
Elektrownia z Gizy czy coś więcej? 

Po przedstawieniu ciekawych mam nadzieję tajemnic Wielkiej Piramidy, nadszedł czas na 

przedstawienie faktycznej funkcji tej konstrukcji w odległej przeszłości. Ortodoksyjni 

naukowcy-egiptolodzy- nie akceptują tezy, że piramidy służyły starożytnym innym celom niż 

grobowce dla faraonów. Mimo że nigdy oficjalna hipoteza nie została udowodniona, to 

mainstreamowa doktryna nie uległa zmianie. Inżynier- Christopher Dunn- po 

przeprowadzeniu własnych badań wykazał, że piramidy, a w szczególności Wielka Piramida, 

to starożytna elektrownia... Teza naukowca jest prawdziwie szokująca, jednak im głębiej 

analizujemy pewne dane, tym bardziej staje się prawdopodobna. Zanim omówię tezę 

postawioną przez uczonego, wypada przybliżyć jego osobę. Ch. Dunn jest z pochodzenia 

Anglikiem, urodził się w 1946 roku w Manchesterze. Przez 40 lat zajmował się rozwojem 

nowoczesnej technologii ( również lotniczej ), pracując na różnych stanowiskach 

menadżerskich w amerykańskich korporacjach. Tak więc Dunn nie jest tzw. pisarzem – 

fantastą, ale bardzo rzeczowym człowiekiem posiadającym niebagatelną wiedzę z zakresu 

szeroko pojętej inżynierii. Zdaniem Dunna, aby zrozumieć mechanizm funkcjonowania 

Wielkiej Piramidy jako elektrowni, trzeba wiedzieć, że: 

a) bok kwadratowej podstawy budowli wynosi 365,24 łokcia 

b) rok kalendarzowy wynosi: 365,24 dnia 

c) 1 cal piramidy równa się 1/500 000 000 ziemskiej osi obrotu 

d) cal piramidy jest o 0,001 cala większy od cala angielskiego 

e) łokieć zawiera 25 cali piramidy 

f) suma diagonali ( przekątnych ) podstawy wynosi 25827 cali 

g) precesja punktu równonocnego równa się 25827 lat 

h) proporcje piramidy oddają właściwości okręgu lub sfery 

i) stosunek wysokości piramidy do obwodu podstawy jest bardzo zbliżony do stosunku 

promienia koła do jego obwodu 

Podsumowując powyższe dane, Wielka Piramida została tak zaprojektowana, by 

odzwierciedlać cykle charakterystyczne dla naszej planety. Mówiąc inaczej, Ziemia                  

i piramida ze sobą rezonują ( drgają w tym samym rytmie ), tworząc harmoniczną jedność. 

Pamiętajmy, że na głębszym poziomie rzeczywistości materia jest falą o pewnym drganiu. 

Budowniczym Wielkiej Piramidy chodziło o to, żeby na poziomie kwantowym budowla 

zachowywała się tak, jak Ziemia- miała identyczny puls. Jak napisał Dunn, „Ziemia i Wielka 
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miedziane „drzwi” Gantenbrinka. Komora Króla (10) była zaś miejscem mocy. Dunn 

przedstawił prawdopodobne działanie piramidy jako elektrowni: 

„Urządzenie dostarczające impulsu zapłonowego znajdowało się najprawdopodobniej w 

podziemnym dole. Gdy „przekręcano klucz”, by zainicjować impuls startowy, porcja 

chemikaliów była pompowana do północnego i południowego szybu Komory Królowej; 

chemikalia wypełniały szyb, aż uzyskano połączenie między hakiem a elektrodami 

wystającymi z drzwi ( Gantenbrinka ). Sącząc się przez „końcówkę” Komory Królowej, 

chemikalia łączyły się i w efekcie powstawał wodór, który wypełniał wewnętrzne tunele i 

komory piramidy. Odpady reakcji chemicznej spływały poziomym tunelem, a potem w dół 

szybem studni.  

Drgania piramidy zainicjowane początkowymi impulsami  stopniowo zwiększały amplitudę                           

i oscylowały w harmonii z wibracjami Ziemi. Harmonicznie sprzężona z Ziemią energia 

oscylacyjna płynęła potem obficie przez piramidę i działała na zestrojone rezonatory typu 

Helmholtza umieszczone w Wielkiej Galerii, gdzie wibracja była transformowana na dźwięk, 

rozchodzący się w powietrzu. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym właściwościom 

akustycznym Wielkiej Galerii dźwięk był skupiany w tunelu prowadzącym do Komory Króla. 

Przez filtr akustyczny umieszczony w przedsionku, przechodziły tylko częstotliwości 

harmoniczne z częstotliwością rezonansową Komory Króla. Komora Króla stanowi serce 

elektrowni. To imponujące centrum mocy mieściło tysiące ton granitu zawierającego 55% 

kryształów kwarcu. Komorę zaprojektowano tak, by zminimalizować tłumienie wibracji. 

Tworzyła ona wnękę rezonansową zestrojoną z nadchodzącą energią akustyczną. Kiedy 

granit drgał w rezonansie z dźwiękiem, powstawały naprężenia w kwarcu, co wywoływało 

przepływ elektronów- takie zjawisko znane jest jako efekt piezoelektryczny.                                                              

Wypełniająca Komorę Króla energia stawała się wówczas mieszanką energii akustycznej                        

i elektromagnetycznej. Obie postacie energii mieściły się w szerokim spektrum częstotliwości 

harmonicznych, od związanych z Ziemią podstawowych częstotliwości poddźwiękowych, przez 

ultradźwiękowe, do wyższych elektromagnetycznych częstości mikrofalowych.  

Wodór swobodnie pochłaniał energię, gdyż konstruktorzy elektrowni w Gizie tak 

zaprojektowali Komorę Króla, by jej drgania własne były harmonicznymi częstotliwościami 

drgań własnych wodoru. W efekcie atom wodoru- złożony z jednego protonu i jednego 

elektronu- efektywnie absorbował tę energię, a jego elektron był pchany na wyższy poziom 

energetyczny.                                                                                                                             



Północny szyb odgrywał rolę przewodu czy falowodu, a jego oryginalna metalowa 

wykładzina, która zaczynała się na zewnątrz i niezwykle precyzyjnie prowadziła przez 

piramidę, służyła do przekazania sygnału mikrofalowego do Komory Króla. Możliwe, że 

sygnał mikrofalowy płynący przez ten falowód, to taki sam sygnał, jaki znamy obecnie, 

tworzony przez wypełniający Wszechświat wodór atomowy, który stale bombarduje Ziemię. 

