
 

 

Egyptské pyramidy a jejich záhady. Pyramidální energie - léčí a 

konzervuje? (3. díl)  
 (26.09.2008, 24257 přečtení)  

Pyramidální energie a léčebné účinky modelů pyramid asi účinkují, pokud tomu věříme. 
Přiblížila se věda touze faraónů o život věčný, když čeští a italští vědci jako první dokázali 
buňky dlouhodobě konzervovat vysušením mrazem, oživit a použít pro klonování? Profesor 
Miroslav Verner je světově uznávaný publicista a egyptolog, který vede české výzkumy v 
Abúsíru. Nesouhlasí jen s několika stanovisky a nemá potřebu je dalekosáhle vyvracet.  

 Není pravda, že existovala v Egyptě stará vyspělá civilizace před rokem 3250 př.n.l. 
 Není pravda, že Sfinga pochází z doby zániku Atlantidy, která se údajně potopila 

kolem 10 500 př.n.l. (Americký jasnovidec E. Cayce uvádí dobu stavby 100 let v 
období 10 490-10 390 př.n.l.). Podle Vernera je Sfinga je současnicí pyramid v Gíze. 

 Neexistují důkazy pro použití kladek a rumpálů pro zvedání kvádrů. Byla nalezena 
jen nepravá kladka - hladké rýhy v oblém kameni, který se ale neotáčel. 

 Pyramidy nejsou dílem mimozemských civilizací a nesouvisí s UFO. 
 Počet obyvatel tehdejšího Egypta nebyl 10-15 milionů, ale v Egyptě žilo 1-1,5 milionu 

lidí, na stavbách pyramid byl počet dělníků kolem 30 000, nikoli 100 000 nebo více. 
Pyramidy většinou nestavěli otroci, ale svobodní rolníci ponejvíce v období záplav 
Nilu, kdy nebylo možno pracovat na polích. Dělníci měli zajištěnou stavu třikrát denně 
a potřebné vybavení. Každý desátý den byl volný - jakási obdoba dnešní neděle. 
Pracovní síly byly organizovány do mužstev lodnickým způsobem. Bylo 5 skupin: příď-
levobok, příď- pravobok, záď-levobok, záď- pravobok, pátá skupina měla patrně 
pozici kormidla. Každá skupina se dělila zpočátku na 4, později na 2 oddělení. Každí 
mužstvo čítalo asi 200 lidí. Řemeslníci a specialisté byli děleni patrně podle světových 
stran, čtyři strany tvořily "svazek". Není doložena východní strana, místo ní se 
používal výraz levý, což v mythologickém smyslu znamenalo "špatný". A potvrdilo se 
to v zemi, kde zítra znamenalo již včera. 

 Pyramidy nejsou odrazem tehdejších znalostí o Zemi a vesmíru. Pyramidy se stavěly v 
různé době, z různých materiálů, různým způsobem a na různých místech světa. 
Stavby se postupně zdokonalovaly a vrcholu dosáhly stavbou největších pyramid v 
Gíze. Pyramidy jsou propojeny s přilehlými stavbami pro náboženské a kultovní účely. 

 Pyramidy jsou hrobky faraónů (králů) a budovaly se s chrámovými komplexy za jejich 
života. Mastaby (arabsky lavice) jsou pohřební komory obdélníkového tvaru poblíž 
pyramid, kde byli pohřbívání významní velmožové. 

 Profesor Verner se staví v [1] v kapitole Tajemství pyramid skepticky k magickým 
vlastnostem plynoucí z rozměrů pyramid a k pyramidální energii. Já jsem 
přesvědčen, že má pravdu. 

 
 
 
 



 

 

Historické souvislosti z doby stavby pyramid  
 
Kolem roku 3760 př.n.l. uvádí [4] počátky užívání bronzu v Egyptě a Sýrii. Při 
stavbě pyramid se však mluví o měděných dlátech (čtyřboké sekáče na 
kámen). Pojem kalení mědi (myslí se nejspíš legování příměsemi) způsobuje 
podstatné zvýšení tvrdosti mědi vlivem malého množství přísad (antimonu a 
arsenu), které se dostaly do mědi při tehdejším tepelném zpracování. 
Měděné nástroje byly značně tvrdší, než dnešní čistá elektrolytická měď 
(tvrdost 3 podle Moshovy stupnice). V metalurgii zpravidla platí, že legující 
přísada působí tím silněji, čím je více vzdálená od hlavní složky v periodické 
tabulce. Kniha Filip, J: Pravěké dějiny Čech, Academia, 1979, uvádí na str. 
355-359, že měděné výrobky z nálezů ve střední Evropě se liší podle místa a 
způsobu výroby. Obsah příměsí je od stop přes desetiny % až po několik % - u As do 1,4%, Sb 
až 4,5%, Ag až 4,7%, Ni až 3,2%. Už 0,5% Sn zvýší tvrdost asi 4x, cínové rudy však nebývají 
obsaženy v rudách měděných a cín se musel dovážet (u nás bylo významné ložisko na 
Cínovci). Měď s 7,94% As dosahuje při kování za studena tvrdosti až 224 HV (tvrdost podle 
Vickerse - vnikání diamantového jehlanu), to je tvrdost nekalené uhlíkaté oceli - uvedu 
například ocelové plechy s Rm = 720 (MPa) mají tvrdost 225 HV, chromniklová austentická 
ocel (8% Ni, 18% Cr) má tvrdost kolem 410 HV, niklová mosaz Alpaka má 160-190 HV.  
 
Roku 2772 př.n.l. byl zaveden kalendář s 365 dny. Egypťané znali i přestupný rok podle jejich 
vzoru byl zaveden Juliánský kalendář s délkou roku 365,25 dne. Chufuova pyramida byla 
dokončena kolem 2650 př.n.l., tedy kalendář už byl znám.Využití pyramidy jako 
astronomické pozorovatelny kulminace hvězdy Sira, a tím pro předpovídání záplav Nilu, je 
snad možné chápat jako její kultovní využití, ale účel stavby to asi bude těžko. Severojižní 
zaměření stran pyramid se přičítá orientaci k Polárce. Sever dokázali Egypťané určit dobře 
pomocí kulminace slunce a nejkratšího stínu, zvlášť když znali sluneční hodiny.  
 
Egypt v době předdynastické (Cenejské) asi 3200-2635 př.Kr. se sjednocoval snad vlivem 
stále suššího klimatu, které donutilo obyvatelstvo se stahovat do míst nejvhodnějších k 
neolitickému zemědělství. To vedlo k posílení centrální moci, která se soustřeďovala kolem 
královského paláce. Egyptsky peraa znamená velký dům, odtud vzniklo slovo farao, který se 
stal prostředníkem mezi lidmi a bohy. Panovník Narmer (patrně jinak zvaný Meni nebo se tak 
jmenoval jeho nástupce), který sjednotil Horní a Dolní Egypt a založil kolem 3100 př.Kr. 
město Mennofer (řecky Menfis). Egyptské dynastie neboli vládnoucí rody se začínají počítat 
od krále Meniho. Královské hrobky tohoto archaického období byly v Abydu a Sakkáře. 
Imhotep, vrchní architekt krále Džosera z 3. dynastie,vytvořil stupňovitou pyramidu v 
Sakkáře. Stupňovitá pyramida měla symbolicky umožnit stoupat panovníkovi vzhůru k nebi. 
Tím bylo zahájeno období stavby pyramid - v Egyptě je známo nejméně 80 pyramid a jejich 
zbytků. Většina pyramid se soustředila do asi 150 let, a to vyčerpalo hospodářství Egypta. 
Velkými budovateli pyramid byli Snofru, jeho syn Chufu (Cheops) a Chufuův syn Rachef 
(Chefren). Největší je Chufuova pyramida, která byla dokončena po 20 letech v roce 2643 
př.Kr. Uvádí se i doba dokončení kolem 2500 př.n.l. (2551 až 2528 př.n.l.)  
 
Stará říše (2635 - 2135 př.n.l.) a 4. - 8. dynastie. Zavlažování využívající pravidelných záplav 
umožnilo sklízet úrodu dvakrát až třikrát do roka. Stará říše trvala přes 400 let, až do doby, 
kdy po řadě slabých záplav následovala sucha a s nimi hladomor trvající půl století. Roku 
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2134 př.n.l. se Stará říše zhroutila.  
 
 
Stavba pyramid a česká stopa v Egyptě  
 
Klasické pyramidové komplexy jsou na území Egypta rozmístěny 
podél Nilu v pruhu asi 100 km - od dnešní Káhiry až po Médúm, 
kde je nejjižnější královská hrobka z doby Staré říše, patřící 
faraonu Snofruovi. Miroslav Bárta, člen Českého 
egyptologického ústavu FF UK v Praze, říká v uvedeném článku 
MF Dnes: stavbu pyramid ovlivňovaly společenskoekonomické 
podmínky ve starém Egyptě a také zkušenosti (často negativní) 
se stavbou předchozích pyramid. Egypťané budovali tyto stavby 
metodou pokus - omyl.  
 
Češi z detailních satelitních snímků analyzovali, kde a jak se 
hrobky panovníků stavěly. Zjednodušeně lze shrnout dosavadní 
poznatky o stavbě pyramid: 

 Panovník Snofru z počátků 4. dynastie byl vůbec 
největším stavitelem - postavil "jižní" pyramidu v Médúmu a další dvěv Dahšúru, 
nedaleko Mennoferu, kde si zajistil dobré ekonomické zázemí pro stavbu. Poblíž 
Mennoferu se nenachází vhodné geologické podloží, které by bylo schopné tlak 
vyvolaný masivní stavbou unést. Starší tzv. Lomenou pyramidu, když dorostla do 
výšky 45 metrů, museli architekti pro nestabilitu podloží „zalomit“ a dostavět ji jako 
nižší a v podstatně větším úhlu, než plánovali. Nakonec proto vybudovali pro Snofrua 
ještě jednu pyramidu, ale tu pro jistotu rovnou naplánovali s nižším stoupáním stěn, a 
tedy s podstatně menší hmotou stavebního materiálu. 

