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ABSTRACT: In this paper the author argues that what is known 
about the universe and existing concrete achievements of antiq-
uity should be subject to continuous new innovative research, 
in order to establish the truth of what surrounds us. The author 
considers that it is necessary to rethink current electromagnetic 
theory and, also, to investigate when and by whom the pyramids 
were built, their role and how they were/could be used for the 
good of mankind.
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În epocile trecute, când ştiinţa încă nu descoperise complexitatea, vas-
titatea şi vechimea universului şi când comunicarea se făcea lent şi cu 
intermitenţe, oamenii puteau crede că ar exista anumite adevăruri gene-
rale, imuabile despre existenţa umană. Astăzi, când media electronică şi 
cărţile ne facilitează posibilitatea de a fi la curent cu ultimile descoperiri 
în domeniul cunoaşterii, s-a format convingerea că ceea ce este cunoscut 
despre univers şi despre realizările constructive, concrete, existente, poate 
fi supus unor permanente noi abordări inovatoare, stabilite prin cercetare, 
în scopul stabilirii adevărului asupra a ceea cine suntem noi şi a ceea ce 
ne înconjoară. 

În prezent, în cercetarea ştiinţifică, se recunoaşte necesitatea ca expe-
rimentatorul să nu influenţeze sau să nu perturbeze experimentul şi să 
manifeste maximum de atenţie pentru ca, nu cumva, un aparat utilizat 
în experimentare să nu distorsioneze repartiţia parametrilor măsurabili. 

1 Prof. univ. dr. ing; Membru fondator/titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România; Secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei 
Române.
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Pentru a se realiza această cerinţă este necesar ca cercetătorul, pentru a nu 
deveni principala sursă de erori de experimentare sau de interpretare, să 
manifeste o anumită reţinere şi un puternic autocontrol. Cel mai impor-
tant obstacol în calea neutralităţii şi neinfluenţării rezultatelor obţinute 
de către experimentator îl constituie atitudinea ataşată de dovedire sau de 
infirmare a realităţii unor fenomene, atitudine care se poate accentua şi de 
o programare conceptuală defectuoasă a experimentului. 

În istoria cunoştinţelor ştiinţifice se cunosc multe iluzii dovedite de 
cei care credeau, de exemplu, că „pământul este centrul universului”, dar şi 
multe alte realităţi negate de oameni de ştiinţă „pregătiţi”, cu înalte titluri. 
De citat cazul membrilor Academiei Franceze care, în faţa fonografului lui 
Thomas Edison,au susţinut că „aşa ceva nu poate să existe”. Aceşti membri 
au reacţionat în acelaşi mod şi când au auzit de meteoriţi sau de avioane 
care „fiind mai grele decât aerul nu vor putea niciodată să se desprindă de 
sol” sau al trenurilor care „nu vor putea niciodată să depăşească o anumită 
viteză fără ca pasagerii să nu rişte să sde sufoce”.

Astăzi, cunoştinţele oamenilor, chiar şi cele care ieri păreau cele mai 
evidente, se dovedesc astăzi îndoielnice. Linia dreaptă, cu excepţia geome-
triei plane, a încetat de a mai fi drumul cel mai scurt dintre două puncte 
(postulatul lui Euclid) şi chiar sfericitatea pământului s-a dovedit inexactă. 

India a fermecat o lume-ntreagă. Scrierile vechi sanscrite2 sau scrierile 
hindu conţin informaţii pretioase din toate domeniile, de la matematică 
până la astronomie. Textele vechi de mii de ani descriu un avion nuclear 
capabil să zboare (Fig. nr. 1), lucru considerat, mult timp, ca fiind imposi-
bil de imaginat, dacă ne refeream la ce se cunoştea, acum 300–500 de ani, 
despre acele vechi timpuri. 

În scrierile antice menţionate există şi planuri detaliate, studii despre 
energia nucleară, despre electricitate, despre turbioane ionice şi invizibi-
litate. Să fi cunoscut şi utilizat popoarele vechi şi energia nucleară? În 
scrierile menţionate există informatii despre Mohenjo-Daro3 (Fig. 2), un 

2 Vedele (în sanskrită) sunt o culegere de texte originare din Vechea Indie. Sunt cele mai 
vechi scripturi ale hinduismului şi sunt cruciale în ceea ce privește înţelegerea lingvis-
ticii indo-europene, precum şi a istoriei Indiei antice. Conform interpretărilor hinduse 
stricte, Vedele sunt apauruṣeya („creaţii non-umane”) şi au fost revelate în mod direct, 
motiv pentru care sunt numite „śruti” („ceea ce se aude)

3 Mohenjo-daro (Sindhi: وڙد وج نئوم; Urdu: وڑد وج نئوم; Hindi:) a fost un oraş antic 
aparţinând Civilizaţiei Văii Indusului, situat la cca. 80 km sud-vest de actualul oraş paki-
stanez Sukkur, Sindth. Numele său înseamnă „colina celor morti”. Mohenjo-daro, a fost 
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oraş ras de pe faţa pământului acum 3000 de ani. Studii moderne au ară-
tat că acolo există şi în prezent un nivel înalt de radioactivitate, iar oasele 
găsite sunt încărcate cu nivele radioactive mult mai mari faţă de cele de la 
Hiroshima sau Nagasaki. Să fi cunoscut şi utilizat popoarele vechi energia 
nucleară?4 

Fig. nr. 1 

Fig. nr. 2
În 1995, Aleksandr Chuvyrov, profesor de ştiinţe fizice şi matematice 

la Universitatea Bashkir din Rusia a aflat despre nişte plăci de piatră des-
coperite prin secolul XVII, undeva prin sudul munţilor Urali, într-un sat 

construit cca. în anul 2.600 î.e.n., abandonat cam în anul 1.700 î.e.n. şi descoperit de arhe-
ologi în anul 1924 in timpul construirii unei căi ferate, când lucratorii au început să sape 
chiar lângă acea colină. Se remarcă construcţia oraşului care are formă de reţea.

4 http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Mohenjodaro_Sindh.jpeg.
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numit Chandar. Ajuns acolo, profesorul Chuvyrov a identificat aceste plăci 
de piatră pe care erau sculptate hărţi şi mesaje într-un limbaj necunoscut. 
Pe una din aceste plăci de piatra sunt trecute cu o precizie incredibilă atât 
cele trei râuri principale – Belya, Ufimka şi Sutolka din zonă, cât şi canio-
nul Ufa (Fig. nr. 3). 