Ten sygnał mikrofalowy był prawdopodobnie odbijany od zewnętrznej ściany piramidy, a 

potem skupiany w szybie północnym.                                                                                     

Sygnał wejściowy, przechodząc przez Komorę Króla i przez wzmacniacz- kryształową 

skrzynkę ustawioną na jego drodze- nabierał mocy, wchodząc w interakcję z pobudzonymi 

energetycznie atomami wewnątrz wzmacniacza i komory. Ta interakcja zmuszała elektrony do 

powrotu do naturalnego stanu podstawowego. Z kolei atomy wodoru uwalniały porcję energii 

tego samego rodzaju i o tej samej częstotliwości co sygnał wejściowy. Ta „emisja 

wymuszona” była dołączana do sygnału wejściowego i podążała tą samą co on drogą.                                             

Proces narastał wykładniczo- powtarzał się biliony razy. Do komory wchodził słaby sygnał, 

który zmieniał się w wiązkę równoległą o dużej mocy- była ona zbierana w odbiorniku 

mikrofalowym umieszczonym w południowej ścianie Komory Króla, a potem kierowana przez 

wyłożony metalem południowy szyb na zewnątrz piramidy. Celem było uzyskanie ściśle 

równoległego promienia…1” 

Podczas swojej drugiej wizyty w Egipcie, Dunn prowadząc badania w Wielkiej Piramidzie, 

odkrył przyczyny, z powodu których elektrownia przestała działać. Anglik natrafił na liczne 

ślady osmolenia i zniszczenia od ognia, jakie dostrzegł w Wielkiej Galerii. Według Dunna 

wybuch wodoru wewnątrz Komory Króla przyczynił się następnie do destrukcji rezonatorów 

umieszczonych w Wielkiej Galerii. Choć pierwotna funkcja piramidy została zniszczona, to 

energetycznie cały czas jest aktywna. Moja ocena teorii angielskiego inżyniera jest 

następująca: ponieważ nie mogę ocenić samego procesu zachodzącego w piramidzie, który 

został zaproponowany przez inżyniera ( nie posiadam wystarczającej wiedzy w zakresie 

inżynierii ), wskażę na kilka ważnych elementów pominiętych przez naukowca. Przede 

wszystkim trzeba zaznaczyć, że piramidy, według przekazów np. Edgara Cayce’a, służyły 

głównie rozwojowi duchowemu człowieka. Zauważmy, że ludzie spędzający czas pod 

konstrukcją w kształcie piramidy odczuwają poszerzanie oraz odnowę ich pola 

energetycznego/aurycznego. Bardzo ważną rolę w procesie duchowym odgrywał sarkofag w 

                                                           
1 Kenyon D.J., „Zakazana historia”, wyd. Amber, Warszawa 2008, str. 236-237 



Komorze Króla. Michał Papierski, o którym już pisałem, przeżył niesamowite chwile, kiedy 

wszedł do tego obiektu w czasie swojej wizyty w Egipcie: 

„Mieliśmy dużo szczęścia, że do piramid poszliśmy 10 listopada, czyli w przeddzień ceremonii 

planowanej na 11.11.11. Piramida Chu Fu była wówczas jeszcze otwarta... 

Długi i stromy korytarz wiodący do komory króla. Pokonujemy go wraz z innymi turystami. W 

końcu stajemy nad pustym sarkofagiem. Czuję przemożną potrzebę wejścia do wnętrza 

sarkofagu. Robię to spontanicznie, nie pytając nikogo o zgodę... 

Otwiera się przede mną Kosmos! 

Zalewa mnie fala wspomnień: 

Moja żona... Tam też jesteśmy razem. 

Czuję ogromną miłość. 

Miłość, która sprawiła, że kiedyś piramidy wznieśliśmy. 

Zrobiliśmy to dla ludzi. 

Po to, żeby im pomóc. 

Po to, żeby im ulżyć w losie, który już wtedy nie był na Ziemi losem szczęśliwym. 

Ci, którym służymy, doceniają to i przyjmują naszą pomoc z wdzięcznością. 

 Nieśmiertelność! 

Moje ciało z tamtego czasu jest nieśmiertelne. 

Jedynie ode mnie zależy jak długo je używam. 

Chociaż wyglądam jak człowiek, bardzo różnię się od ówczesnych ludzi. 

 Wydaję głos. Głos odbija się od ścian milionowym echem i wychodzi jako potężny sprawczy 

rozkaz... 

Zadaniem sarkofagu było i nadal jest podnoszenie wibracji ciała energetycznego, tak by 

spotęgować aspekty duchowe w danym człowieku. Może to oznaczać „wyjście” z ciała, 

podróż mentalną, mistyczne, głębokie doznania, np. cofnięcie się do swojego poprzedniego 

wcielenia. Michał Papierski uważa jednak, że obecne umiejscowienie sarkofagu jest 

nieprawidłowe. Ponieważ główny strumień energii w Wielkiej Piramidzie przepływa przez 

środek budowli, to sarkofag powinien znajdować się centralnym punkcie Komory 

Królewskiej. Wracając do teorii Dunna, to faktycznie, wywołanie rezonansu piramidy i Ziemi 



wydaje się być bardzo przemawiające i wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do 

kumulacji/przewodnictwa przez Wielką Piramidę tak wielkiej ilości energii Ziemi i Kosmosu, 

lecz nie tłumaczy jej faktycznej roli. Mówiąc zupełnie poważnie, nie wydaje mi się, że 

zaawansowana kosmiczna cywilizacja, lądując na Ziemi, zaprzątała sobie głowę prądem 

elektrycznym. Znacznie bardziej wiarygodną teorią wydaje się być ta, wedle której piramidy 

spełniały funkcję portali międzywymiarowych. Zaawansowanie cywilizacyjne starożytnych 

nie kończyło się na znajomości oddziaływań energii niewidocznych dla ludzkiego oka oraz 

obróbce kamienia. Technologie, które były rozwijane na przykład na terenie Bliskiego 

Wschodu oraz Egipcie świadczą o bardzo przyziemnych, lecz jak na tamte czasy niezwykle 

nowoczesnych cudów techniki. Oczywiście dokonane odkrycia nakazują raz jeszcze na nowo 

spojrzeć na kultury istniejące tysiące lat przed naszą erą. 

