného, abych nějak vysvětlil tento fyzikální jev. Mé odhady se snižují na skutečnost, že rtuť je
schopna získat speciální vlastnosti, když se jí dá určitá rotace (a možná i konkrétní tvar). Text navíc neříká nic o
materiálu, ze kterého jsou trubky a bariéry vyrobeny, což znamená, že i v nich možná spočívá část tajemství. V
této fázi jsem vám jen chtěl představit tento příklad. Stále budete mít příležitost o tom přemýšlet a dělat si
vlastní závěry, ale prozatím se pojďme dále zabývat tím, co je jisté.

Bez ohledu na to, jaký může být problém s nádobami a tajnou substancí v nich obsaženou, zdá se, že záležitost
se neomezovala pouze na tyto nádoby. Na starých fotografiích můžete vidět různé varianty sloupů / obelisků a
pilířů, které jsou doplněny buď nádobami, nebo speciálními zakončeními na vrcholu. Je zřejmé, že to všechno
byly prvky jednotné energetické soustavy.

Berlín, Německo
Na fotografii nejsou zvýrazněny všechny prvky. Pokuste se najít zbytek sami.

Berlín, Německo
Ani zde není vše zvýrazněno. Kříž označuje spojovací prvky pro telegrafní vedení, protože jsou často
zaměňovány s prvky hledané technologie.

Halle (Saale), Německo

Leipzig, Němcko

Berlín, Německo

«VUE PERSPECTIVE DE LA DÉCORATION ET DU FEU D'ARTIFICE TIRÉ A L'HôTEL DE VILLE DE
PARIS EN PRÉSENCE / DE LEURS MAJESTÉS A L'OCCASION DE LA NAISSANCE DE
MONSEIGNEUR LE DAUPHIN», Francie, 1782

Je třeba poznamenat, že i ta malá zrnka informací, která se k nám dostanou na starých fotografiích,
přicházejí z doby, kdy byla technologie, jíž hledáme, z velké části odevšad odstraněna. V době, kdy se
objevily fotografie (alespoň ty, které lze najít), jednotlivé prvky těchto instalací již nefungovaly nebo fungovaly
v omezeném režimu.

Avenue de Paris, Toulouse, Francie
Sloupy, které byly ještě nedávno součástí energetické infrastruktury, nyní stojí jen jako obyčejné plochy, na
které se lepí reklamní plakáty, a tramvaje se mezitím pohybují na kolejích - tažené koňmi.

Magdeburg, Německo

Fotografie ukazuje, že obelisk je na špičce spálený, k čemuž s největší pravděpodobností došlo v důsledku
obecného výpadku v provozu elektrické sítě nebo v důsledku nesprávného použití bezprostředně tohoto
zařízení.
Téměř všechny fotografie, které jsou ve veřejné doméně, současně zobrazují prvky staré i nové technologie.
Důvodem je to, že období, ve kterém byly tyto fotografie pořízeny (druhá polovina 19. století - začátek 20.),
spadá přesně do doby, kdy došlo k přechodu z jedné technologie na jinou.

Taganrog, Rusko
Nám je tato doba představována jako období bezprecedentních objevů (jako je elektřina, telegraf a rádio), ale ve
skutečnosti to všechno byl jen jakýsi reset, během něhož byli lidé ve vývoji tlačeni zpět a ne kupředu. A to
všechno za účelem vytvoření co nejvhodnějších podmínek pro úplnou kontrolu nad lidmi a potlačení jejich
vůle, což bylo pravděpodobně za přítomnosti dřívějších technologií nemožné.
Ale teď se nebudeme zabývat touto otázkou, protože tohle je nám všem jasné. Účelem této části bylo stručně
soustředit vrstvu informací, které byly dosud shromážděny. V další kapitole se pokusíme najít a doplnit do
existujícího obrázku chybějící puzzle.
Aby vám chod mých myšlenek byl srozumitelnější, povedu vás stejnou cestou, po které jsem šel sám. Při
pohledu na nespočet fotografií staré architektury se zbytky staré technologie jsem si v průběhu času začal
všímat něčeho zvláštního. Celá architektura té doby se vyznačuje extrémní sofistikovaností a pečlivým důrazem
na detail. Každá cihla, římsa, sloup, kupole a všechny ostatní architektonické prvky jsou navzájem v neviditelně
harmonii. Všechno vypadá naprosto perfektně... až na jedno. A právě o tom je tato část:

Kapitola 2. – Chybějící prvek

Reichstag, Berlín, Německo

vlevo: «Institut de France», Paříž, Francie, vpravo: «Musée du Louvre», Paříž, Francie
Při studiu jedné fotografie za druhou jsem nemohl pochopit, proč jsou označené struktury téměř na všech
stavbách prázdné. Proč dělat tak složité vzory a reliéfy na stěnách a sloupech, tak krásné dveře, okna a střechy,
dávat estetický význam každému centimetru konstrukce, ale zároveň nechat nejvýznamnější a nejvyšší místo
prázdné?