Fig. nr. 3

După ce plăcile de piatră găsite au fost studiate cu atenţie, cercetătorii 
au descoperit că ele înfăţişează un sistem de irigaţie cu baraje uriaşe pe 
toate cele trei râuri meţionate, situat în regiunea Ural modificată. Analiza 
materialului acestor plăci de piatră a evidenţiat şi că ele erau constituite 
din trei straturi de roci diferite, dintre care ultimul un porţelan special cu 
rol de protecţie. Testele efectuate au indicat faptul că aceste plăci de piatră 
au o vechime de circa 120 de milioane de ani şi că este imposibil ca plăcile 
să fi fost sculptate manual, dată fiind precizia liniilor. Cum au fost realizate 
aceste plăci de piatră, de cine şi care a fost scopul lor, este şi rămâne încă 
un mister5. 

În biblioteca din tăbliţe de lut a regelui asirian Asurbanipal (685 î.Hr 
– circa 627 î.Hr.), bibliotecă descoperită în cursul excavaţiilor efectuate la 
Ninive6, este prezentat mitul lui Etana, conform căruia Etana ar fi fost dus 

5 http://4.bp.blogspot.com/.
6 Ninive, a fost un „oraş foarte mare”, după cum este numit în Cartea lui Iona (a cincea 

carte din colecţia celor douăsprezece cărţi profetice minore din Vechiul Testament)., sit-
uat pe malul estic al râului Tigru în antica Asirie, pe malul celalalt al râului fiind situat 
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de un vultur în slava cerului şi, pe măsură ce urca vulturul îi solicită să se 
uite din când în când la pământ. Când ajung în stratosferă şi pământul 
nu se mai vedea, Etana îi solicită vulturului să-l readucă pe pământ (Erich 
von Däniken, 2010). 

În epoca raţiunii în care trăim, reprezentanţi serioşi ai ştiinţei nu 
vor să accepte că omul din Epoca de Piatră ar fi putut avea posibilita-
tea să întâlnească reprezentanţii unor civilizaţii supertehnologizate şi 
că ar fi putut să vadă mijloace de zbor asemănătoare rachetelor actuale 
şi, în ignoranţa lor, să-i numească pe aceşti reprezentanţi zei. Membrii 
echipajului de pe Apolo 11, despre care se afirmă că ar fi devenit pri-
mii oameni care ar fi pus piciorul pe un alt corp ceresc, au transmis la 
Houston următorul mesaj „Vulturul a aselenizat”. Era o inspiraţie din 
mitul Etana?

Harta lui Piri Reis7 (un fragment de hartă din 1513 în Fig. nr. 4)8 este 
un document original realizat la Constantinopol în 1513 şi reprezintă coas-
tele vestice ale Africii, coastele estice ale Americii de Sud, iar partea de jos 
a hărţii reprezintă coasta nordică a Antarcticii, numită Coasta Prinţesa 
Marta a Ţării Regina Maud. Întrucât Antarctica a fost descoperită numai 
în 1818, la mai mult de 300 de ani după realizarea hărţii (Graham Hancock, 
2001), Piri Reis nu ar fi putut obţine aceste informaţii decât din documente 
antice. 

Reprezentarea în 1513 a coastei Prinţesa Marta a Ţării Regina Maud 
rămâne o enigmă deoarece ea a mai putut fi văzută neacoperită cu ghiaţă, 
după estimările cele mai optimiste, numai în anul 4000 î.Ch. Nu este posi-
bil să se indice data cartografierii originale a acestei coaste deoarece este 
sigur că litoralul Ţării Regina Maud a rămas într-o stare stabilă, neacope-
rită cu ghiaţă, aproximativ nouă mii de ani, până când calota glaciară a 
îngiţit-o complet. În plus, în prezent istoricii nu recunosc nicio civilizaţie 
care să fi avut capacitatea sau necesitatea de a cartografia coasta între anii 
13.000–4.000 î.Ch. (Charles H. Hapgood, 1966). 

orașul contemporan Mosul, în provincia Ninawa din Irak.. Ninive, ultima capitală a 
Imperiului asirian a atins maximă înflorire în sec.VII î. Hr.

7 Piri Reis, amiral otoman, geograf şi cartograf,(născut între 1465–1470, decedat între 
1554–1555). Harta globului pământesc ar fi fost desenată ca urmare a călătoriilor lui 
Cristofor Columb din anii 1492–1493. În prezent, mai există numai două fragmente din 
hartă: primul din prima Hartă a globului pământesc din 1513 (Fig.4) şi un al doilea din 
cea de a doua Harta a globului pământesc din 1528.

8 (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piri_reis_world_map_01.jpg)
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Fig. nr. 4

Oamenii de știinţă au examinat rămăşiţele lui Napoleon Bonaparte 
pentru a afla dacă Napoleon a suferit de o tulburare de hipofiza, care ar 
fi contribuit la statura sa mică. În timp ce studiau scheletul, Dr. Andre 
Dubois a făcut o descoperirea uimitoare, identificând un microprocesor 
lung de jumătate inch (Fig. 5) încorporat în craniul lui Napoleon, micro-
processor declarat ca fiind un implant străin – care sugerează că împăratul 
francez ar fi fost odată răpit de un OZN. De la măsura de dezvoltare a 
oaselor capului in jurul cipului, dr. Andre a considerat că implantul a fost 
efectuat când Napoleon a fost tânăr9.

„Consecinţele posibile ale acestei descoperiri sunt aproape prea mari 
pentru a înţelege – a declarat dr. Andre Dubois, într-un jurnal medical 
francez –. Până la această presupunere se considera că victimele răpirilor 
OZN erau oameni obişnuiţi care nu jucau niciun rol în evenimentele din 
lume. Acum există dovezi convingatoare că extraterestrii au acţionat în tre-
cut pentru a influenţa istoria omenirii – şi pot continua să facă acest lucru!” 
„Napoleon a folosit strategii militare, cu mai mult de o sută de ani înainte 

9 Napoleon a dispărut din vedere pentru o perioadă de câteva zile în luna iulie 1794, când 
avea 25 de ani. El, mai târziu a susţinut că ar fi fost ţinut prizonier în timpul loviturii de 
stat Themidorian –, dar nu există nici o înregistrare de arestare şi de aceea s-a considerat 
că atunci ar fi avut loc răpirea. Din acel moment, ascensiunea lui Napoleon a fost mete-
orică. Până în anul următor, el ar fost pus în fruntea armatei franceze în Italia.
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faţă de timpul său”, a spus dr. Dubois. „Poate că implantul a îmbunătăţit 
abilităţile sale într-un fel”10. 