Po raz pierwszy oficjalnie na oznaki wyższej kultury materialnej dawnych ludów natknięto 

się 18 lipca 1936 roku w miejscowości pod Bagdadem. Przełomowe- jak się okazało - 

znalezisko nie było jednak owocem prac wykopaliskowych i konkretnych działań 

archeologów, ale czynności, które można nazwać mianem sanitarnych. Grupa ludzi 

zajmowała się zasypywaniem stawu będącego wylęgarnią komarów roznoszących groźne 

choroby, gdy niespodziewanie oczom robotników ukazały się tajemnicze ruiny. Były to 

pozostałości po niegdyś  istniejącym mieście Partów ( Królestwo Partów leżało na obszarze 

starożytnego Iranu i istniało na przełomie lat 238 p.n.e. do 226 n.e. ). Wkrótce na 

wymienionym terenie rozpoczęły się prace naukowo-badawcze pod kierownictwem 

archeologa Wilhelma Königa. Wśród licznie znalezionych artefaktów znajdowało się 

naczynie ( wyglądem przypomina ono dzban ) zawierające wewnątrz miedziany pręt pokryty 

korozją. Dodatkowo artefakt ten wypełniony był zaschłą cieczą- sfermentowanym sokiem z 

winogron. 

Zaskoczeni pracownicy zapytali jednego z tubylców, czy nie domyśla się, do czego mógł 

służyć  tak zaprojektowany przedmiot. Mężczyzna powiedział, że… była to bateria służąca do 

pozłacania elektrycznego rzeczy. Dla naukowców uzyskana odpowiedź wydała się 

nieprawdopodobna, bo jak głoszą główne nurty naukowe, starożytni nie znali prądu 

elektrycznego i w ogóle ich wiedza nadawała się tylko do budowania skomplikowanych 

piramid. Na szczęście König był na tyle otwartym umysłowo człowiekiem, że nie 

zlekceważył odkrycia i sporządził  szczegółowe notatki dotyczące tzw. bagdadzkiej baterii, 

którą złożył w Muzeum Archeologicznym w Bagdadzie. Dzięki przeprowadzonym badaniom 

Niemca, w kolejnych latach ekipa uczonych z Hildesheim mogła poczynić własne 

eksperymenty na niecodziennym artefakcie. Wzorując się na spisanej przez Königa 



dokumentacji, zrekonstruowali  oni bagdadzką baterię. Do glinianego naczynia 

przypominającego wazę o wysokości 14 cm wsadzono cylindryczną rurę o przekroju 2,6 cm       

i długości 9,8 cm, wykonaną z blachy miedzianej. Wlot rury zalepiono smołą; w środku 

znajdowała się całkowicie skorodowana sztabka żelaza zamocowana za pomocą asfaltu. Co 

ciekawe, po wlaniu do wazy pięcioprocentowego octu winnego, urządzenie to zaczęło 

wytwarzać prąd o napięciu 0,5 V!  Najstarsze odkryte naczynia w kształcie ogniw 

galwanicznych odnalezione na terenie dzisiejszego Iraku pochodzą z okresu ok. 2500 lat 

przed naszą erą. W ręce Partów trafiły prawdopodobnie z podbitego przez nich Egiptu, gdzie 

zachowały się jedynie naścienne inskrypcje wskazujące na prawdziwe źródło odkrycia i 

stosowania elektryczności na świecie. 

A więc dowiedziono naukowo, że w starożytności prąd był jak najbardziej znany  i umiejętnie 

wykorzystywany.  W projekcie niemieckich naukowców wziął udział specjalista od baterii 

galwanicznych, elektromechanik, złotnik i galwanizer, natomiast prace koordynował dr Arne 

Eggebrecht wraz ze swoim współpracownikiem, restauratorem zabytków Rolfem Schulte.       

W celu potwierdzenia przydatności artefaktu z Bagdadu zdecydowali się pozłocić srebrny 

posążek wielkości pudełka zapałek. Baterię, wykonaną dokładnie na wzór tej odkrytej przez 

Wilhelma Königa, podłączono do glinianej wanny galwanizacyjnej, w której umieszczono 

posążek. Proces pozłacania trwał prawie dwie i pół godziny. Kiedy wyciągnięto statuetkę       

z wanny okazało się, że eksperyment powiódł się w stu procentach. Dla nauki prąd 

elektryczny w czasach antycznych nie powinien stanowić wielkiej niespodzianki. O 

umiejętności wykorzystania elektryczności można natrafić dla przykładu w podaniach 

starożytnych Egipcjan. W świątyni Izydy stworzony został opis zadziwiającej pochodni, która 

świeciła bez przerwy dzień i noc, i ani wiatr, ani woda nie były w stanie jej ugasić. Na temat 

wiecznie świecących lamp traktowali też autorzy opowieści chińskich, indyjskich ( w Wedach 

znajdują się opowieści o wojnach toczonych przez bogów, którzy używali nieziemskiej 

technologii), greckich i rzymskich. Te ostatnie donoszą, iż dawno temu w Rzymie stała 

wysoka kolumna,  a na niej znajdowała się duża, szklana, świecąca kula, która oświetlała 

ulice Rzymu przez blisko trzysta lat. Jej światło było o wiele potężniejsze od płomieni 

pochodni. W „biblii Majów”- księdze Popol Vuh - wymieniony jest przedmiot o nazwie 

zaquitac, który znajdował zastosowanie w podziemnym świecie Xibalba po to, by… 

rozświetlić ciemności. Starożytni zapisali, że przyrząd ten rzucał zielonkawe światło. 

Podobne urządzenie wykorzystywane jest przy okazji badania jaskiń ( caylume ). Jest to 

źródło światła w kształcie sztaby, posiadające wewnątrz dwa typy płynów. Kiedy w wyniku 

przechylenia jej dojdzie do wymieszania się substancji, uzyskiwane jest mocne, zielonkawe 



światło. Starochińskie podania, wspominają o drzewach Po i Jo. Pnie tychże tworów 

(niekoniecznie natury ) pokryte były czerwonymi kwiatami, które świeciły nocą. W tekstach 

hinduskich wymienione są „wiecznie palące się czarodziejskie lampy”- własność bogów (istot 

) wężowych. Grecki satyryk Lukian ( 120 -180 r.p.n.e. ) podczas wizyty w Hieropolis 

opowiadał na temat szlachetnego kamienia, który świecił i przynależał do bogini Hery. 