 Snofruův syn Chufu (Cheops) hledal místo s pevným podložím, které nalezl v Gíze, asi 
30 km na sever od Mennoferu. Opustil hlavní město, což byl zdroj pracovní síly, která 
mohla denně docházet na stavbu, navíc zde byla skladiště zajišťující každodenní 
obživu dělníků, zásoby ošacení a nástrojů. Musel proto postavit pyramidové město 
pro dělníky. Odhaduje se, že v něm žilo deset tisíc lidí. Pyramidy a chrámy však 
vyčerpávaly ekonomiku. 

 Pyramidy v Abúsíru jsou menší a leží v okolí tehdejšího Mennoferu na jih od Gízy asi 
v polovině cesty k Sakkáře. Další případ změn ve stylu pyramid se dá uvést z doby 5. a 
6. dynastie, to je mezi 24. a 23. stoletím př. Kr., kdy vznikaly menší pyramidové 
komplexy. Zdokonalila se výzdoba stěn jednotlivých místností chrámů. Chufuova 
Velká pyramida ze 4. dynastie měla ve svém chrámu asi 100 metrů reliéfní výzdoby, 
naproti tomu Sahure, což je druhý panovník 5. dynastie, měl pyramidu mnohem 
menší, ale chrám s přibližně 360 metry výzdoby. V Abúsíru po několik desetiletí 
pracují čeští vědci vedení v posledních letech profesorem M. Vernerem a M. Bártou. 
Abúsír je slavný svými hrobkami, pyramidami králů páté dynastie, ale také slunečními 
chrámy, šachtovými hroby a nekrálovskými hrobkami typu mastab. 
Čeští egyptologové tu pracují jak na severu oblasti v bezprostředním okolí 
abúsírských pyramid, tak v jižním Abúsíru, kde jsou hrobky z období Staré říše, staré 
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zhruba čtyři a půl tisíce let. V té době se nedaleko odsud v pásu úrodné zeleně 
rozkládalo město Mennofer. 

 Pyramidy v Sakkáře - tato oblast leží mezi Gízou a Dahšúrem. Džóserova pyramida je 
největší pyramida v Sakkáře a je nejstarší vůbec. Stavitelem byl architekt Imhotep. 
Má šest stupňů, je 60 m vysoká se základnou 121 x 109 m a je součástí celého 
komplexu budov. 

 
Nový český objev v Egyptě  
 
Podle National Geographic a článku "Nový objev našich egyptologů - byla objevena 
neporušená hrobka kněze Neferínpu". Čeští egyptologové našli vedení Miroslavem Bártou v 
hloubce asi 10 m (!) pod vrstvou písku asi 4500 let starý neporušený sarkofág kněze 
Neferínpu. Hrobka obsahuje mumii kněze, pohřební nádoby a další předměty. Hrobka je 
ohrožována spodní vodou, což mě dost překvapilo. Fotografie jsou na National Geographic.  
Česká stopa v Egyptě od středověku je popsána na 
stránkách http://krajane.radio.cz/cs/article_print/. Uvádí i cestu Kryštofa Haranta z Polžic z 
roku 1598.  
 
 
Egyptské pyramidy a jejich rozměry  
 
Úhel sklonu stěny je úhel, který svírá výška trojúhelníka boční stěny s rovinou podstavy. 
Údaje jsou podle [1] a podle [2].  
 
Chufuova (Cheopsova), jinak Velká pyramida v Gíze  
Starověké jméno: "Chufu patří na horizont". Původní výška: 146,5 m (146,6 m), délka strany 
230,38 m (230,37 m), sklon stěny 51° 50' 35'' (51° 50' 40''), přibližný objem 2 521 000 m3, 2 
300 000 bloků, průměrné hmotnosti 2,5 tuny, 210 vrstev. Pyramidě chybí vrcholek- horní 
plocha má asi 10 m2, za války tam byla protiletecká pozorovatelna. Původně na vrcholu byl 
pyramidon ze skosených velkých vápencových bloků. Pyramida byla obložena leštěným 
vápencovým tufem. Strop Královské komory je plochý a tvoří ho tvoří 9 obrovských bloků, 
které dohromady měly přes 400 tun a odolaly i zemětřesení.  

 
Rachefova (Chefrenova) pyramida v Gíze  
Starověké jméno: Rachef je veliký. Původní výška 143,5 m, strana 
základny 215,25 m, sklon stěny 53°10' (údaj 50°10' podle [2] je 
chybný - sklon stěny je strmější, než u Chuefovy pyramidy), přibližný 
objem 1 659 200 m3. Tato pyramida je sousedství Velké pyramidy, 
je však na vyvýšeném místě, má zachovalý vrcholek a horní část 
leštěného tufového obložení. Pohledově se zdá vyšší, než Chuefova. 

V knize Encyklopedie starověkých civilizací jsou na popisu obrázku tyto pyramidy zaměněny.  
 
Menkaureova pyramida v Gíze  
Starověké jméno: Menkaure je božský. Původní výška 66,45 m (65-66 m), současná výška 
65,5 m. Délka strany 104,6 m (103,4m), sklon stěny 51°20'.  
 

http://www.national-geographic.cz/archeologie-a-historie/pohled-do-nove-objevene-hrobky--1509/
http://www.nationalgeographic.cz/archeologie-a-historie/cesi-odhaluji-tajemstvi-abusirskeho-pisku-1049/
http://krajane.radio.cz/cs/article_print/
http://hledani.gnosis9.net/gallery.php?akce=obrazek_ukaz&media_id=12


 

 

Lomená pyramida  
Výška pyramidy 104,71 m, výška dolní části 47,04 m, strana základny 198,43 m, strana v 
místě zlomu 123,58 m, sklon spodní části stěny 55°, sklon horní části stěny 43°.  
 
Červená pyramida  
Výška 104 m, strana základny 220 m, sklon stěny 45°.  
 
Pyramida v Médúmu E3 
(je stupňovitá, skládá se z částí E1, E2 a na vrchu byla E3), leží asi 50 km na jih od Dahšúru a 
několik km od oblasti Fajjúm.  
Starověké jméno: Pevná pyramida, původně byla obložena tak, že vypadala jako pravá 
pyramida (Arabové ji nazývali falešná pyramida). Délka strany 144 m (147 m), výška 92 m, 
původní výška 93,5 m, sklon stěny 51°53' (51°50').  
 
Džoserova pyramida v Sakkáře 
Stavitelem této první egyptské pyramidy byl Imhotep, který dal odvést písek a vyrovnat na 
staveništi vápencový povrch. Potom byly v kameni vyhloubeny asi 28 m dlouhé šachty a 
jejich dno bylo obloženo žulou. Ta se v okolí netěžila, proto se musela dovážet z lomů 800 km 
(?) vzdálených od Sakkáry a kvádry byly dopravovány po Nilu. Stupňovitá Džoserova 
pyramida je od Velké pyramidy v Gíze vzdálena asi 14 km. Byla původně jen mastabou. 
Imhotep tuto základní stavbu navýšil o dva stupně, později přidal ještě tři další - tak vznikla 
první pyramida. Po několika pozdějších úpravách získala stavba svůj dnešní šestistupňový 
vzhled.  
 
 
Sfinga  
 
Podle knihy [2] Siliotti Alberto: "Průvodce egyptskými 
pyramidami" je Sfinga 57 m dlouhá a 20 m vysoká. Sfinga je 
bez nápisů, datuje se do panování Ráchefa, někdy Chufua, 
tedy byla stavěna v době pyramid. Název sfinga možná 
pochází ze "šesep anch" (žijící podoba), překlad arabského 
pojmenování sfingy je "otec hrůzy". Sfinga není schránkou 
vědomostí ztracených civilizací (nejsem odborník, ale 
souhlasit s tím snad mohu). Sfinga je složena ze tří formací 
mramorového eocenního vápence (starého asi 50 milionů 
let), který tvoří Gízskou plošinu. Její hrubý tvar byl patrně 
dílem větru, ještě dříve, než ji upravili lidé. Sfinga byla patrně strážcem pohřebiště v době 
Staré říše. V Nové říši byla pokládána za boha Horemacheta ("Hora na horizontu"), který byl 
později nejspíš ztotožněn s kanaanským bohem pouště Haurunem. Chrám Sfingy je ze 4. 
dynastie (2575-2467 př.n.l.) z doby asi před Sfingou. 

 Během 1550-1397 př.nl. (asi 1000 let po její stavbě) byla sfinga pokryta pouštním 
pískem. Mezi předními tlapami Sfingy je stéla vyprávějící příběh krále Thutmose IV 
(18. dynastie). 

 Ramesse II.(1279–1213 př. n. l.) nechal sfingu opět vyhrabat. 
 V letech 160-211 n.l. byly provedeny restaurátorské práce. 
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 Al-Makrízí (1364-1442), arabský historik, napsal, že v soše je tajná dutina, skrývající 
pohár krále Šalamouna. Zničení nosu Sfingy se mělo podle něj odehrát v roce 1378. 

 1798 Sfingu vykopávali vědci Napoleonovy armády. 
 1816 objevil Caviglia úlomky falešného vousu, který byl kdysi na bradě Sfingy. 
 V roce 1817 proběhly vykopávky, které úplně odkryly hruď Sfingy. Úplně vykopána 

byla v roce 1925. 
 1925 - E.Baraize upevnil hlavu Sfingy pomocí vápencových bloků a opravil pokrývku 

hlavy. 
 1935-6 - S.Hassa provedl konečnou úpravu. 
 1980 - Sfinga byla restaurována - její vápencové bloky se začaly rozpadat zvýšenou 

vlhkostí, prosakováním vody se solemi a znečištěním ovzduší (Sfinga je prakticky na 
okraji Káhiry). K restauraci byla nevhodně použita malta, která se začala rozpínat a 
opadávalo obložení tlusté jen kolem 1 cm. Novodobé opravy se drolí rychleji než 
opravy z doby řecko-římské. Staroegyptský povrch má světle hnědou patinu. 