Lucknow, Indie
Na toto téma bylo napsáno mnohé v tom smyslu, že kupolovité struktury byly prvky ztracených energetických
systémů. U tech_dancera lze takové konstrukce vidět téměř v každém článku. Téměř všechny příklady, které se
nyní nacházejí v materiálech různých badatelů, jsou však zachyceny buď částečně, anebo úplně rozebrané (jak
je vidět i na třech předchozích fotografiích). Pouze ve velmi vzácných případech narazíte na zbytky nebo
náznaky, že uvnitř těchto struktur by mohlo něco být:

Rio de Janeiro, Brazílie, zdroj

Congress park, Saratoga Springs, New York, USA zdroj
Poslední příklad je výborným svědectvím toho, že uvnitř by se mohly nacházet tytéž nádoby se speciální látkou,
o jakých jsme hovořili v předchozí kapitole. Ke stejnému závěru lze dojít i na základě následující ilustrace:

vlevo: ilustrace dokončení jižní věže kolínské katedrály
vpravo: známka ke 100. výročí dokončení této katedrály, zobrazující tutéž epizodu stavby
Na levém obrázku vidíme vzácnou ukázku instalace zařízení na jeden ze sloupů (jehož horní část není nic
jiného než kupolovitá konstrukce). Jasně to ukazuje, že pracovníci instalují nějaký cylindrický předmět, velmi
podobný jedné z dříve diskutovaných nádob s červenou substancí.

Na jedné straně se zdá, že tajemství ztracené technologie bylo vyřešeno –tajemství musí být skryto právě v
těchto nádobách – ale hluboko uvnitř mi něco říkalo, že nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Proto jsem se rozhodl tuto problematiku důkladněji prostudovat.
Hlavní důvod mých pochybností spočíval v tom, že i na nejstarších fotografiích, kde jsou stále nádoby s
neznámou substancí, jsou ony kupolovité „přístřešky“ již prázdné:

vlevo: «Ilgenhaus», Drážďany, Německo, upostřed: «Frauenkirche», Drážďany, Německo, vpravo: «Palacio de
la Equitativa», Madrid, Španělsko
Skutečnost, že obsah těchto struktur zmizel, nám jasně říká, že máme co do činění ne-li s hlavním, pak s
jedním z klíčových prvků těchto instalací. Co by to mohlo být, když ne podobná nádoby?
Samozřejmě lze také předpokládat, že klenuté střešní konstrukce jsou pouze vyhlídkové plošiny. A někde tomu
tak možná i bylo. Ale v mnoha budovách je tato struktura příliš malá na to, aby to mohlo být vyhlídkové místo,
a někde je vyprojektována vyhlídka současně s prázdnou kopulovitou částí nad ní:

vlevo: Mariánské Lázně, Česká republika, vpravo: „Le puits artésien de Grenelle“, Paříž, Francie
Jaké další možnosti by mohly existovat? Samozřejmě první vás napadne zvon, který byl nepochybně na mnoha
budovách na tomto místě zavěšen. Ale se zvony tu je jeden logický problém – k čemu jsou potřeba? Kdo
nařídil, aby na budovách měly být zvony a aby se všem líbilo jejich zvonění? Věříte, že lidé určovali čas právě
tímto způsobem? A to v situaci, kdy energetické technologie, jež se tu snažíme objevit a vysvětlit, jsou mnohem
vyspělejší než to, co máme nyní my? Myslíte si, že lidé v té době neměli budíky nebo kapesní hodinky, které by
jim ukázaly čas? Tomu nás usilovně učí tradiční historie: že totiž lidé v minulosti chodili v botách z lýčí a uměli

počítat sotva do 10, a proto potřebovali nějaký zvon, aby se mohli v čase nějak orientovat. Jenže lidé civilizace,
kterou kousek po kousku objevujeme, se mohli bez zvonů obejít. Představte si sami sebe – chcete snad, aby ve
vašem bydlišti kolem vás neustále zvonily zvony? I kdyby nezvonily neustále, jsem si jist, že mnoho lidí by
tento nápad rozhodně neuvítalo. A o to ani nejde.

Plaza de Ayudamente, Valencie, Španělsko
Horní část věže vypadá, jako by byla narychlo rozebrána, aby se odstranil obsah, ale z nějakého důvodu ji
zapomněli (nebo nechtěli) dát dohromady. Místo toho tam vložili nějaký nesmyslný zvonek (jako by to tak
mělo být). Budova zůstává v této podobě dodnes.
Skutečnost, že klenuté struktury minulosti neobsahovaly jen zvony, je samostatným problémem, ke kterému se
vrátíme později. Nyní se zamysleme nad tím, jak přijít na to, co jiného by tam mohlo být. První, co nás
samozřejmě napadne, je hledat více fotografií, než jsem ve skutečnosti udělal. Ale jak jsem očekával, bylo
nesmírně obtížné najít něco užitečného. Na fotografiích jsou tyto části budov téměř vždy prázdné:

Paříž, Francie

Nebo jsou skryté někde uvnitř, jak je zřejmé z těchto fotografií:

vlevo: Shelden Avenue, Houghton, Michigan, USA, vpravo: Státní opera, Budapešť, Maďarsko
Ale čas od času jsem přece jen narážel na další zajímavé obrázky. Co se asi například vystavovalo v této hale
při světové výstavě v Paříži?

«Exposition universelle de 1867», Paříž, Francie

«Exposition universelle de 1878», Paříž, Francie
Jediným problémem je, že je velmi obtížné s jistotou říci, co přesně je na těchto fotografiích zobrazeno. Může
to být buď optická iluze, nebo jen nějaký náhodný objekt, který je uvnitř těchto struktur. Ale protože nejsem
zvyklý věřit v náhodu, pokračoval jsem v pátrání dále a ukázalo se, že to nebylo marné. Nalezl jsem totiž další
zajímavé fotografie:

«Bayerische Verkehrsministerium», Mnichov, Bavorsko/Německo

«Casa Corralejo», Montevideo, Uruguay

«Palacio Salvo», Montevideo, Uruguay

«Emanu-El Temple», San Francisco, USA. Fotografie vpravo byla pořízena po katastrofálním zemětřesení z 18.
dubna 1906