Fig. nr. 5

Implantul ar putea explica, de asemenea, obiceiul deja celebru a lui 
Napoleon de a ţine mâna pe inima, a adăugat dr. Dubois. „Este posibil ca 
dispozitivul să fi fost afectat de semnalele electrice de la creier la inima lui.” 
Până în momentul înfrângerii de la Waterloo britanic în 1815, Napoleon 
a schimbat faţa Europei.” Ce istorie ar fi avut occidentul dacă nu ar fi avut 
loc interveniţia străină, putem ghici numai”, a observat dr. Dubois. „Astfel, 
nu putem şti dacă au acţionat pentru a ajuta omenirea sau ne face rău.”

În urmă cu 40.000 de ani, în Paleoliticul superior, omul din 
Neanderthal dispare, locul lui fiind luat de Neanthrop sau Homo sapiens 
fossils care evoluează tehnic extrem de rapid: „începe să folosească suliţe 
cu vârf de silex sau de os, harponul pentru pescuit, prelucrează şi foloseşte 
ca unelte osul, cornul şi fildeşul. Apar primele manifestări de artă, primele 
picturi rupestre”11.

În Rhodesia (Broken Hill), în anul 1921, a fost identificat un craniu 
cu o vechime de 40.000 de ani care avea, în partea superioară, o gaură per-
fectă (Fig. 6). În urma unor cercetări temeinice s-a stabilit că această gaură 
a fost făcută de un glonţ. Cercetările au fost extinse şi s-au identificat şi 

10 http://weeklyworlds.com/headlines/15207/alien-chip-in-napoleon-skull.
11 ***„Enigme extraterestre”, 2012.
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alte cranii umane şi oase12 de animale care aveau în ele acelaşi tip de găuri. 
Întrebarea „Cine vâna pe Terra acum 40.000 de ani, când Homo sapiens 
abia îşi prindea silexul în vârful lance?, nu şi-a găsit încă un răspuns”13. 

Fig. nr. 6.

Fig. nr. 7

În iulie 2007, în insula daneză Sealand, a fost identificat un craniu 
de dimensiuni mult mai mari decît ale omului obişnuit, cu orbite extrem 
de mari şi cu caninii foarte lungi (Fig. 7). În urma analizelor efectuate, 

12 Un craniu de bizon cu o astfel de gaură de glonţ de circa 40.000 ani este expus la Muzeul 
de Paleontologie din Moscova

13 ***„Enigme extraterestre”, 2012 .
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Institutul „Niels Bohr” din Copenhaga, a concluzionat că acea creatură 
ciudată ar fi trăit prin anii 1200–1280 şi ar fi fost îngropată numai în anul 
1900. „O legendă a locului spune că un membru al „L’Ordre Lux Pagasos” 
(Ordinul Pegasului de lumină) a avut în păstrare craniul respectiv dar şi 
nişte obiecte extrem de luminoase”, făcute din materiale necunoscute pe 
Pămînt”14.

În octombrie 2011, în oraşul Andahuaylilas din Peru a fost identificat 
un alt craniu supradimensionat cu găvanele ochilor şi cu canini extrem de 
mari (Fig. nr. 8). 

Fig. nr. 8

„În prezent, antropologi din Spania şi Rusia analizează ADN-ul aces-
tei necunoscute entităţi pentru a stabili dacă aparţine unui terestru sau 
extraterestru”15.

Istoria omenirii, mai cunoscută în zilele noastre, începe în Egipt, 
un deşert în care dintr-o dată a început să înflorească cea mai fantastică 
civilizaţie din toate timpurile: Heliopolis, Teba, Busiris, Abydos, Memfis, 
piramidele şi Sfinxul. S-au construit drumuri, canale, baraje, iar preoţii 
s-au străduit să formeze un corp de instructori şi să lase urmaşilor mărturii 
ale ştiinţei lor nedezvăluite. Ceea ce afirm ar putea fi numai o supoziţie, 
dar prin ce ipoteze ar putea fi explicat mesajul piramidelor, al Sfinxului, 
al Chivotului Legii16, al Templului sau al descoperirilor arheologice din 
Caldeea, din Assiria şi din alte zone geografice (George Văsîi, 2009).

14 ***„Enigme extraterestre”, 2012.
15 ***„Enigme extraterestre”, 2012.
16  Chivotul Legii era un scrin sacru confectionat cu scopul de a se depozita in el cele zece 
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În prezent nu se cunoaşte cu certitudine când au fost construite pira-
midele. Dacă Napoleon a afirmat şi istoricii moderni au precizat o vechime 
de circa 40 de secole, autori mult mai vechi indică date mult mai îndepăr-
tate. După o tradiţie coptă, piramida lui Keops ar fi fost construită cu 300 
de ani înainte de potop ceea ce ne-ar aduce între limite de 8.000–11.000 de 
ani. Istoricul arab Abu-Zeyd-el-Balhy afirma că inscripţia gravată pe pira-
mida lui Keops17 a fost tradusă în arabă si se referă şi la epoca construirii 
care s-ar fi produs atunci când „Lira se afla în constelaţia Racului” (Robert 
Charroux, 1995). Calculând, găsim aproximativ 73.000 de ani. Ar fi exage-
rată această estimare? Herodot afirmă că preoţii din Teba i-ar fi arătat 341 
de statui de lemn, reprezentând succesiunea din tată în fiu a marilor preoţi 
dinaintea lor de peste 11.000 de ani, ceea ce indică o vechime foarte mare 
(peste 20.000 de ani) a piramidei sanctuar.

Garcia Beltran18 consideră că piramidele din Egipt ar constitui replici 
ale celor din Anzi şi că cea mai veche piramidă din Egipt ar fi cea de la 

Porunci. Disparitia Chivotului Legii a captivat nenumarati ceretatori din intraga lume. 
Dat fiind ca nu  exista nici o mentiune despre  distrugerea acestuia, oamenii au cautat 
mereu sa dezlege marele  mister. Povestea muntelui Nebo, traditia irlandeza si o legenda 
etiopiana sustin supravietuirea Chivotului lui Dumnezeu. Trebuie insa sa precizam ca, 
pana astazi, nu se stie sigur unde se afla acest scrin sacru si daca Dumnezeu ni l-a mai 
lasat pe Pamant de-a lungul secolelor. Biserica Ortodoxa Etiopiana, bazandu-se pe tra-
ditie, afirma ca cufarul de lemn acoperit cu aur si decorat cu heruvimi, care se afla in 
grija unui preot ortodox intr-o biserica din Aksum, ar fi Chivotului Legamantului despre 
care se scrie in Vechiul Testament. „Cat de curand, lumea va putea admira Chivotul 
Legamantului, cel in care Biblia spune ca sunt pastrate tablele de lut cu cele 10 porunci, 
alaturi de o mostra de mana, hrana divina care i-a tinut in viata pe israeliti in lungul lor 
drum catre Pamantul Fagaduintei”, este declaratia soc a patriarhului etiopian, facuta in 
timpul intalnirii sale din Italia cu Papa Benedict al XVI-lea. 