 Později byla provedena nová restaurace bez pojidel, jen pomocí menších 
vápencových bloků, ne obkladů. Při poslední restauraci při severní úpatí Sfingy bylo 
nalezeno ústí tunelu, dutina ale byla prázdná. Většinový názor je, že Sfinga je z doby 
Ráchefovy, menšinový, že z doby Chufuovy. Písemné doklady chybí. 

 1981- spadl cihlový obklad zadní tlapy 
 1988 - spadl velký kus mateční skály u pravého ramene. Sfinga je spojena s 

Rachefovou vzestupnou cestou a údolním chrámem, patrně ji tedy nechal postavit 
Ráchef ve svém chrámovém komplexu, kde je 58 soch, z nichž 4 byly malé sfingy, 2 
velké sochy snad paviánů, 23 soch panovníka v životní velikosti a 22 dalších velkých 
soch. 

 1989 - bylo rozhodnuto odstranit škodlivou maltu z předchozí restaurace. Hladina 
spodní vody klesla v důsledku stavby kanálu v blízké vesnici, dnes je předměstím 
Káhiry. Místo tenkého obložení se dávají bloky tvaru cihly. Největší škody pocházejí z 
restaurace v letech 1981-87. 

 1992 - rozpad druhé vrstvy není vyřešen, nejvíce na hrudi. Z druhé vrstvy se odlupují 
povrchové vrstvy skalního jádra. 

 Sfinga je vytesána z vápencového výběžku Gízské plošiny, vytvořené v eocénu (asi 
před 50 miliony let), kdy byla severovýchodní Afrika zaplavena mořem, vznikla laguna 
při ústupu moře - uhličitanové bahno, které zkamenělo. Tím vznikly vrstvy, které se 
používaly pro stavbu pyramid z vápencových bloků s vysokým obsahem jílu. 

 Nejvyšší vrstva Sfingy leží přímo na skále. Vápenec to byl tvrdý a křehký. 
 Ráchefův chrám - až 100 tun vážící vápencové bloky, které se lámaly na úrovni hlavy 

Sfingy. Sfinga představuje Ráchefa jako boha Hora obětujícího svému otci Chufuovi, 
který byl ztělesněním boha Rea. 

 Keramika z doby Staré říše ukazuje, že Chrám Sfingy byl už tehdy používán. Chrám 
Sfingy je orientován ve směru východ-západ a má otevřené nádvoří jako sluneční 
chrám. Chufu byl zbožňován jako sluneční bůh Re. 

 Dosud nashromážděné informace vidí jako hlavního původce eroze silný vítr, který 
přináší písek a vlhkost vzduchu. Vlhký vzduch přináší soli, které reagují s vápencem. 
To přispívá k olupování 2. vrstvy na povrchu jejího skalního jádra. Paradoxně nejlépe 
bylo Sfinze, dokud byla pod vrstvou písku. 



 

 

 
Stavba pyramid  
 
Odkaz http://masch.blog.cz/0609/stavba-velke-pyramidy-1 jsou stránky v souhlasu s knihami 
egyptologů a jsou dobře zpracovány. Uvádí například, že pro stavbu Chufuovy pyramidy byl 
vybudován kanál až 300 m blízkosti od pyramidy. Z přístavu se kvádry vytahovaly na plošinu v 
Gíze, která pyramidu chránila před záplavami a měla dostatečně tvrdé podloží, které bylo 
schopno pyramidu unést. V době záplav Nilu, kdy zemědělci nemohli pracovat na poli, se 
lodě dostaly až do blízkosti pyramidy, jinak se musel využívat kanál. Vodorovná rovina 
podstavy byla proměřena pomocí žlábků s vodou. Egyptologové uvádějí, že převažující 
severní vítr patrně způsobil odchylku asi 2 cm od roviny na 230 m délky základny. Někteří 
egyptologové se domnívají, že pyramidy mohly být vyměřovány podle hvězdy Alfa v 
souhvězdí Draka, která se nacházela necelý stupeň od pólu, většina se přiklání k orientaci 
podle Polárky. Méně pevný stavební vápencový kámen se těžil na protějším břehu Nilu, na 
Gízské plošině byl vápenec tvrdší a těžil se omezeně, na lesklé obklady využíval se Turský 
vápenec vzdálenosti několika kilometrů a na některé části komor se dopravoval sádrovec a 
žula až ze 120 km.  
Lodě byly vystavěné z libanonského cedru odolnějšího než akátové dřevo. Domnívám se, že 
nedostatek dřeva v Egyptě nebyl pro faraóna kritický, cesta lodi z Asuánu trvala asi týden a 
loděmi bylo možno dřevo dovézt nebo koupit i s dopravou i zdaleka. Nil má v deltě malý spád 
a fouká převážně severní vítr, což nabízí využití lodí s plachtou.  
Doprava kvádrů mohla být po válcích ze dřeva nebo na saních podmazaných přesným 
množstvím bláta jako maziva. (Častá námitka, že se museli dělníci brodit v bahně asi 
neobstojí, když uvážíme prakticky trvalý žár slunce. Také se uvažuje podmazávání saní 
mokrým vápnem. Pro bosé nohy to mohla být desinfekce až na kost.) Kameníci kvádry 
opracovali měděnými sekáčky nebo měděnou pilkou, kterou používali společně s pískovým 
abrazivem. Dále kvádry pečlivě leštili brusným práškem z drceného křemene nebo dioritu. 
Některé kvádry k sobě přiléhaly s přesností na půl milimetru, mluví se nemožnosti zasunout 
list papíru nebo ostří břitvy.  
Velká pyramida - uvádí se hmotnost 6 milionů tun, 2,5 milionu kubíků kamene, 20 let práce, 
rozloha 6 hektarů, až 30 000 pracovníků. Výsledek je stavba, která patří mezi sedm divů 
světa. Na časté otázky - jak to, že se nedochoval popis stavby, se pokusím odpovědět 
otázkou. Máme nákresy a doklady jak se stavělo lešení a dopravoval materiál na věže 
Pražského hradu nebo Svatovítské katedrály? Stavělo se "nedávno" v době, kdy byli k 
dispozici písaři a dochoval se jiný písemný materiál, třeba o Karlově mostě. 
 
Pyramidologie  

 
Rozsáhlá stránka o pyramidologii, záhadách pyramid, léčení a 
konzervace potravin je soustředěna do jednoho souboru 
na http://iriska9.sblog.cz/pyramidy/.  
 
Bylo toho již napsáno a vymyšleno mnoho: Jde o obří kondenzátory 
energie, majáky pro navigaci vesmírných lodí, záhadné šifry zahrnující 
vědění a poselství starých civilizací typu Atlantidy. Například když 
vydělíme průměr planety Země na rovníku (12 756 326 metru) počtem 
vteřin, které má jeden den (86 400), dostaneme výšku pyramidy 

http://masch.blog.cz/0609/stavba-velke-pyramidy-1
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(147,64 m) a má to být i analogie vzdálenosti Země - Slunce (149,5 milionu km).  
 
Komentář k tomu je jednoduchý - metr byl zaveden jako součást soustavy SI. Vzniku soustavy 
SI (oficiálně od roku 1960) předcházela v moderních novověkých dějinách nejprve tzv. 
Metrická konvence (1875, Francie), která poté umožnila vznik soustavy CGS (centimetr, 
gram, sekunda) a dalších. A znali vůbec Egypťané vteřinu? Egyptský faraón (snad 
Amenhotep, ale těch bylo v Egyptě hodně) si povšiml, že práce na pyramidách se zpožďují 
nebo zrychlují, když se práce řídí podle Slunce, to je rozdělením dne na 12 hodin a noci na 12 
hodin a zavedl stejně dlouhé hodiny měřené pomocí přesýpacích hodin. Sám se za to povýšil 
do božského stavu. Dvanáctihodinový den byl zaveden poprvé v Mesopotámii (Sumeru), tam 
měli dvanáctkovou soustavu.  
 
Také sdělení, že poledník, který prochází oblastí egyptských pyramid, rozděluje zemskou 
souš na dvě stejně velké části, je zpochybněno dokonce už samotnými pyramidology, kteří 
říkají, že to platí přibližně. Když uvážíme, kdy byla objevena naší vyspělou civilizací cesta do 
Indie, Amerika, Austrálie, Antarktida, severní oblasti Asie a Ameriky, tak se bez zásahu 
mimozemských civilizací pro pořízení celosvětové mapy v době starého Egypta neobejdeme. 
A tolikrát diskutovaná mapa Piriho Reise naznačující břehy Ameriky a Antarktidy před jejich 
objevením, ta celosvětovou mapou není. (Viz 
třebahttp://poltergeist.zjihlavy.cz/view.php?cisloclanku=2007040005.)  
 