«Tibidabo» restaurant, Barcelona, Španělsko

George Street, Sydney, Australie (1883), autor Alfred Tischbauer
V této fázi jsem měl dvě logické otázky - jakou konkrétní funkci tato zařízení prováděla předtím, než byla
široce demontována, a jaký by měla mít tvar? Příklady, které jsme viděli, ukazují objekty válcovitého nebo
sférického tvaru. Pokud jsou koule potenciálními nádobami s látkou, co v tomto případě představují válcová
zařízení?
Bez ohledu na to nejsou koule a válce jedinou věcí, kterou lze nalézt v kupolových konstrukcích. Někdy je tam
možné vidět jen tyče (pravděpodobně buď osvětlovací zařízení nebo držáky či vodiče pro něco jiného):

«The Tonhalle», Zurich, Švýcarsko

«The Hippodrome Theatre», aka «New York Hippodrome», New York, USA
Pravá fotografie byla s největší pravděpodobností pořízena dříve. Něco takového je možná zobrazeno i zde:

«Saltair pavilion», Great salt lake, Utah, USA

Při pohledu na poslední tři příklady by se dalo tvrdit, že před námi jsou další příklady svítidel té doby, o kterých
uvažoval tech_dancer v článku "Helios". Autor tam předložil myšlenku, že tato zařízení byly výbojkové lampy
(v čemž v zásadě není nic neobvyklého), ale zpochybnil přitom jejich zdroj napájení a obecně přijímané
představy o fyzických vlastnostech celé řady chemických prvků.
Ať je to jakkoli, vnímání kupolí jako zdrojů světla je logické a přirozené. Toto je pravděpodobně úplně první
věc, která vás napadne, když se na ně podíváte. I v architektonické terminologii je pro popis této části staveb
mezi jinými termíny (buben, tholobát = podstavec kupole) jeden, který je popisuje nejlepším způsobem - lampa
(angl. Lantern).

«De markt te Den Bosch», Jan Abrahamsz van Beerstraten
Neměli bychom však propadnout pokušení odepsat celou věc jen jako pouhé lampy, protože v tomto případě
bychom nejspíš zaměnili příčinu s následkem. I když některé kupolovité struktury byly skutečně světelnými
zdroji, nemůžeme to říci o všech uvažovaných příkladech. Přinejmenším proto, že některé z nich byly v

uzavřeném pouzdře a zjevně to nemohly být lampy. Kromě toho existují fotografie ukazující kupolovité
struktury s podivnými zařízeními ve tvaru disku, které jako osvětlovací zařízení vůbec nevypadají:

vlevo: «Printemps Haussmann», Paříž, Francie, vlevo: tamtéž; z knihy «Paris de siècle en siècle» (1895), Albert
Robida (str. 273)
Na fotografii níže struktura ve tvaru disku chybí, ale je vidět část, kde by bylo možné něco ve tvaru disku
umístit:

«The Brussels City Museum», Brusel, Belgie

V tomto příkladu je sekce přítomna ve dvou kupolových strukturách najednou, což nám dovoluje učinit závěr,
že i v jiných budovách s podobným uspořádáním se mohlo použít analogické schéma instalace hledaných
zařízení.
Existuje dokonce příklad použití několika diskových zařízení najednou:

Střední škola v Hancocku, Michigan, USA
Samozřejmě si nemůžeme být stoprocentně jisti, že tato fotografie ukazuje přesně to, co hledáme. Po
prohlédnutí tisíců fotografií staré architektury však mohu s jistotou říci, že jsem nic podobného na jiných
snímcích neviděl.
A zde je několik dalších příkladů, jak mohly plně nebo částečně dokončené kupolovité instalace vypadat:

vlevo: neznámá lokalita, vpravo: «Trinity college», Cambridge, Anglie

Je zřejmé, že v obou případech máme co do činění s odlišnými fontánami. Zde je důležité věnovat pozornost
samotnému designu konstrukce.

vlevo: neznámá lokalita, vpravo: «Rotunda in Ranelagh Gardens» z «John Stowes Survey of the Cities of
London and Westminster» (1754)

Poslední dvě ilustrace ukazují instalace s podobným principem fungování, ale jen o něco větší. (Poznámka
Vlabi: Rotunda v zahradách Ranelagh byla ve všech směrech velice pozoruhodnou stavbou a vnímavý
pozorovatel toho z obrázků, kterých se dá na internetu najít hodně, může mnohé vyčíst.)

Máme tu tedy následující obrázek.
Kupolovité struktury v sobě kdysi měly neznámá zařízení různých tvarů (válcová, sférická, tyčová i disková).
Na základě předložených příkladů je obtížné vyvodit jednoznačný závěr o principu jejich práce, nicméně s
jistotou víme, že jednou z možností jejich použití je svícení. A není těžké odvodit, že kde je světlo, tam je také
energie. Jak ale můžeme zjistit, s jakou energií a metodou jejího generování máme co do činění? Jednou z
nejjednodušších možností je metoda porovnání nalezených příkladů, aby se mezi nimi zvýraznily hlavní
technické vlastnosti, počínaje vizuálním vzhledem a dalšími podrobnostmi. Získané výsledky nám zase mohou
naznačit použitý fyzikální princip. Aby však tato metoda fungovala, musíme mít po ruce spolehlivější a
podrobnější důkazy.
I když se dochovalo mnohem více fotografií staré Evropy a Severní Ameriky než fotografií z jiných částí
planety, přesto po prohlédnutí jejich obrovského množství jsem si uvědomil, že odpovědi, které jsem hledal,
nenajdu. Navíc v těchto částech světa byly odstraněny téměř všechny zbytky starých technologií. S
ohledem na to jsem se rozhodl zaměřit svou pozornost na jiný a mnohem méně prozkoumaný region.
Pokud bychom se spolehli na závěry, které jsme získali my i naši "spolubojovníci", obsazení a zničení bývalé
civilizace na euroasijském kontinentu proběhlo od západu k východu, což znamená, že východní země
byly postiženy „modernizací“ až poslední. Dalším důležitým faktorem je, že se toto území nachází dost
daleko od „metropole“. Pokud si dobyvatelé udělali ze západní části kontinentu svůj domov (což prozradila
určitá pečlivost při demontáži starých technologií a základů), museli rychle a krutě vykastrovat východní část.
Ale rychle neznamená vždy dobře. V některých zemích jihoasijského makroregionu, jako je například Indie a
Kambodža, se zachovala spousta památek a tradic minulosti. Nedbalost je důvod, nebo jen lidský faktor - těžko
říci. Ale tato okolnost nám určitě hraje do noty. Nakonec se mi tam podařilo najít odpovědi, které jsem tak
dlouho hledal. O tom v další části.