17 Georges Barbarin (n.17.XI 1882 – m.1965, poet francez, cercetător şi autor ezoteric) 
a publicat manuscrisul scriitorului copt Masudi (manuscrisul din 957 e.n. se află la 
Oxford) în care se arată că „Surid...unul din regii Egiptului dinainte de Potop, a con-
struit cele două mari piramide... El le-a cerut preoţilor să depună în interior totalitatea 
înţelepciunii şi cunoştinţelor lor în diferite arte şi în ştiinţa aritmeticii şi a geometriei, 
astfel încât să rămână mărturie pentru beneficiul cewlor care ar putea eventual să le 
înţeleagă. Marea piramidă a fost consacrată Istoriei şi Astronomiei, a doua ştiinţei 
medicale. Piramida lui Keops (marea piramidă) a fost orientată nord-sud cu o eroare 
de numai 4’ 35’’, aproximare cât se poate de exactă când se cunoaşte că Observatorul 
astronomic din Paris este orientat spre nordul real cu o eroare de circa 180. Suma laturi-
lor bazei (931,22m) împărţită la dublul axei verticale (148,208X2) dă ca rezultat 3,14. 
Înălţimea (148,208 m) înmulţită cu un milion dă aproximativ distanţa de la pământ la 
soare (149.400.000 km).

18 http://www.google.ro/webhp?hl=ro&tab=ww#hl=ro&sclient=psyab&q=beltran +garcia
+mario&oq=Beltran+Garcia&gs_l=serp.1.0.0i30j0i5i30l3.85781.106766.0.110344.14.14.0.
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Saqqara, din Jezer, aflat la 30 km de Cairo, piramidă cu şase trepte, ca cele 
din ţinutul preincaşilor. În Egipt şi Nubia există peste 180 de piramide şi 
studiul comparativ al construcţiei acestora evidenţiază o evoluţie relativ 
rapidă a stilului constructiv, piramidele cu cel mai evoluat stil constructiv 
fiind cele trei piramide din Gizeh. Dar, a spune că aceste trei piramide din 
Gizeh ar fi fost studiate şi evaluate în mod detaliat, ar fi o exagerare. 

Fig. nr. 9

Piramida lui Keops sau „Marea piramidă” este una din cele 7 minuni 
ale lumi şi, mult timp, s-a considerat ca fiind cea mai mare construcţie 
din lume. Ea are o înălţime de 148,208 m, un volum intern de circa 2,8 
milioane de metri cubi şi dimensiunea medie a blocurilor de piatră din 
care este construită este de circa 1 metru cub, cântărind peste 2,5 tone. 
Herodot povesteşte că preoţii egipteni i-ar fi relatat că secretul maiestu-
oasei armonii ce se degajă din forma piramidei s-ar datora faptului că aria 
triunghiului unei feţe laterale a ei ar fi egală cu aria pătratului care are 
ca latură înălţimea piramidei. Cu alte cuvinte că între înălţimea pirami-
dei, apotema feţei laterale şi latura pătratului de la baza piramidei există 
ecuaţia numărului de aur. (Florica T. Câmpan,1981). Celelalte două pira-
mide din Gizeh sunt mai mici. A doua piramidă, orientată spre sud-vest, 
atribuită celui de al treilea fiu al lui Keops – Kefren, deşi are aproximativ 
aceeaşi bază cu Marea piramidă este mai scundă, iar a treia, piramida lui 

0.0.0.172.1844.0j14.14.0...0.0...1c.0yJccshYmI&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=4
9d0608683b124&biw=1024&bih=517
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Mikerinos, pare comparativ cu primele două o construcţie mai modestă 
deşi are o înălţime de 61 de metri (Christopher Knight, 2010).

Cele trei piramide din Gizeh nu sunt amplasate într-o linie perfect 
dreaptă ci amplasarea lor corespunde, cu aproximaţie, poziţiei a trei stele 
din Centura constelaţiei Orion, Centură care include şi steaua Sirius, cel 
mai mare corp celest care poate fi văzut în afara Soarelui, Lunii etc. Cele 
trei stele cunoscute sub denumirea de Alnitak, Alnilam, Mintaka se găsesc 
mai sus decât steaua Sirius şi răsăr cu mult înaintea acesteia. În Fig. 9 este 
prezentată alinierea acestor trei stele din Centura lui Orion, suprapusă ali-
nierii celor trei piramide de la Gizeh (Christopher Knight, 2010). 

Costrucţii având forma piramidelor au fost descoperite şi în America 
de Nord, Centrală şi de Sud, în Estul Europei, în tundra friguroasă din 
Siberia, în China centrală şi de nord. Piramida de la Polul Sud nu a putut 
fi încă confirmată pentru că se află la o adâncime de mai mult de 1,6 km 
sub gheaţă, iar imaginile cu aceasta sunt controversate. 

Fig. nr. 10

În 1968 un doctor francez a descoperit o piramidă, de forma unui 
cristal parţial translucid19 (Fig. nr. 10), piramidă ieşită la suprafaţa de pe 
fundul mării Caraibelor, cu origine, vârstă şi scop complet necunoscute, 
dar evaluată ca o structură gigantică, probabil mai mare decât piramida lui 
Keops din Egipt. Ulterior, această piramidă a fost verificată, în mod inde-
pendent, de către echipe de scafandrii din Franţa şi Statele Unite. Unii 

19 www.evolutiespirituala.ro/.../piramida-gigantica-descoperita-in.html,
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cercetători ai Triunghiului au conceput dealungul anilor teorii potrivit 
cărora există o sursă de energie pe fundul mării în regiune, care afectează 
avioane, nave şi bărci. Piramida descoperită în marea Caraibelor ar putea 
confirma această ipoteză asupra cauzelor fenomenelor Triunghiului 
Bermudelor. 

