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     Z rádia, ktoré je na môj vkus hlučné, zaznievajú správy o klimatických zmenách na našej 

Zemi. V podstate všetky médiá sú zavalené práve týmito negatívnymi informáciami. Opäť je 

slnečná energia neskrotiteľná, sopečné erupcie zaliali nejedno miesto sveta, prívalové dažde, 

prudké lejaky, silné nárazy vetra ohrozujú všetko na Zemi. Uvedomujem si, hľadiac na svoj  

tím výskumníkov, stále naliehavejšie, aký dopad majú tieto výkyvy na samotné ľudstvo. Príroda 

je rozorvaná, poľnohospodárstvo nestačí jedlom zásobovať krajiny, civilizácia hladuje, nastal 

smäd nielen po vode. Zhrniem to – podnebie, klíma, obnoviteľné zdroje energií sú hore nohami. 

Usilovne, takmer do vyčerpania hľadáme nové možnosti. Áno, hľadám, vlastne ja ako vedúci 

vesmírno-technického tímu, ktorý pôsobí vo Vesmírno-energetickom inštitúte.  

Rok: 2033 

„James!“ ozve sa z vedľajšej miestnosti. „Podarilo sa to, ale musíme to odskúšať,“ pokračoval 

hlas od vedľa.   

Rýchlo som dopísal poslednú vetu vedeckého článku, položil pero na stôl a utekal do 

pokusného centra.  

„Išli sme presne podľa tvojich bodov v náčrtoch,“ utvrdil ma môj verný priateľ 

a spolupracovník Olivier. Uprene som pozeral do skíc a do novoskonštruovaného prístroja. 

Fungovalo to. A dokonca ešte lepšie, ako som si myslel.  

„Dobrá práca, chlapci!“ neskromne som dodal. „Týmto počinom sme skrotili vesmírnu energiu 

a donútili ju, aby slúžila ľudstvu. Rozhodujúce sú nasledovné minúty a hodiny,“ vo svojom 

hlase som cítil obavy, zmiešané s nádejou. Ale obával som sa zbytočne, všetko klapalo.  

V ďalších dňoch prebiehala kontrola prísunu energie do všetkých firiem, inštitúcií, a hlavne do 

domácností. Postupne sa vyraďovala z bežného používania elektrická energia a ľudstvo čím 

ďalej, tým viac nabiehalo na skrotenú vákuovú energiu. Jednotlivé doterajšie  agregáty 

odovzdali svoje pôsobenie revolučnej inovácii.  

Moja úloha však naďalej pokračovala. Musel som zhromaždiť a zosumarizovať potrebnú 

dokumentáciu, ktorá sa týkala celkového postupného vývinu našej práce od začiatku až po 

posledný náčrt. Nutne som však potreboval oddych, bol som vyčerpaný.  

Do mesiaca sme predstúpili pred archívnu komisiu, ktorá mala všetky podklady riešenia 

vesmírneho presunu uložiť a chrániť na bezpečnom mieste. Ešte predtým som však musel 

všetko pekne po poriadku predniesť na konferencii. Bol som hlavným bodom programu, cítil 

som ťarchu zodpovednosti.  

Predstúpil som pred odborné auditórium, opatrne som sa oprel o rečnícky pult a začal som.  

„Na začiatku bol obyčajný nápad, ktorý by zmenil svet, a zároveň by bol prospešný pre 

všetkých a všetko. Túžba uchopiť niečo abstraktné, nehmotné nás hnala vpred. Poskladal som 



tím, plný odborníkov z každej potrebnej oblasti – od technikov, astronómov, astrológov, 

energetikov, fyzikov až po samotných konštruktérov. Každý pracoval na viac ako 100%. 

Ďakujem im.     

Vybudovali sme vesmírnu stanicu, ktorá sprostredkúva energiu, získavanú z vákua vo vesmíre. 

Z vákua sme odstredili segmenty, v rámci ktorých sme objavili doštičky, ktoré napomáhajú 

vzniku energie. Vzdialenosť stanice od Zeme je dostačujúca na to, aby energiu vytváralo čisté 

vákuum nezasiahnuté zemskými plynmi. Návrh na transportovanie energie bol pre nás náročný. 

Vďaka patrí najmä Olivierovi, ktorý zrealizoval presun nehmotnej energie na Zem. Zhmotnená 

energia sa segmentovala na kvantové nanočastice.  

Vytvorenú energiu sme uskladnili v anulaxových batériách, ktoré boli zhromaždené v článkoch 

po 10 kusov. Jednotlivé články batérií sme pospájali do štyroch energetických blokov, pričom 

každý obsahuje 56 anulaxových článkov. Na Zemi sa súčasne nachádza zatiaľ jedna prijímacia 

stanica v Európe. V blízkej budúcnosti na orbitu vyšleme ďalšie, pričom každá bude pokrývať 

jeden svetadiel. Pomyselná čiara zabraňuje rotácii stanice v kozme. Nanočastice sa pomocou 

kvantového tunela budú transformovať na energiu do anulaxových batérií na Zemi. Tie sme 

presunuli do centrálnych novovybudovaných elektrárni, z ktorých roznášali energiu do 

odberných miest. Podľa našich analýz jedna anulaxová batéria priemerne vystačí jednej 

centrálnej elektrárni štvrť roka. Jedna batéria sa vo vesmíre nabije za 8 hodín. Vybité batérie sa  

presunú na naplnenie do nabíjacej stanice. “     

Po zaznení posledných slov prednášky nastalo hrobové ticho. „Nepochopili, veľa faktov, či zlý 

rečník?“ v mysli som zvažoval. Až po chvíli zaznel obrovský aplauz. „Na vaše otázky rád 

odpoviem,“ skonštatoval som. Na moje prekvapenie sa otázky hrnuli jedna za druhou. Ľudí sme 

presvedčili, pochopili to, splnili sme svoj cieľ. „Áno, cieľ sme splnili, ale čaká nás ešte náročná 

cesta. Musíme ísť ďalej. Dúfam, že postupne energeticky pokryjeme celú našu planétu,“ 

dokončil som poslednú odpoveď. 

Rok: 2054 

Ďalšie pracovné obdobie bolo plné zaujímavých okamihov. Dobudovali sme postupne centrálne 

elektrárne na všetkých kontinentoch, rozšírili sme nabíjacie stanice, naučili ľudí využívať 

nevyčerpateľnosť vesmírneho vákua. A čo bolo hlavné, svet sa postupne vracia do svojich 

zabehnutých koľají. Výkyvy klímy a podnebia sa znormalizovali, vyčíňanie obnoviteľných 

zdrojov sa pomaly dostáva do správneho kolobehu. Človečenstvo sa upokojilo.  

Pred mojou „dlhou“ dovolenkou som sedel na poslednej tímovej porade a bol som nateraz 

spokojný takmer so všetkým a s každým. Cieľ, cesta boli zavŕšené, ale vízia naďalej ostávala.  

„Aj keď je všetko v poriadku na našej planéte, ľudia sú spokojní a šťastní, je nutné stále myslieť 

a hľadieť do budúcna. Uvedomme si, že nežijeme len tu a teraz. Čokoľvek neľudské by sme 

chceli vykonať, zamyslime sa, aký obraz tým vytvoríme v budúcnosti,“  zamyslel som sa 

v danom momente poslednýkrát.         

 



Schéma vynálezu 

Vesmírna stanica 

 

 

  

Nehmotný tunel- pomyselná čiara 



Uskladnenie energie 

Anulaxová batéria 

 Energetický článok  

Anulaxová batéria 

 

Energetický článok  

Energetický blok  

Energetický blok  

Energetický sklad  


