
Proč si lidé po celém světě ve svých domovech a na svých 
zahradách stavějí nejrůznější pyramidální konstrukce? 
Proč vykopávky v Gíze střeží americká armáda? Proč je 
česnek vypěstovaný pod primitivní dřevěnou pyramidou 
dvakrát tak veliký jako ten, který rostl o kus dál na jiném 
záhoně, i když pěstitel garantuje, že se jedná o stejnou 
odrůdu, stejnou zeminu, stejné hnojení, stejnou záliv-
ku i stejnou dobu vzrůstu? Nevěříte? Každý si to může 
vyzkoušet, stačí na to 4 klacky sestavené podle vzoru 
Cheopse. Kde se tedy vzala ta životodárná a mnohdy 
uzdravující síla, která se koncentruje pod pyramidou?

jako energetické zařízení 2
Autor: Mgr. Radovan Šejvl

Pyramida
Čtenáře časopisů většinou seznamujeme s obsahem konferencí a seminářů, 
zaměřených na malé inovativní energetické zdroje nebo moderní biomasové 
elektrárny pracující na principu pyrolýzy a zplyňování, v loňském roce jsme však 
publikovali i článek o bosenských pyramidách. Pyramid je kolem nás mnohem víc, 
než si dokážeme představit. Pojďme si tedy některé více přiblížit.

Žokej Váňa snad jako jediný na světě několikrát vyhrál 
nejnáročnější závod našeho kontinentu a vůbec se netají 
tím, že své koně zavírá do barevných pyramid. Jde snad 
o nějaký legální doping pyramidální energií? ČT o tom 
dne 26. 5. 2016 v pořadu Gejzír odvysílala zajímavou 
reportáž, ve které vystupuje i stavitel barevných pyramid 
pan Blažejovský, který byl klubem skeptiků za svoji práci 
náležitě odměněn Bludným balvanem. Celou reportáž 
najdete v archivu ČT 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gej-
zir/216562235000015/.
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Z reportáže je patrné, že po zranění veterinář doporučil 
koně dlouhodobě vyřadit z tréninku a závodění, žokej 
Váňa však koně zavřel pod barevnou pyramidu a za pár 
dnů vyhrál další závod. Je snad energie koncentrující se 
pod barevnou pyramidou pro koně léčivá?

Podívejme se však blíže na lehké záporné ionty, které jsou 
spolehlivě detekovatelné. Starověké národy předpokláda-
ly, že vzduch obsahuje „elektriku“. První odborné studium 
iontů začalo poměrně nedávno. V roce 1899 dva němečtí 
vědci, Elster a Geitel, zjistili, že v atmosféře existují částice, 
které nesou elektřinu. Tyto částice později pojmenoval 
britský vědec Faraday „vzdušné ionty“. Slovo „iont“ bylo 
převzato z řečtiny a znamená „jít“, nebo „putovat“.

O pyramidách je známo,  
že mohou mít různé léčivé účinky.

Na zahradě mám také 4 klacky sestavené podle vzoru 
Cheopse, a každý, kdo se pod pyramidální konstrukci 
postavil, na vlastní kůži pocítil přítok energie – někdo 
zespodu, jiný shora, a to bez rozdílu pohlaví, ale patrně 
podle vlastního vnitřního nastavení. Jak se podrobněji 
dočteme dále, v pyramidách se potkávají kosmické i zem-
ské energie.

Proč může být pyramidální energie léčivá?

Naměřená hodnota lehkých záporných iontů v tunelech 
RAVNE u bosenských pyramid 13.500 iontů/cm3 se hod-
notám běžným pro naše obydlí výrazně vymyká. Zajíma-
vé hodnoty lehlých záporných iontů je možné naměřit 
i u dřevěných pyramidálních konstrukcí. Pro srovnání 
uvádím některé další koncentrace lehkých záporných 
iontů na cm3.

• Městské byty 50 – 100
• Městské ulice 100 – 500
• Klimatizované místnosti 0 – 100
• Moře a les 1000 – 5000
• Hory 5000 – 30 000
• Jeskynní prostory 5000 – 50 000
• Vodopády 10 000 – 50 000
• Po bouřce 50 000 a více

Hodnoty jsou převzaté ze sborníku konference: Zdravé 
budovy, FAST VUT Brno 2012.