Pyramamidologie není jen otázka znalostí a důkazů, prvotní je to, zda tomu věřit chceme 
nebo ne. Údaje na http://iriska9.sblog.cz/pyramidy/ jsou zajímavé a určitě se vyplatí začít 
zájemcům o pyramidologii na internetu právě zde. Odvolává se na filmové záběry rozlehlé 
podzemní megalitické metropole staré 15 000 let, která se rozkládá v několika úrovních pod 
Gízskou plošinou. Na projektu zúčastněný Dr. Hurtak přirovnává tento nález ke kolizi, ne 
nepodobné nečekanému kontaktu s vyspělou mimozemskou kulturou. Popsal to jako 
"odkrytí kořenů čtvrté kultury", takzvané Atlantské civilizace, která zanikla v posledním 
kataklyzmatu. Nález poskytuje jednoznačný důkaz, že veškeré jazyky, kultury a náboženství 
vyvěrají z jediného společného zdroje, jemuž Dr. Hurtak říká "rodičovská civilizace". Šlo o 
kulturu, které se nejen podařilo rozluštit genetický kód, ale zmocnila se klíčů k fyzikálnímu 
spektru, k antické "vyšší fyzice světla". Důkladný vědecký průzkum klíčových pyramidových 
míst na celém světě odhalil, že jde o důmyslné harmonické struktury, které nejenom zrcadlí 
pozice planet a hvězdných systémů, ale současně napodobují harmonii čaker a dutin 
lidského těla. Každý kámen uvnitř Velké pyramidy je naladěn na specifickou frekvenci nebo 
tón. Sarkofág v centru Velké pyramidy vibruje na frekvenci tlukotu lidského srdce. Udivující 
pokusy provedené Dr. Hurtakem a jeho spolupracovníky ve Velké pyramidě a na dalších 
místech v Jižní Americe demonstrovaly, že pyramidy jsou v podstatě hlasově aktivovatelné 
"geofyzikální computery". Zanotováním specifických zvuků se vědeckému týmu podařilo 
vytvořit na povrchu i uvnitř pyramid viditelné vlny stojatého světla, které pronikalo dokonce 
až do jejich nepřístupných vnitřních komor. Následující objevy naznačují, že starověcí kněží - 
vědci využívali uvnitř chrámových struktur jakýsi druh harmonické zvukové technologie.  
Komentář: Zanotováním specifických zvuků... se podařilo vytvořit vlny stojatého světla. Tomu 
nerozumím - stojaté vlny zvuku (třeba u struny nebo ve sloupci varhan) jsou dobře popsány. 
Stojaté vlny světla - to snad může být chápáno jako laserové světlo, ale jeho vznik 
zanotováním zvuku, to je těžké pochopit, ale třeba se mi ještě rozsvítí v hlavě pod modelem 
pyramidy.  

http://poltergeist.zjihlavy.cz/view.php?cisloclanku=2007040005
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V pokračování uvedeného článku najdeme i tato sdělení: "... v bodě, kdy naše sluneční 
soustava po 13 000 letech dospěje do bodu poloviny oběhu kolem 26 000-letého, 
zvířetníkem vyměřeného orbitu kolem galaktického centra. Vzhledem k jakýmsi místním 
podmínkám na této dráze se tyto 13 000-leté intervaly, neboli "světy", zdají být předěleny 
kataklyzmatickými zvraty. Podle "kamenného kalendáře" Velké pyramidy, líčícího takzvaný 
"Fénixův cyklus" zmíněného galaktického oběhu, končí tato éra (převedeno na současný 
kalendář) v roce 2012. Řecké slovo PHOENIX odvozené z egyptského slova PA-HANOK ve 
skutečnosti znamená: "Vláda Enochova domu".  
 
Komentář: Doba 26 000 let cyklu precese trvá nejspíš od vzniku Měsíce asi před 4,5 
miliardami let. Kataklyzmatické zvraty by se patrně projevily podstatnými změnami klimatu 
vždy po 13 000 letech, což na grafech teplot Země vyjádřených pomocí vrtů v ledovcích není 
zřejmé. Takovéto krátké cykly tam lze snad najít, jsou však překryty podstatně silnějšími 
dlouhodobými vlivy. (viz např. http://www.zmeny-klima.ic.cz/grafy/grafyCO2-a-teploty-za-
150000let.html).  
 
Uvedený blog [7] se odvolává na: Záhadné shody plánů nejstarších egyptských staveb s 
elektronikou mikrovln. Článek podepsal RNDr. Pavel Smutný, který o sobě sdělil, že je 
odborníkem v oblasti radiových vln v pásmu satelitní mezifrekvence (900 až 2300 MHz). Dále 
uvádí: "Plány nejstarších egyptských chrámových komplexů jako by byly dokonalými nákresy 
plošných spojů elektrických obvodů pracujících na vysokých frekvencích mezi 1 až 20 GHz s 
použitím všech potřebných součástek ... pyramidy, která sloužila jako dielektrický rezonátor 
a současně jako primární zářič a anténa pro vysílání i zachytávání signálů - zřejmě do anebo z 
kosmu. Obvod pracoval pravděpodobně obousměrně." Uvádí také informaci, že chrámy jsou 
starší, než přilehlé pyramidy, jsou složeny z bloků 50 až 250 tun (!), což má být kvůli stabilitě 
při protékání velkého množství vody (kde se tam bralo tolik vody, to mě opravdu překvapilo!) 
nebo energie. Dále se dozvídáme, že rozměry chodeb a místností s šířkou a výškou několika 
metrů odpovídají prý frekvencím kolem 10 Hz. Je možné, že se tady manipulovalo právě s 
těmito frekvencemi, které jsou typické pro ovládání mozkových vln a navozování jiných stavů 
vědomí apod. Poznamenávám jen, že tato frekvence odpovídá infrazvuku. Z několika dalších 
možností využití pyramidálních komplexů a prostorů pod nimi mě zaujala možnost: 
"Komplexy mohly sloužit také jako generátory elektrické energie podobné vodním 
elektrárnám. Elektrická energie v nich vyrobená, mohla být např. v určitém frekvenčním 
pásmu vysílaná na oběžnou dráhu Země, odkud mohla být distribuována dál anebo zpět na 
různá místa na Zemi."  
 
V komentáři se omezím je na to, že hydroelektrárna využívá energii tekoucí vody. Voda v 
podzemí pod pyramidami byla nejspíš původně z Nilu a mohla odtékat zase jedině do Nilu, a 
to při jeho nepatrném spádu a obrovskému kolísání hladiny v této oblasti byl asi problém. 
Nejspíš při záplavě voda natekla dovnitř a při poklesu hladiny se vypouštěla nějakým 
kanálem níž po proudu. Takže celé zařízení tedy pracovalo asi dvakrát za rok. A vykopat kvůli 
tomu takovýto komplex chodeb v poměrně tvrdé Gízské plošině, to byla přímo vzorová 
ukázka mrhání prostředky tehdejší prý vyspělé civilizace..  
 
Pokud se Vám zdá záhad kolem pyramid málo, tak prý je jich asi 100 v utajované zóně v 
Číně.  
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http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004031935 uvádí mimo jiné:  
 
Snad nejzáhadnější je tzv. Bílá pyramida poblíž hory Li, 40 kilometrů východně od císařského 
hlavního města Sien-jang, dnešního Sianu, která má být 300 metrů vysoká a jméno jí dal 
německý badatel Hartwig Hausdorf, který o ní vydal knihu Die Weisse Pyramide. V roce 1994 
uskutečnil do oblasti dvě výpravy. Většina pyramid, které byly prozkoumány, není z kamene, 
ale z hliněných bloků, vysušených na slunci, které během věků ztvrdly na kámen. Stáří 
pyramid se odhaduje na 4500 - 5000 let. Ve svém popisu uvádí Hausdorf i legendu - ve Velké 
bílé pyramidě by se měla skrývat i hrobka Prvního císaře Š-chuang-ti, který zemřel roku 210 
př. n. l. Na hrobce tehdy mělo podle kronik pracovat až na 700 000 dělníků.  
 
Komentář: Tuto pyramidu a zřejmě ani další na satelitních snímcích nenajdeme. Byla prý 
zasypána hlínou a zatravněna. Profesor Davidovits soudí, že také zikuraty v Mezopotámii byly 
stavěny z geopolymerů, které mají být pevnější, než na slunci sušené cihly. Babylonská věž, 
jak známo, spadla. Takže asi pevná nebyla.  
 
 
Pyramidologie - další pokračování  
 
Kniha J. Richter "Pyramidy bez záhad" uvádí na str. 19. tři druhy tzv. radiosterických vln z 
modelů pyramid. 

 Energie elektrická - emitovaná vrcholkem. 
 Energie magnetická - záření bočních stěn. 
 Energie mentální - tzv. faktor pointinga, který má mumifikační účinek. 

Model pyramidy umožňuje likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích.  
 
Komentář: Využívat mentální energii (to je duševní, myšlenkovou) energii, která mumifikuje, 
to je přímo návod k sebevraždě. Zemské záření (terestriální) je radioaktivního původu a u nás 
představuje 19%, to je 0,46 mSv (milisievertů) z celkového 2,4 mSv, kterému jme u nás 
průměrně vystaveni. Infračervené tepelné záření Země je delší než 3 μm - je pociťováno jako 
teplo. Země vyzařuje v pásmu infračervených vln, do vesmíru se dostávají zvláště vlnové 
délky 5, 10 a 20 μm, vlnové délky mezi tím jsou silně pohlcovány skleníkovými plyny.  
 
Str. 22. Barvy radiostetických vln nemají nic společného s barvami vyskytujícími se v přírodě 
(myslí se fialová až červená barva spektra světla). Vlnové délky adiostetických vln jsou 
barvami těchto vln (myslí se vln emitovaných pyramidou).  
 
Komentář: Nejvíce pozoruhodné je, že pyramidální radiostetické barevné vlny jsou dány 
vlnovou délkou, která je ale u všech stejná - 21 cm! (viz str. 23). To lze pochopit jedině s 
hlavou pod modelem pyramidy.  
 