Investigatorii pretind că, dacă legendarul Atlantis20 a existat cu adevă-
rat, rămăşiţele miticelor aparate declanşatoare de energie ar putea fi încă 
intacte pe fundul oceanului. Un asemenea dispozitiv poate să aibă forma 
unei piramide, iar şablonul original a fost copiat mult mai târziu de către 
culturile ulterioare la nivel global.

În anul 2005, Dr.Sam Semir Osmanagich, profesor de antropologie 
la Universitatea Americană din Bosnia-Herţegovina21, a anunţat printr-o 
conferinţă de presă că a identificat prima piramidă antică din Europa22, 
Piramida Soarelui Fundaţiei (Fig. 11) şi din acel moment al investigaţiilor 
piramida din Bosnia a devenit obiectul studiului din cadrul celui mai mare 
proiect arheologic interdisciplinar din lume. În perioada 2005–2011, s-a 
stabilit că în Valea bosniacă a piramidelor se află, în fapt, cinci piramide 
numite: Piramidele bosniace ale Soarelui, Lunii, Dragon, Mama Pământ și 

20 Atlantis a fost o insulă legendară menţionată prima oară în 360 î.Hr în dialogurile lui 
Platon. Conform acestor dialoguri, Atlantis ar fi fost în anii 9000î.Hr o putere navală 
care a concurat cu multe ţări din Vestul Europei şi din Africa. Nenorocasa Atlantis s-ar fi 
scufundat în 9600î.Hr ocean într-o singură zi şi noapte. 

21 www.samosmanagich.com.
22 În literatură se afirmă că ar mai fi fost identificate, pe plan mondial şi alte piramide 

misterioase descoperite Totuşi, nimeni nu le aduce în discuţie pentru că nu se potrivesc 
cu ceea ce s-a făcut cunoscut despre rasa umană şi originile acesteia. Cercetătorii au 
teoriile lor dispersate despre cum nomazii au ajuns în Nordul Americii folosind podul 
pe uscat din strâmtoarea Bering şi le susţin pe acestea. Acelaşi lucru se poate spune 
despre ruinele împrăştiate din Caraibe, care sugerează o civilizaţie vastă care s-a extins 
din apele costale din afara Florida Keys, îndreptându-se către apele din Bahamas, 
trecând pe lângă Bimini şi apoi spre Est în Oceanul Atlantic. Cuba are două ruine sub 
apă în exterioul coastei sale care ar putea fi parte a aceluiaşi complex oraş-stat. Hoffman 
menţionează în trecere şi incredibila relatare a exploratorului Tony Benik, care a făcut 
monumentala descoperire a încă unei piramide uriaşe aflată la 10 000 de picioare sub 
apă. Benik pretinde că piramida este acoperită cu un cristal uriaş. Şi dacă asta nu era 
suficient, Hoffman împărtăşeşte şi descoperirea lui Ari Marshall din timpul expediţiei 
din 1977. Echipa Ari Marshall ar fi descoperit o piramidă mai mică în Bahamas, în afara 
Cay Sal. Marshall a făcut poze sub apă a unei piramide aflată la o adâncime de aproape 
150 de piciore. Potrivit aprecierii lui Marshall misterul piramidelor se înteţeşte. În ciuda 
faptului că apa era neagră în adâncime (nu ajunge multă lumină până acolo jos), apa 
din jurul piramidei era iluminată de strălucirea structurii construcţiei şi părea a avea 
culoarea verde fosforescent.
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Iubire. Aceasta descoperire schimbă viziunea existentă asupra cunoaşterii 
istoriei timpurii a Europei din următoarele considerente:

1. Acestea sunt primele piramide antice descoperite în Europa; 
2. Piramida Soarelui are cea mai mare structură din lume cu o înălţime 

de peste 220 de metri fiind mult mai mare decât Marea Piramidă din Egipt 
(148,208 de metri);

3. Piramida bosniacă a Soarelui are, potrivit Institutului de Geodezie 
bosniac, o orientare mai precisă spre nordul cosmic cu o eroare de numai 
12 secunde, faţă de piramida Keops care are o eroare de 4 minute;

4. Piramida Soarelui din Bosnia este complet acoperită cu blocuri 
dreptunghiulare de beton. Proprietăţile betonului, inclusiv duritate 
extremă şi absorbţie redusă de apă (în jur de 1%), sunt, în conformitate cu 
instituţiile ştiinţifice din Bosnia, Italia şi Franţa, mult superioare materi-
alelor moderne din beton.

Fig. nr. 11

Piramidele bosniace sunt acoperite de sol, care, potrivit Institutului 
de Stat pentru Agro-Pedologie, din Bosnia, are o vechime de cca. 11.000 de 
ani. Datarea cu radiocarbon de la terasa pavată a Piramidei Lunii, realizată 
de Institutul de Fizică al Institutului de Tehnologie din Silezia-Gliwice 
(Polonia), a confirmat faptul că terasa a fost construit în urmă cu 10.350 
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ani (+/–50 de ani). Această constatare confirmă faptul că piramidele bos-
niace par a fi, de asemenea, cele mai vechi piramide antice cunoscute de 
pe planetă. 

Fig. nr. 12

În anul 2010, sub Valea bosniacă a piramidelor au fost identificate 
trei camere un mic lac albastru şi un labirint subteran format din o reţea 
extinsă de tuneluri, care se întind pe mai mult de zece kilometri. Scanări 
energetice au arătat că nivelul de ionizare este de 43 de ori mai mare 
decât concentraţia medie din afara, ceea ce transformă camerele subte-
rane în „camere de însănătoşire”. În 1911, o echipă de fizicieni a detectat 
un fascicul de energie care pleca din vârful piramidei bosniace a Soarelui 
(Fig. nr. 12). Raza fasciculului este şi acum de 4,5 metri, cu o frecvenţă de 
28 kHz. Fasciculul de energie este continuu şi puterea sa se amplifică pe 
măsură ce traiectoria sa continuă ascendenţa şi se îndepărtează de pira-
midă, contrazicând legile cunoscute ale fizicii. Aceasta este prima dovadă 
de propagare electromagnetică non-hertziană pe planeta pământ23. Se pare 

23 Nikolae Tesla a scris despre ceea ce el a numit unde non-hertziene. În timpul vizitei sale 
epocale în Colorado Springs in 1899, el a făcut noi descoperiri despre natura undelor 
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că cei care au construit piramida au creat o maşină de mişcare perpetuă 
cu mult timp în urmă şi acest „generator de energie” este încă în lucru în 
labirintul subteran din jurul piramidei bosniace. 

