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Než začnete číst tuto část, důrazně vám doporučuji, abyste
se, pokud jste tak neučinili, seznámili s obsahem
předchozích částí. Pokud jste si je již přečetli, měli byste si
být vědomi skutečnosti, že asi před 200 lety došlo na naší planetě ke změně technologického a kulturního
řádu, což mělo za následek zničení vysoce účinné technologie pro získávání energie a také se stalo bodem
obratu pro moderní civilizaci lidí. První části tohoto článku se zaměřily na shrnutí všeho, co bylo v
posledních letech na toto téma nalezeno a pochopeno, a také na prokázání přítomnosti řady speciálních
komponent v kupolovitých instalacích původní konfigurace, jako jsou krystaly (minerály) a kovové nádoby s
neznámým obsahem.
A i když je tento nález důležitým
aspektem ztraceného klíče k technologiím
z minulosti, potřebujeme ještě porozumět
jeho nejdůležitějšímu aspektu, konkrétně
fyzikálnímu principu, který je základem
fungování těchto technologií. A o tom
budou další části tohoto článku.
Tato část je jakýmsi základem nezbytným pro úplné pochopení uvažovaných jevů. Někomu se to může zdát
příliš informativní, ale bohužel bez vyjasnění řady základních bodů se nemůžeme posunout dál.
Pokusy pochopit a vysvětlit podstatu fyzikálních jevů za ztracenou technologií byly podniknuty mnoha lidmi,
ale jednotná a jednoznačná představa o principu jejího fungování bohužel dosud nebyla vytvořena. Většina
badatelů je přesvědčena, že realita kolem nás je extrémně obtížně vysvětlitelná, a pokud ano, je to možné jedině
za použití složitých vědeckých teorií a matematických vzorců. Z toho také vyplývá názor, že technologie
minulosti jsou také něčím nedosažitelným.
Tato okolnost se z velké části kryje s účelovou dezinformační politikou těch sil, které získaly kontrolu nad naší
civilizací. Absolutně všechna odvětví moderní vědy jsou postavena tak, aby zabránila lidem získat
skutečné znalosti o struktuře tohoto světa. Obzvláště přísně střeženy jsou oblasti, které vedou k
pochopení energetických technologií minulosti. Jakákoli informace schopná narušit současný stav věcí je
označena jako „pseudovědecká“ nebo jednoduše utajena.
Ale posouzení zdálo by se dobře známých procesů z jiného úhlu pohledu dovoluje odkrýt nesmírně zajímavé
poznatky, k jejichž pochopení není nutné být vědcem nebo géniem. Kromě toho se tyto znalosti pro vás mohou
stát klíčem, s jehož pomocí se přiblížíte nejen k odhalení tajemství energetických technologií minulosti, ale také
k pochopení podstaty energie a hmoty vůbec. Ale o všem popořádku.

Kapitola 4. - Po stopách krystalů

V procesu přemýšlení o otázkách, které vyvstaly při psaní prvních částí, jsem si uvědomil, že nádoby, stejně
jako železné válce a zvony, mi v této fázi rozhodně nepomohou odhalit tajemství požadované technologie. Bez
ohledu na to, jak složitý nebo naopak jednoduchý byl mechanismus jejich práce, bez skutečných vzorků nebo
fotografií jejich náplně bychom si nebyli ani já, ani vy svými odhady jisti.
Na druhou stranu instalace z kamenů / minerálů / krystalů vypadají mnohem hmatatelněji. Zjevně v nich jejich
tvůrci nemohli skrývat něco jiného, a proto víme přesně, s čím máme co do činění. Kromě toho je mnoho
uvažovaných struktur (například Angkor Vat) postaveno z kamene, což naznačuje, že práce požadované
energetické technologie nemusí být na rozdíl od všeobecného přesvědčení založena na přítomnosti kovových
vazeb nebo jiných „elektricky vodivých“ materiálů.
S přihlédnutím k výše uvedeným závěrům jsem začal hledat nové indicie týkající se aplikace lingamů v praxi. A
opět mi pomohlo video Pravina Mohana «Is Lingam A Tesla Coil? Ancient Energy Device found in
Tiruvannamalai Temple».

V tomto videu Praveen hovoří o hlavní památce chrámu «Arunachalesvara» ve městě Tiruvannamalai v Tamil
Nadu v Indii. Tato památka je lingamem a je pro nás zajímavá, protože má jednu velmi pozoruhodnou

vlastnost. Z nějakého neznámého důvodu totiž tento lingam neustále vyzařuje teplo. Podle Pravina místní
obyvatelé a kněží nazývají tento typ lingamu „Agni lingam“ (Agni = oheň).
Ačkoli Pravin správně dospěl k závěru, že celý chrámový komplex byl s největší pravděpodobností původně
velkým technickým zařízením pro výrobu / přeměnu energie, nechápe plně důvod, proč lingam vyrábí teplo. A
to je ve skutečnosti jedno z hlavních tajemství ztracené technologie. Jakmile jsem se o tomto jevu dozvěděl,
okamžitě jsem si uvědomil, že je nutné kopat tímto směrem.
Pokud je nějaký objekt v určité poloze schopen generovat energii, je logické předpokládat, že důvodem jsou
jeho vnitřní fyzikálně-chemické vlastnosti a také jeho prostorové umístění. A protože jsme již víceméně zjistili
prostorové uspořádání a tvar, zbývá podrobněji studovat, jak může vnitřní struktura objektu ovlivnit jeho
fyzikální vlastnosti a jak to může souviset se ztracenou technologií získávání energie. Abychom odhalili
podstatu tohoto problému, začneme konečně uvažovat o krystalech. Pomohou nám dostat se k tajemství
ztracené technologie. A protože krystaly jsou poměrně komplexním a rozsáhlým tématem, věnoval jsem jim
samostatnou část.
Přirozeně není žádným tajemstvím, že krystaly (zejména ty, které jsou krásné a mají správný tvar) vždy lidi
přitahovaly. Někdo je nosí na sobě jako šperky, protože je to krásné a prestižní. Velký počet lidí používá každý
den všechny druhy technických zařízení, aniž by měli tušení, že fungují na základě jedinečných vlastností
krystalů. A někteří si jsou dokonce jistí, že krystaly mají nadpřirozené energetické a duchovní vlastnosti.