Str. 23. Energie pyramid může být užitečná i při chomoterapii, tedy léčení barvami... 
Množství energie emitované modelem pyramidy je závislé na jejích rozměrech. Délka vln je 
vždy 21 cm a je stálá.  
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Komentář: Vlnová délka 21 cm odpovídá rádiovému záření atomárního vodíku ve vesmíru. 
To, že na stejné vlnové délce vyzařuje atomární vodík ve vesmíru a pyramida, je vskutku 
nepochopitelné. Zatím nikdo nezpochybnil vztah L. de Broglieho λ = h/m, kde h je Planckova 
konstanta a m hmotnost. Tento vztah vyjadřuje, že i částice mají povahu vlnění, jehož vlnová 
délka je nepřímo úměrná hmotnosti. Barva viditelného spektra od fialové po červenou 
odpovídá asi 380-780 nm, je tedy různá pro různé barvy, zatímco se v uvedené knize uvádí je 
délka vln je konstantní - 21 cm. Není tedy jasné, o jaké barvy se jedná, viditelné asi nebudou. 
Léčení barvami se jmenuje chromoterapie (ne uvedená chomoterapie) - léčení barvami a 
pyramidální energií se shoduje působením třeba v barvě zelené, která uklidňuje. To uklidnilo 
i mě. Na vířivé bazény nemám, tak jsem z jejich stránky pobral docela rozumné informace o 
barvách a auře. 
http://www.virive-bazeny.cz/chromoterapie-aneb-kdyz-barvy-leci/  
 
Aura - fenomén bioenergetického vyzařování - patří mezi jevy, jejichž existence je potvrzena 
vědeckými důkazy. Kirlianova fotografie - Semjon Kirlian koncem třicátých let minulého 
století objevil způsob fotografování aury - slabých světelných výbojů, k nimž docházelo mezi 
kůží pacienta a elektrodou, fotografování aury ve vyskofrekvenčním elektrickém poli. 
Organismy jsou obklopeny zářivým obalem. Záření zdravých rostlin se liší od záření rostlin 
nemocných. U lidí se aura různí podle duševního stavu. Zářivý obal fotografovaných těl 
odpovídá jejich "životní energii".  
 
 
V uvedené knize [4] "Pyramidy bez záhad" str. 9 a dále 96-97 se odvolávají na amerického 
jasnovidce E.Cayceho - Velká pyramida se stavěla 100 let v období 10 490- 10 390 př.n.l. V té 
době žil Hermes a Ra. Pyramida byla postavena s využitím antigravitačních sil, které umožnily 
přepravovat náklady vzduchem. Vědecká tvrzení o stavbě pyramid jsou nevědecká a jsou 
výsměchem zdravého rozumu. Tvrzení archeologů jsou až příliš naivní. Linie ke vchodu do 
Velké pyramidy vedou k Polárce, kam se dostane každá lidská duše. Malý vůz se na obloze 
postupně mění, až bude tato změna viditelná, budou se reinkarnovat duše z Atlantidy, 
Lemure, civilizací La, Ur a Da. To je zaznamenáno v pyramidě. V pyramidě jsou všechny 
záznamy a předpovědi od doby kněze Ra až do doby, kdy došlo ke změně pólů a druhému 
příchodu Prince Míru (tj. Krista?).  
 
Komentář: Tak je to v té knize na poslední stránce i tím otazníkem na konci, který asi patří 
hlavně ke změně pólů - myslí se skutečně převrácení pólů osy rotace. A lze si položit ještě 
jednu otázku - mělo cenu tu knihu číst? Asi ano, ukazuje totiž zpětně prokazatelně špatnou 
předpověď, z níž můžeme usuzovat i kvalitu dalších.  
 
Uvedená kniha [4], str. 13: Pyramidologové měřili chodby a schody v pyramidě v palcích: 

 1914 palců do malého sálu odpovídá začátku 1. světové války. 
 1939 palců do velkého sálu odpovídá začátku 2.světové války. 
 1999 palců je vzdálenost k hluboké šachtě- to předpovídá konec světa (kniha je u nás 

vydána r. 1995). Zbytky lidstva budou žít jako v době kamenné a bronzové. První 
zmizí New York, dále postupně Kalifornie a Los Angeles. Třetí Antikrist, který způsobí 

http://www.virive-bazeny.cz/chromoterapie-aneb-kdyz-barvy-leci/


 

 

zničení civilizace zbraněmi hromadného ničení se už narodil. Armády se sejdou u 
Velké pyramidy. První Antikrist byl Napoleon a druhý Hitler. 

K této předpovědi jsem připravil dole malý dodatek z rodící se vědy zvané studnologie.  
 
Perlou v knize [4] "Pyramidy bez záhad" je vyjádření, že kosmická bioenergie působí takřka 
kolmo na stěny pyramidy. Na jednu stěnu snad kolmo nějaký vektor působit může, ale na 
všechny těžko. Hlavní potíž nastane, když uvážíme rotaci Země a její oběh kolem Slunce. 
Kosmická bioenergie se prostě musí točit jako tornádo, aby stihala dopadat kolmo alespoň 
na jednu stěnu. Pravotočivá rotace vektorů elektrického i magnetického pole odpovídá 
Maxwellovým rovnicím (J.C. Maxwell, 1831-1879). Vektor magnetického pole je kolmý k 
vektoru pole elektrického a oba jsou kolmé k vektoru rychlosti šíření vlnění. Takže když 
přijmeme, že působí takřka kolmo na stěny pyramidy, může to být takřka pravda po nějaký 
takřka nepatrný zlomek sekundy.  
 
Kniha Luc Bürgin: Utajené poklady archeologie, Brána, 2000, uvádí na str. 119-123 - vzorky 
pro datování radiokarbonovou metodou s C-14 odebrané v roce 1984 a zveřejněné 1987 
ukazují minimálně 400 let posun nazpět při stavbě velkých pyramid.  
 
Komentář: Jedná se o zbytky dřevěného uhlí z okolí pyramid a přímý vztah k pyramidám lze 
zpochybnit. Nehledě na to, že 400 let není zásadní spor s egyptology a datování má své meze 
rozptylu hodnot. Zásadní spor je o pokladech údajně ukrytých v tajné chodbě Velké 
pyramidy, která je prý z jižní strany, a kde podle arabského spisu jistý Sarid nechal ukrýt 
poklady před potopou. Má tam být nerezavějící železo, zbraně, sklo, astronomické údaje. 
Americký archeolog J.O. Kinnaman, člen svobodných zednářů, prý nalezl tento vchod do 
chodby, kde jsou ukryty tajemství kultury z oblasti Atlantiku. Z nich vyvodil, že pyramidy byly 
postaveny před 45 000 roky. Kinnaman prý na vlastní oči viděl antigravitační zařízení. V 
archeologově závěti prý je popsána poloha jižního vchodu do pyramidy:  
 
Komentář: Pozoruhodné je, jak na místě a rychle Kinnaman vyluštil staré texty (těžko byly 
Egyptské) a poznal antigravitační zařízení - nikdo totiž netuší, jak by mohlo toto zařízení 
vypadat a archeolog to může tušit hůř, než třeba fyzik. Také mě zaujalo, že při objevu v té 
době asi sedmdesátiletý archeolog prokázal nesmírnou rychlost a nikdo si nevšiml, že pronikl 
do pyramidy, která je neustále obklopena návštěvníky. V roce 1993 byla zkoumána robotem 
úzká chodba vzhůru z komory královen. Byly nalezeny kamenné dveře s měděným kováním. 
Pod dveřmi je malá škvíra. To se shoduje s údaji prof. Vernera. Egypt nedal povolení k 
dalšímu zkoumání.  
 
 
Kniha [3] Richter Johan: "Pyramidy bez záhad , Eko-konzult, 1998" zabývající se pyramidologií 
ukazuje podivuhodné vlastnosti pyramid a jejich modelů. Pyramidální energie umožní 
tlustým zhubnout, ale i hubeným přiměřeně zesílit. To nepotřebuje otřepaný a ne zrovna 
spisovný slogan, že "tlustý budou hubený a hubený budou studený", tomu lze klidně uvěřit. 
Když budeme opravdu usilovat, můžeme dosáhnout optimální váhy i bez modelu pyramidy. 
Pokud hledáme jakési vysvětlení působení pyramid na člověka, najdeme je v knize:  
 
[9] Hanuš, Jaroslav: Tajemné pyramidy ve službách člověka, Pragma, 2001. Na str. 97 se 



 

 

kniha odkazuje na MUDr. Palisu, DrSc. - ten říká, že medicína zná poškození homeostázy - 
oslabení organizmu. Pyramidou se přináší nárůst energie, zlepšení regenerace, může se léčit 
nespavost. Na str. 123 se vysvětluje vliv barev na lidský organizmus. Tělo se skládá z bilionů 
buněk a vysílá své informace na nosné vlně, která leží v rozpětí infračerveného a 
ultrafialového světla. Každá buňka má své vlastní chvění. Pokud dodáme elektrické kmity, 
které souhlasí s kmitočtem buněk, dojde k rezonanci a přenosu největšího množství energie. 
Smyslem léčení barevnou energií je podpora vlastních kmitů buněk dodáním jakýchsi 
barevných kmitů. Rezonancí se povzbuzují a harmonizují přirozené léčivé síly v těle. Takže to 
má být kořen odlišného působení - zklidnění nebo dodání energie, podpora hubnutí nebo 
tloustnutí - vše směřuje k optimálnímu nastavení těla. Mohu poznamenat, že to rezonanci ve 
fyzice neodporuje, spíše naopak. Jen je otázka, jak se tyto prvotní kmity buněk generují a 
projevují. Hodně podstatné je tomu věřit, pak efekt placeba pomůže, i kdyby skutečné účinky 
fyzikální podstaty byly nulové.  
 
Kniha obsahuje i celostránkovou reklamu firmy ROSA plus, s.r.o., která dodává modely 
pyramid od 20 cm asi za pouhých 300 Kč až po 250 cm asi za 4 000 Kč. Modely pyramid 
mohou být z různého materiálu - od křišťálu, přes kovové modely z trubek, modely z 
kartonového papíru a dokonce i z PVC fólie - pobyt v takovém pyramidovém stanu by asi 
odpůrci ftalátových změkčovadel nepřijali. Nejčastější jsou modely z měděných trubek, které 
však jsou spojeny plastovými držáky v rohu. Pokud intuitivně očekáváte oslabení účinků u v 
rohu přerušených trubek, buďte v klidu, pyramida prý může být i z dřevěných latí. Není to ale 
časté, nejspíš jsou obavy, že by někdo tou latí přetáhl dodavatele tohoto zařízení na místo 
reklamace.  
 