În 2011, detectări electromagnetice au confirmat faptul că nivelurile 
radiaţiilor negative în tunelurile labirintului, conform grilelor Hartman, 
Curry şi Schneider, sunt egale cu zero. Nu au fost găsite radiaţii tehnice 
(de la liniile de alimentare şi/sau alte tehnologii) în tuneluri şi nici radi-
oactivitate cosmică. Sculpturile ceramice, găsite în interiorul piramidei, 
sunt poziţionate pe fluxurile de apă subterană şi energia negativă este 
transformată în energie pozitivă. Toate aceste experimente au indicat 
labirintul subteran ca fiind unul dintre cele mai sigure construcţii subte-
rane din lume ceea ce îl face un loc ideal pentru întinerirea şi regenerarea 
corpului24. 

Două sute de ani de egiptologie nu au produs un răspuns satisfăcător 
la întrebarea care a fost scopul real al celor mai vechi piramide cunoscute 
în acel timp. În şase ani, în cercetarea piramidelor din Bosnia, s-au aplicat 
metode ştiinţifice inter-disciplinare, fizice, energetice şi spirituale şi s-au 
obţinut rezultate de pionierat, despre care se afirmă că ar afecta întreaga 
sferă de cunoaştere ştiinţifică a rolului piramidelor. 

Este mai uşor să te referi la piramide numai din punct de vedere arhi-
tectural. În literatură (Robert Charroux, 1999) se afirmă că nici un stat din 
vremea noastră nu ar îndrăzni să-şi propună să înceapă construcţia unor 
asemenea piramide cu mijloacele tehnice disponibile, considerate înalt 
perfecţionate. Tot în literatură se afirmă că locuitorii din acele timpuri din 
Egipt deţineau cunoştinţe încă neimaginabile despre proprietăţile ultra-
sunetelor şi a forţelor antigravitaţionale. 

Misterul piramidelor pentru a fi descifrat necesită o explicaţie ştiin-
ţifică şi s-a emis ipoteza că o anumită vibraţie sonoră ar putea declanşa 
mecanisme de comandă cu resorturi, că sunete sau ultrasunete ar putea 
impresiona un dispozitiv electric aşa cum face şi lumina. Expresia magică 
bine cunoscută „Sesam deschide-te” s-ar putea să nu fie cunoscută numai 

electromagnetice, cunoscute ca unde stationare sau longitudinale, precum şi despre 
natura unui alt tip de unde – unde scalare. Nikolae Tesla a prezentat acest nou tip de 
unde ca fiind un tip net superior undelor hertziene, unde care-şi diminuiază energia 
odată cu creşterea distanţei de propagare de la sursa care le generează. http://www.
teslaenergy.org/intro4.html

24 http://mucenicul.wordpress.com/2012/01/28/misteriosul-fascicul-de-lumina-din-varful-
piramidei-kukulkan/.
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din poveşti. Capsula, în care se află grăuntele de susan, se sparge de la sine 
fie când grăuntele este copt, fie când un sunet grav determină o deschidere 
prematură. Acest fenomen, în mod cert, era cunoscut şi de egipteni şi de 
orientali şi se poate presupune că multe mecanisme de comandă cu resor-
turi se puteau acţiona cu o voce puternică. Cuvântul era gloria omului, un 
cuvânt putea opri sau comanda funcţionarea unor mecanisme. Se poate 
presupune că, în Egipt şi în America, ştiinţa sunetului şi a levitaţiei (anti-
gravitaţiei) care au facilitat construirea de piramide, temple, cetăţi, ar fi 
fost utilizată pe scară largă. 

O analiză a dezvoltării tehnologiei de-a lungul timpului evidenţiază 
faptul că tehnologia este constituită din mijloace de acţiune a omului 
asupra realităţii, uneltele împrumutând forma mâinilor, a articulaţiilor 
şi a pârghiilor existente în corpul uman, evoluţia sau stadiul tehnolo-
giei25 reflectând nivelul de gradul de autocunoaştere la care a ajuns omul 
(Mirahorian Dan, 1999).

În ultimul deceniu al secolului XX, profesorul Prudhhomme de la 
Institutul Pasteur din Paris a experimentat ridicarea de mingii de plută cu 
slabe puteri ultrasonore iar profesorul Pagés s-a aflat în avangarda cerce-
tării în domeniu bazându-se pe principiul rotirii cu viteza luminii a unui 
câmp electrostatic de către un câmp magnetic. În acelaşi deceniu, fizicia-
nul american Hooper a ajuns la un rezultat interesant eliberând parţial 
de gravitaţie un inel de ferită care se rotea într-un câmp magnetic (Robert 
Charroux, 1999). Cercetările au continuat şi se speră ca, pe aceste baze 
revoluţionare, prin polarizarea câmpurilor de gravitaţie, să devină teoretic 
posibil să se ridice şi să se deplaseze cu uşurinţă blocuri de piatră de câteva 
tone. Încă nu s-a ajuns acolo dar „levitaţia” unor pietre enorme în timpul 
construcţiei piramidelor în Bosnia, Gizeh, Baalbek, Peru, China etc. şi-ar 
putea găsi un început de explicaţie. 

25 Tehnologia terestră a evoluat până în prezent pe următoarele nivele:
 – O tehnologie material-mecanică care a inclus de la uneltele de piatră până la cuplajele în 

serie şi în paralel de unelte mecanice, independente material de energia umană exterioară 
(unelte acţionate de forţa umană, a animalelor sau a vântului şi apelor);

 – O tehnologie energetică în care mijloacele tehnice au devenit de tip maşină cu aburi, 
independente de energia umană exterioară;

 – O tehnologie informaţională, adică de stocare, de procesare şi de transmitere a 
informaţiilor pe pe suport material şi/sau energetic. Calculatoarele electronice, stocarea 
electromagnetică a informaţiilorşi telecomunicaţiile fiind şi numai o altă modalitate de 
utilizare a energiei electrice 



74 |  Ştefan IANCU

Faptul că pe aerodromurile din S.U.A. ceaţa este risipită prin emiteri 
puternice de ultrasunete care condensează picăturile fine şi le face să cadă sub 
formă de ploaie26 a condus la formularea concluziei că cei care au construit 
piramidele ar fi dorit să determine şi formarea norilor de ploaie în zonă. 