Vědci v Japonsku studovali účinky záporných iontů. 
Nedostatečný počet záporných iontů potlačuje imunitní, 
nervové a trávicí funkce, které nakonec vedou k mnoha 
nemocem. Někteří odborníci v Japonsku léčí své pacienty 
pomocí lékařského zařízení, které produkuje přirozené 
(ne uměle vyrobené) záporné ionty, s úspěšnými výsled-
ky. V roce 1975 byla zveřejněna studie (Nanzandoh Medi-
cal Clinic v Japonsku), prokazující, že terapie zápornými 
ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artri-
tidy, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respirač-
ních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Bylo 
zjištěno, že urychlují léčbu a zpomalují proces stárnutí. 
Na klinice (Ueyamada Hot Spring v Shinshu, Japonsko) 

Odborníci v tom mají jasno – Zdeněk Drozd, vedoucí Kated-
ry didaktiky fyziky MFF UK v Praze, neví o tom, že by existo-
vala nějaká studie prokazující existenci pyramidální energie. 
A jak doslovně uvedl v TV pořadu Gejzír: „Pyramidy docela 
určitě žádnou tajemnou energii nevyzařují.“ Tak kdo ví, třeba 
se jí konečně fyzikové začnou na náš popud zajímat.

Dopuje snad žokej Váňa své koně pyramidální energií, 
která podle našich fyziků vůbec neexistuje, když je 
před každým závodem zavírá do barevné pyramidy?

Energie detekované kolem Bosenských pyramid
V minulém článku 
pojednávajícím 
o Bosenských pyra-
midách jsem uvedl, 
že energie vycháze-
jící z pyramid jsou 
měřitelné. Několik 
nezávislých odbor-
níků na vrcholu 
pyramidy Slunce 

v Bosně detekovalo elektromagnetické pole o frekvenci 
28 kHz, působící v kruhu o poloměru 4,5 m. Je zajíma-
vé, že elektromagnetické pole nejde do stran, ale svisle 
vzhůru, navíc síla signálu roste se vzdáleností od povrchu 
pyramidy a vykazuje znaky non-herzion vlnění. Pracuje 
snad pyramida jako směrová mezihvězdná anténa?

Mnohatunové keramické bloky v tunelech RAVNE jemně 
vibrují, na vlastní ruce to pocítil každý (foto autor) a do-
konce vydávají dnešní technikou detekovatelné záření:

• Trvalé elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz
• Ultrazvuk o frekvenci 28 – 42 kHz
• Lehké záporné ionty 13.500 iontů /cm3
• Biofotony 25.000 bovis.
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prováděli léčbu pacientů s Alzheimerovou chorobou 
terapií negativními ionty. Víc než polovina pacientů byla 
z nemoci vyléčena a zotavují se bez dalších problémů. 
Současně prováděli pokusy na myších a zjistili, že záporné 
ionty vyléčily poškozené buňky.

Vysoký výskyt lehkých záporných iontů v jeskynních 
systémech je úspěšně používaný při speleoterapii k léčbě 
respiračních obtíží a při astmatu. V již citovaném příspěv-
ku z konference o zdravých budovách se dočteme o syn-
dromu nemocných budov, o způsobech vzniku a zániku 
lehkých záporných iontů i o tom, že první ionizátory na 
území někdejšího RVHP byly použity již v roce 1976 ve 
střediscích vrcholového sportu v ložnicích reprezentantů 
z SSSR a NDR před olympiádou pro zvýšení výkonnosti 
sportovců, kteří jako „legální doping“ celou noc v podobě 
lehkých záporných iontů inhalovali vzdušné vitaminy.

Pozitivní vliv lehkých záporných iontů na lidské zdraví 
je prokázaný a uznávaný v nejrůznějších zemích světa. 
Počet lehkých záporných iontů v tunelech RAVNE u Bo-
senských pyramid i dřevěných pyramidálních konstrukcí 
je změřený a výrazně převyšuje počet lehkých záporných 
iontů v ulicích či městských budovách.

Kde se však berou ionty nad dřevěnou pyramidou?
Ionty jsou okem neviditelné částice, a to buď molekuly, 
nebo atomy, které nesou elektrický náboj. Atomy se 
skládají z atomového jádra, které obsahuje neutrální 
neutrony a kladně nabité protony. Dále obsahují obíhající 
elektrony, které jsou záporně nabité. Atom v neutrálním 
stavu má počet protonů (+) a elektronů (-), stejný. Pokud 
není počet protonů a elektronů stejný, iontové částice 
jsou buď kladně, nebo záporně nabité. Obecně řečeno, 
kladné ionty jsou škodlivé pro lidské tělo, zatímco zápor-
né ionty jsou prospěšné.

