
Úvod

Chtěli byste si nainstalovat kulovou nádrž ve své zadní místnosti a vydělat pět milionů dolarů?

Tato legenda dlouho obklopovala jistého gentlemana ve Filadelfii jménem John Keely. Mnoho 
učených vědců (a řada úplných cvoků) celé století tvrdila, že Mr. Keely ve skutečnosti používal 
skrytou kulovou nádrž se stlačeným vzduchem, jímž poháněl fenomenální stroj, který vynalezl a 
velkou část života stavěl a přestavoval.

Ve skutečnosti slavný Keelyho stroj bylo velmi složité zařízení... tak složité, že ho možná úplně 
nechápal ani on sám. Přední vědci, inženýři a novináři navštěvovali jeho dílnu, aby se podívali na 
jeho demonstrace, dychtivě doufaje, že odhalí nějaký podvod.

Tato kniha, jež je výsledkem mnohaletého výzkumu evropského spisovatele Theo Paijmanse, 
vypráví poprvé celý příběh. Je to úžasná podrobně zdokumentovaná výprava na území záhadných 
sklepních vynálezců a dalších jedinců, kteří strávili své životy pokusy vyvinout zařízení na volnou 
energii.

Keely odhalil tajemství a to leží někde v této knize. Pan Paijmans prozkoumal vše, co kdy bylo o 
Keelym publikováno, a vytvořil úžasně podrobnou koláž. Jednou pro vždy dokázal, že pohádky o 
stlačeném vzduchu jsou zcela nepodložené. Pečlivě zpracoval popisy skutečných strojů, které – zdá 
se – vylučují opakující se teorie o atomové energii. Ukazuje se, že voda hrála klíčovou úlohu, stejně
jako zvukové vlny a harmonické kmity. Keely dokázal vyvinout tlak v řádu tisíců liber na čtvereční 
palec a vytvořit sílu, jež mohla ohýbat ocelové tyče.

S postupem času byly Keelyho stroje stále menší. Nejdříve vážily tuny, později měly velikost 
mělkého talíře. Naneštěstí, kdykoli byl vynálezce požádán, aby popsal principy za tím vším, uchýlil 
se ke svým vlastním novotvarům, čímž jenom přispěl k zmatení. Pan Paijamas pracně přeložil tyto 
pasáže do běžné angličtiny a možná nějaký bystrý čtenář bude schopen některý z těchto strojů 
postavit.

V této práci explodovala ještě další Keelyho legenda. Nebyl to žádný šarlatán a podvodník. John 
Keely žil střídmě a dával velké sumy peněz kovodělníkům, slévačům a výrobcům, kteří vyráběli 
součásti jeho strojů (celkem jich postavil víc než 120). Podle Paijmansových výzkumů byl naopak 
často ošizen řadou společností a jednotlivců.

Autor se nevyhýbá žádnému kultu. John Keely byl současníkem mnoha velkých okultistů, jako 
Rudolf Steiner, Madam Blavatská nebo dokonce Jules Verne. Někteří z nich byli zanícenými 
podporovateli Keelyho práce a jejich duchovní přítomnost je protkána celou touto knihou.

Pan Paijmans, vytvořením této impozantní knihy, kterou budou studovat příští generace, vedle nich 
vyryl trvalou stopu. 
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