Descoperirea piramidelor de pe fundul mării Caraibelor şi din Bosnia 
a entuziasmat cercetătorii din lumea întreagă şi se speră că aceste pira-
mide ar putea confirma argumentele unor oameni de ştiinţă potrivit cărora 
piramidele au fost create iniţial ca surse sau receptori şi retransmiţători 
de energie. 

Fig. nr. 13

NASA şi Agenţia Spaţială Europeană au avertizat lumea incă din 
2010, că centura fotonică care a învăluit sistemul nostru solar va afecta 
planetele din acest sistem, putând determina efecte anterior necunoscute. 
Unul dintre aceste efecte constă în faptul că, pe măsură ce energia bizară a 
acestei centuri fotonice invadează spaţiul pământului nostru, unele dintre 
cele mai faimoase piramide din lume s-au trezit din somn, după secole 
şi chiar milenii, şi au inceput să genereze o energie foarte intensă trimi-
ţând unde energetice către înaltul ceresc (Fig. 13). S-au produs şi unele 
fenomene incredibile, în care raze vizibile de energie au determinat apa-
riţia unui adevărat foc de artificii spre cer, ţintind în spaţiu spre regiunea 

26 În Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a fost inaugurată o fântână „aeriană” prin care 
curgea zilnic 300 litri de apă pe zi. Este vorba de un monument de metal neted care 
condensează vaporii de apă atmosferici. Inventatorul ei, care considera că se putea 
ajunge la o producţie de 3000 l/24 de ore, afirma că ar fi aplicat aceleaşi principii con-
structive cu cei care construiseră piramidele acoperite cu plăci de metal alb foarte neted 
pentru a determina să plouă. 



75Istoria milenară – potenţial suport al progresului tehnico-ştiinţific? |

norului fotonic27. Guvernul chinez a început monitorizarea îndeaproape a 
piramidei Xianyang (Fig. nr. 14) pentru semnele de activitate manifestate 
încă din 2010. În anul 2011 o echipă de oameni de ştiinţă au investigat 
această piramidă şi au afirmat că aceasta ar putea avea origini extraterestre. 

Piramida aztecă a Lunii din Teotihuacan, Mexic (Fig. nr. 15) a început, 
de asemenea, să trimită unde energetice către înălţimi.

Piramida Mayasă Kukulkan a fost, până în prezent, ultima piramidă 
care în 2011 a început să transmită spre cer un fascicul de lumină străluci-
toare, începând de la dimensiunea unui creion până la dimensiunea unei 
grinzi (Fig. nr. 16). 

        Fig. nr. 14   Fig. nr. 15

Fig. 16 

27 (http://beforeitsnews.com/story/1733/112/Worlds_Pyramids_Beaming_Energy_ To_ 
Mysterious_Space_Cloud.html
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Fluxuri, câmpuri turbionare şi vârtejuri energetice sunt transmise de 
către unele piramide cu o mare intensitate spre centura fotonică care a 
învăluit sistemul nostru solar. De unde a apărut această energie a pira-
midelor, încotro este îndreptată şi de ce? Ce a activat această misterioasă 
putere a unor piramide? Până la acest fenomen energetic non-hertzian, 
aceste piramide au fost, dealungul mileniilor, numai nişte santinele de 
piatră tăcute? Ce le-a tulburat starea lor liniştită? Ceea ce le-a adus în 
stare activă nu poate fi decât o forţă necunoscută din spaţiul galactic care 
a înconjurat sistemul nostru solar odată cu apariţia centurii fotonice.

Unele teorii privind Atlantisul susţin că piramidele energetice ale 
oraşului insulei erau făcute din cristal sau acoperişurile lor aveau în com-
ponenţă o substanţă cristalină. 

Experimentatorii au descoperit acum zeci de ani că piramidele tind 
să se poarte precum un condensator care strânge şi depozitează energie în 
jurul lui. Cu cât piramida este mai mare, cu atât capacitatea de colecta şi 
a depozita este mai ridicată. Şi compoziţia unei piramide este mai impor-
tantă. O piramidă din cristal, sau o extremitate din cristal, poate să-i 
îmbunătăţească simţitor puterea. Cristalul posedă proprietăţi naturale 
piezoelectrice şi este cunoscut de mai mult timp ca având aplicaţii ener-
getice. Deci ar fi posibil ca asemenea construcţii din cristal să genereze, să 
păstreze şi să distribuie energie la cerere.

Transmisia de energie fără fir (Wireless energy transfer – WET) se 
referă la transferul de energie electromagnetică de la o sursă centrală de 
alimentare spre consumatori, fără a se utiliza reţele de fire de transmisie. 
În 1899, în timpul vizitei sale epocale de la Colorado Springs, Nikola Tesla 
a făcut descoperiri noi despre natura undelor electromagnetice, cunoscute 
ca niste valuri staţionare sau longitudinale, identificând şi noi unde pe care 
le-a numit unde scalare. 

Experimentele lui Tesla (bobina Tesla) au dovedit fezabilitatea 
WET, în timpul experimentelor sale din Colorado (1898–1899) care s-au 
constituit numai ca precursor al experimentelor inovatoare de azi din 
acest domeniu. După ce Tesla a murit în 1943, guvernul american a con-
fiscat toate documentele referitoare la experimentele Tesla WET şi le-a 
clasificat ca strict secrete, iar din anii 1950 guvernul SUA a efectuat cu 
succes experimente in aceasta tehnologie în secret. În Marea Britanie şi 
Australia, s-au efectuat de asemenea experienţe cu transfer de putere de 
inducţie (IPT). 
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General Motors (GM) a investit 5 milioane dolari intr-un dispozitiv 
wireless de încărcare numit Powermat care utilizează încărcarea inductivă 
şi care transmite energia electrică prin intermediul magneţilor, fără nici o 
legătură reală, fizică. Deoarece GM este şi în coordonarea guvernului SUA, 
dispozitivul Powermat ar putea să se întemeieze pe anumite tehnologii 
Tesla păstrate ca strict secrete.

Rezonanţa magnetică poate transfera în mod liber câmpuri magnetice 
cu un efect redus asupra mediului înconjurător. Aceasta tehnică permite 
reîncărcarera automată prin transfer de energie fără fir a dispozitivelor 
electrice consumatoare de energie electrică. 

În literatura publică28 se susţine că Departamentului Apărării al SUA 
finanţează în prezent mai multe proiecte pentru a perfecta efectul tehno-
logic WET. În esenţă, guvernul Statelor Unite lucrează împreună cu ONU 
pentru a dezvolta tehnologia wireless de transmitere a energiei pentru uti-
lizarea expresă a acestei tehnologii de către întreaga lume sub coordonarea 
ONU. 