Kapitola 3. – Tajemství indických lingamů
Jak již bylo zmíněno dříve, v jižní Asii mnoho zajímavých artefaktů přežilo; jsou to většinou chrámy (alespoň
se tak nyní nazývají). Některé jsou velmi slavné, a některé nikdo nikdy neviděl, protože jsou kdesi v divočině.
Těch chrámů tam je tolik a všechny vypadají stejně, že je možné se mezi nimi ztratit, budete-li se je snažit
katalogizovat. Zde jsou jen některé varianty takových chrámů:

«Htilominlo Temple», Bagan, Burma/Myanmar

«Bajra Sandhi Monument», Denpasar, Indonesie

«Abhayagiri Vihara», Anuradhapura, Sri Lanka

vlevo: «Adinatha Temple», Khajuraho, Madhya Pradesh, Indie, uprostřed: «Mahabodhi Temple», Bodh Gaya,
Bihar, Indie, vpravo: «Pashupatinath Temple», Kathmandu, Nepál
Takových fotografií jsou na internetu tisíce, a stačí si jich prohlédnout jen několik a bez námahy si všimnete
jednotného stylu provedení takových struktur, stejně jako všudypřítomné lokální symetrie. Kromě toho jsou na
nich nám už známé architektonické (nebo spíše technické) prvky, jako jsou nádoby, sloupy a další formy.
Problém je pouze v tom, že studium toho všeho banálním hledáním obrázků na internetu je příliš časově
náročné a málo efektivní. Proto jsem považoval za nejrozumnější najít si místního průvodce a tím se pro mě stal
hinduista jménem Pravin Mohan a jeho výborný kanál na YouTube, který obsahuje obrovské množství videí na
téma zapomenutých technologií minulosti. Pravin je fanouškem své práce, proto velmi pečlivě zkoumá
starověké chrámy Indie a dalších blízkých jihoasijských zemí a někdy najde věci, které před ním nikdo
neobjevil a které ve vyhledávači nenajdete.
Nás zajímá několik konkrétních videí. První má název «30 FEET CRYSTAL LINGAM Found in Cambodia?
Ancient Koh Ker Pyramid reveals Advanced Technology?» (anglické titulky).

U každého videa poskytnu souhrnný náhled screenshotů, pro případ, že nemáte čas (nebo přání) je sledovat v
plném rozsahu. A také pro případ, že jsou videa někdy smazána (a nelze je znovu nahrát).

V tomto videu Pravin zkoumá starodávný kambodžský chrám Koh Ker. Podle původních informací měl být v
tomto chrámu instalován obrovský lingam vyrobený z průhledného krystalického materiálu. Když však Pravin
vylezl na vrchol této pyramidové stavby, zjistil, že lingam tam už dávno není a na místě zůstala jen zchátralá
stavba, uvnitř níž byl kdysi instalován. Mezi zajímavé detaily, které lze zaznamenat, patří přítomnost
pravidelného otvoru vyřezaného podél osy pyramidy, který se táhne zdola nahoru. Na konci videa sám Pravin
dospěl k závěru, že chrám byl spolu s krystalem jedním technickým zařízením, které bylo možné použít k
navázání komunikace, a to jak s jinými podobnými strukturami, tak s bohy.
Nyní se patrně zeptáte: Co je to lingam? Proč byl krystalický? Kde a jak přesně měl být nainstalován?
Podíváme se na to popořádku a začněme lingamy.

Nejprve se podívejme na Wikipedii, kde najdeme „oficiální“ informaci:
Lingam, také často Linga, (Skt. लिङ्गं liṅgaṃ – znak, značka, příznak) - ve staroindické mytologii a některých
směrech hinduismu symbol božské generující moci. Nejrozšířenější v šivaismu jako uctívání Lingamu (symbolu

Šivy) a ženskému symbolu "Joni" (symbolu Šakti (ženská strana) Šiva v jeho různých projevech - Parvati, Kali
a dalších). Ačkoli některé směry šivaismu - hlavně lingajové - používají ve své praxi Lingam bez Joni.
Jako rituální socha je to svisle umístěný válec se zaobleným nebo polokulovitým vrcholem, obvykle stoupající z
Joni - základny ve tvaru kruhu, méně často ve tvaru čtverce. Na bocích válce mohou být vyobrazeny reliéfní
podoby bohů. Předpokládá se, že obraz „Linga-Yoni-murti“ symbolizuje nedělitelnou jednotu mužských (Šiva)
a ženských (Šakti Šiva) principů ze spojení, z nichž vychází život.

