
5

Obsah

Úvod: Původní Teslův stroj z roku 1875 ..... 15
Opravdová kamufláž.......................... 27

Kapitola I: OKULTNÍ TEORIE O ÉTERU 
A ELEKTROMECHANICKÉM POHONU .............30

Charakteristika základních částic éteru ... 32
Příčina zákona převrácených čtverců 
u gravitace? .................................... 41
Silové trubice .................................. 42
Více o Teslových primárních solárních 
paprscích ....................................... 44
Stará dřevěná krabička a německý 
inerciální navigační systém .................. 46
Nízko a vysokofrekvenční elektrostatické 
výboje a Teslův bezdrátový 
přenos energie ................................ 57
Teslův objev telesíly .......................... 62

Kapitola II: ZKOUMÁNÍ POVAHY ÉTERU ..........71
Počátky ......................................... 71
Elektromagnetická hybnost dle 
J. J. Thomsona ................................ 74
Na scénu přichází Tesla ...................... 75
Vesmírný pohyb a lokální hybnost .......... 81
Lokální hybnost a nebeský pohyb .......... 83

Kapitola III: POZOROVÁNÍ ..........................94
Sedm lidí v horké vaně ....................... 99
Srovnání s dalšími sledováními ............103
Éter a zvažitelná hmota ....................107
Obíhající planety a družice .................113



6

Kapitola IV: HISTORICKÝ VÝVOJ TEORIE ....... 116
Rotační pohyb a účinky „vývrtky“ .........116
Přenášený elektrostatický náboj ..........119

Kapitola V: TESLA A ELITÁŘSKÝ KLUB VĚDCŮ .. 128
Teslova dynamická teorie gravitace .......137
Teslovy tajnosti ..............................148
Povaha elektřiny .............................152
Závěr ...........................................155

Kapitola VI: MASAKR VOLNÉ ENERGIE ......... 162
Atomový vodíkový proces ...................162
Zastírací manévr .............................173
Další šokující důkaz a další 
vodíkové metody .............................182
Jak to funguje? ...............................187
Vhodné využití tohoto procesu ............193

Závěr ................................................ 197
O autorovi .......................................... 199
Bibliografie ......................................... 201


	Úvod: původní Teslův stroj 
	z roku 1875
	Opravdová kamufláž


	Okultní teorie o éteru
	a elektromechanickém pohonu
	Charakteristika základních 
	částic éteru
	Příčina zákona převrácených 
	čtverců u gravitace?
	Silové trubice
	Více o Teslových primárních
	solárních paprscích
	Stará dřevěná krabička 
	a německý inerciální navigační 
	systém
	Nízko a vysokofrekvenční 
	elektrostatické výboje a Teslův
	bezdrátový přenos energie
	Teslův objev telesíly

	Kapitola II:
	Zkoumání povahy éteru
	Počátky
	Elektromagnetická hybnost
	dle J. J. Thomsona
	Na scénu přichází Tesla
	Vesmírný pohyb a lokální hybnost
	Lokální hybnost a nebeský pohyb


	Kapitola III:
	Pozorování
	Sedm lidí v horké vaně
	Srovnání s dalšími sledováními
	Éter a zvažitelná hmota
	Obíhající planety a družice


	Kapitola IV:
	Historický vývoj teorie
	Rotační pohyb a účinky „vývrtky“
	Přenášený elektrostatický náboj


	Kapitola V: 
	Tesla a elitářský klub vědců
	Teslova Dynamická teorie gravitace
	Teslovy tajnosti
	Povaha elektřiny
	Závěr


	Kapitola VI:
	Masakr volné energie
	Atomový vodíkový proces
	Zastírací manévr
	Další šokující důkaz 
	a další vodíkové metody
	Jak to funguje?
	Vhodné využití tohoto procesu

	Závěr
	O autorovi
	Bibliografie