Kniha je zpracována svědomitě a s rozumným pohledem na mumifikaci, konzervaci potravin 
a léčebné působení pyramid, třeba i na odstínění geopatogenních zón. Autor se pokouší 
dodat i objektivní výsledky. Zaujala mě zvláště přeměna vína na šampaňské nebo dobíjení 
monočlánkových baterií - zhruba při 1,4 V prý dojde k nabití a napětí se zvýší asi o 0,01 V. 
Nebo orientace pyramidy ve směru na sever lze dosáhnout podle rychlosti tuhnutí medu pod 
pyramidou - to je přímo sladká odměna za bádání. Opravdové překvapení jsem našel na str. 
70: Model pyramidy velký asi 40 cm namíříme silovým polem na střed pokud možno plné 
benzínové nádrže a působíme asi 72 hodin. Dodá se energie, která způsobí úsporu 11,9 % 
benzínu na 100 km.  
 
Komentář: Když už se udávají úspory v %, tak to snad platí na jakoukoli vzdálenost. A je 
takřka po ropné krizi.  
 
Závěr knihy je zcela v duchu záhad: Dne 12. ledna 1990 se objevilo UFO na Cheopsovou 
pyramidou, vyjmulo zpod kamenné kostky černou krabičku a zmizelo. Dánští a francouzští 
archeologové ho nafilmovali, snímky jsou přeexponované, ale UFO je trochu vidět, není to 
podvrh - garantuje očitý svědek archeolog Dr. J.Claire. Radary v Káhiře zaznamenaly vlet 
neznámého objektu.  
 
Komentář: Pokud UFO odvezlo tajemnou černou skříňku, tak už nás mají přečtené a 
nehodlají zasahovat. Museli by jednat s našimi politiky, a to rozumně vzdali předem.  
 
 



 

 

Jasnovidec Edgar Cayce (1877-1945)  
 
Kniha [8] : "Edgar Cayce odpovídá", Eko-konzult, 2000, je také zdrojem 
informací o vyspělé staré civilizaci Atlantidy a stavbě pyramid. Očekával 
jsem, že tato kniha bude plná podobných neuvěřitelných sdělení, ale 
většina knihy obsahuje výběr velmi rozumných a krátkých odpovědi 
známého amerického jasnovidce na otázky ze všech oborů lidského 
života. Je v souladu s křesťanským smýšlením konání dobra, vykonání 
dobrého skutku každý den, pomoci nemocným. Vyzývá k obětavosti 
hlavně vzhledem ke svým nejbližším, se kterými se denně setkáváme. 
Odpovědi jsou číslovány podle pořadového čísla (jasnovidec byl pilný - 
nejvyšší číslo, které jsem namátkou našel je 5335), druhé číslo je 
pořadové číslo odpovědi téže osobě - obvykle jde několik nebo několik 
desítek odpovědí. Výběr odpovědí seřazených podle témat je dobrý (podle jiných sdělení se 
vztahovalo asi 20% Cayceho odpovědí k Atlantidě a Egyptu) a mohu knihu doporučit při 
vychýlených vztazích a plotýnkách. Ani to, že švýcarského hoteliéra a spisovatele Dänikena 
vydává kniha za německého badatele, mě neodradilo. Je uváděn v důvěryhodné souvislosti s 
tím, že v roce 1898 byl v Sakkáře objeven model letadla z doby starého Egypta se svislým 
kormidlem (což vylučuje záměnu s ptáky).  
 
Cayce má celkově názory, které nesdílím: 

 Prvotní je astrální duše, v Atlantidě vznikla nehmotná duše, vznik lidských ras po 
katastrofě Atlantidy nastal v Gobi, v Indii, v Karpatech, v Andách a v Africe. 

 Vyspělá civilizace v Atlantidě používala mimo jiné i letadla 
 Při katastrofickém kataklyzmatu došlo k převrácení zemské osy rotace. 

Edgar Cayce (1877-1945) má na Gogole.com přes 1 milion odkazů a v češtině bylo vydáno 
mnoho jeho knih, zvláště v nakladatelství Eko-konzult. V češtině na internetu lze najít třeba:  
http://sirver.neutral.cz/EE/clanky.php?id=761 - životopis a hlavní údaje. 
http://poltergeist.zjihlavy.cz/view.php?cisloclanku=2007050012 - Cayceho názory na Sfingu.  
 
 
Může pyramida změnit magnetické a elektrické vlastnosti prostředí?  
 
Ano, ale nepatrně. Denně se setkáváme s mnohem silnějším elektrickým a magnetickým 
polem. Vliv modelů na zdraví a případné léčivé účinky jsou asi převážně psychického rázu.  
 
Permeabilita - materiálová konstanta charakterizující magnetické vlastnosti prostředí. 
Permeabilita vakua µ0 = 1,2566.10-6 [N/A2], B = µ.H (B je magnetická indukce, H – intenzita 
magnetického pole). Relativní permeabilita vzduchu má hodnotu µr = 1,000 000 3. Silové 
působení magnetického pole tedy závisí i na permeabilitě - to je magnetických vlastnostech 
prostředí. Rozdíly jsou však u většiny látek nepatrné - několik miliontin až několik set 
miliontin rozdílu proti 1, výjimku tvoří feromagnetické látky - lité železo až µr = 3 000. Ferity 
mají až µr = 100 000. Magnetické vlastnosti prostředí uvnitř pyramid budou tedy minimálně 
změněny. A je otázka, zda změny magnetického pole jsou tak zásadní pro člověka. Změny 
magnetického pole představují třeba opakované přelety letadel přes oblast pólů, pobyt 
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poblíž televizních vysílačů, v blízkosti monitorů CRT, kde vychylování elektronového svazku 
se může dít právě magnetickým polem. Nedávno do zkušebního režimu spuštěný obří 
urychlovač CERN poblíž Ženevy - jeho 27 km dlouhý kruhový tunel obsahuje přes 1600 
elektromagnetů (složených z více segmentů), z nichž většina váží přes 35 tun a zabírá plochu 
poloviny basketbalového hřiště. Tyto magnety mají za úkol urychlené částice zakřivovat do 
kruhové dráhy. Celkový počet magnetů v urychlovači se uvádí 9 593. Urychlovač je zhruba 
100 m pod zemí (50 m - 175 m), nad ním jsou vesnice a sotva 2 km daleko odtud je 
mezinárodní ženevské letiště. V dřívějším urychlovači pracovali zaměstnanci i 10 let v 
sousedství silných pulzních polí a na nic si nestěžovali, jen s nostalgií pozorovali rušení 
zařízení, se kterým se za léta sžili. Americký urychlovač Fermilab u Chicaga je také pod zemí a 
nad ním se pase stádo bizonů. Přes jiný podzemní urychlovač v Kalifornii vede dálnice. 
Mobilní telefony, sluchátka a většina elektrických zařízení, kterými protéká proud, generují 
elektromagnetické pole. Jsme jejich výrobci ujišťování, že škodlivé účinky jsou minimální. 
Proč tedy přičítat nepatrným změnám magnetického pole pod modely pyramid podstatné 
účinky? 
Permeabilita hornin je chápána také jinak - v souvislosti s propustností jako póry, trhliny a 
jiné oslabené zóny.  
 
Permitivita - materiálová konstanta charakterizující elektrické vlastnosti prostředí. 
Permitivita vakua ε0 = 8,85.10-12 [F/m], relativní permitivita vzduchu je εr = 1,00054. Silové 
působení elektrického pole tedy závisí i na permitivitě - to je na elektrických vlastnostech 
prostředí. Relativní permitivita křemene je εr = 4,4, u slídy je εr= 6-8. To znamená, že silové 
působení uvnitř hornin bude několikrát větší. Jenomže silná elektrostatická pole nás 
obklopují z monitorů CRT, kde je až 25 000 V. Nejvýznamnějším účinkem těchto monitorů 
počítačů na zdraví je nejspíš to, že máme nos přímo v oblaku mikroskopického prachu, který 
může podporovat alergie. Vysoká stavba pyramidy může hromadit elektrostatický náboj - to 
není žádný objev, na tomto principu fungují bleskosvody, kdy proti výboji blesku srší výboj 
naproti. Nehledě na to, účinky modelů pyramid mají být největší uvnitř v jedné třetině výšky 
pyramidy. A u kovových modelů lze počítat s efektem Faradayovy klece, kde elektrické pole 
uvnitř je nulové. To platí, když kovová plocha je uzavřená, třeba auto nebo hustější síťka. 
Modely pyramid mívají v rozích plastové "návleky" na trubky, které jsou přerušené, takže 
efekt Faradayovy klece bude nejistý.  
 
Ostření žiletek pomocí modelu pyramidy 
Ostření žiletek pomocí modelu pyramidy podle patentu Ing. Karla Drbala z roku 1959 jsem 
kdysi zkoušel. Myslím, že to mohlo fungovat u žiletek zn. Vítěz, které se dělaly z pancířů 
válečných tanků. Vyjmutí žiletky, její otření hadříkem a orientace podle geomagnetických 
pólů, je podstatný zásah proti ponechání žiletky v držátku žiletek ve vlhku. Mikroskopické 
korozi může bránit neproměnné prostředí uvnitř pyramidy. Dnešní žiletky už sklony ke korozi 
nemají a účinek asi bude slabší.  
 
Mumifikační účinky pyramid 
Tyto účinky snad ani nikdo nepopírá, ale příčiny tak jasné nejsou. Prostředí uvnitř pyramid v 
Egyptě je velmi stabilizované teplotou a nízkou vlhkostí - už jen 27 m hloubky pod zemí stačí 
k eliminaci rozdílů teplot mezi ročními obdobími. Délka chodeb pyramid je desítky metrů, 
nebyla prakticky větrána, takže nedocházelo ani ke změnám relativní vlhkosti a vzniku 
kondenzační vody. Nedostatek vody je podstatným mumifikačním faktorem a nejspíš i 



 

 

antibaktericidním. Můžeme si i představit, že uvnitř dolů směřujících chodeb se držela i vyšší 
koncentrace všudypřítomného radonu, který má asi 7,8 x větší hustotu, než vzduch. Rovněž 
vysušování a konzervace potravin uvnitř modelů pyramid s velkými plochami může souviset s 
tvarem modelu pyramidy zabraňujícímu úniku vzduchu horem, takže vysychání probíhá za 
rovnoměrné vlhkosti vzduchu. Naproti tomu vydechování do prostoru modelu pyramidy 
může především omezit přístup zdravého vzduchu, takže jakýsi útlum mysli může nastat. Pak 
už je jen otázka, jaký účinek tomuto útlumu a zklidnění přisoudíme. Třeba léčebný. Pro 
léčebné účely se ovšem používají i trubkové modely.  
 