V podstatě nic neobvyklého. Jak se dalo očekávat, snaží se nás přesvědčit, že lingamy jsou jen kamenné
genitálie. Mnoho z nich (zejména těch moderních) je však skutečně vyrobeno ve formě mužských pohlavních
orgánů a většina lidí bude s touto verzí celkem spokojená. Já to však samozřejmě neberu a pokusím se i vás
přesvědčit, že lingamy nebyly jen falické válce. Pouhá informace o instalaci krystalického lingamu na vrchol
pyramidy vás už měla přimět k určitým myšlenkám. Než však budeme pokračovat o lingamu a dalších
otázkách, je třeba se podívat na video s názvem «1000 Year Old ENERGY LINGAM Discovered? Advanced
Ancient Technology at Koh Ker Pyramid, Cambodia», které navazuje na předchozí.

V tomto videu, po podrobnějším prostudování chrámového komplexu, ukazuje Pravin místo instalace dalšího
velkého lingamu, který je také dávno zničený. Po rozhovoru s místními obyvateli se Pravin dozvěděl, že oblast,
ve které se chrám nachází, se původně nazývala „Lingapura“ a samotný chrám nesl jméno „Sahastralinga“, což
se překládá jako „1000 lingamů“ (navíc podle samotného Pravina v Kambodži je mnoho míst, která mají název
„Sahastralinga“). Pravin zpočátku nechápe, kde se nachází zbývajících 998 lingamů, což naznačuje, že mohou
být skryty uvnitř pyramidy nebo pohřbeny někde pod územím komplexu. Ale pak si všimne zvláštních
válcových bodů na kamenném zábradlí, přesně po obvodu komplexu. Pravin dochází k závěru, že tyto hroty
jsou zbývající lingamy, a že všechny fungovaly ve spojení s chrámem jako části elektronické desky. A umělý
rybník vykopaný uprostřed komplexu byl zase používán jako chladicí systém.
Celkově již máme docela zajímavý obrázek: jednak jsme se znovu ujistili, že lingamy mohou mít různé tvary a
nemusí to být zobrazení genitálií. Zadruhé můžeme znovu jasně pozorovat lokální symetrii - lingamy nestojí
nahodile, ale jsou umístěny v jedné řadě, podle téhož principu jako obvykle byly na stavbu umístěny nádoby se
speciální substancí. A co je nejdůležitější - při pohledu na místo, kde byl instalován druhý velký lingam, si
nemůžete nevšimnout podobnosti s dříve uvažovanými kupolovými strukturami. Ale na základě jednoho videa
je těžké říci, s čím máme co do činění, protože jsme neměli možnost vidět konfiguraci struktury a uvnitř nebylo
žádné hlavní zařízení. Pokud však něco není na jednom místě, dříve či později se to najde na jiném. A jedno z
těchto míst bylo nalezeno v následujícím videu– «India's Oldest Lingam - Evidence of Ancient Machining
Technology»:

V tomto videu Pravin navštívil „Pobřežní chrám“ v indickém městě Mahabalipuram, kde se podle něj nachází
nejstarší lingam. Samotný lingam je bohužel poškozený, ale i to, co z něj zbylo, udivuje kvalitou a přesností
provedení. Lingam má 16 hran s naprosto shodnými úhly, což je extrémně obtížné udělat i se
specializovaným vybavením. Tento chrám je také zajímavý tím, že na jeho vrcholu jsou dobře známé předměty
podobné nádobám. V Indii se těmto vrcholům říká „kalasam“. Je třeba poznamenat, že v menší struktuře lingam
chybí, ale samotný vrchol – kalasam - je pravděpodobně seříznutý (protože se liší od předchozího). Přesto má
kalasam, který se tyčí nad hlavní konstrukcí, stejný počet hran (16) jako lingam umístěný níže, což nemůže být
náhoda. Podle Pravina je důležitým detailem také to, že samotný chrám je postaven ze žuly, ale lingam a
kalasam jsou vyrobeny z čediče. Podle jeho názoru tvůrci chrámu tak učinili záměrně, protože čedič je méně
náchylný ke korozi než žula. Proto byly klíčové části chrámu vyrobeny z čediče (i na videu můžete vidět, že
lingam a kalasam se zachovaly mnohem lépe než zbytek chrámu).
Pro mě osobně bylo toto video zlomovým bodem. Díky němu jsem se konečně přesvědčil, že jsem na správné
cestě. Aby bylo jasné, proč je toto video důležité, pokusím se odhalit sled svých myšlenek.

Pokud se podíváte na konstrukci chrámu a odmyslíte si všechny „slupky“ jako ozdoby a jiné dekorace, získáme
nejběžnější kupolovitou strukturu, jakou jsme zvažovali na začátku. Pouze tentokrát není prázdná. Jižní Asie je
pravděpodobně poslední místo na planetě, kde stále můžete (i když s určitými obtížemi) najít zbytky takových
instalací v úplné a původní kompletaci.

vlevo: «Shiva Temple», Pulwama, Kašmír, vpravo: «Matangeshvara temple», Madhya Pradesh, Indie
A pokud byly lingamy instalovány v kupolových strukturách v jižní Asii, je logické předpokládat, že podobná
technologie by mohla být použita i v jiných částech planety. A vzhledem k tomu, že jsme již stopy jeho použití
v jiných částech světa našli, měly by nálezy v Indii vyvrátit poslední pochybnosti. Navíc díky tomuto videu
vyšlo najevo, že zařízení uvnitř kupolovité konstrukce je samostatná a nezávislá součást, nikoli však
prostá analogie nádoby vyrobené v jiné podobě. A i když by nádoba mohla být umístěna také uvnitř
kupolových instalací (jak jsme viděli v příkladech výše), zjistili jsme, že nejsou jediným a s největší
pravděpodobností ani hlavním typem zařízení, která byla uvnitř instalována.