Według sprawozdania Greka, dzięki temu urządzeniu świątynia Zeusa spowita była 

promienistym światłem. Pauzaniasz, żyjący w II w .n.e. opowiadał o „cudownym złotym 

świeczniku” w świątyni Minerwy. Św. Augustyn pisał o lampie, której światła ani woda, ani 

wiatr nie potrafiły ugasić. Jezuita, Athanasius Kircher  w 1652 roku, w dziele Oedipus 

Aegyptiacus również traktuje o lampach w podziemiach egipskiego miasta Memfis. Rzymska 

legenda przypomina nam też o Wergiliuszu, który „wzniósł ogromną kolumnę z marmuru”, 

na której umieścił „szklaną lampę, która paliła się bez końca, i której nikt w żaden sposób nie 

potrafił zgasić”. Jak podaje dalej legenda, a raczej rzeczywisty opis dawnych zdarzeń, lampa 

paliła się przez trzysta lat. Ktoś powie teraz, że to tylko bajki i wyobraźnia dawnych ludzi. 

Czy jednak naprawdę wydaję się wam, że antyczni mieszkańcy Ziemi mieli na tyle rozwiniętą 

wyobraźnię? Pamiętajmy, że nasi przodkowie odwzorowywali to, co widzieli, a nie to,            

o czym myśleli. Często przeceniamy zdolności umysłowe prehistorycznej i starożytnej 

ludności, posądzając ją o opisywanie wyobrażonych przez siebie rzeczy, które nazwalibyśmy 

dzisiaj mianem zaawansowanych technologicznie. Ponieważ dla ludzi żyjących kilkanaście 

lub kilka tysięcy lat temu, podobne „cuda” były poza ich umiejętnościami oraz wiedzą, 

przypisywali im nazwy, które przynajmniej oddają sposób działania lub charakteryzują dany 

obiekt techniczny. Pamiętajmy też, że wszelkie udogodnienia technologiczne przypisywane 

były bogom, a więc istotom pozaziemskim, które przybyły według relacji przodków z nieba       

i z czasem podporządkowały sobie Ziemię i żyjących na niej ludzi. Ewidentną wskazówką 

świadczącą o wykorzystaniu w starożytności energii elektrycznej są płaskorzeźby z egipskiej 

Dendery. Jako pierwszy tego odkrycia dokonał archeolog Auguste Mariette- egiptolog, który 

w 1858 roku z racji znaczących wpływów Francji w Egipcie, otrzymał od samego Ludwika 

Bonaparte awans na dyrektora egipskiego Departamentu Starożytności oraz dyrektora 

Muzeum Narodowego w Kairze. Mimo niesprzyjających warunków, jakie panowały i wciąż 

panują w dwunastu  katakumbach świątyni bogini Hathor, egiptolog precyzyjnie 

odwzorowywał kolejne reliefy. Na tamten okres w historii, kopiowane za pomocą ołówka         

( fotografia nie była wówczas rozwinięta ) płaskorzeźby, były mu kompletnie obce                        

i niezrozumiałe. Prawdę mówiąc, nie ma się co dziwić mężczyźnie, bo odkrycie tego, co 

naprawdę przedstawiały ściany świątyni, umożliwiło dopiero odkrycie Edisona w 1871 r.          



( Mariette pracował nad swym dziełem o  Denderze w 1869 r. ). Co przedstawiają reliefy           

w Denderze?   

Rys. 23. Płaskorzeźba 

ze świątyni bogini Hathor przedstawiająca starożytną żarówkę 

 

W podziemiach świątyni poświęconej bogini Hathor w mieście Dendera w środkowym 

Egipcie starożytni przedstawili swoją wiedzę na ścianach jednej z komór. Płaskorzeźby 

ukazują obiekty przypominające przedłużony balon/tubę, spoczywający na czterech 

podporach. Na dole przedmioty te zwężają się i są połączone z czymś, co przypomina kwiat 

 o pięciu płatkach. Jego łodyga prowadzi do prostokątnego pojemnika. W każdej tubie 

widoczny jest osobliwy wąż wyłaniający się ze środka „kwiatu” i wijący się w górę. Te, 

wydawałoby się, nic nieznaczące płaskorzeźby stanowią rysunki techniczne dotyczące 

budowy żarówki/świetlówki. Jeden z egiptologów z Uniwersytetu w Oxfordzie przyznał, że 

hieroglify znajdujące się pod reliefami są informacjami, rodzajem instrukcji objaśniającej 

metodę stworzenia i wykorzystania elektryczności. Elektryk z Danii Tons Brunés aż dziwił 

się, dlaczego świat naukowy ma problem w rozpoznaniu płaskorzeźby, jako źródło światła. 

Profesor Rainier Ose wysunął teorię, według której energia niezbędna do rozświetlenia 

żarówek magazynowana była w kondensatorach, tak by jej użycie było możliwe w każdym 

momencie. Kiedy przyjrzymy się uważnie naściennym rysunkom, to faktycznie tuby 

połączone są z pudełkiem ( kondensatorem? ), na którym siedzi bóg Atum-Ra- bóg 

stworzenia ( nad jego głową widnieje okrągły dysk,  kula ). Austriacki inżynier Walter Garn 



stwierdził, że Egipcjanie zobrazowali na naściennych malowidłach olbrzymie żarówki. 

Wijące się w ich wnętrzu węże to obraz wyładowań elektrycznych, a kwiaty lotosu wraz z 

łodygami to oprawki z przewodem prowadzącym do prostokątnej „baterii bagdadzkiej”. 

Całość uzupełniają tajemnicze podpory zwane filarami „dżed” (symbol mocy), które według 

Waltera Garna są obecnie stosowanymi izolatorami w trakcjach wysokiego napięcia. 