Poprvé jsem se o potenciálním spojení mezi krystaly a hledanou energetickou technologií dozvěděl právě z
videa Pravina Mohana (videa, které jsme sledovali úplně první). Byl to opravdu lingam, který tam kdysi stál,
vyrobený z krásného transparentního minerálu? Pokud ano, proč tomu bylo právě tak? A jak to přesně bylo
vyrobeno? Když jsem přemýšlel o těchto otázkách, téměř okamžitě jsem si uvědomil, že krystaly mohou být
nejen krásné a průzračné jako sklo. Krystal je primárně něco, co má krystalovou mřížku na atomové úrovni. To
znamená, že lingamy vyrobené z jakýchkoli krystalických minerálů, včetně toho, který jsme viděli ve videu
«India's Oldest Lingam - Evidence of Ancient Machining Technology», by se daly nazvat krystalickými. Ale
než přejdeme k podrobnějšímu zkoumání krystalů z vědeckého hlediska, chci se s vámi podělit o několik
zajímavých poznatků o tomto tématu.
Když jsem si uvědomil, že krystalické lingamy jsou plné tajemství, samozřejmě jsem se nejprve pokusil najít
další ukázky těchto artefaktů. Zejména mě zajímaly ty vyrobené z průhledného krystalického materiálu. K mé
velké lítosti jsem však zjistil, že jich už tolik nezbylo. To, co se dá na internetu najít, jsou v zásadě novoděly.
Neexistují téměř žádné originální průhledné křišťálové lingamy velké velikosti, nebo téměř žádné jejich

fotografie na internetu. Nejslavnější (a pravděpodobně jediný, který najdete) příklad takového lingamu se
nachází v chrámu „«Kadavul“ ve státě Havaj v USA.

Lingam je osvětlen pomocí laseru
Je pravda, že samotný chrám byl postaven v roce 1973 a krystalický lingam, který se v něm nachází, byl údajně
nalezen před 15 lety někde v horách Arkansasu horníkem jménem Jimmy Coleman. Podle legendy byl Jimmy
tak ohromen svým nálezem, že se bál to komukoli ukázat. Proto krystal po dobu 15 let skrýval, dokud se
nerozhodl jej prodat zástupci náboženské organizace «Saiva Siddhanta», která hledala něco podobného.
Samotný krystal je vysoký asi 1 metr a je považován za největší hexagonální jednosměrný krystal, jaký byl kdy
nalezen.
Tento příběh neuvádím proto, že by nám nějak pomohl vyřešit záhadu takových lingamů, ale spíše proto, že mi
připadal podezřelý. Něco mi říká, že krystal, který našel Jimmy, není vůbec přírodní a pravděpodobně ani z
obyčejné jeskyně. A Jimmy si to s největší pravděpodobností také uvědomil, když ho objevil, a proto ho 15 let
skrýval „mimo nebezpečí“. Celá tato legenda zní obzvláště podivně, pokud víte, že Jimmy těží minerály od
roku 1963 (rodinný podnik), a tvrdí o sobě, že je největším dodavatelem arkansaského křemene ve Spojených
státech. Vše, co jeho společnost najde, je na prodej. To je podstata podnikání. Za velký krystal, který našel, bylo
možné získat spoustu peněz, jež jistě byly obzvláště potřebné pro člověka, který právě začal rozvíjet své
podnikání. Nebylo logické krystal skrývat 15 let a teprve pak jej prodat. A to ne běžnému sběrateli, ale
náboženské organizaci, která používá krystaly jako lingamy. Každopádně závěry si udělejte sami.
A i když jsem nenašel další krystalové lingamy podobné velikosti, stále jsem narážel na jeden zajímavý
artefakt, o jehož autentičnosti nepochybuji:

Tato nádoba s lingamem byla
nalezena v chrámu «Sukuh» na
ostrově Jáva v Indonésii.
Odborníci, kteří s tímto
nálezem pracovali, uvedli, že
nádoba byla vyrobena z bronzu
a že podle jejich výpočtů
pochází zhruba z 15. století.
Dalším zajímavým detailem je,
že když byla nalezena, byla v
ní
nevyschlá
voda.
Archeologové se divili, že za
tolik staletí se neodpařovala.
Samozřejmě můžeme dlouho
polemizovat o tom, jak stará
nebo naopak nová nádoba je, a
také o tom, zda voda uvnitř mohla vyschnout (a zda to vůbec byla voda), ale pozornost by měla být zaměřená
na něco úplně jiného. Skutečnost, že máme před sebou další lingam, nezpochybňují ani oficiální archeologové,
kteří tento artefakt našli. Je to ale poprvé, co vidíme kombinaci lingamu s nádobou (pokud jsme je dříve viděli
jako prvky jednoho systému, byly od sebe nějak izolovány).
Vzhledem k tomu, co už víme o starých „nádobách“, nemůže se nenabídnout závěr o tom, že máme před sebou
dalšího představitele energetických zařízení minulosti. Nevím jak vy, ale zdravý rozum mi říká, že toto je ta
nejobvyklejší lampa. A pokud by v tomto zařízení mohl krystal zářit, pak proč by ne i v ostatních? Možná byly
transparentní minerály použity pouze v případech, kdy bylo nutné získat světelné záření, a pro všechny ostatní
účely byly minerály vybrány v souladu s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi (bez ohledu na průhlednost)?

Dalším zajímavým příkladem je nález z Kambodže z roku 2020 poblíž chrámu „Angkor Vat“. Tam
archeologové našli dvě kamenné želvy s úkryty uvnitř. Podle informací z různých zdrojů jedna želva nebyla
zajímavá, ale v druhé našli archeologové celou hrst křemenných krystalů spolu s bronzovým (měděným)
drátem. Podrobnou analýzu tohoto nálezu lze vidět ve video z kanálu Pravina Mohana.
Na jedné straně si možná myslíte, že na tom není nic divného - obyčejný úkryt. ALE, uvažujme logicky - proč
se kdosi rozhodl dát do tohoto úkrytu zrovna krystaly křemene? Je zřejmé, že když byly skryty, měly určitou
hodnotu. Jejich hodnota by zase mohla být materiální i praktická (jinak proč je schovávat, že?). Ale proč by se
křemen, jeden z nejhojnějších minerálů na planetě, najednou stal tak cenným, že ho lidé potřebovali skrýt? A
protože to někdo skutečně potřeboval, jak by se to dalo v té době použít?
Pro mě je to další důkaz, že za starých časů byly krystaly rozšířené a široce používané. Skutečnost, že se
rozhodli je skrýt, s největší pravděpodobností naznačuje, že v určitém okamžiku se tato technologie začala
všude aktivně odstraňovat a někdo se rozhodl skrýt hrst krystalů pro sebe, protože věděl o jejich skutečném
praktickém použití. Pokud se v určitém okamžiku stalo použití a distribuce krystalů nezákonné / nebezpečné,
není divu, že poptávka po nich vzrostla.
Naštěstí pro nás nebyly zlé síly schopny zničit absolutně všechny stopy po použití krystalů v minulosti. Proto
někdy narazíme na malá zrnka pravdy v různých částech světa:

Landgericht I, Berlín, Německo
I když přímo v tomto příkladu byly křišťálové obelisky dekorativní, není pochyb o tom, že odrážejí vzhled
krystalických obelisků v plné velikosti a funkcích, které byly kdysi instalovány ve městech.
Ale záležitost se neomezuje pouze na artefakty samotné. Při přípravě materiálů k napsání tohoto článku jsem si
nemohl nevšimnout skutečnosti, že krystaly jsou prezentovány jako zdroje energie v obrovském množství
filmů, knih, počítačových her a různých typů beletrie. Ale i přes to, že je to všechno považováno za fikci, každý
si dobře uvědomuje, že se nám tímto způsobem tajně naznačují nějaké skutečnosti / události / znalosti. Zde jsou
jen některé ze známých příkladů.
"Kyber Crystals" ze světoznámých "Star Wars":
Zajímavým detailem je, že v mytologii Hvězdných
válek jsou kyber krystaly citlivé na Sílu. Pokud nejste
obeznámeni s pojmem „Síla“ z Hvězdných válek, pak
jednoduše řečeno - to je energie, která obklopuje a
prostupuje celým vesmírem a spojuje jej dohromady.

Dalším příkladem použití krystalů jako zdrojů energie
je multifilm "Atlantis: Ztracená říše" (2001) (původní
název - Atlantis: The Lost Empire):

Tento film má také řadu dalších zajímavých narážek.

Sice méně často než krystaly, ale i speciální červená substance se někdy vyskytuje ve filmech a seriálech.
Například ve filmu „Casper“ (1995) je tato látka představována jako speciální palivo pro zařízení zvané
„Lazarus“. Toto zařízení dokázalo přeměnit duchy zpět na lidi:

Děj
velmi
zajímavé
animované série "Full Metal
Alchemist" se točí kolem
stejné látky, kde se jí říká
kámen mudrců, a vyskytuje se
v kapalném i krystalickém
stavu:
Velmi doporučuji shlédnout
tento seriál. Existuje v něm
mnoho zajímavých narážek a
odkazů na hledané téma.
Pokud se jej rozhodnete
shlédnout, podívejte se přesně
na verzi z roku 2009, která se
nazývá „Fullmetal Alchemist:
Brotherhood“.
Je zřejmé, že všechny tyto náznaky a odkazy jsou založeny na jakémsi tajném poznání, které bylo získáno od
lidí v nedávné minulosti. Pochopení, že krystaly v něm hrály velkou roli, nám umožňuje vnímat mnoho věcí
jinak. Například proč byly drahokamy vkládány do různých artefaktů minulosti:

Zdá se, že tyto artefakty měly nějakou praktickou aplikaci. Předpokládám, že byly použity jako zesilovače
působení artefaktu. Zde je několik dalších zajímavých příkladů:

„Klanění králů“, Jan Gossaert

O tomto obraze jsme hovořili v předchozí části článku a poté jsme se zaměřili na artefakty s červenou látkou
uvnitř. Nyní nás zajímá meč muže napravo, protože jeho rukojeť je z nějakého důvodu vyrobena z
poloprůsvitného krystalického materiálu. Podobný obraz meče se nachází v obraze s podobným námětem od
jiného umělce:

„Klanění králů“ od Huga van der Goese
Ale tento meč je vůbec nejpodivnější:

Tudorský meč Jindřicha VIII., Ashmolean Museum, Oxford, Velká Británie, zdroj
Opravdu se do něj nalévala červená substance? Byla to plnohodnotná zbraň nebo spíše ceremoniální doplněk?
Proč by museli vyrábět rukojeti meče z krystalů a tembolee z nádob na tekutinu? Bylo by možné, že by
prostřednictvím nich na sebe vládce a meč nějakým způsobem působili? Pokud ano, o jakou interakci přesně
šlo? Možná prostřednictvím nich bylo možné nějak nasměrovat energii těla přímo do meče a spojit se s ním do
jediného celku? To vše stojí za zamyšlení. A co slavná (v jejich kruzích) zrcadla pro video-komunikaci:

«Alegorie zraku», Frans Wouters

Výběr obrazů nalezených na internetu
Pokud si myslíte, že je to všechno fikce extrémně vzdálená realitě, pak vám chci připomenout, že všechny
moderní monitory a displeje fungují také na bázi krystalů, ale pouze tekutých. Samozřejmě můžeme
předpokládat, že v uvažovaných zrcadlech nebyly použity krystaly, ale něco jiného, osobně se mi však krystaly
zdají být nejpravděpodobnější možností.
Ve skutečnosti existuje několik podobných příkladů, a pokud si přejete, můžete si sami najít další ukázky. Nyní
je však mnohem důležitější pochopit důvod, proč mají krystaly své jedinečné vlastnosti. K tomu budeme muset
prozkoumat krystaly z vědeckého hlediska, což je přesně to, čemu bude věnována následující kapitola.

Kapitola 5. – Struktura krystalů a hmoty
Halit (NaCl): Mikro a makro struktura
Při zkoumání krystalů z vědeckého hlediska je
nejracionálnější začít od definice. Téměř ve všech zdrojích
vypadá takto:
„Krystaly jsou pevné látky, v nichž jsou stavební prvky
(atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány a tvoří
trojrozměrně periodické prostorové uspořádání - krystalovou mřížku.“
Ale jak se říká, lepší je jednou vidět než stokrát slyšet. Podívejte se tedy raději na toto video - „How do crystals
work? – Graham Baird". Po jeho shlédnutí byste měli mít obecnou představu o tom, co jsou krystaly.
V této fázi je třeba si uvědomit, že krystaly nejsou jen krásnými a vzácnými minerály. Ke krystalům lze přiřadit
jakoukoli uspořádanou hmotu, včetně obyčejných kamenů, kovů, ledu atd. Abychom však v počáteční fázi zcela
odstranili případný zmatek, připomeňme si, jaké mohou být stavy hmoty obecně. Jak známo, existují 4
agregované stavy - pevná látka, kapalina, plyn a plazma.
Pevné látky zase mohou existovat ve dvou v podstatě odlišných stavech, lišících se svou vnitřní strukturou a
podle toho i vlastnostmi. Jedná se o krystalický a amorfní stav pevných látek. Zatímco v krystalických látkách
je struktura uspořádána do geometricky pravidelné mřížky, pak v amorfních toto uspořádání atomů a molekul v
celém objemu látky není. Příkladem amorfních látek jsou skla, pryskyřice a plasty. Ve skutečnosti jsou
amorfní látky nestabilním stavem pevných látek. Zajímavým detailem je také skutečnost, že amorfní látky
mají tendenci se časem transformovat do krystalické formy, i když tento proces může (při absenci vnějšího
vlivu) trvat roky a dokonce i desetiletí.
Další důležitou skutečností, kterou je třeba zmínit, je to, že krystaly (přírodní i uměle vypěstované) mohou mít
dvě různé formy - formu monokrystalu a formu polykrystalu. Monokrystal je krystal, jehož krystalová mřížka
je homogenní (spojitá) v celém svém objemu. Jinými slovy, je to ideální krystal. Polykrystal je zase krystal,
jehož krystalová mřížka je nehomogenní a sestává z různě orientovaných krystalických zrn (také nazývaných
krystallity).
vlevo - trioxalatoferát sodný,
urostřed je elektrotechnická ocel,
vpravo pryskyřice