Ionty lehké (záporné) ani těžké (kladné) samy o sobě 
z ničeho nevzniknou, protože k přeskupení elektronů ve 
valenčních vrstvách je zapotřebí vnější energie. Lehké 
záporné ionty nad pyramidou jsou tedy patrně vedlejším 
projevem rezonance, ke které dochází pod pyramidou 
a jinými energetickými zářiči.

Největší novodobá léčebná pyramida u nás
Dne 20. března 2016 byla u městyse Bohdalov na Vy-
sočině otevřena pravděpodobně největší novodobá 
pyramida ve středoevropském prostoru. Na slavnostním 
otevření se sešlo několik set zájemců obdivujících novou 
dominantu krajiny, viditelnou už z daleka. Pyramida má 
základnu 19,6 x 19,6 m a výšku 12,6 m. Za zmínku stojí, že 
jde o dřevostavbu bez jediného kovového spojovacího 
prvku, které by narušily tok kosmických a zemských ener-
gií. Pod vrcholem pyramidy je umístěn krystal křišťálu, 
který je nezbytný pro koncentraci proudící energie v da-
ném prostoru. V zemi uprostřed pyramidy je hlubinný vrt, 

ze kterého se čerpá navibrovaná voda, která se používá 
pro léčebné účely. Znalec pyramidální energie, stavitel 
a majitel pyramidy v jedné osobě pan Emil Václav Havelka 
celou stavbu dal k dispozici široké veřejnosti. Každý 
zájemce si může příjít posedět či poležet na léčebnou 
meditativní kůru. Musí ovšem respektovat několik měsíců 
dlouhý pořadník.

 V pyramidách rozhodně nejde jen o lehké záporné ionty, 
ale i další měřitelné frekvence, jako je ultrazvuk či elektro-
magnetické pole. Všechny energetické funkce pyramid, 
snad jako jedna z mála odborníků v ČR, umí vysvětlit 
dvojnásobná doktorka přírodních věd RNDr. Hana Blocho-
vá, která ke svému přírodovědeckému vzdělání následně 
vystudovala ještě kvantovou chemii právě proto, aby doká-
zala vysvětlit veškeré funkce pyramid. Hana Blochová v ČR 
již podruhé uspořádala několikadenní mezinárodní setkání 
a konferenci o pyramidách a sama se věnuje detekování 
dávno zaniklých pyramid v Čechách a na Moravě.

Kde že jsou zaniklé pyramidy v Čechách?
Všichni je známe, většinou na ta místa chodíme, jenom 
k naší velké škodě o dávné historii lidstva toho mnoho 
nevíme. Vyšehrad, Radhošť, Špilberk, Heiligersten, dvoj-
pyramida Šobes, Jižní svahy ve Zlíně, hrad Buchlov, Zno-
jemská rotunda, Znojemský hrad, Gránické udolí. Známá 
místa, známé stavby postavené na vrchodcích dávných 
pyramid. Podle autorky publikace o zaniklých pyramidách 
v Čechách a na Moravě Hany Blochové od počátku vývoje 
naší Země zde společně žili vyspělí lidé se všemi druhy 
zvířat, o čemž svědčí ojedinělé nálezy obřích lidských kos-
terních pozůstatků, náčiní a strojů i otisky „zkamenělých 
stop“ lidí-obrů v korytech druhohorních řek – tedy mínus 
200.000 let. O dávno zaniklých pyramidách v Čechách 
a na Moravě ale až někdy příště…

Snímek zachycuje 
dvojpyramidu ŠOBES 
v národním parku Po-
dyjí, která sice vypa-
dá jako kopec s vinicí, 
ale přesto rezonuje 
tak jako většina dáv-
ných pyramid.

12 / E N E R G I E  K O L E M  N Á S

E N E R G I E  K O L E M  N Á S    1/2017



Zajímavé je, že po staletí je víno vypěstované na vinici 
ŠOBES labužníky považováno za nejlepší víno ve středo-
evropském prostoru, proto je sklizeň vyprodána více než 
rok dopředu – o víně a pravdě ukryté nejen ve víně bude 
ještě řeč na úplném konci tohoto článku.

Výzkumy pyramid v Rusku a snahy 
o novodobé využití jejich energie
Nejaktivnější průzkum pyramidálních staveb probíhá 
dnes kromě Egypta v Rusku, kde jsou středem pozornosti 
systémy pyramid na Krymu a také na Sibiři. Rusové zjišťují 
možnosti využití pyramidálních energií i dalších nezná-
mých technologií.