Eksperymenty Garna, który wzorował się na wiedzy starożytnych Egipcjan jednoznacznie 

potwierdziły, że  płaskorzeźby w Denderze przedstawiają źródło światła, a nie bliżej 

nieokreślone rytuały, jak utrzymują egiptolodzy. Dla akademickich naukowców, izolatory 

wysokiego napięcia symbolizowane za pomocą filarów „dżed” są jedynie magicznymi 

urządzeniami/obiektami. Ponadto, egiptologia następująco wyjaśnia znaczenie filarów: a) 

symbol stabilności, b) symbol stałości, c) drzewo pozbawione liści, d) żerdź zaopatrzona w 

nacięcia, e)symbol płodności, f) kłos g) liść palmy, h) wieczność. Wolfgang Waitkus, 

egiptolog z Niemiec, opublikował pracę liczącą dwieście stron, w której to przetłumaczył 

hieroglify z Dendery. Po analizie tłumaczenia, faktycznie można dojść do wniosku, że 

starożytni dysponowali źródłem światła. Szczegółów na ten temat można dowiedzieć się              

z książki dwóch niezależnych badaczy: Petera Krassy i Reinharda Habecka pod tytułem 

„Światło faraonów”. Nawet inżynier Walter Garn stwierdził, że  rysunki, jakie widoczne są w 

kryptach świątyni Hathor, nie mogłyby powstać, gdyby ich twórcy nie znali elektrotechniki. 

Przy każdej ze scen odwzorowanych na płaskorzeźbach widnieje również postać boga nauki 

Tota. Egipskie podania głoszą, że miał on niegdyś zstąpić z nieba i przynieść ludziom światło. 

Zatrzymajmy się na moment w tym miejscu i przybliżmy dokładniej postać tej istoty. Tot był 

dla Egipcjan niezwykłą postacią, wręcz boską. To on nauczył ludzi pisania, czytania i 

przemawiania. Przypisywano mu także wiedzę z zakresu astronomii i astrologii. Według 

starożytnych, wprowadził do użytku cyfry oraz zodiak. Ponadto, podzielił dobę na dwanaście 

godzin ( dzień i noc ). Kolejnymi umiejętnościami, jakimi Tot obdarzył ludzi są: tkactwo, 

miernictwo, budowa kanałów i świątyń. Uważano go też za istotę, która zjednoczyła Górny i 

Dolny Egipt. Czy nie byłoby głupotą traktowanie Tota w kategoriach wymyślonego bóstwa 

wpływającego tak wyraźnie na losy ludzkości? Jak można dowiedzieć się z książek, Tot 

dysponował wiedzą na temat alchemii i magii. Potrafił przekształcać metale nieszlachetne w 

złoto. Pamiętajmy, ze magia oznaczała wykorzystanie potencjału natury, również od strony 

nam nieznanej i niewidzialnej. Tot gwarantował też prawo i sprawiedliwość oraz prawidłowe 

zarządzanie państwem. Tot miał konkretny wygląd, dlatego według mnie był on normalną 

istotą o pozaziemskim pochodzeniu. Według „Magicznego Papirusu 500”, egipski „bóg” 

liczył siedem łokci, czyli aż 3,5 metra wysokości. Egipcjanie opisywali go jako „białego 



pawiana”. Tot uchodził więc za olbrzyma przypominającego wyglądem hominida. Kamień 

Nektanebusa wspomina, że był on podwójnie duży. Z kolei blok skalny z Hermopolis- 

210/VII- widzi go jako „potrójnie dużego”, co stanowi nawiązanie do Hermesa Trismegistosa. 

W inskrypcji tej wyrażenie „potrójnie duży” może oznaczać „potrójnie wielkiego”, co 

mogłoby się odnosić nie do wzrostu Tota, ale jego zasług. W tekstach egipskich uznawany 

jest za „tajemnego, wszystkowiedzącego”. Co więcej, znajdujemy też wzmianki o tym, że Tot 

miał wyjść ze „złoto świecącego kamienia” lub „tajemnego jaja”. Tot uważany był również za 

syna kamienia, który wydobył się ze skorupek jaja. Określenia te wskazują, że Tot przybył na 

Ziemię pojazdem latającym o owalnym kształcie. Starożytni nazywali rzeczy tak, jak 

rozumieli je swoim umysłem, więc nie mogli użyć bardziej wyrafinowanych słów, które 

precyzyjnie oddawałyby rzeczywistość. Ciekawostką jest, że Tot czczony był również 

(oprócz pawiana ) pod postacią ibisa. Otóż symbolika pióra ibisa nawiązywała do zdolności 

wzbijania się w powietrze i tak jak pióro sokoła ( Horus ), oznaczało „ulecieć w niebo”                

i traktowane był też jako znak światła. W tekstach starożytnych istnieje mnóstwo dowodów 

na potwierdzenie faktu, iż technologie wynalezione na naszej planecie sprowadziły istoty 

pozaziemskie. Wróćmy jednak do badań nad egipską żarówką. Jeżeli sztuka starożytnych 

faktycznie odzwierciedlała naukowe zagadnienia, wówczas oznaczałoby to, że prąd 

elektryczny był znany co najmniej już 3000 lat temu. Wspomniany wcześniej Walter 

Gran postanowił skonstruować urządzenie widoczne w świątyni Hathor. Po rocznych pracach 

zbudował on lampę długości około 40 cm i szerokości 12 cm, a następnie podłączył ją 

poprzez miedziany drut izolowany drewnem do „baterii z Bagdadu”. Jeden z obserwatorów 

eksperymentu opisał wydarzenia w następujący sposób: 

 

„Nagle przestrzeń wypełniła się przypominającym błyskawice światłem, które wśród 

niesamowitych trzasków, niczym ognie św. Elma, układały się w powyginane gałęzie. 

Następnie między obydwoma końcami dużej szklanej kolby zaczął wić się znienacka wąski 

ognik, wydając jednocześnie syczący dźwięk, przypominający odgłos jadowitego węża. 

Pomieszczenie zostało zalane jasnym blaskiem…”.  

 



Rys. 24. Relief ze 

świątyni w Dender ukazuje starożytne technologie, dzięki którym uzyskiwano prąd elektryczny 

 

 

„Jako w niebie, tak i na Ziemi…” 

Wcześniej wspomniałem, że Egipcjanie i mieszkańcy prehistorycznej Turcji bardzo duże 

znaczenie przywiązywali do rozmieszczenia zabudowań względem konkretnych gwiazd. 