To, jakým se krystal stane, závisí
především
na
podmínkách
krystalizace, včetně takových
aspektů, jako jsou: rychlost
růstu, prostředí a vnější vliv.
Několik příkladů, jak dochází ke
krystalizaci:

GIF je animovaný obrázok, treba si ho zobraziť v prehliadači.
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Hlavní praktický rozdíl mezi monokrystaly a polykrystaly spočívá v tom, že monokrystaly mají zlepšené
fyzikální vlastnosti. Tyto vlastnosti z nich činí nepostradatelné součásti v nejrůznějších průmyslových
odvětvích. Například polovodičový průmysl, který tvoří základ veškeré moderní elektroniky, je postaven právě
na využití vlastností monokrystalů. Pro ty, kteří nevědí, co je to polovodič - je to materiál, který z hlediska jeho
elektrické vodivosti stojí mezi vodiči a izolátory (odtud název). Důvodem, proč jsou polovodiče tak populární v
elektronice, je do značné míry to, že jejich elektrický odpor klesá s rostoucí teplotou, zatímco u kovů je to
naopak. Nejběžnějším a snadno dostupným chemickým prvkem používaným v polovodičovém průmyslu je
křemík (Si). Tento prvek tvoří základ většiny moderních počítačových mikroprocesorů.
Je tedy zřejmé, že důvod jedinečných vlastností krystalů
spočívá ve struktuře jejich krystalové mřížky. Ale
prozatím nechme tuto otázku na později a vraťme se k
tajemství samoohřívacího se lingamu. Nyní, kdy jsme si
jisti, že všechny lingamy patří ke krystalům, by
nejrozumnější bylo se pokusit najít nějakou zmínku o
jejich jedinečných vlastnostech v oficiálních vědeckých
zdrojích. Bylo by možné, že to, co jsme se o hřejícím
lingamu dozvěděli, je dlouho známá fyzikální vlastnost
krystalů?
Zdá se, že fyzikální efekt, který nám může poskytnout
určité stopy, se nazývá „pyroelektřina“ a je to proces vzniku elektřiny v krystalech, když se mění jejich
teplota (například při zahřátí, ozáření nebo dokonce jednoduchým tření). Tento účinek by neměl být
zaměňován se známější „piezoelektřina“, jejíž podstatou je, že elektřina v krystalu vzniká v důsledku
mechanického působení na něj. Nejviditelnějším příkladem použití piezoelektřiny je mikrofon - zvukové vlny
určité vibrační frekvence ovlivňují krystal, který je zase přeměňuje na elektrickou energii (a tím transformuje
váš hlas na elektrický signál).
Jak to ale souvisí s naším lingamem, který teplo nedostával, ale generoval? To je způsobeno skutečností, že
pyroelektřina, podobně jako piezoelektřina, má opačný efekt. Když vezmeme v úvahu příklad mikrofonu,
hovořili jsme o přeměně mechanické energie (zvukové vibrace) na elektřinu. Ale piezokrystaly mohou také
přeměňovat elektřinu na mechanické vibrace. Na principu protějšku mikrofonu zase funguje reproduktor elektrický signál určité frekvence padá na piezoelektrický krystal, který přeměňuje tuto energii na vibrace, jež
vnímáme jako zvuk.
Totéž funguje s pyroelektřinou. Pokud je v elektromagnetickém poli, změní se její polarizace, která je
doprovázena zahříváním nebo ochlazováním krystalu. Změna teploty je v tomto případě přímo úměrná síle
elektromagnetického pole.
Podobná zákonitost je pozorována v takzvaných LED žárovkách, které mají ve svém složení krystalický
polovodič.

Když je na krystal přiváděn proud, začne svítit (řečeno odborně - převádí elektrický proud na záření určité
frekvence).
Frekvence tohoto záření závisí na struktuře krystalu. Někdy to může být v infračerveném spektru, které není
vnímáno lidským okem. A jak jste pravděpodobně uhodli, pokud ozáříte krystal světlem určitého spektra
(vyzařováním určité frekvence), pak se v něm objeví elektřina. Právě na tomto principu fungují solární panely.
Velmi jednoduše a názorně se o tomto jevu dozvíte ve videu – «Why all solar panels are secretly LEDs».
Dost ironickou pravdou je, že většina lidí absolutně netuší, že uvnitř LED žárovek a dalších podobných
zařízení jsou krystaly. Nelze říci, že by se tyto informace skrývaly, najdete je dokonce i na Wikipedii. Ale z
nějakého důvodu se to nestaví na odiv. Nejčastěji se krystaly skrývají za pojmy jako "dioda " nebo" polovodič",
jen aby se věci nepojmenovávaly jejich pravými jmény. Důvod spočívá v tom, že pro síly, které nás kontrolují,
není příliš výhodné, aby o zvláštních vlastnostech krystalů kdekdo věděl. Představte si, že by se LED žárovky
nejmenovaly Light Emitting Diode, ale Light Emitting Crystal! Pak by všichni věděli, že krystaly jsou schopny
vyzařovat světlo s minimální spotřebou energie, a pokud mohou vyzařovat světlo, třeba dokážou ještě i něco
víc! V této souvislosti je třeba připomenout i ten fakt, že lampy se "svítivou diodou" (nebo přesnější by bylo říci
se "svítivým krystalem") se na spotřebitelském trhu objevily podezřele pozdě, vzhledem k tomu, že o tomto
efektu (dokonce i podle oficiální verze) se vědělo již na počátku 20 století. Je zřejmé, že někdo uměle přibrzdil
vstup se této technologie na volný trh. Vnucuje se otázka, kolik takových zásadních technologií ještě skrývají.

