
Předmluva

Téměř o desetiletí dříve než Charles Jeantaud vynalezl elektrický automobil, jeden vynálezce v 
Americe jménem John Worrell Keely tvrdil, že učinil ještě důležitější objev. Nebyla to kombinace 
dvou známých zařízení, vozu a elektromotoru, ani vývoj hrubého spalovače fosilního paliva, ale 
objev zcela nové formy energie.

Když se v ulicích Londýna objevilo první elektrické taxi, Keely již experimentoval a pracoval na 
konstrukci ideálního stroje, který pracoval s neznámou silou a zkoumal neuvěřitelná tajemství 
energie, kterou objevil. V tomto procesu bylo postaveno mnoho strojů a podivuhodných přístrojů. 
Jeho demonstrace navštěvovalo mnoho lidí. Keely měl své vize a sny. Auta, lodě, letadla a dokonce 
kosmické lodě by jednoho dne mohly být poháněny jeho silou. Člověk by mohl cestovat ke 
hvězdám a mohl by mít k dispozici neomezený, trvalý a čistý zdroj energie. Zlatý věk svítal pro 
všechny!

Avšak v roce 1901, kdy Edison tvrdil, že postavil super-baterii, Keely, jenž ho jednoho dne pozval 
na prohlídku svých vynálezů, byl již tři roky mrtvý. Dnes je Edison dobře známý, stejně jako jeho 
vynálezy. Keely byl spolu se svými objevy známý mnohem méně. Jaký byl osud Keelyho vynálezů 
a mnoha jeho zařízení? Co bylo podstatou této záhadné energie, kterou údajně objevil a jež by 
mohla změnit běh historie? Proč byla technologie tohoto tajemného vynálezce tak rychle 
zapomenuta?

S těmito a mnoha dalšími otázkami v hlavě jsem se pustil do svého výzkumu. Začal jsem tím, že 
jsem se pokusil rekonstruovat život Johna Worrella Keelyho, jednoho z nejtajemnějších a 
nejzáhadnějších vynálezců 19. století.

Zatímco jsem studoval Keelyho život a vynálezy, bylo nutné zkoumat ještě další málo známé 
oblasti, prohledávat archívy, sbírky a specializované knihovny na dvou kontinentech a v pěti 
zemích. Během svého výzkumu jsem narazil na podivné příběhy a historky a také jsem se setkal s 
mnoha překážkami.

Všechny Keelyho rukopisy, s výjimkou tu a tam několika fragmentů, zmizely. Co zůstalo, jsou 
dobové novinové články, svědectví a vzpomínky lidí, kteří jej znali osobně, nebo kteří se s ním 
jednou nebo dvakrát náhodou setkali. A stejně jako u jiných zdrojů, je zde určité procento 
nejasností, rozporů, nepochopení a přikrášlení v dlouhých příbězích nebo přímo výmyslů.

Zdálo se, že lidé ne vždy chápali, co Keely zkoumal, jaký byl jeho cíl nebo jaká je povaha jeho 
záhadného zdroje energie. Ačkoli zprávy zobrazují něco z jeho života, jeho výzkumy a spory, jež 
nechtěně vyvolával, toto vše tvoří pouze viditelnou část – jeho veřejný život, povrch.

Ale Keelyho historie má ještě mnohem hlubší vrstvu. K mému překvapení jsem odkryl obrysy 
podivné tradice, kde se setkávají vynálezci volné energie a ezoterické podzemí, tradice zahrnutá do 
vytváření a konstrukce něčeho, co nazývám „okultní technologií“. Přivábený do centra Keelyho 
spletité historie, jsem se zahloubal do srdce okultních spodních proudů 19. a 20. století a ke svému 
úžasu jsem zde našel Keelyho dědictví, které je v některých končinách dosud velmi živé. 

Existoval temný proud, který jsem nazval „antigravitační podzemí počátku 19. století“. V jistých 
futuristických románech v 19. století se nacházely mnohoznačné náznaky. Existovali i další 
vynálezci volné energie. Byly zde konexe a vlivy překračující země, kontinenty, filozofie a časy... 
toto vše bude nabídnuto čtenáři v této knize.

Informace, které přežily do tohoto století a které jsem byl schopen najít, jsou v této knize. Keelyho 



historie je obestřena tajemstvím; jeho osobní poznámky a dokumenty, jak se zdá, nepřežily. Co se s 
nimi stalo, je mučivá otázka, která nás trápí dodnes.

Mnoho informací na těchto stránkách je zde publikováno poprvé po více než stu letech, nebo 
poprvé ve vzájemném spojení. U mnoha z těchto poznámek najdete zdroje těchto materiálů a 
můžete vidět, jak se určitá myšlenková linie, ať chybná nebo ne, odvíjela od konkrétního zdroje. Při
každém kroku mého výzkumu jsem dbal na to, abych použil co nejdůkladnější studie v daném 
oboru a pokud možno co nejvíce primárních zdrojů. Když jsem našel nějakou anekdotu v několika 
výstřižcích, dal jsem přednost článkům publikovaným ve filadelfských novinách před články 
otištěnými mnoho mil od události nebo incidentu, přestože jsem u nich porovnal nesrovnalosti. 
Když jsem našel podobnosti nebo rozdíly v obsahu, popsal jsem to v poznámkách.

Pro ty, kteří chtějí sledovat zvláštní cestu, kde se setkávají sny s realitou, může být zvláště zajímavá 
poslední kapitola, která – musím varovat předem – je zcela spekulativní povahy.

Jedním ze zdrojů radosti při psaní této knihy byli lidé, s nimiž jsem přitom seznámil. Ti jsou  
zmíněni v mém poděkování. Tyto časy svědčí o vzestupu zájmu o Keelyho život a vynálezy. 
Doufám, že tato kniha poskytne dostatek materiálu všem pro uspokojení jejich zájmu. Prosím, 
neváhejte mě kontaktovat pro užitečnou výměnu materiálů, pokud máte další informace, které 
mohou vrhnout světlo na tuto problematiku, nebo pokud chcete diskutovat o materiálech v této 
knize 
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