Obserwacja ciał niebieskich była dla naszych przodków niezwykle istotna. Praktyka ta była 

popularna w całym dawnym i zapomnianym już przez nas świecie. Dlaczego? Powodów 

takiego postępowania było według mnie co najmniej pięć. Po pierwsze, w grę wchodziły 

cykle natury, które zbiegały się w czasie z charakterystycznymi wydarzeniami na niebie, np. 

w starożytnym Egipcie wylewy Nilu zbiegały się z horyzontalnym wschodem Syriusza. 

Syriusz wyznaczał również w starożytnym Egipcie początek nowego roku. Po drugie, 

powinniśmy wiedzieć, że w świat starożytny ingerowały istoty pozaziemskie, co miało swoje 

odzwierciedlenie na Ziemi. Ustawienie względem konstelacji spełniało trzy ważne funkcje. 

Pierwszą z  nich było upamiętnienie ważnych dla danej cywilizacji wydarzeń z przeszłości,  

co zdążyłem już omówić. Kolejna kwestia dotyczy przesłania, jakie chcieli nam przekazać 

gwiezdni przybysze. W tym wypadku związek budowli i gwiazd będzie stanowić informacje 

dla ludzi, z jakich rejonów kosmosu pochodzą odwiedzający nas goście. I wreszcie 

dochodzimy do skomplikowanego problemu, jakim jest „zabieg” na poziomie kwantowym, 

dokonany przez wysokorozwinięte, obce cywilizacje pozaziemskie. Mam na myśli stworzenie 

sygnatury energetycznej danego miejsca we Wszechświecie na Ziemi. Ozyrys, pierwszy 

faraon i bóg Egiptu był istotą pozaziemską. Przypuszczam, że przybył on z zupełnie innego 

wymiaru rzeczywistości. Jak wiemy, świat fizyczny istniejący w widmie światła widzialnego 



stanowi zaledwie malutki wycinek ogólnie dostępnego Wszechświata. Moim zdaniem Ozyrys 

( oczywiście nie on sam ) zamieszkiwał konstelację Oriona ( jedną z jego gwiazd ) znajdującą 

się na innych częstotliwościach drgań fal elektromagnetycznych. Z tego też względu 

prawdziwym zamiarem starożytnych nie było tylko sporządzenie mapy nieba, lecz przede 

wszystkim sygnatury energetycznej miejsca, z którego na Ziemię przybyli egipscy bogowie. 

W Tekstach Hermetycznych ( nawiązują do dualizmu nieba i Ziemi ) czytamy wypowiedź 

Thota, który zwraca się do Asklepiosa: 

„Czy wiesz, Asklepiosie, że Egipt jest obrazem niebios? Albo, ściślej mówiąc, że w Egipcie 

wszystkie działania tych mocy, które rządzą i pracują w niebie, zostały przeniesione w dół, na 

Ziemię”.  

Starożytni bardzo mocno wierzyli w dualizm nieba i ziemi, to znaczy uważali, że poprzez 

odzwierciedlenie układu nieba, królestwo Ozyrysa ( duat ) zstąpiło w ten sposób na Ziemię. 

W mojej opinii kluczową sprawą jest zrozumienie faktycznej natury istot, które miały swoje 

wpływy w dawnych czasach. Posłużę się teraz pewnym porównaniem, dzięki któremu- mam 

taką nadzieję- czytelnik lepiej pojmie, w czym tkwi problem. Wyobraźmy sobie, że możliwe 

są podróże międzygwiezdne Ziemia-Mars. Zmieniając środowisko ziemskie na marsjańskie, 

nasz organizm musiałby przywyknąć do wielu odmiennych dla siebie aspektów takich jak: 

różne pojęcie czasu, zupełnie obce otoczenie, przystosowanie do wypraw kosmicznych i tak 

dalej. Pierwszym kryterium, jakie musieliby spełnić naukowcy, aby „udomowić” człowieka 

na Marsie, byłoby pewnie stworzenie optymalnych warunków na Czerwonej Planecie, w celu 

zaaklimatyzowania organizmu ludzkiego do nowych warunków. Wydaje mi się, że proces 

aklimatyzacji nie przebiegałby wyjątkowo sprawnie i żaden uczestnik misji nie uniknąłby 

początkowego dyskomfortu. Ta metafora przynajmniej w jakimś stopniu opisuje przeżycia 

istot, które przybywają do naszego „gęstego” Wszechświata z innych wymiarów. To trochę 

tak, jak próba prześlizgnięcia się otyłego człowieka przez małą szparę w ścianie. Aby 

umożliwić pobyt na Ziemi kosmicznym bytom ( choćby okrojony czasowo), koniecznym 

stało się wytworzyć odpowiednią dla nich „atmosferę”. Odzwierciedlenie konstelacji Oriona  

i idealne pokrywanie się w tamtym czasie tj.11500 lat p.n.e. piramid i gwiazd oraz niezwykle 

„energetyczna” Giza, stworzyło energetyczne odbicie naturalnej lokacji ( wręcz portal 

międzywymiarowy ), do której przynależał Ozyrys. Ponadto, nie zapomnijmy, że piramidy 

według starożytnych miały na celu ułatwić podróż duszy faraona do niebiańskiego „duat”- 

siedziby Ozyrysa, czyli na gwiazdę Oriona. Przekaz ten stanowi wskazówkę, czemu 

naprawdę służyła Wielka Piramida i odwzorowanie nieba w Gizie. Piramidy stanowiły rodzaj 



anten, które nadawały określone częstotliwości związane z danym rejonem w kosmosie. 