Po dvacetiletém 
státem place-
ném výzkumu 
všech funkcí py-
ramid u Petro-
hradu na ploše 
525 hektarů 
staví novodobý 

pyramidální komplex. Jde vlastně o výzkumný univerzitní 
kampus a Rusové hovoří o zcela novém odvětví vědy, kde 
se zkoumají účinky pyramidální energie na viry, bakterie 
a nejrůznější očkovací séra, léčiva a potravinové doplňky. 
Celý projekt nese název Nová Atlantida.

S autorem více než 20letého státního oficiálního výzkumu 
jsem se setkal na třídenní mezinárodní konferenci, kterou 
bez pozornosti hromadných sdělovacích prostředků Hana 
Blochová uspořádala v roce 2015 ve Znojmě. Alexander 
Uvarov otevřeně hovořil o všech 12funkcích starověkých 
pyramidálních komplexů, které nelze vysvětlit bez přijetí 
myšlenky dalších dimenzí, paralelních realit, reinkarnační 
teorie, či návštěvníků z jiných planet a galaxií. Záznam 
z jeho přednášky i zajímavou pozvánku na konferenci na-
jdete na stránkách pořadatelky konference Hany Blocho-
vé http://www.pyramidycr.cz/cs/index.php?index=akce.

Ve spojitosti s funkcí a významem pyramid Uvarov však 
vůbec nemluvil o hrobkách faraonů. To, že některé mno-
hem starší pyramidální komplexy na pohřebiště později 
někdo přestavěl, je jiná kapitola. Proč jsou některé mate-
riály ve starověkých paramidách supravodivé? – Pohřební 
hrobky to nenaznačuje ani náhodou. Šlo totiž o vysoce 
sofistikovaná energetická zařízení, jejichž autorství 
musíme přiznat mnohem dávnějším, technicky vyspělej-
ším civilizacím. Viz dokument belgické televize, který je 
opatřený kvalitním českým dabingem. 
https://www.youtube.com/watch?v=6db_oVteY1k.

 V Rusku jsem nebyl, Lenina jsem neviděl, ale 
novodobá centrální pyramida budovaného 
komplexu je již hotová. Osmihranný rezo-
nátor je odlitý z bílého křemičitého písku 

a takto vzniklý beton 40 m širokého rezonátoru je vybrou-
šen se čtyřmilimentrovou tolerancí. Na základové desce 
rezonátoru je jako zesilovač ukotven více než 2 m vysoký 
krystal z křišťálu, který je rovněž nezbytný pro koncentra-
ci a distribuci pyramidální energie.

Jak je patrné z přiložených snímků, uvnitř pyramidy jsou 
postavené další menší pyramidy jako ubikace či labora-
toře. Vzniklý meziprostor vyplňují nádrže, ve kterých se 
aktivuje voda následně používaná k přípravě očkovacích 
vakcín a k virologickému a bakteriologickému výzkumu 
nejrůznějších očkovacích látek včetně léků proti rakovině.

Rusové často a rádi dávají k dobru, že do pyramidy na 
tři týdny zavřeli celý kamion levného krabicového vína 
a následně z Francie pozvali špičkové degustátory, kteří 
je vyhodnotili jako prvotřídní nápoj. Pravda o pyramidách 
je tedy ukrytá ve víně. Na každém z nás záleží, jak moc se 
napijeme.

Rentgenový snímek výronu a víření energie nad pyra-
midou v Gíze pochází z oficiální prezentace Alexandra 
Uvarova (na snímku v pravo), který se v Rusku více než 20 
let věnuje oficiálnímu výzkumu všech funkcí pyramid (na 
snímku s autorem článku).

O autorovi
Mgr. RADOVAN ŠEJVL – 
studium zakončil v roce 
1994 diplomovou prací: 
Ekologické aspekty ener-
getiky. Celý profesní život 
se zabývá navrhováním 
energeticky úsporných 
celků, dlouhodobě 

provozuje Energetické konzultační a informační středis-
ko EKIS se specializací na energetické využití biomasy 
a odpadů pyrolýzou a zplyňováním, publikuje a pořádá 
odborné vzdělávací semináře v energetice. Je předsedou 
neziskové organizace ENERGIS 24, která se specializuje 
na technické vzdělávání a technickou výchovu všech ge-
nerací a propagaci výsledků vědy a výzkumu a zavádění 
nových technologií do praxe.
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