Prečo potrebovali mať tieto 2 štruktúry presne 16 rovnakých strán?
Ale přítomnost stejné symetrie na lingamu a kalasamu/nádobě jasně naznačuje přímé spojení mezi těmito
dvěma prvky. To může také ukazovat na možnou nutnost synchronizovat všechny prvky místního systému. To

je pravděpodobně důvod, proč lingam úplně nezničili a omezili se pouze na porušení jeho integrity a symetrie
(což zase způsobilo nefunkčnost celé struktury).
Ale jak tato synchronizace probíhá? Co přesně může být hlavním tajemstvím - v materiálech, ve frekvenci
vibrací, ve správném geometrickém tvaru nebo možná ve všem najednou? Když jsme našli odpověď na jednu
otázku, čelili jsme ještě dalším otázkám. Ale nikdo přece neřekl, že to bude snadné, tak jděme dál.
Dalším videem, které si rozeberem je – «108 SECRET LINGAMS Hidden in Angkor Wat? Ancient Energy
Machines Revealed»:

Pravin v něm hovoří o zajímavém nálezu spojeném s chrámem Angkor Vat v Kambodži. Než ukáže hlavní
materiál, všimne si jednoho zajímavého detailu týkajícího se soch Buddhy umístěných uvnitř chrámu. Tyto
sochy tam původně nestály (dokonce je vidět, že se liší od základen, na nichž stojí). Podle Pravina tam byly
přeneseny v určitém bodě historie, kdy došlo ke změně v kultuře a náboženství. Původně byly na místě těchto
soch umístěny lingamy.
Pravin poté přejde k hlavnímu tématu videa týkajícímu se zajímavého objevu provedeného v roce 2015 pomocí
technologie LIDAR. Tato technologie má poměrně hodně aplikací, z nichž jednou je možnost geodetického
skenování terénu. Když byl touto technologií prozářen chrám Angkor Vat, učinili vědci překvapivý objev.
Ukázalo se, že pod zemí kolem chrámu je velké množství podivných válcových předmětů seřazených do
pravidelné mřížky. Pravin je pevně přesvědčen, že tyto válcovité objekty nejsou nic jiného než lingamy. Na
podporu svých závěrů demonstruje další zajímavý nález spojený s tímto chrámem. V národním parku
"Pnomkulen", na hoře stejného jména, která se nachází asi 50 km od chrámu "Angkor Vat", můžete vidět
zajímavý reliéf vytesaný přímo do skal. Tento reliéf se zcela shoduje s dispozicí chrámu Angkor Vat a jasně
demonstruje známé válcovité objekty seřazené do rovnoměrné „matriční“ mřížky. Pravin dospěl k závěru, že
tento reliéf je jakýmsi rozvržením nebo plánem z doby výstavby chrámu Angkor Vat. Navíc i podle oficiálních
archeologických údajů byly kameny, ze kterých byl dotyčný chrám postaven, vyřezány přesně v této oblasti,
což poskytuje další potvrzení souvislosti mezi zkoumaným chrámem a reliéfem.
Plán chrámu Angkor Vat však není jediným zajímavým artefaktem v parku Pnomkulen. Více informací o tomto
místě najdete v dalším videu Pravina Mohana, které natočil ještě předtím, než se o nálezu dozvěděl pomocí
LIDARU. Video se jmenuje «1000 Year Old UNDERWATER Lingams Found in Cambodia? Ancient
Technology Revealed at Phnom Kulen»:

V tomto videu Pravin ukazuje reliéf podobný tomu, který jsme viděli v předchozím videu, ale vytesaný pouze
podél dna řeky, která tam teče. Pokud však byl reliéf v předchozím příkladu s největší pravděpodobností jen
vizuálním modelem chrámu bez konkrétního účelu, měl reliéf v řece konkrétní praktické uplatnění. Pokud se na
něj podíváte pozorně, můžete vidět, že je složen z malých lingamů, seřazených ve stejných a sobě navzájem
podobných čtvercových buňkách. I když je těžké na první pohled vysvětlit, v čem spočívá logika a technický
smysl, můžeme uhodnout účel této mřížky lingamů z vyprávění Pravina. Říká, že podle místních pověstí je
známo, že před mnoha lety se obyvatelé této oblasti pokoušeli založit rýžová pole na úpatí hory pomocí vody
řeky, která z ní vytéká. Ale nedařilo se jim to, protože půda byla neúrodná. K tomu byly podél dna řeky
postaveny lingamy, které mají podle přesvědčení místních obyvatel magické vlastnosti. Pravin se domnívá, že
současný náboženský rituál nalití vody přes lingam je založen právě na této myšlence. Voda, která prošla
hřebenem lingamů, získala vylepšené vlastnosti a učinila půdu úrodnou.
A teď je čas shrnout, co vyplynulo z posledních dvou videích, a vyvodit nějaké závěry. Záměrně jsem vám
ukázal dvě videa za sebou, abych vám poskytl širší pochopení toho, jak lze dotyčnou technologii použít. Jak
sami vidíte, jedním z klíčových aspektů hledané technologie je symetrie a vnitřní podobnost. Jsou pozorovány
jak
při
návrhu
„rámu“
architektonické (inženýrské) sítě, tak
při uspořádání jejích klíčových
komponent. Je zřejmé, že je za tím
určitý fyzikální princip, díky
kterému
se
projevují
nebo
zintenzivňují ony velmi neobvyklé
vlastnosti, jako je zlepšování kvality
vody.
A pokud stále máte pochybnosti o
tom, že máme co do činění s lingamy
a ne s nějakými obyčejnými kameny
(i když mají pravidelný tvar),
podívejte se na následující fotografii
pořízenou
ve
tomtéž
parku
„Pnomkulen“:

Prozíraví inženýři té doby se moudře rozhodli zanechat stopy, zobrazujíce mřížku lingamů v boční části,
abychom mohli pochopit, co přesně se tam nachází. A pokud jste se někdy podívali na starou architekturu jižní
Asie, pravděpodobně jste si i na jiných místech všimli věcí podobného tvaru, aniž byste věděli, že mohou mít
podobný účel.

vlevo: «Lingalakonda», Visakhapatnam, Andhra Pradeš, Indie, vpravo: «Dhamek Stupa», Sarnath, Uttar Pradeš,
Indie

vlevo: «Bhaja Caves», Maharaštra, Indie, vpravo: «Ajanta Caves», Maharaštra, Indie
Nepřipravení lidé je často mylně považují za zcela odlišné struktury kvůli určitým rozdílům ve velikosti a tvaru.
Pokud se však blíže podíváte na proporce těchto struktur a porovnáte je navzájem, není těžké si všimnout
uniformity v jejich designu.

«Takht-e Rostam stupa», Samangan provincie, Afghanistan
Zmatek vzniká především kvůli tomu, že lidé nerozumí skutečnému účelu budov z minulosti. A když má
„lingam“ náhodou trochu jinou podobu, stává se z něj již „stupa“. A navíc k tomu všemu se tu přidávají také
kulturně-náboženské rozdíly.

Bagan, Burma/Myanmar

Čína, převzato z «Chine. Statuettes. Sculptures. Cloisonnes. Meubles. Architecture. Scenes de rue. Bronzes.
Instruments de l'observatoire de Pekin».

«Borobudur», Magelang, Central Java, Indonesia, vpravo: «One Hundred and Eight Stupas», Qingtongxia,
Ningxia, Čína

«Shaitthaung Temple», Burma/Myanmar

«Andaw Thein Temple», Mrauk U, Burma/Myanmar

«Erdene Zuu Monastery», Kharkhorin, Mongolsko

Všechna tato zařízení spojuje jeden mimořádně pozoruhodný detail, kterého jste si doufám sami všimli:

Už chápete, k čemu se přikláním? Všechny tyto lingamy, stupy, vadžry, „zvony“ jsou vzájemně zaměnitelné
prvky, které fungují na stejném fyzikálním principu. Posledních několik příkladů velmi jasně ukazuje, jak lze

jeden prvek systému nahradit jiným, aniž by se změnila podstata. Když víte, jak by měly vypadat všechny
prvky v systému, můžete snadno najít jeho chybějící části tam, odkud byly kdysi odstraněny/zničeny.
Když jsem na začátku článku řekl, že v kupolových strukturách minulosti nebyly žádné zvony-zvonky, neměl
jsem na mysli v podstatě nepřítomnost zvonovitých struktur, ale skutečnost, že tyto struktury v jejich původní
podobě fungovaly úplně jiným způsobem. Jinými slovy, nikdo na ně neťukal. Navíc, jak již bylo zmíněno dříve,
zvonovitá forma hledaných zařízení je pouze jednou z možných variací a nikoli jedinou, jak by si někdo myslel.
Ačkoli zlé síly už roky záměrně ničí a skrývají znalosti o minulých technologiích, nedokázaly to úplně.
Informace se jen ztratily pod silným nánosem kulturních rozdílů v různých částech planety. Proto je obraz jasný
až tehdy, když dáme dohromady puzzle nalezené v různých fragmentech kdysi sjednocené kultury.
Když lidé vidí visící zvon v jeho moderním chápání, nepřipadá jim divné, že se používá k vydávání zvuků. Ale
když je struktura ve tvaru zvonu spojena s vadžrou, může to již vést k některým zajímavým myšlenkám (i když
si laik bude s největší pravděpodobností stále myslet, že jde o obyčejné chrastítko).
A než skončíme se zvonky, chci vám ještě ukázat několik zajímavějších příkladů. Na následující fotografii je
typ zvonu nalezeného v mnoha chrámech Asie:

«Kiyomizu-dera», Kjoto, Japonsko

Na něm je dokonce i zobrazení vadžry.
Na internetu najdete spoustu fotografií takových zvonů. Zde je několik dalších příkladů z různých
buddhistických chrámů:

Všimněte si obrazu dvou lidí se sluncem na levém zvonu. Připadalo mi to zajímavé.

Všimněte si, jak jsou středové tyče nedbale vyřezány (byly nahrazeny obvyklými jazyky s řetězci).
Nyní se podívejte na následující příklad:

Fotografie vlevo je pořízena v chrámu "To-ji", Kjoto, Japonsko. Středová a pravá fotografie jsou pořízeny u
mostu "Sanjo Ohashi", Kjoto, Japonsko

V Japonsku se takové typy nazývají „giboši“. Nejčastěji se nacházejí v chrámech, svatyních a tradičních
japonských zahradách. Uvádím to, protože jsem si nemohl nevšimnout nápadné podobnosti s dříve uvedenými
úzkými zvony. Pokud jste pečlivě prozkoumali všechny ty artefakty z jižní Asie, které jsem uvedl jako příklad,
měli jste vidět, že mezi všemi existují určité podobnosti. Jinými slovy, jsou vyrobeny ve stejném stylu. Není to
jen tak, že by na jednom místě měly lingamy válcovitý tvar a na jiném hranatý. Všechno je uděláno přibližně
stejným způsobem. Pozorujeme zde totéž - giboši i ty výrobky, které se nám vydávají za zvony, mají stejné
proporce. A pouze když se giboši nepodařilo vydávat za zvonící vědra, byly úspěšně „zneškodněny“ a
vydávány za zvony v tradičním slova smyslu.
A tady jsou ještě některé zajímavější artefakty, ale už pouze z Číny, které vypadají jako hybrid instalace kupole
a asijského zvonu:

Převzato z «Chine. Statuettes. Sculptures. Cloisonnes. Meubles. Architecture. Scenes de rue. Bronzes.
Instruments de l'observatoire de Pekin».
Uvnitř už bohužel není „činidlo“.
Dalším zajímavým příkladem je takzvaný modlitební buben používaný v buddhismu:

Podle informací převzatých z Wikipedie význam otáčení tohoto bubnu úzce souvisí s konceptem „otáčení kola
Dharmy“. Jednoduše řečeno rotace bubnu pomáhá očistit karmu a přivést do reality další pozitivní účinky. Za
tímto účelem se na buben aplikují texty posvátných manter, jejichž rotace je považována za srovnatelnou z
hlediska účinnosti s ústním čtením. Mantry jsou také psány na svitku, který je pak navinut kolem jádra uvnitř
bubnu zvaného „strom života“. Předpokládá se, že modlitební kolo musí být otáčeno ve směru hodinových

ručiček, vzhledem k povaze pohybu slunce. Ale ve vzácných případech je dovoleno ho otáčet proti směru
hodinových ručiček, čímž se uvolní více zuřivé energie.
Nevím jak vám, ale mnoho detailů mi připadalo velmi zajímavých, zejména pokud jde o závislost efektu při
otáčení ve směru a proti směru hodinových ručiček. V hloubce těchto tradic je zjevně mnohem víc, než by se na
první pohled mohlo zdát. Ale bubny zobrazené v posledním příkladu nejsou příliš podobné těm zařízením, o
kterých jsme uvažovali dříve. Lepším a názornějším příkladem jsou následující instance:

Zmenšené kopie modlitebních bubnů.
To, co vidíte, je další varianta kupolovité instalace. A ačkoli se nejedná o plnohodnotnou stacionární verzi, jako
je ta z Indie, podstata zůstává stejná. Pro úplnější pochopení se podívejte na následující srovnání:

1 – «Shiva Temple», Pulwama, Kašmír. 2 – «Tibidabo» restaurant, Barcelona, Španělsko. 3 – «San Fedele»,
Milano, Itálie. 4 – zmenšená kopie typického modlitebního bubnu
Fotografie instalace z milánského kostela je jednou z mých oblíbených. Na území Evropy byly zabaveny téměř
všude, ale tady se zjevně rozhodli nechat je na okrasu, díky čemuž jasně vidíme, že máme co do činění se
stejným zařízením. V něm s největší pravděpodobností už není nic, ale najít na takovém místě alespoň skelet je
již velká vzácnost.
Ačkoli všechny čtyři příklady evidentně fungovaly na stejném fyzikálním principu (vzhledem k podobnosti
formy a místa instalace), je stále třeba poznamenat, že lingamy, na rozdíl od železných válcových bubnů a
zvonů, byly mírně odlišným typem zařízení. Válcové bubny a zvony měly uvnitř jakýsi zabudovaný
mechanismus, zatímco lingamy jsou svou strukturou pevnými minerály (a ve vzácnějších případech kovy).

Tak jsem dospěl k závěru, že obyčejné kupolovité skelety/kostry nejsou plnohodnotná energetická zařízení.
Ve své původní podobě byly tyto struktury vybaveny jakýmsi doplňkovým zařízením přímo souvisejícím
se sběrem / generováním energie. Toto zařízení bylo obvykle umístěno ve struktuře kupole. Existovaly
nejméně dva (nebo dokonce tři) různé typy těchto zařízení - pevné minerály / krystaly (aka lingams),
kovové zvonky a bubny s neznámým obsahem, stejně jako nádoby se speciální látkou. Vzhledem k tomu,
že neexistují téměř žádné důkazy o přítomnosti těchto zařízení, přijde mi na mysl jen jeden závěr - někdo
se velmi snažil tyto informace skrýt.
Stále však hledáme odpovědi na otázky jako:
Jaký je zásadní rozdíl mezi instalacemi z jednolitých materiálů a těmi, které byly nějakým způsobem vyplněny?
Bubny a zvony v původní konfiguraci byly většími protějšky nádob, nebo to byl úplně jiný typ zařízení? Mohou
krystaly obsahovat tajemství hledané technologie?
Otázky diskutované v tomto článku jsou jen jedním aspektem ztraceného klíče k energetickým systémům
minulosti. Další část článku se pokusí odpovědět na mnohem důležitější otázky týkající se hledané technologie.

Pokud se někdy rozhodnete vypůjčit si z tohoto článku nápady na váš osobní web / skupinu / kanál, nechte
prosím odkazy na původní materiál. Pokud jste však bezohledný člověk, pak se alespoň snažte, aby váš materiál
šel podobně do hloubky, aby čtenáři, kteří si ho najdou, dostali informace v plném rozsahu.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří přispívají k hledání pravdy o naší minulosti. Někdy může hrát velkou
roli i jeden nepodstatný obrázek, který někdo našel a zveřejnil na internetu. Protože informace tohoto druhu se
shromažďují kousek po kousku a díky společnému úsilí všech nelhostejných lidí je možné psát takovéto články.