Najlepiej ten fakt zaobserwować można przyglądając się piramidom w Mezopotamii- 

zikkuratom. Według Sumerów budowle te służyły jako miejsce spotkania z bogiem                  

( dochodziło do niego w sanktuarium, na samym szczycie). W ten sposób tworzono portal 

łączący Ziemię i np. konstelację Oriona. Pamiętajmy też, że piramidy budowano w tzw. 

miejscach mocy, co jeszcze bardziej potęgowało ich działanie. Jak wiemy, nawet przedmioty 

należące niegdyś do faraonów wykazują podwyższone promieniowanie. Radiesteta i 

geomanta Leszek Matela jest zdania, że „wiele znalezisk poczynionych w Egipcie świadczy, że 

wiedza radiestezyjna była znana i stosowana w praktyce już w epoce faraonów”. Jeżeli 

poddamy badaniom poszczególne artefakty należące do władców starożytnego Egiptu, to 

faktycznie, słowa Mateli nabierają jeszcze głębszego wymiaru. Dla przykładu łoże 

Tutenchamona promieniuje wibracjami rzędu 28 000 jednostek BSM, co oznacza, że nie tylko 

służyło ono do wypoczynku, ale prawdopodobnie również do celów leczniczych i duchowych 

( pomoc w osiąganiu podróży astralnych).Duże znaczenie wśród naszych przodków posiadały 

także talizmany i amulety. Spełniały one funkcje wzmacniające lub rozpraszające ( np. 

nieprzyjaciół ) i stanowiły rezonatory energii. Krzyż Ankh służył m.in. do materializowania 

zaklęć odwołujących się do procesów biologicznych, życiowych człowieka. Każdy symbol 

działa na otoczenie oraz nasze ciało własną energią, co doskonale rozumieli starożytni, a 

czego dzisiaj ludzkość nie pojmuje i lekceważy. Zdaniem pana Mateli: „adepci magii 

egipskiej byli wtajemniczani w rytuały zamykania czynnych energii Wszechświata w 

przedmiocie, obrazie, bądź zbiorze znaków i symboli zgodnie z potrzebami osoby, której 

pomagali. Gdy talizman wykonany był specjalnie dla konkretnego człowieka, umieszczano na 

nim symbol reprezentujący daną osobę- np. znak zodiaku, magiczne imię lub odpowiednią 

liczbę osobistą”. Kolejnymi dziełami techniki antycznej są cylindry, którymi posługiwali się 

starożytni i które są trzymane w dłoniach przez egipskie posągi. Rusłan Dobrowolski, 

studiując XIX- wieczny manuskrypt, dowiedział się o niezwykłej roli i poznał zasadę budowy 

cylindrów. Jego studia nad tymi zagadkowymi rzeczami wskazują, że stosowane były one 

jako energetyzatory i składały się z dwóch cylindrycznych rurek. Wpływały one na harmonię 

energetyczną organizmu (ciała energetycznego), pełniły rolę łącznika z istotami 

pozaziemskimi ( bogami ) oraz zapewniały długowieczność. Cylindry, jak napisałem, 

zbudowane były z dwóch elementów i trzymano je w obu dłoniach. W lewej ręce używano 

„cylindra Księżyca” wykonanego z blachy cynkowej, natomiast w prawej ręce widniał 

„cylinder Słońca” skonstruowany z blachy miedzianej. Oba cylindry wypełniano dodatkowo 

mieszanką minerałów, które miały zapewne określone cechy i właściwości energetyczne. 



Pamiętajmy, że starożytni nie robili niczego przypadkowo i nie kierowali się zaletami 

estetycznymi danego przedmiotu.  Za wszelkimi czynami stały natomiast kwestie związane z 

promieniowaniem kształtów, symboli itp. Z papirusu Ebersa dowiadujemy się na przykład na 

temat powłok energetycznych człowieka, co tylko potwierdza ponadmaterialne podejście 

starożytnych ludów do życia. Możemy więc z całą pewnością stwierdzić, że kompleks 

piramid i atrybuty starożytnych Egipcjan miały za zadanie m.in. podwyższenie poziomu 

energetycznego człowieka, tak by mógł on wspiąć się na wyższy stopień świadomości. 

Osoby, które mają zdolność do opuszczania ciała fizycznego, często opowiadają, że aby 

dokonać tej sztuki, potrzebują dużych nakładów energii. Mówiąc innymi słowy, im więcej 

energii zgromadzisz, tym lepiej dostroisz swoją świadomość do obszaru niefizycznego. 

Osobiście twierdzę, że odzwierciedlenie konkretnych obszarów nieba na Ziemi miało 

połączyć lub przybliżyć te rejony na poziomie duchowym, niewidzialnym. Oczywiście trudno 

dokładnie wytłumaczyć cały proces powstawania tunelu czasoprzestrzennego. Mój punkt 

widzenia wcale nie jest bez poparcia, ponieważ dawni mieszkańcy kraju nad Nilem uważali, 

że świątynie pełniły rolę maszynerii utrzymującej w ruchu mechanizm Wszechświata. A więc 

nawet starożytni uważali monumentalne konstrukcje za urządzenia techniczne. Intuicyjnie 

czuję, że chodzi tutaj o przepływ energii Ziemi i Kosmosu, które wpływają na środowisko i 

istoty żywe. Święte budowle, w tym piramidy, miały uczestniczyć w tym pięknym procesie. 

Trzeba też podkreślić, że Egipcjanie mieli ogromną wiedzę ezoteryczną, chociaż dlaczego by 

nie nazwać jej mianem naukowej?  Dla nich człowiek składał się prócz materii z ka- duszy 

opiekuńczej ( istoty wewnątrz nas, która porusza się między czakrami i pozwala na łączność z 

Wyższym Ja )  oraz ba- duszy obdarzonej zdolnością poruszania się ( według mnie chodzi o 

świadomość ). Co więcej, wierzono, że po śmierci, jeżeli istota ludzka rozbudziła w sobie ka i 

ba, stawała się ach- duchem świetlanym, Istotą Światła. W przeciwnym razie naszemu 

duchowi groziła mut- wieczysta śmierć. W pierwszym przypadku chodzi moim zdaniem o 

przebudzenie na wyższym poziomie świadomości, czyli uzmysłowienie sobie, że jesteśmy 

nieskończoną świadomością. Wiedza ta wiązała się zapewne z doskonaleniem zdolności 

parapsychicznych, między innymi odzyskiwaniu świadomości pozacielesnej. Kiedy 

transformacja ta nie została uzyskana przez daną osobę, następowała „wieczna śmierć”, co 

można zinterpretować jako brak świadomości po ziemskim życiu. Do dzisiejszego dnia 

miliony ludzi umierają i opuszczają ciało, jednak tylko niewielka ich część zdaje sobie z tego 

sprawę ( zachowuje świadomość). Wracając do duchowej mądrości Egipcjan, to znali oni 

proces tworzenia materii. Według mitologii egipskiej, stwórca w celu stworzenia rzeczy 

potrzebował trzech składników. Były to: 