Konzervační účinky modelů pyramid 
Konzervační účinky na potraviny, zvýšení jejich životnosti a zlepšení chuti je popisováno 
podrobně a důvěryhodně v knize [9] Hanuš, Jaroslav: Tajemné pyramidy ve službách člověka. 
O vysvětlení tohoto působení se nebudu pokoušet. Připomínám jen, že podmínky pro 
biochemické děje řízené enzymy jsou přísně specifické a i poměrně malý zásah do těchto 
podmínek může vyvolat změny - některé reakce se podpoří, jiné potlačí. Enzymů je obrovské 
množství a závisí na nich veškerý život - jen v těle bakterie je jich řádově 2 000.  
 
 
Pyramidologie a studnologie  
 
Pyramidy u nás nemáme, a tak zatímco čeští vědci pracující v Egyptě si získali mezinárodní 
věhlas, u nás se rodí nový obor, který má mnohé analogie s pyramidologií. Zakladatelem 
studnologie je mladý český vědec RNDr. Nguyen Dong Studnička. Jak napsal český týdeník 
Hanoj Respekt, zhodnotil tento vědec své předpoklady - českou tvořivost a asijskou 
houževnatost. Nedal se strhnout k české malosti, ke které často zbytečně inklinujeme, ani k 
velikášství, ke kterému směřuje Evropská unie. Studny vysekané ve skále vzdorují času lépe 
než hrady, kostely nebo mosty. Dá se očekávat, že tajné vědomosti byly uloženy právě do 
nich. Nejvhodnějším objektem zkoumání je studně na Karlštejně, která je vytesána na 
vápencovém podloží českého krasu. Průvodci na Karlštejně říkají u studny, že je hluboká asi 
80m (Wikipedie uvádí 84 m) a že do ní prosakuje voda z Berounky. Průvodci nalijí do studně z 
konvice vodu, která padá skutečně dlouho - méně než 4 vteřiny ani padat nemůže. Odkaz 
http://www.kultura21.cz/content/view/65/120/ uvádí: Kutnohorští havíři vrtali do hloubky 
téměř 80 metrů, ale nenarazili ani na kapičku vody. Proto museli vytvořit kanál, kterým byla 
do studny přiváděna voda z nedalekého potoka. O tomto tajemství věděli jen král a purkrabí. 
Všichni dělníci, kteří na kanálu pracovali, byli popraveni, aby to nemohli nikomu prozradit. V 
dobách obléhání by bylo možné odklonit koryto potoka nebo vodu otrávit. 

 Pyramidologové tvrdí, že obvod podstavy Velké pyramidy dělený dvojnásobkem 
výšky je roven číslu pí (3,14). Studna na Karlštejně má kruhovité roubení, jehož obvod 
dělený průměrem je roven 3,14. To přibližně platí u každé studně v Čechách a nejspíš 
všude na světě. 

 Pyramidologové tentokrát shodně s egyptology tvrdí, že z chodby Velké pyramidy je 
možné pozorovat kulminaci Síria, což se využívalo k předpovědi začátku Nilských 
záplav. Moc logiky v tom nevidím, nejdřív někdo musel tuto souvislost chápat a znát, 
pak mohl podle toho už vcelku zbytečně stavět chodbu v pyramidě. Studny u nás (a 
nejspíš i na Karlštejně) mají jinou obdivuhodnou vlastnost, je z nich možno pozorovat 

http://www.kultura21.cz/content/view/65/120/


 

 

v létě hvězdu nad hlavou Vegu. Kopat kvůli tomu studnu je asi zbytečné, stačí v létě 
zvednout hlavu. 

 Karel IV. podléhal mystice, známo je symetrické datum a čas založení Karlova mostu 
1347, 9.7 v 4:31 ráno. Karlštejn leží v krasové oblasti s převážně vápencovým 
podložím. Byl budován údajně 7 let (ale založen 1348 a otevřen 1357) a současně se 
stavbou byla ve skále kopána studna. Rychlost kopání 84 m/ 7*300 dní = 4 cm za den 
je malá a těžko pochopitelná, i když ve studni mohlo současně hloubit kámen jen 
několik lidí a možná jen jeden. Důvod, proč se hloubila pomalu je podle studnologie v 
tom, že jsou v ní uloženy poznatky tehdejší vědy a proroctví, která se vztahují k naší 
zemi. Předpokládá se, že Karel IV. poskytl po zničení řádu Templářů ve Francii 
některým templářům pomoc a ukrýval možná na Karlštejně i tolik hledaný Svatý grál. 
Pro pochopení záseků, které jsou vyznačeny ve studní, je třeba požít tzv. Karlův 
posvátný loket, to je 2,3 cm. Nebyla to délka lokte, ale šířka obtisku lokte v hlíně, o 
kterou se opíral, když držel v ruce pohár s vínem... 

 Hloubka studně pro mírně kolísající hladinu vody odpovídá asi době 3500 let, což je 
doba, která souhlasí s mayským kalendářem, a naznačuje konec světa. Záseky ve 
stěně studně zachycují všechny osudové osmičky naší země. Najdeme zde založení 
Univerzity Karlovy 1348, rok úmrtí Karla IV 1378, rok 1618 i 1648, 1848, 1918, 1938, 
1948, 1968. Dokonce i rok 2008, což je spojováno s naším předsednictvím v EU. 
Postranní chodbička počínající rokem 1974 patrně symbolizuje objev tunelování. 
Obrovský zásek kolem roku 2012 dává za pravdu těm, kdož tento rok spojují s 
katastrofami všeho druhu a se zásadními změnami, včetně globálního oteplení a 
roztátí Arktického ledu v létě. 

 Dr. Studnička se od dětství zajímal o studně a jeho přezdívka Studna připomíná 
příběh Champolliona, kterému říkali Egypťan, protože už v mládí tvrdil, že rozluští 
egyptské hieroglyfy a skutečně to dokázal. Dr. Studnička vyvrátil laické názory, že 
studna se hloubila pomocí leptání vápence kyselým vínem. Češi jsou prostě příliš 
ovlivněni Nerudou a jeho Buškem z Velhartic. Není pravda, že české kyselé víno 
nechával Karel IV. lít do studně, dokud mu Bušek nevysvětlil, že víno je jak náš lid - 
zprvu trpké zdá se, ale roste po své osobité kráse. A přitiskneš-li k němu ret, tak 
neodtrhneš více. Nicméně Karel IV. přitiskl ret ke čtyřem manželkám, ani jedna 
nebyla Češka. Otec vlasti měl výdrž, tři manželky předčasně zemřely a Karel IV. se 
třikrát předčasně po několika měsících znovu oženil. 

 
Klub skeptiků se staví skepticky k magických vlastnostem pyramid  
 
Jejich odkaz na pyramidologii je na: 
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189080
561&heslo=Pyramidologie  
 
Egyptské pyramidy budily už od starověku zájem historiků i veřejnosti, a spekulovalo se o 
jejich tvůrcích i jejich významu. Ale teprve od poloviny minulého století se pyramid ujali 
moderní "záhadologové", přisoudili jim schopnost kumulovat a vydávat energii a začali tento 
nápad bohatě využívat komerčně. Pyramidy podle nich mají magickou moc, protože jsou 
"obrovským tvarovým zářičem, ozvěnou univerza a probíhají v nich dosud nevyjasněné 
energetické reakce, určované tvarem pyramidy". Obilí, vložené do pyramidy, rychleji klíčí, 
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ovoce rychle zraje, zlepšuje se chuť potravin, sušené byliny mají větší moc, bakterie a viry v 
pyramidě nepřežijí. Francouz M. Bovis v r.1930 objevil, že zvířata, která se dostanou do 
pyramidy, rychle hynou, ale nerozpadnou se, mumifikují se. Úžasné jsou i léčivé účinky, stačí 
zavřít se na nějakou dobu do pyramidy a odstraní se potíže psychické i choroby somatické. 
Infekční choroby pominou, když se osoba uloží do třetiny výšky pyramidy hlavou na sever. 
Podle ing. Janči, českého léčitele, se v pyramidách zastaví rakovinné bujení. Účinné jsou 
pyramidy malé i velké. Malé se nosí jako amulety, větší se nosí třeba jako zdravotní klobouky 
a ty největší dosahují výšky patrového domu a mají zřejmě funkci modliteben. Na objevování 
schopností pyramid se podílel i jeden Čech a stal se světoznámým. Byl to radioinženýr Karel 
Drbal, který objevil, že uvnitř pyramid je možno ostřit žiletky. Jeho vynález, "Faraonův 
přístroj na ostření žiletek", byl dokonce v r. 1959 patentován pod číslem 91304 v České 
republice. Po r. 1989 rozkvetla v ČR pyramidománie do mimořádné šíře, jednak zásluhou 
desítek parapsychologických publikací a nabídky různých výrobků ve tvaru pyramidy na 
esoterických výstavách, ale i stavbou a mediální propagací velkých pyramid. Jedna z nich, 
vysoká 14 m, vyrostla r. 2004 na Šumavě. Byla schválena městským úřadem ve Vimperku 
přes odpor egyptologů, ekologů i skeptiků. Vybudoval ji rusko-izraelský podnikatel Anatolij 
Iaguiaev. Bude v ní experimentovat s klíčením semen a lidé se v ní budou léčit, meditovat, 
relaxovat.  
 