Vrátíme-li se k otázce s lingamem, vyvstává přirozená otázka - pokud se lingam / krystal z chrámu
„Arunachalesvara“ skutečně zahřívá, je to skutečně ovlivněno elektromagnetickým polem? Kde se tam bere,
když kolem jsou jen balvany? Nebo že by to pole nebylo elektromagnetické, ale nějaké jiné? Znovu jsem byl
vystaven velmi matoucí situaci, proto jsem se rozhodl podrobněji studovat strukturu typických chrámů této
oblasti, stejně jako vnitřní strukturu krystalů. Koneckonců, pokud ne toto, tak kde jinde hledat odpovědi?
Nejprve se podívejme na chrámy. Zpočátku se může zdát, že se jedná o další slepou uličku, kde už dávno bylo
všechno prostudováno a popsáno. Jediné vodítko, které máme, je, že všechny jsou symetrické. A pokud se to
pokusíme aplikovat na „Arunachalesvara“ nebo na jiný chrám jemu podobný, pak nám to moc nepomůže. I
když design tohoto chrámu využívá určitý typ symetrie, není to nejlepší příklad, který je třeba vzít v úvahu.
Mezi všemi chrámy, na které jsme se podívali už dříve, však existuje ještě jeden ilustrativní příklad, díky
kterému jsem pochopil, o co tu jde. Někteří z vás si toho možná všimli sami, když jste četli první část tohoto
článku. Podívejte se tedy blíže na plán chrámu „Angkor Wat“:

Plán chrámu Angkor Vat
A nyní se podívejte na tohle:

zdroj - angl. jazyk | Rus. jazyk

Co vám to říká? Konstrukce chrámu není nic jiného než fraktál. V tomto případě je nejpodobnější takzvaný
„koberec Sierpinského“. Dokonce i mřížka lingamů, která byla objevena pod chrámem pomocí technologie
LIDAR, plně zapadá do fraktálního obrazu. Každý detail tu hrál roli. Podobnou fraktální geometrii lze nalézt v
mnoha dalších strukturách na planetě. Nejznámějším příkladem jsou hvězdné pevnosti postavené ve tvaru
různých fraktálových tvarů:

Ale co je v tom tak nového a neobvyklého, se nejspíš zeptáte. I když tyto struktury kdysi měly speciální
vlastnosti, jak nám to pomůže nyní? Faktem je, že fyzikální principy reality kolem nás vždy byly, jsou a budou
nezměněny. A tuto jedinečnou vlastnost, která je vlastní fraktálům, plně využívá i moderní věda, ale ne každý o
tom ví. Fraktální antény jsou dobrým příkladem této aplikace.

Abychom vám objasnili, o co jde, podívejte se na stručný, ale poučný popis:
Fraktální antény jsou antény, které používají fraktální sebepodobnou (celek má stejný tvar jako jedna nebo více
jeho částí – pozn. překl.) konstrukci k maximalizaci účinnosti materiálu, který může přijímat nebo přenášet
elektromagnetické záření v rámci daném povrchu nebo objemu. Klíčovým aspektem takových antén je jejich
opakující se (fraktální) vzor také nazývaný „iterace“ [z angličtiny. opakování]. Díky své fraktální geometrii lze
takové antény vyrobit velmi kompaktní bez ztráty účinnosti, což z nich dělá nepostradatelné součásti v moderní
elektronické technologii. Fraktální antény jsou navíc obecně považovány za výrazně účinnější než antény
tradiční.
Nicméně téměř ve všech zdrojích (v duchu tradiční fyziky) se tento jev pouze popisuje, ale nevysvětluje se jeho
podstata. Navíc při všech zjevných výhodách těchto antén je z nějakého důvodu je volně dostupno podezřele
málo dokumentace, a dokonce i obrázky těchto antén. Většinou vše, co najdu, jsou domácí sestavy podobných
antén od různých amatérů a web americké společnosti „Fractal Antenna Systems, Inc.“.
Mám pocit, že je to jediná komerční organizace, která vyvíjí a prodává fraktální technologie. A vzhledem k
tomu, že tato společnost podle informací z jejich vlastních webových stránek úzce spolupracuje s různými
resorty obrany (například DARPA), je zřejmé, že tam není všechno tak jednoduché. S největší

pravděpodobností je toto odvětví jako celek pod přísným krytím vlády a jen tak vám pro radost neumožní se do
těchto věcí otevřeně zapojovat.

V této fázi každopádně víme jistě, že
fraktální antény fungují lépe než
konvenční antény, a víme jistě, že
používají správnou geometrii. Je
logické předpokládat, že tajemství
spočívá právě v nich. Zdá se, že
pravidelné geometrické tvary nějak
zvyšují energii. Proč tomu však tak
je? A jakou energii zesílily chrámy
pomocí fraktálního tvaru jejich
struktury?
Abychom pochopili důvod tohoto jevu, budeme se muset ponořit do samotných základů, co je energie a hmota.
Pro většinu lidí jsou představy o těchto konceptech velmi roztříštěné. Ne každý člověk bude schopen jasně
vysvětlit podstatu takových jevů kolem nás, jako je světlo, zvuk, rádiové vlny (a další), a ještě méně lidí dokáže
toto vše spojit do jednoho velkého obrazu. Začněme tedy s čistým štítem a v pořádku.

V současné době v oficiální vědě dominuje koncept elementárních částic. Podle tohoto konceptu je celý náš
vesmír velkým konstruktem, který se skládá ze všech druhů částic různých velikostí a účelů. Vysvětlují nám, že
existují molekuly, atomy, elektrony a neutrony, stejně jako ještě menší částice, které tvoří základ atomů (jako
„kvarky“ a další podivná jména). Navíc se nás snaží přesvědčit o existenci nějaké „temné hmoty“ a
„antihmoty“, která se často používá k vysvětlení toho, co zatím vysvětlit nemohou (nebo nechtějí).

Oficiální vědou navozující představy o vesmíru
Na jedné straně si možná myslíte, že v tom nemůže být žádný podraz, protože „chytří strýčkové v bílých
pláštích o tom přece všechno vědí.“ A věda sama o sobě je údajně neutrální oblastí - pro konspirační teorie v ní
není místo. A ačkoli bych polemizoval o konspiračních teoriích (vzhledem ke všem lžím, které jsme my a naši
kolegové dokázali v posledních letech odhalit), v moderní vědě již existuje dost závažných nesrovnalostí, které
jsou viditelné i při povrchním zvážení řady nejzákladnějších koncepcí. Jednou z těchto nesrovnalostí je koncept
etheru a fyzikálních polí.
Otázka existence éteru byla již mnohokrát nastolena jak oficiální vědou, tak příznivci alternativních konceptů.
Historie spojená s tímto problémem je velmi kalná a nejasná, přesto o ní ví dnes pravděpodobně každý, kdo si
je alespoň trochu vědom toho, co se děje. Hlavní nesrovnalost spočívá v tom, že pokud údajně neexistuje ether,
pak jaké prostředí potom přenáší pole? Moderní věda se zbavila pojmu éter, ale na oplátku nic fungujícího
nedala. Kamkoli půjdete, budete všude vás zastaví teorií relativity jako „univerzální odpovědí na všechna
tajemství vesmíru“.
Obecně přijímané vysvětlení fyzikálních polí je také spojeno s výrazným podhodnocením. Na jedné straně nám
bylo řečeno, že pole je pouze oblastí síly (jako je tomu v případě magnetů). Ale na druhé straně věda hovoří o
nějakých nosičích pole, jako jsou fotony (jako je tomu v případě elektromagnetického pole). Jak potom mohou
lidé pochopit, co je pravda? Vědci nejčastěji dávají následující odpověď - „záření má dvojí povahu - je to pole i
proud částic.“ Ale těchto elementárních částic již bylo „objeveno“ tolik, že výsledný koncept stále méně zapadá
do zdravého rozumu. Zvláště matoucí je rozdělení konceptu pole na magnetické, elektrické, elektromagnetické
a gravitační. Jsou to různá pole? Osobně se mi zdá, že někdo záměrně komplikuje a zaměňuje fyzický obraz
našeho světa, aby mu lidé nerozuměli a následně ztratili další chuť se tím dál zabývat. I v oficiálním vědeckém
konceptu však existují referenční body, které víceméně přesně odrážejí povahu reality kolem nás. Jedním z
takových referenčních bodů je „elektromagnetické spektrum“:

Pro podrobnější a vizuální vysvětlení tohoto spektra doporučuji podívat se na YouTube a vybrat si pro sebe
nejvhodnější vysvětlující video.
Na základě této stupnice je vidět, že téměř všechny známé fyzikální jevy nejsou jen abstraktní energií, ale
vibracemi o určité frekvenci (měřeno v Hertz / Hz). A protože tyto oscilace mohou být také reprezentovány ve
formě vln (nebo polí, vezmeme-li trojrozměrnou projekci), druhým měřicím parametrem je délka takové vlny
(lambda / λ). Čím vyšší je frekvence vibrací, tím kratší je vlnová délka a tím vyšší je energie, kterou přenášejí.
Podle konvenčně přijímaných představ generování elektromagnetických vln přímo souvisí s elektřinou, což se
zase vysvětluje „pohybem elektronů“ jako subatomárních částic. Abychom však pochopili, co je to „elektron“,
je třeba se ponořit hlouběji do struktury hmoty. Jde o to, že fyzický koncept struktury atomu se během 20.
století (a dokonce i na počátku 21. století) měnil. A pro většinu lidí obvyklá představa atomu jako jádra (z
protonů a neutronů), a také elektronů, které se otáčejí kolem něho jako planety, se nejeví zcela korektní (nebo
spíše ne zcela aktuální) dokonce ani z pohledu obecně přijímané verze.

Nakonec se to všechno scvrklo na dříve zmíněný rozpor - atomy mají jak vlastnosti částice, tak vlastnosti pole.
Následující obrázek však vypadá obzvláště kontroverzně:

Modré oblasti, které vidíte na obrázku, jsou vizualizace „orbit elektronů“ atomu vodíku (za předpokladu, že
elektrony existují). Vědci tvrdí, že elektrony nikdy nejsou ve statické poloze, proto je extrémně složité je
zafixovat. Místo zobrazení samotných částic proto začali zobrazovat oblasti, ve kterých se elektrony mohou
pohybovat.
To znamená, že pole jsou pevná, ale samotné částice nejsou. Zvláštní, že?
Stojíme tedy před určitým dilematem. Pokud jsou elektromagnetické vlny jednoznačně vlnami / poli a
„elektron“ vypadá, jak je znázorněno na obrázku, možná tam nejsou vůbec žádné částice? Že by se nás celou tu
dobu pokoušeli zmást? Moje logika a mé podvědomí mají tendenci takto uvažovat. Podle mého názoru máme
před sebou ty nejobvyklejší vlnové kmity projevující se ve formě polí. Přesně stejné struktury jako ty, které jsou
vidět při kymatických experimentech, ale v mnohem menším měřítku. Podívejte se blíže na následující vzory
sami a porovnejte je s předchozím obrázkem: zdroj

Zajímavé je, že s rostoucí frekvencí vibrací se vzor stává hustější. Můžeme tedy učinit logický závěr o přímé
závislosti složitosti vzoru na přenášené energii - čím silnější je energie, tím složitější je vzorec (a naopak).

I když jsou zvukové a elektromagnetické vibrace na různých energetických úrovních, jasně vidíme podobnosti
ve vznikajících vlnových strukturách. Je zcela zřejmé, že zákony struktury našeho vesmíru jsou spojeny s
harmonickými a geometricky správnými formami. Na obrázku jsou útvary prezentovány v dvourozměrné
projekci, ale ve skutečnosti jsou trojrozměrné a představují Platónská tělesa různé složitosti.

Převzato z „Perspectiva Corporum Regularium“, Wenzel Jamnitzer

Tyto geometrické tvary se objevují na všech úrovních okolní reality a odrážejí určitý univerzální programovací
jazyk, ve kterém je napsán náš vesmír. Video - „Infinite Patterns“
A i když pro někoho může být obtížné přijmout myšlenku, že v zásadě nemusí existovat žádné molekuly a
atomy (v tradičním smyslu) a že celý náš svět je jen kombinací silových polí a vibrací různých měřítek a
frekvencí, stále chci připomenout, že člověk vnímá svět pouze tak, jak mu to jeho tělo dovoluje. Každý z nás je
schopen vidět a slyšet vibrace vln velmi omezeného spektra. To, jak vidíme okolní realitu, jen částečně odráží
její skutečný vzhled.
Ale pro snadnější přijetí informací budu v článku atomovou úroveň hmoty stále označovat jako něco hmotného
a hmatatelného. Mějte však na paměti, že ve skutečnosti může být všechno úplně jiné, než jste si to
představovali.
Když se nyní vrátíme k problému fraktálních antén a dalších struktur využívajících pravidelnou geometrii, je
nám zcela jasné, proč takové systémy mají zvýšenou účinnost a další speciální vlastnosti. Jak jste už
pravděpodobně zjistili, tajemství spočívá v rezonanci. Ale o tom více v následující kapitole.