 Heka ( energia twórcza ) 

 Sia ( moc intencji, celu ) 

 Hu( „boskie słowo”, materialne spełnienie aktu tworzenia, zamknięcie energii w 

materii) 

Egipcjanie wielką wagę przypisywali energii. Egiptolodzy traktują te niesamowite jak dla 

mnie kwestie dosyć pobłażliwie, jednak kiedy popatrzymy na to, czym naprawdę jest atom, 

czyli właśnie energią, dojdziemy do wniosku, że starożytni posiadali bardzo głęboko wiedzę 

na temat natury rzeczywistości. Wiedza ta przejawiała się również w dekoracji wnętrz 

świątyń. Dzisiaj wiemy, że sceny i posągi w tych miejscach (również w grobowcach ) miały 

za zadanie podtrzymywać życie i świat w najpełniejszej doskonałości. W sztuce faraońskiej 

nie znajdziemy przedstawień kalek, starości, chorób, śmierci i niedoskonałości. Starożytni 

wiedzieli bowiem, że kształty i symbole promieniują, ponieważ materia stanowi wibrację o 

konkretnej częstotliwości, którą mózg dekoduje w fizyczny obiekt. Starożytnym dobrze znane 

było oddziaływanie dźwięku na świadomość. Naukowcy z Princeton Engineering Anomalies 

Research ( PEAR ) od 1979 roku zajmują się archeoakustyką starożytnych miejsc mocy               

( kultu ). Badacze odkryli, że w antycznych pomieszczeniach występuje rezonans w zakresie 

częstotliwości 95-120 Hz ( częstotliwość zbliżona do męskiego głosu). Uczeni stwierdzili, że 

w dawnych czasach ludzie gromadzili się w tych miejscach, aby uzyskać dostęp do wyższego, 

nielokalnego stanu świadomości, co zapewne wiązało się również z podróżami poza ciałem. 

Co ciekawe, wyniki badań parametrów akustycznych Wielkiej Piramidy potwierdziły, iż 

architektura tej budowli wywołuje rezonans o częstotliwościach niższych- 1-8 Hz. Jak 

wiadomo, drgania z tego zakresu ułatwiają wejście w stan transcedentalny, medytacyjny. 

Osoby przebywające w Komorze Króla podczas wsłuchiwania się w dźwięki często 

opowiadają o mistycznych doświadczeniach, jakie ich spotkały. Zauważmy również, że 

granit, którego użyli starożytni przy konstrukcji piramidy ma niezwykłą właściwość. Potrafi 

on bowiem kumulować energie Ziemi i Kosmosu, pełniąc rolę przekaźnika tych energii. 

Świat wibracji był doskonale znany Egipcjanom i jestem przekonany, że jeżeli mamy brać z 

kogoś przykład, to właśnie z cywilizacji egipskiej, z czasów jej doskonałości, kiedy 

świadomość była obecna na szeroka skalę.  Egipcjanie wtajemniczeni w tajniki wiedzy 

duchowej potrafili uzdrawiać przez sen. Wykorzystywali  do tego m.in. hipnozę i poprzez 

stymulację słowną pomagali leczącemu się w odbyciu uzdrawiającej podróży poza ciałem, 

podczas której pacjenci oddawani byli pod opiekę istot duchowych z innych wymiarów.           

                                                                                                                        By stać się 



kapłanem, ochotnik musiał przejść stopniowe wprowadzenie w praktyki i wiedzę 

umożliwiające pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji. Ówczesny duchowny był przecież 

lekarzem, ekspertem w zakresie prawdziwej, praktycznej duchowości, doskonałym radiestetą 

i geomantą, znawcą olejków eterycznych i wielu innych nauk w tym tzw. świętej geometrii i 

astrologii. Starożytni zdawali sobie sprawę z oddziaływania słów na psychikę człowieka. 

Wiadomo przecież, że słowa są częstotliwością, falami elektromagnetycznymi. Ich charakter 

oraz wpływ jest uzależniony od informacji oraz energii, jaką przenoszą, o czym dawni 

mieszkańcy globu doskonale wiedzieli.                                                                                       

Dzisiejsi uczeni, w porównaniu do swoich odpowiedników w starożytności, stali się 

więźniami materializmu. Naukowcy potrafią wykazać zachodzenie pewnych procesów 

dziejących się w przyrodzie, ale w żaden sposób nie docierają do sedna sprawy. Teoria, że 

Wszechświat powstał poprzez „wielki wybuch” jest uwarunkowana tylko tym, że od 

niepamiętnych czasów człowiekowi wmawia się, że musi być początek i koniec. Kiedy 

jednak badamy naturę świadomości, okazuje się, że jest ona nieśmiertelna. Znaczy to, że 

istniała zawsze i nigdy nie przeminie. Linearne postrzeganie czasu jest iluzją tworzoną przez 

mózg. Ponad rozumem występuje tylko i aż jedna prawda: bezczasowa wieczność. Studiując 

religię egipską dochodzę do wniosku, że starożytni niejednokrotnie pragnęli wyjawić nam 

sekret dotyczący gwiazd i ludzi. Mit przemiany zmarłego Ozyrysa w gwiazdę odnosił się do 

faktycznego zjawiska, które dotyczy każdego z nas. Twierdzę, że gwiazdy stanowią na 

poziomie świadomości duszy portale do wyższych światów, w których odradzamy się po 

śmierci ciała fizycznego. Nigdy nie zapomnę, gdy przechadzałem się po działce moich 

dziadków i poczułem silną chęć spojrzenia w gwieździste niebo. Kiedy mój wzrok padł na 

niezliczone ilości roziskrzonych ciał niebieskich, ogarnęło mnie wielkie uświadomienie. 

Zrozumiałem, że moim domem są gwiazdy! Nie potrafię wyjaśnić tego w naukowy sposób, 

ale jestem pewien, że miejscem, z którego pochodzimy, na pewno nie jest ta planeta, na jakiej 

znajdujemy się obecnie. Jakiś czas po tym doświadczeniu, dowiedziałem się, że podobne 

odczucie miał jasnowidz Krzysztof Jackowski. Powiedział on, że jako ludzkość pochodzimy  

z gwiazd, a dopiero po śmierci fizycznej człowiek budzi się do prawdziwego życia.  

 


