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VÁŽENÍ POSLUCHÁČI!
Po skúsenostiach z viacnásobných testov nášho rádia, je potrebné informovať
poslucháčov
o tom,
ako
sa
vyvíja
náš
projekt.
Postupne sme získali niekoľko odborníkov z kruhu rádioamatérov, ktorí nám
pomohli radami, ba aj vyrobili potrebné vybavenie, hlavne antény a kabeláž ku
nim. Keďže výsledky neboli adekvátne k vynaloženému úsiliu, stále sme hľadali
cesty k zdokonaleniu a dokázali sme vybaviť tri vysielacie stanovištia potrebným
zariadením.
Do testov sa zapájalo stále viac záujemcov, a aj náš vysielací výkon sme dokázali
zdvojnásobiť oproti začiatkom, ba dokazovali to aj parametre prístrojov, lenže žiaľ,
výsledky neboli adekvátne, ba práve naopak, oproti začiatkom, a aj menším
výkonom. Takto sme síce získavali stále nové skúsenosti, lenže naša spokojnosť
postupne skôr upadala. Aj podľa vyjadrenia odborníkov, je náš výkon vysoký
a dosah určite aj za oceán, lenže výsledky stále neprichádzajú, ba potvrdiť si to
z tých
diaľok
doteraz
nedokážeme
a nevieme.
Objektívne príčiny neúspechu sú tie, že éter je na našej frekvencii veľmi preplnený
a zatiaľ teda objaviť jeho čas čistoty, je temer nemožné, lebo je veľmi premenlivý,
ba my sa môžeme stretnúť a aj robiť testy iba počas dní pracovného voľna, kedy je
to práve najhoršie. Druhá objektívna príčina je, ba už sme to aj testami zistili, že
pre pokrytie Slovenska signálom, sú potrebné isté podmienky, hlavne počasie a aj
niečo iné, ale to všetko je nad naše možnosti ovplyvnenia. Môžeme sa týmto
faktom iba prispôsobiť, po už získaných skúsenostiach.
Meniť však našu frekvenciu nie je možné, ba ani efektívne, lebo práve preto je
toto pásmo tak preplnené, lebo je to najefektívnejšia frekvencia pre pokrytie
najväčšieho územia, pri menšej energetickej náročnosti!
Z titulu týchto dôvodov pripravujeme istú zmenu, ktorá by tieto zistenia zohľadnila
a pomohla v našom snažení, nakoľko zatiaľ tieto fakty musíme rešpektovať, ba aj
tie, ktoré sú závažnejšie, pre väčšinu neuveriteľné, ale reálne a potvrdené životom
a prežitiami
pri
testoch
a ich
prípravách.
O tom
však
neskôr!
My sme však presvedčení, že potom, keď nadíde naša doba, všetko toto sa zmení
v náš prospech, ba príde potrebná pomoc, presne v zmysle zasľúbenia, ktoré
máme v úvode tohto priečinku našej stránky. Zatiaľ práve musíme prekonávať
neuveriteľné ťažkosti od temnej opozície a dokazuje to aj fakt, že čím sa do testov
zapája viac poslucháčov, sú teda verejnejšie, nastávajú stále väčšie problémy
a výsledky sa nezlepšujú, ale naopak, lebo problém je aj tam, kde predtým nikdy
nebol
a príjem
bol
skoro
stabilný.
Preto poslucháči Slovenska nech počítajú s tým, že vysielanie v slovenčine bude už
potom, v teda tej našej dobe, prebiehať iba za oblačného počasia a v dobe

slnečného, sa bude vysielať v angličtine, maďarčine a ruštine, nakoľko doterajšie
skúsenosti to potvrdili. To sa môže zmeniť iba pri tej pomoci! O tom by sme
poslucháčov
informovali,
keď
už
aj
v priebehu
vysielania.
Zistili sme, že tri vysielače neriešia nič, nakoľko za priaznivých podmienok je
príjem dokonale možný pokryť signálom pre celé územie aj z jedného vysielača.
Preto my zredukujeme počet vysielačov na dva, čím získame možnosť, nahradiť
zariadenie v poruche, zálohovaným, ďalším zaradením. Doteraz sme mali práve
takéto problémy, nakoľko pri každom teste, nám niečo skončilo v poruche. Bolo to
až nápadné a stále sme museli vynakladať nové prostriedky na opravy. To bola
zásluha a stále zostáva od tej opozície. Dokonca sme nahradili nespoľahlivé, úplne
inými, ktoré sú plne profesionálne, ale aj finančne boli náročnejšie, ale náš malý
kolektív
zvládol
aj
tento
problém
a tlak.
Preto už pripravujeme iba jeden test, ale viacnásobný, o ktorom dáme vedieť iba
tým skalným a ktorí mali a majú isté zásluhy, ale doposiaľ mali problém s príjmom.
Niektorí aj iba tomu malému úsiliu pri testoch, nevenujú patričné úsilie a tých teda
úplne vylúčime, lebo ...! Opakuje sa stále ten istý scenár, ako pri každom
doterajšom
a
dôležitom
rozhodnutí
ľudstva!
Horské stanovište chceme vybaviť ešte treťou anténou, ktorá mala doteraz zo
spodného stanovišťa najlepšie výsledky v minulosti, ba testovať sa bude aj z tohto
dolného stanovišťa, pre dokonalejšie porovnanie. Z horného teda prebehne viac
testov, každý z inej antény a z dolného jeden. Dokonca sme teraz z výsledkov
testov zistili, ba aj pri istej poruche odhalili doterajšiu príčinu neúspechu
z horského stanovišťa, nakoľko sme nevedeli a nedokázal nás správne usmerniť ani
jeden náš doterajší poradca, že pri napájaní aparatúry z generátora, čo hore je jedine
možné, je potrebný iný druh kábla, ako sme doteraz používali. Táto skutočnosť
môže rázne zmeniť doterajšie skúsenosti a neúspech zmeniť aj na úspech. Dokonca
sme získali ďalšiu skúsenosť v tom, že posledne nainštalovaná anténa vertikál sa
osvedčila ako najvýhodnejšia, nakoľko je u nej možné ľahko zmeniť a teda
usmerniť jej vyžarovanie a z tohto dôvodu testov pribudne naraz viac, nakoľko
z nej
prebehnú
pre
viaceré
smery.
Náš kolektív si je skutočne istý pomocou v ten pravý čas, lenže stále pracujeme aj
my samotní na zdokonalení vysielania, ba berieme to ako test nás samotných, ktorý
nás má ešte zoceliť a vyzbrojiť oproti tej opozícii, ba pri týchto testoch tak máme
dokázať silu svojho presvedčenia. Preto nech aj poslucháči berú túto aktivitu
podobne! My to berieme tak, že aj keby nás mal nahradiť iný kolektív a naša
aktivita nebude ani potrebná pre splnenie uvedeného zasľúbenia, že takto sa
testujeme my samotní a dokazujeme ochotu slúžiť blížnemu, ale hlavne
Svetlu. Nezúfame si pri neúspechu a ani nereptáme, ale sa snažíme pokročiť
odborne, ale hlavne duchovne a proti každému tlaku opozície sa snažíme nájsť
vhodný protitlak a tak odraziť útok, ba pretvoriť to v osobný rast.