Kapitola 6. – Rezonance a krystalová magie
Na základě informací uvedených v 5. kapitole víme, že hmota a energie našeho vesmíru jsou založeny na
pravidelné geometrii. Kromě toho na příkladu fraktálních antén a starých chrámů také víme, že napodobení
této geometrie umožňuje určitým způsobem zvýšit energetické vlastnosti objektu / systému. Ale proč přesně k
tomuto zesílení dochází? A jak to všechno může souviset s krystaly? Abychom mohli odpovědět na tyto otázky,
bude nutné zvážit jev zvaný rezonance.
Ačkoli většina lidí podvědomě rozumí skutečnému významu slova „rezonance“ (používá jej běžně při hovoru),
mnozí však bohužel podstatě fyzického procesu, který stojí za tímto jevem, plně nerozumí. To je do značné
míry způsobeno skutečností, že lidé tento jev poznávají na příkladech, jako je prasknutí skla zvukem nebo
zlomení mostu větrem. Příklady jako tyto vedou pak k domněnce, že fyzický účinek rezonance souvisí
primárně se zničením. Ale ve skutečnosti to tak není, protože podstata rezonance spočívá ve sladěných a
harmonických vibracích.
https://1.bp.blogspot.com/-Btm8hpaqIw0/YMc0L6R173I/
AAAAAAAAJAA/QUeUlZQpEnE2n1YrdQhd2Ln80rQXje5QCLcBGAsYHQ/w640-h380/obr2.gif

Nejlépe to pochopíte, když si představíte obyčejné houpačky houpající
se tam a zpět. Pokud na ně zatlačíte v okamžiku, kdy se k vám přiblíží,
pak energie houpání oslabí. Ale pokud zatlačíte v okamžiku, kdy se
bude vzdalovat, směr energie, kterou jste použili, se bude shodovat se směrem energie houpačky, což ji zesílí.
Když to převedeme do vědeckého jazyka, pak pro dosažení rezonance je nutné, aby se frekvence oscilace
působícího vlivu shodovala s frekvencí oscilace systému, na který je toto působení vyvíjeno. Názorné
vysvětlení rezonančního efektu lze vidět v tomto videu - „A better description of resonance“.
Pravděpodobně vás však zajímá, proč jsou v některých případech objekty zničeny zvukem nebo větrem a kde je
hranice mezi běžnými mechanickými vibracemi a vibracemi, které se vyskytují na úrovni atomů. Ve skutečnosti
není tak snadné dát úplnou odpověď na tuto otázku, protože já sám nechápu, kde tato hranice je. Ale ať tak či
onak, mohu předpokládat, že zde bude platit stejný příklad s houpačkou.
Představte si, že rám houpačky představuje atomové vazby a jejich vibrace – nemůžete jej zničit pouhým
bouchnutím pěstí, protože frekvence vibrací je příliš odlišná. V tomto případě je pohyblivá část houpačky (ta,
která se může otáčet o 360 stupňů) přirozenou frekvencí vibrací celého systému, kterou lze vyjádřit jako součet
všech vibrací přítomných na atomové úrovni. Působením určitého dopadu na pohyblivou část do jisté míry
uvolníte její strukturu, ale ne do té míry, která je nutná k jejímu vyvážení. Pokud začnete hýbat pohyblivou částí
o 360 stupňů a budete to dělat se správnou frekvencí, pak dříve nebo později houpačka odletí ze závěsů, čímž
se rozbije samotný rám. Jak rychle se houpačka zlomí, závisí na síle materiálu, který tvoří základ rámu.
Podobně to probíhá na atomové úrovni (mikroúrovni). Pokud jsou vibrace harmonické a vyskytují se v
rámci maximálního energetického potenciálu systému, můžeme dosáhnout pozitivního účinku. Ale pokud
do systému přenesete více energie, než dokáže pojmout, dojde k nerovnováze a zhroutí se. Tato zákonitost
je velmi jasně vidět na následujícím videu:
https://1.bp.blogspot.com/-4YxwxcYkEN4/YMc0yrHqzlI/AAAAAAAAJAM/
_78u0bibHRQa4ZwQLtb8d3JgnXl4FtwygCLcBGAsYHQ/s320/obr3.gif
https://1.bp.blogspot.com/-Wxgjirifzzk/YMc1Oa6J3sI/AAAAAAAAJAU/
ru1pXWv7N4Me2o69eRo8uCUVb8D7qmg8QCLcBGAsYHQ/s320/obr4.gif

A pokud jste si ještě neuvědomili, proč může nastat rezonanční efekt v objektech díky správnému
geometrickému tvaru, podívejte se znovu na obrázky uvedené na konci 5. kapitoly. Každá frekvence
energetických vibrací / polí odpovídá určitému prostorovému tvaru / figuře. A protože veškerá hmota se skládá
z vibrací / polí, můžeme dojít k závěru, že vše kolem nás je obrovským nahromaděním geometrických tvarů /
figur různých měřítek. Když hmotě dáme požadovaný tvar i na makroúrovni, můžeme vyvolat vznik
rezonančního efektu.
Důvod, proč jsou geometrické tvary tak důležité, spočívá také ve skutečnosti, že lidé jsou schopni svými
smysly vnímat pouze omezenou část energetického spektra. Ale díky geometrickým tvarům můžeme vidět tu
část spektra, která je nám skrytá. Proto se temné síly snaží představit vědu o světě kolem nás většinou
pomocí matematických vzorců, nikoli vizuálních obrazů. Pro lidi je tak daleko těžší všimnout si hledaných
zákonitostí a vytvořit si v hlavě celkový obraz světa.
Všechno, co jsem o rezonanci řekl, není pro vás s největší pravděpodobností něčím novým. Toto téma již bylo
do jisté míry opakovaně odhaleno různými badateli - velmi známými i obyčejnými amatéry, jako jsem já.
Existuje však několik věcí, o kterých jste pravděpodobně ještě neslyšeli. Dříve jsem řekl, že rezonance lze
dosáhnout tím, že objekt / systém získá správný geometrický tvar i na makro úrovni (viditelná úroveň). Ale co
mikroúroveň? Jasná odpověď na tuto otázku se skrývá v hlubinách krystalů.
Když jsem poprvé začal studovat krystaly, narazil jsem na velmi nepříjemný problém - téměř ve všech
referenčních materiálech a videích chyběla jasná klasifikace krystalů. Zejména mě mátlo, že jsem nikde nemohl
najít kompletní vizualizace různých typů krystalových mřížek. Po analýze velkého množství informací z
Wikipedie, několika učebnic krystalografie a mnoha videí na YouTube jsem si uvědomil, že informace, které
mě zajímají, se nazývají „skupiny krystalové prostorové symetrie“ (nebo jednoduše „krystalografické
skupiny“). Je známo celkem 230 takových skupin a každá z nich má svou vlastní jedinečnou symetrii. I zde se
však ukázalo, že všechno není tak jednoduché. Učebnice ani Wikipedie neobsahovaly to nejdůležitější vizualizaci! Téměř všude se uvádělo něco takového:

Seznam krystalografických skupin – Wikipedie
Jenže proč by lidé měli něco vědět o nějakých nesmyslných skupinách krystalové symetrie, které odrážejí
strukturu našeho vesmíru? Ať si raději přečtou teorii relativity! Tam je to všechno i s vizualizací v pořádku fotografii „brilantního“ Einsteina najdete téměř v každé učebnici a dokumentu o fyzice. Co dalšího byste mohli
potřebovat? O zbytek se přeci opět postarají chytří strýčkové ve specializovaných výzkumných ústavech.