În septembrie 2012, Fundaţia Keshe29 a anunţat, de asemenea, că va 
prezenta întregii lumi şi tuturor guvernelor, fără discriminare, patentele 
sale în ceea ce priveşte tehnologia spaţială bazată pe sistemele antigravi-
taţionale şi magnetice (Magrav), pe care ea le-a dezvoltat şi perfecţionat, 
având la bază energia liberă de punct zero30. Practic vorbind, Fundaţia 
Keshe enunţă că doreşte să pună la dispoziţia întregii omeniri, tehnologia 
bazată pe energia liberă şi pe propulsie magnetică, fără să solicite niciun 
profit şi nicio sumă de bani pentru aceasta31.

Guvernul SUA şi-a exprimat, iniţial şi el intenţia de a lansa pe piaţa 
elemente extraordinare, ale unei tehnologii bazate pe efectul Tesla şi pe 
descoperirile acestui savant, în special pentru a realiza transferul de ener-
gie fără intermedierea cablurilor32. Ulterior însă nu a mai comunicat nimic.

28 http://occupycorporatism.com/us-government-gives-un-classified-tesla-technology-to-
assist-sustainable-development-scheme/

29 Fundaţia Keshe are sediul în localitatea Ninov din Belgia şi, în ultimii 40 de ani, a 
dezvoltat mai multe sisteme revoluţionare de tehnologie a transportului, purificării 
mediului sau de alimentare cu energie, care în prezent ar putea transforma radical 
viaţa, pe întreaga noastră planetă, într-un timp foarte scurt – dacă guvernele lumii vor 
răspunde pozitiv la oferta fundaţiei.

30 http://www.keshefoundation.org/en/
31 http://dincolo-de-limite.blogspot.ro/
32 http://occupycorporatism.com/us-government-gives-un-classified-tesla-technology-to-

assist-sustainable-development-scheme/
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Ţelul principal al enunţului Fundaţiei Keshe este acela ca nouă tehno-
logie să fie gratuită pentru orice guvern de pe planetă, în beneficiul fiecărui 
cetăţean, deoarece fundaţia consideră că tehnologia sistemelor Magrav 
este proprietatea tuturor oamenilor de pe Pământ. Prin urmare, paten-
tele de invenţie pentru aceste sisteme sunt, într-un fel, bunuri ale fiecărui 
locuitor al planetei noastre şi ele nu pot fi reclamate de nicio persoană, 
organizaţie sau naţiune, ca fiind proprietatea ei. Aceasta poate să însemne, 
în scurt timp, prosperitatea tuturor statelor, deoarece fiecare ţară în parte 
va beneficia integral de veniturile obţinute prin folosirea judicioasă a noii 
tehnologii, în funcţie de direcţia benefică în care aceasta va fi folosită»33.

În concluzie: 
1. Istoria poate fi comparată cu un mare fluviu ce şerpuieşte dealun-

gul epocilor. Apa fluviului care ajunge la noi este istoria curentă pe care 
o învăţăm în şcoală. Noi vedem acest fluviu curgând dar nu ştim prin ce 
defileuri, ce obstacole a trebuit să învingă până a ajuns în dreptul nostru. 
Este datoria noastră să stabilim traseul real al acestui curs istoric. Aproape 
tot ce am învăţat despre istoria umanităţii (originea omului, evoluţia civi-
lizaţiilor, piramide etc) trebuie reconsiderat. Piramidele originale, cele mai 
vechi şi cele mai evoluate, au fost construite de oameni care stăpâneau 
energia, astronomia şi ingineria construcţiilor mai bine decât le cunoaş-
tem noi acum. Sunt tot mai multe informaţii care infirmă faptul că homo 
sapiens ar fi un rezultat al evoluţiei darwiniste, treptat s-a format con-
vingerea că „dovezile intermediare, absente ale evoluţiei” nu se vor putea 
identifica niciodată34 şi că omul inteligent actual este un produs al ingine-
riei genetice. Sumerienii nu semnifică începuturile civilizaţiei omului ci 
mai degrabă începuturile unui relativ nou ciclu de civilizaţie umană. Oare 
nu ar trebui să ne uităm cu mai multă atenţie în trecut pentru a merge spre 
viitor? Istoria milenară studiată cu atenţie ar putea deveni un potenţial 
sprijin pentru dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii moderne.

2. Piramidele ar putea fi generatoare naturale intrinseci de energie. 
şi cercetările viitoare la aceste piramide misterioase ar putea să dezvăluie 

33 http://dincolo-de-limite.blogspot.ro/
34 Volumul cutiei craniene a strămoşilor noştri identificaţi nu depăşeşte 600–700 de cm3, 

în timp ce cutia craniană a omului actual este de 1400–1600 cm3. Dacă am confirma teo-
ria darwinistă ar trebui să acceptăm că strămoşii noştri nu ar fi avut decât inteligenţa, 
capacităţile gorilei. 
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într-un final realitatea tehnico-ştiinţifică a construcţiei şi extraordinare 
tehnologii străvechi. Ar trebui să se cerceteze când şi de cine au fost con-
struite piramidele, care este rolul lor şi cum ar putea fi utilizate spre binele 
omenirii. Dar, ar fi necesar să se cheltuiască enorm şi poate finanţatorii cer-
cetării să nu fie interesaţi, în mod deosebit, să se exploreze ideea că ruine 
străvechi conţin tehnologii de nivel ridicat, care ar putea să destabilizeze 
serios motivele fondării dezvoltării teoriilor tehnico ştiinţifice actuale.

3. Tesla a considerat undele non-hertziene ca având un nou viitor 
pentru omenire întrucât ele asigură posibilitatea de a se genera putere şi 
a o transmite în diferite părţi ale globului pământesc. Apariţia la vechile 
piramide a unor fluxuri energetice non-hertziene care sunt transmise cu 
o mare intensitate spre înaltul cerului impune regândirea teoriei electro-
magnetice actuale care ar trebui modificată substanţial, reconsiderând şi 
conceptele teoretice ale lui Tesla. 

4. Propunerile Fundaţiei Keshe şi informaţiile privind experimentele 
Wireless energy transfer (WET) efectuate de S.U.A. ar trebui analizate şi 
de către oamenii de ştiinţă din România pentru a se stabili dacă există sau 
nu un suport tehnicoştiinţific real al tehnologiei WET enunţate. 
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