Hodnocení podle Sysifos: Pyramidám, resp. jejich typickému tvaru nelze přisuzovat žádný 
zvláštní význam, nehledě k tomu, že egyptské pyramidy nemají stejný tvar a sklon stěn. 
(Ostatně ani pan Drbal nepokládal dodržení rozměrů za podstatné.) Přes to, že jde o pouhý 
výmysl, rozšířený pseudovědci a senzacechtivými médii, stále znovu se objevují pokusy 
prokázat a využívat magické schopnosti pyramid, schopnost kumulovat energii i schopnosti 
léčebné, nebo stejně naivní pokusy zvláštní vlastnosti pyramid popřít. Známým je pokus 
"Francouzského výboru pro výzkum paranormálních fenoménů" na mezinárodní výstavě v 
Lille v r. 1986. Pokus byl proveden se sedmi láhvemi mladého vzácného vína, které byly 
vloženy do velké pyramidy z plexiskla, aby víno rychle dozrálo. Po skončení výstavy víno 
porovnali zaslepeně s kontrolními vzorky zkušení úřední ochutnavači. Rozdíl mezi víny 
samozřejmě nenašli. Že jsou takové pokusy zcela zbytečné, je zřejmé, protože neexistuje 
nejmenší fyzikální nebo jiný důvod, proč by měla mít pyramida udávané schopnosti. Víra v 
účinnost a magické schopnosti pyramid je vzorovou ukázkou lehkověrnosti, resp. 
manipulovatelnosti a sugestibility člověka, zjednodušeně řečeno hlouposti lidí.  
 
Následuje můj komentář k tomuto sdělení společnosti Sysifos, která se prezentuje jak klub 
skeptiků. Jsem ještě větší skeptik, než oni. Důkaz francouzských výzkumníků paranormálních 
jevů se sedmi lahvemi vína a úředními ochutnavači, to jsem nějak nevychutnal. Těžko lze 
najít více subjektivní pokus. 
Zkoumání paranormálních jevů, mezi něž účinek pyramid můžeme zařadit, je regulérní věda. 
Některé paranormální jevy (neobyčejné schopnosti, např. vnímání), jejichž podstatu 
neznáme, jsou dobře měřitelné.  
 
 
Souvisí účinky pyramid s paranormálními jevy?  
 
Nejspíš nesouvisí.  
 



 

 

Kniha H. Eysenk a C. Sargent: "Objasněné záhady - Tajemství paranormálních jevů", Knižní 
klub, 1994, popisuje vědecké pokusy s mimo smyslovým vnímáním (MSV) a psychokinezí 
(PK).  
 
MSV (mimo smyslové vnímání) 

 Telepatie (přenášení informací od člověka k člověku na dálku) 
 Jasnozření (zjišťování informací o objektu nebo událostech na dálku) 
 Prekognice (informace o budoucích událostech) - předvídání (chápáno v běžném 

smyslu jako jasnovidectví) 

PK (psychokineze) - mysl ovládá (tvaruje nebo přenáší) hmotu nebo jiné lidi. 
Pavel Štěpánek, nenápadný bankovní úředník z Prahy byl mnohokrát testován zhruba během 
10 let od r. 1962. Při hádání karet zelená/bílá ukrytých obálce a později ještě v dalším obalu 
dosahoval 57% až 71% úspěšných odpovědí, což odporuje statistice 50%. Představuje to 
náhodnou pravděpodobnost až k 1: 200 000 000. Rozumím tomu tak, že při skutečně 
náhodných pokusech by těchto 71% bylo dosaženo až po 200 milionech náhodných pokusů. 
Různých pokusů bylo vždy několik set, nejvýš myslím 2000 v jednom bloku. Zkoumaly ho 
týmy vědců, renomovaných psychologů u nás i v USA. Dostal se až do Guinessovy knihy 
rekordů. Obecně u lidí náhodně vybraných mají větší úspěšnost v obdobných testech lidé 
společenští, důvěřiví, spolupracující s těmi, kdo pokus provádějí. Vyhodnocení pokusů je 
nezávislé a provádí je jiný pracovník, který neví, koho se pokus týká. Lidé s mimořádně 
vysokou inteligencí (klub Mensa) mají nižší úspěšnost, patrně jsou pod vlivem skeptického 
přístupu k těmto paranormálním jevům. 
Psychokinezí lze poněkud ovlivnit i četnost čísla, které padne na kostce klouzající po 
nakloněné rovině. Nebo hromadně padající pingpongové míčky. 
Uvedená Eysenkova kniha [7] popisuje vědecky zkoumané pokusy vlivu psychokineze na 
biologické děje (růst bakterií, dobu uzdravení laboratorních krys apod.) Statisticky lze doložit, 
že lidé, kteří věří ve své uzdravení z těžké nemoci (třeba rakoviny), mají vyšší procenta 
přežití. Působení bioenergie z rukou léčitele snad ani zpochybňováno není, spíše jsou 
pochybnosti, jak to vysvětlit. Někteří léčitelé uvažují při léčení i minulé životy a reinkarnace. 
Ne každý těmto minulým životům uvěří. Podle data narození a raději nejmenované stránky 
internetu, jsem byl v minulém životě porodní bába v Ugandě. Na druhé straně páter 
František Ferda (1915-1991) měl vysokou úspěšnost diagnóz a léčebných doporučení podle 
pouhého data narození. Dokonce si ho pozval i Leonid Brežněv, když mu teklo do bot, a to 
takřka doslova, měl umělý vývod. Rakovina močového měchýře je prý častou nemocí 
válečných veteránů, což se přičítá vlivu oxidu dusičitého ze střelného prachu. 
Pokusil jsem se tedy doložit, že změny elektrického a magnetického pole uvnitř pyramidy 
principiálně existují, ale jsou nepatrné. Léčebné účinky jakéhokoliv zařízení, založeného na 
mimo smyslovém vnímání nebo psychokinezi, si zpochybnit ani vysvětlit nedovoluji. Ani 
slova: "Víra tvá tě uzdravila."  
 
 
Závěr  
 
Egyptologie už po staletí zkoumá historii země v okolí Nilu. Vědcům se již mnohé podařilo 
vysvětlit, ale stále zůstává prostor pro fantazii.  



 

 

 
Pokud se necháme své myšlenky ovlivnit starým Egyptem, můžeme začít od obrazu 
nehmotné duše (ba) vznášející se nad mrtvým tělem faraóna (viz obrazová příloha). Pak 
můžeme přejít k modelu pyramidy, který ostří patrně objektivně žiletky (patent z roku 1959). 
Český vynálezce Ing. Drbal to přičítá elektromagnetické a biokosmické energii. Myšlenkami 
se zastavíme u modelu snad letadla nalezeného v Sakkáře roku 1898 a u tajemné krabice 
odnesené snad UFO z Velké pyramidy roku 1990. 
 
Dál už je to čistá sci-fi. Zkráceně budu citovat nedávno zesnulého klasika tohoto žánru A.C. 
Clarka (16.12.1917- 19.3.2008) z jeho Prologu ke knize "3001: Poslední vesmírná odysea". 
Text je nepatrně upraven, jsou použity části vět a asi dvakrát pozměněn slovosled.  
 
"Říkejme jim Prvorození. Třebaže se ani zdaleka nepodobali lidem, byli přesto z masa a krve. 
A jakmile nabrali sil, začali se rozhlížet po druzích mezi hvězdami. A v celé Galaxii nenalezli 
nic drahocennějšího nad myšlení. Stali se rozsévači na hvězdných lánech, když průzkumná 
loď Prvorozených po cestě trvající celé tisíciletí vstoupila do Sluneční soustavy, konečně 
shlédla na Zemi. Pohráli si s osudy mnoha živočišných druhů, na souši i v oceánech. Byli 
trpěliví, nesmrtelní však dosud nebyli. Na Zemi se vzdouvaly a opět ustupovaly příkrovy ledu, 
vzdouvaly se a odlévaly přílivy civilizací napříč Galaxií, své vědění odkazovaly těm, kdo 
přicházeli po nich. Prapůvodní návštěvníci Země už dávno dosáhli hranic možnosti těl z masa 
a krve; jakmile se jejich stroje staly dokonalejšími než jejich tělesné schránky, nastal čas 
přemístit se do nich. Nejprve jejich mozky a poté již jen pouhé myšlenky se stěhovaly do 
jiskřivých domovů z kovu a krystalů. A v nich pak brázdili Galaxii. Kosmické lodi už nestavěli. 
Sami se jimi stávali, naučili se uchovávat navěky své myšlenky do mřížek znehybnělého 
záření. Proměnili se tak posléze v čistou energii. Stali se pány Galaxie. Třebaže se však takto 
osvobodili od tyranie hmoty, nezapomněli zcela na svůj původ, z něhož vzešli, podobně jako 
veškerá ostatní hmota nebyli zcela imunní nahlodávání Časem a jeho trpělivou, ani na 
okamžik nelenící služkou Entropií."  
 
 
Jak věda zkoumá "život věčný"?  
 
Úspěšně. Převratný objev přinesl tým českých a italských vědců. 
Podle http://zpravy.idnes.cz/mfdnesjako první dokázali vysušit buňky mrazem a úspěšně 
oživit (rehydrovat). Použili je k naklonování ovčích embryí. Objev týmu Josefa Fulky z 
Akademie věd v Praze by mohl pomoci při obnově rakovinou zasaženého orgánu, když před 
tím by se v mládí odebraly zdravé buňky třeba z ledviny u lidí s genetickými předpoklady pro 
tuto nemoc. Zatím bylo možno zmrazit z buněk s jádrem jen spermie. Dosavadní extremně 
hluboké zmrazení a uchovávání tkání v tekutém dusíku přináší rizika a je technicky náročné. 
Nová metoda umožní uchovávat konzervované buňky neomezeně dlouho. To by mělo 
umožnit třeba později po dalším zdokonalení metod vrátit do života ohrožená nebo vyhynulá 
zvířata - snad i mamuty.  
 
 
 Obrazová příloha (obsahuje 28 obrázků a schémat)    
 

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes
http://hledani.gnosis9.net/gallery.php?akce=galerie_ukaz&galerie_id=1


 

 

 
Tento článek navazuje volně na předchozí díly.  
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