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Úvod
Myšlenka, že existuje nějaká síť obestírající zeměkouli, se jeví 
mnoha lidem jako značně přitažená za vlasy. Přitom chceme ku-
příkladu odjakživa vědět, na jakém místě planety se nacházíme. 
Vida, hned se nám jedna taková síť nabízí: pradávný systém země-
pisných souřadnic. Používáme jej dodnes.

Geometrické aspekty hrají zvláště významnou roli u prehistorických  
a starověkých posvátných staveb. V moderní době někteří speku-
lují, zda se v těch dobách brala při výběru lokalit pro stavby svatyň 
v úvahu pouze místní archeoastronomie, nebo též souvztažnost 
dotyčného místa s polohami jiných významných staveb na Zemi.

Nyní existují elektrorozvodné sítě, vodovodní sítě, telefonní 
sítě a internet. Křižují se navzájem a zcela nás obklopují. Ve sta-
rověkém světě popsala čínská medicína pomocí akupunkturních 
bodů meridiány energie proudící tělem. Číňané byli přesvědčeni, 
že podobnou síť energetických drah má i Země.

Dnes se pohlíží na Zemi jako na živý organismus a předkládá se 
hypotéza, podle níž je po celé Zemi rozprostřena energetická síť, 
a právě na ní že jsou umístěny posvátné stavby minulých věků. Jejich 
rozmístění po zeměkouli svědčí o promyšleném projektu, který byl  
v dávných dobách realizován kolektivním úsilím po celé planetě.

Tato knížka předkládá stručnou historii výzkumu energetických 
sítí na Zemi a nabízí nový pohled na rozmístění posvátných staveb 
a posvátných míst na naší planetě. Tento pohled odhaluje podivu-
hodný systém svědčící o megalitickém inženýrství, jenž dodává na 
přesvědčivosti starověkému pojetí geometrického neboli „země-
měřičského“ pohledu na svět. Dnes jej můžeme považovat za nový 
model Gaii.


