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Proč si lidé po celém světě ve svých do-
movech a na svých zahradách stavějí 
nejrůznější pyramidální konstrukce? 

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, stej-
nou zálivku i stejnou dobu vzrůstu? Nevěří-
te? Každý si to může vyzkoušet, stačí na  to 
čtyři klacky sestavené podle vzoru Cheopse. 
Kde se vzala životodárná uzdravující síla, 
která se koncentruje pod pyramidou? 

Egyptské pyramidální komplexy byly původně vysoce sofistikovaná energetická zařízení 
technicky vyspělejších civilizací, tvrdí autor tohoto článku. Zároveň přináší nové pohledy  
na roli soudobých objektů pyramidální konstrukce.
Radovan Šejvl, ENERGIS 24

Žokej Váňa několikanásobně vyhrál nej-
náročnější závod našeho kontinentu a  vůbec 
se netají tím, že své koně zavírá do barevných 
pyramid. ČT o tom dne 26. 5. 2016 v pořadu 
Gejzír odvysílala zajímavou reportáž, ve kte-
ré vystupuje i stavitel barevných pyramid pan 
Blažejovský, který byl klubem skeptiků za svo-
ji práci náležitě odměněn Bludným balvanem. 

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

Dne 20. března 2016 byla u městyse Boh-
danov na  Vysočině otevřena pravděpodob-
ně největší novodobá pyramida ve středoev-
ropském prostoru. Na  slavnostním otevření 

rezonátor je odlitý z bílého křemičitého pís-
ku a  takto vzniklý beton 40 m širokého re-
zonátoru je vybroušen se čtyřmilimetrovou 
tolerancí. Na  základové desce rezonátoru je 
ukotven více než dva metry vysoký krystal 
z křišťálu, který je rovněž nezbytný pro kon-
centraci a distribuci pyramidální energie. 

Uvnitř pyramidy jsou postavené dal-
ší menší pyramidy jako ubikace či labora-
toře. Vzniklý meziprostor vyplňují nádrže, 
ve kterých se aktivuje voda následně použí-
vaná k přípravě očkovacích vakcín a k virolo-
gickému a bakteriologickému výzkumu nej-
různějších 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 Fran-
cie pozvali špičkové degustátory, kteří je vy-
hodnotili jako prvotřídní nápoj.

Rentgenový snímek výronu a víření ener-
gie nad pyramidou v Gíze pochází z oficiál-
ní prezentace Alexandra Uvarova, který se 
v Rusku více než 20 let věnuje oficiálnímu vý-
zkumu všech funkcí pyramid.
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se sešlo několik set zájemců obdivujících no-
vou dominantu krajiny viditelnou už z  da-
leka. Pyramida má základnu 19,6 × 19,6 m 
a výšku 12,6 m. Za zmínku stojí, že jde o dře-
vostavbu bez jediného kovového spojovací-
ho prvku, které by narušily tok kosmických 
a zemských energií. Pod vrcholem pyramidy 
je umístěn krystal křišťálu, který je nezbyt-
ný pro koncentraci proudící energie v  da-
ném prostoru. V  zemi uprostřed pyramidy 
je hlubinný vrt, ze kterého se čerpá navibro-
vaná voda, která se používá pro léčebné úče-
ly. Znalec pyramidální energie, stavitel a ma-
jitel pyramidy v jedné osobě pan Emil Václav 
Havelka celou stavbu dal k dispozici široké 
veřejnosti. Každý zájemce si může příjít po-
sedět či poležet na léčebnou meditativní ků-
ru. Musí ovšem respektovat několik měsíců 
dlouhý pořadník. 

Víte, že po dvacetiletém státem placeném 
výzkumu všech funkcí pyramid se u  Petro-
hradu na ploše 525 hektarů staví pyramidální 
komplex? Jde o  výzkumný univerzitní kom-
plex a  Rusové hovoří o  zcela novém odvětví 
vědy. Celý projekt nese název Nová Atlantida.

S autorem více než 20tiletého státního ofici-
álního výzkumu jsem se setkal na třídenní me-
zinárodní konferenci, která se bez pozornosti 
hromadných sdělovacích prostředků uskuteč-
nila loni v České republice. Alexander Uvarov 
otevřeně hovořil o všech 12ti funkcích staro-
věkých pyramidálních komplexů, které nelze 
vysvětlit bez přijetí myšlenky dalších dimen-
zí, paralelních realit, reinkarnační teorie, či ná-
vštěvníků z jiných planet a galaxií. Ve spojitos-
ti s  funkcí a  významem pyramid však vůbec 
nemluvil o  hrobkách faraonů. To, že některé 
mnohem starší pyramidální komplexy na po-
hřebiště později někdo přestavěl, je jiná kapito-
la. Proč jsou některé materiály ve starověkých 
paramidách supravodivé? Pohřební hrobky to 
nenaznačuje ani náhodou. Šlo totiž vysoce so-
fistikovaná energetická zařízení, jejichž autor-
ství musíme přiznat mnohem dávnějším, tech-
nicky vyspělejším civilizacím. 

V  Rusku jsem nebyl, Lenina jsem nevi-
děl, ale novodobá centrální pyramida budo-
vaného komplexu je již hotová. Osmihranný 
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