Naštěstí jsem narazil na unikátní web německého vědce jménem Frank Hoffmann, který vyučuje na univerzitě
v Hamburku. Tento web obsahuje dokument s názvem „230 - Projekt seznamu vesmírných skupin“, který
vizualizuje všech 230 druhů symetrie krystalů. To je druh vizualizace, kterou jsem hledal! Při pohledu na to je
okamžitě jasné, proč mají krystalické struktury (zejména monokrystalické) takové jedinečné vlastnosti.

Každá skupina krystalů má svou vlastní jedinečnou geometrii. Ještě zajímavější však je, že vlastnosti geometrie
krystalové mřížky přímo určují vlastnosti, které hmota bude mít. Uhlík (C) je dobrým příkladem pro toto
tvrzení, protože je to prvek s největším počtem známých alotropických modifikací. Co jsou alotropické
modifikace? Jednoduše řečeno – jedná se o různé materiální stavy stejného prvku, určené strukturálními
vlastnostmi jeho krystalové mřížky. Jinými slovy, vytvářením krystalových mřížek různých tvarů
získáváme různé alotropy, z nichž každý má své vlastní jedinečné vlastnosti.

a - diamant, b - grafit, c - lonsdaleit, d / e / f - variace fullerenů, g - amorfní uhlík, h - jednostěnná uhlíková
nanotrubice
Ale kromě výše uvedených alotropů existuje ještě jeden s poněkud neobvyklými vlastnostmi. Jmenuje se
grafen. Vizuální informace o tom, co je grafen, najdete v tomto videu - „What is graphen?“.

Pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí dívat, nabízím
následující výtah: Pokud jsou atomy reprezentovány
jako částice, lze grafen popsat jako vrstvu uhlíku o
síle jednoho atomu. Bude to jasnější, když vezmeme
krystalickou strukturu grafitu a rozdělíme ji do
samostatných vrstev. Každá taková vrstva bude grafen
(za předpokladu, že je oddělena).
Grafen má řadu jedinečných vlastností, jako je
třeba vysoká tepelná a elektrická vodivost. Kromě
toho je grafen považován za jeden z
nejtrvanlivějších a zároveň elastických materiálů
ze všech vědě známých (alespoň oficiálně). Ale hlavní důvod, proč jsem ho uvedl jako příklad, nespočívá v
tom. Faktem je, že grafen je první a jediný známý dvourozměrný krystal. Tato okolnost umožňuje vidět
jeden nesmírně důležitý rys, který by bylo obtížné demonstrovat na jakémkoli jiném (trojrozměrném)
krystalickém materiálu. Dozvěděl jsem se o této vlastnosti z článku „When magic is seen in twisted graphene,
that’s a moire“, který popisuje extrémně zajímavý objev skupiny fyziků z Massachusettského technologického
institutu.
Zjistili, že pokud spojíte dvě vrstvy grafenu pod určitým úhlem, získá vlastnosti supravodiče. Navíc se tento
úhel opakuje v pravidelných intervalech, protože přímo souvisí se vznikajícím vzorem.

Patrně si myslíte, že to není nic zvláštního. Pokud se ale podíváte na následující video, okamžitě pochopíte,
proč je tento objev tak úžasný: Video - „Graphene Moire Pattern from 0-30°“

Když se jeden vzor překrývá s druhým, struktura začne houstnout. V určitých úhlech rotace získává vzor
pravidelné symetrické obrysy. A právě v těch okamžicích, kdy se krystalová mřížka grafenu nastaví ve

správných harmonických úhlech, získává vlastnosti supravodiče. Harmonický úhel je zase určen cyklickou
frekvencí. A ačkoli při minimálním stupni rotace není konsolidace vzoru viditelná, ve skutečnosti k ní dochází
(stejně jako ke změně vlastností). Ale aby bylo vidět zhutnění při malém stupni rotace, musí být plocha
samotného vzoru větší než ta, která je znázorněna na obrázku.
Objev s grafenem jasně dokazuje, že výskyt rezonančního efektu přímo souvisí s geometrií. Navíc jsme
přesvědčeni, že tento princip funguje na všech úrovních struktury hmoty bez ohledu na měřítko. Svou roli však
hraje i měřítko. Tuto roli lze nejsnadněji vysvětlit výše zmíněným příkladem takzvaných „moire pattern“. Video
– „Freaky Dot Patterns – Numberphile“.
Jak jste již jistě pochopili, uložení jednoho obrázku na jiný pod určitým úhlem může způsobit zhutnění
geometrie. A jak víme z příkladů s experimenty na cymatice, složitost geometrického vzoru je přímo úměrná
jeho energetickému potenciálu. To znamená, že vytvořením hustšího vzoru můžeme získat vylepšené
energetické a rezonanční vlastnosti. ALE, pokud všemu správně rozumím, množství energie, které se vejde do
jednoho bodu v prostoru (nebo hmotě), je přísně regulováno zákony struktury vesmíru. Toto omezení se
jasně projevuje v geometrii, jako v příkladu moaré vzorů. I když se struktura může v daném prostoru samočinně
zhutnit – nemůže to dělat donekonečna, existuje určitá hranice. Buď vytvoříme vzor méně hustý, ale větší, nebo
zvyšujeme hustotu, dokud nebude vzor co nejmenší.
Vyvstává tedy logická otázka – jak vytvořit systém s nejvyšším energetickým potenciálem, pokud se se
zvýšením energie geometrický vzor stává hustějším a hustějším? Odpověď je jasná – s tímto vzorem je třeba jít
hlouběji a zvětšovat měřítko, dokud to bude možné. S našimi znalostmi můžeme jít jen do atomové úrovně, ale
teoreticky může energie existovat ještě hlouběji.

Důvodem, proč krystaly (zejména monokrystaly) byly, jsou a budou nedílnou součástí moderních i ztracených
energetických systémů, je skutečnost, že jejich struktura má správnou geometrii na mikroúrovni, což jim dává
významnou výhodu oproti jiným, méně strukturovaným materiálům. Použití krystalů ve spojení s dalšími
energetickými prvky zase umožňuje dosáhnout rezonančního efektu současně na makro- i mikro- úrovni.
Můžeme tedy dojít k závěru, že krystaly jsou ideálními energetickými rezonátory. A i když mým hlavním cílem
bylo doložit předpoklad jejich použití v energetických systémech minulosti, mám tendenci si myslet, že
krystaly mají mnohem větší potenciál než ten, který je popsán v tomto článku.
Pochopení struktury krystalů a hmoty je velmi důležitou podmínkou pro pochopení podstaty struktury okolní
reality. Stále jsme se však nedostali k hlavnímu tajemství fungování ztracené energetické technologie. Jí bude
věnována další (závěrečná) část tohoto článku.

