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Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje myslenie na túto 
pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma naučila hľadať všetku pravdu v Biblii. 
 

...všetko sa zmení. Nastane nová éra múdrosti človečenstva, ktorá sa bude vyznačovať chápaním 
času, objavením zdroja nekonečnej energie a tvarovaním hmoty podľa želania vedcov.  
Ľudské vedomie posunie hranice života a živým umožní rozprávať sa s dušami zomrelých 
oddelených od tela. Toto poznanie dodatočne pozmení naše chápanie o rozdieloch života a smrti. 
Som presvedčený, že je celý kozmos zjednotený, tak v hmotnom ako aj duchovnom ohľade.  
Je vo vesmíre nejaké jadro, z ktorého my dostávame všetku silu, všetku inšpiráciu, ono nás večne 
priťahuje, ja cítim jeho moc a významy, ktoré ono vysiela do celého vesmíru, ktorý tak udržiava  
v súlade. Mne sa nepodarilo preniknúť do toho jadra, ale viem, že existuje a keď mu chcem 
pridať nejaký hmotný atribút, potom myslím, že je to SVETLO a keď sa snažím pochopiť ho 
duchovne, potom je to KRÁSA a MILOSRDENSTVO. Ten, kto nosí v sebe takú vieru, cíti sa byť 
silným, práca mu robí radosť, lebo sa sám cíti byť jedným tónom vo všeobecnej harmónii.  
 

Nemyslím si, že akékoľvek vzrušenie, kvôli ktorému by sa mohlo ľudské srdce zachvieť, sa môže 
podobať tomu, ktoré cíti vynálezca, keď vidí, ako sa niečo, čo sám vymyslel, pretvára na úspech. 
Taký pocit privádza človeka k tomu, že zabúda na jedlo, spánok, priateľov, lásku – úplne na 
všetko. 
 

Keď dostanem nejaký nápad, hneď ho v myšlienkach začínam tvoriť. 

Mením konštrukciu, zdokonaľujem ju a v myšlienkach ju dávam  

do pohybu. Vôbec nie je dôležité, či turbínu dávam do chodu v 

myšlienkach alebo v laboratóriu. Dokonca si uvedomujem, kedy čo je  

a nie je v poriadku. Nie je v tom žiaden rozdiel, dokonca aj výsledok  

je rovnaký. Tak môžem rýchlo rozvinúť a zdokonaliť výmysel  

a ničoho sa pritom nedotknúť. 
 

Bezdrôtová komunikácia na ktoromkoľvek mieste na zemeguli  

je prakticky možná. Moje pokusy ukázali, že vzduch je pri normálnom 

tlaku vodivý a toto otvorilo nesmierne možnosti prenášania veľkého 

množstva elektrickej energie pre priemyselné potreby, na veľké 

vzdialenosti, bez drôtov. Praktické použitie tohto poznatku by znamenalo, 

že energia bude k dispozícii na ktoromkoľvek mieste na zemeguli. 

Neviem si predstaviť žiaden technický pokrok, ktorý by zjednotil rôzne elementy humanity 

efektívnejšie ako tento, alebo nejaký, ktorý by viac prispel alebo ekonomizoval ľudskú energiu… 
 

Robím pre budúcnosť a súčasníci ma nepochopia, ale jedného dňa prevládajú vedecké zákony 

prírody, ktorej tajomstvá som odhalil a všetko sa zmení ako tlesknutím do dlaní... 
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