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č. 225
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Úvod

CO2 a inteligence
Vědci na univerzitě
v Coloradu (USA)
prokázali, že zvýšený
obsah oxidu uhličitého
v atmosféře může
katastrofálně ovlivnit
intelektuální schopnosti
lidí. Je to uvedeno
v tiskové zprávě na Phys.
org.

L

idé ví, že znečištění vzduchu
může způsobit fyzické nemoci,
a to zejména ty, které souvisejí
s plícemi. Nové důkazy ovšem
naznačují, že může způsobit
i duševní škodu. Když roste
hladina CO2, můžeme čelit dalšímu
problému – zmateným myšlenkám.
Předchozí výzkum ukázal, že vyšší
než normální úrovně CO2 mohou
vést ke kognitivním problémům.
V této nové studii se výzkumníci
podívali na problém zvýšení hladiny
CO2 v atmosféře a na jeho dopad
na děti, které se učí ve škole.
Výzkumníci pozorovali, jak rostoucí
úrovně oxidu uhličitého ovlivňují
učení dětí. Předchozí experimenty
ukázaly, že vysoká koncentrace
plynu ovlivňuje duševní kapacitu, ale
problém lze snadno vyřešit tím, že se
v místnosti vyvětrá. Současně nebyl
znám účinek čerstvého vzduchu
s velkým množstvím oxidu uhličitého.

Scénáře
možného vývoje
Odborníci zvažovali dva scénáře.
V tom prvním lidstvo snižuje
množství skleníkových plynů
uvolňovaných do atmosféry,
přičemž v tom druhém zůstávají
emise na stejné úrovni. Ukázalo
se však, že kognitivní schopnosti
studentů stejně klesají.
Vědci předpovídají, že v tom
nejlepším případě budou kognitivní
schopnosti sníženy o 25 procent
do roku 2100 a v tom nejhorším až
o 50 procent.
Výzkumníci poznamenávají, že je to
jejich první studie, která se zaměří
na dopad na lidi, kteří pravidelně
dýchají vyšší úroveň CO2. Dále
poznamenali, že tomuto problému
lze předejít ukončením emisí CO2.
Vědci uznávají, že nevědí, jak může
znečištění ovzduší způsobovat
kognitivní pokles, ale naznačují,
že by mohlo mít určitý dopad na
bílou hmotu v mozku vzhledem
k úloze, kterou hraje při koordinaci
komunikace mezi mozkovými
oblastmi. Také není jasné, který
prvek znečištění ovzduší by mohl
být na vině.
- z internetu -
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Zdraví
Předstíraná
medicína
Kvalitní obecná zdravotní péče existuje jen ve světě fantazie. Ačkoliv zájmová sdružení, výzkumníci
a výrobci léků slibují zlepšování zdraví a kvalitnější
život, skutečnost je naprosto jiná. Množí se chronické nemoci, rychle rostou náklady na zdravotní
péči a to vede zaměstnavatele k finančním problémům, statisíce lidí jsou doslova zabíjeni vedlejšími
účinky léků.

Pojďme si zahrát na doktora!
Konvenční medicína, tak jak je praktikována dnes,
je ve skutečnosti jen předstíraná. Lékaři a výrobci
léků jen předstírají, že pacientům navrací zdraví tím,
že jim dávají léky. Lékařské časopisy předstírají, že
otiskují pouze přesné a vědecky podložené výsledky
výzkumů. Výrobci léků předstírají, že pečují o životy
a zdraví pacientů. Nezisková sdružení nemocných
předstírají, že vyhledávají nové druhy léčby, zatímco
ve skutečnosti většina z nich pouze vyhledává další
cesty, jak přesvědčovat pacienty o výhodnosti léčby
konvenční medicínou (do které patří léky, operace,
chemoterapie a ozařování).
Jak jsme došli k tomu, že jde o předstírání? Vedle
všech těch stinných stránek vědy, korupcí, podvodů,
tajných dohod, střetů zájmů a nepoctivostí, které
charakterizují tzv. „moderní medicínu“, tu existuje
ještě jedna nejdůležitější věc ke zvážení: VÝSLEDKY.
Pokud by moderní medicína byla opravdu funkční,
nemohli bychom tu vůbec mluvit o předstírání a byli
bychom tou nejzdravější populací, jaká kdy žila na této
zemi!
Jde o vážnou věc. Například Američané platí za
zdravotní péči na hlavu víc, než kterýkoliv jiný národ
na světě. Užívají více léků, podstupují více operací
a navštěvují nemocnice častěji, než kdokoliv jiný.
Pokud by léčba s pomocí léků a operací opravdu
vracela lidem zdraví, neměl by tento národ patřit
k nejzdravějším lidem na planetě?
Avšak rozhlédněte se kolem. Ve skutečnosti jsou
Američané nejvíce nemocní na celé planetě. Mají
více nákaz, nemocí a potíží, než kdy měla jakákoliv
populace, sledovaná během dostupné historie lidské
civilizace (pokud pomineme mory a podobné zkázy).
Příčina spočívá v tom, že medicína v podobě, jak je
praktikovaná dnes, je pouze předstíraná.
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Zdá se to být nemožné? Jak
to mohou všichni předstírat?
Podívejme se na to blíže:
• Konvenční školy pro mediky: předstírají, že
se vyučuje o zdraví, ale ve skutečnosti je to
výuka diagnóz chorob v kombinaci s postupy
léčby za pomocí léků nebo chirurgických
zákroků. Vyloučeny jsou jakékoliv jiné
způsoby léčby (i kdyby měly prokazatelné
účinky)
• Úřady pro schvalování potravin a léků:
jde o silně zkorumpované agentury,
které předstírají, že reguluje výrobce léků
a ochraňuje zdraví a bezpečí veřejnosti.
Ve skutečnosti však zprostředkovávají zisk
velkým producentům léků na úkor veřejného
prospěchu.
• Zdravotní pojišťovny: předstírají, že nabízí
krytí nákladů za léčbu, ale ve skutečnosti se
jedná o byznys, kde se odepírají platby a tím
jsou limitovány peněžní prostředky. Způsobují
lékařským klinikám kvůli pozdním platbám
finanční problémy.
• Odborné časopisy: představují se jako
strážci vědecké pravdy, ale ve skutečnosti je
většina z nich zaměřena na zisk a přednostně
tisknou články s kladným hodnocením léků.
„Čirou náhodou“ je většina těchto periodik
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Největší podvod
v historii medicíny
Spotřebu nasycených tuků nebylo možné dát do spojitosti se
zvýšenými riziky koronárních srdečních onemocnění (CHD),
mrtvic nebo kardiovaskulárních nemocí (CVD).

N

aši předci věřili, že hvězdy obíhají kolem Země.
Z jejich perspektivy to dávalo dokonalý smysl.
Tato idea ovšem byla naprosto chybná. V průběhu
historie ovšem lidé věřili mnoha absurdním věcem.
A věřili jim tak silně, že případné pochybovače
pronásledovali.

Zakažte máslo
Dnešní, často opěvovanou tezí bývá tvrzení, že nasycený
tuk v potravinách způsobuje zanášení cév a srdeční nemoci.
Hlavní problém s tímto medicínským „faktem“ je ten, že
se nejedná o vůbec žádný fakt. Je to klamavá a mylná
hypotéza, pocházející z 50. let min. století, která nebyla
nikdy prokázána.
Neměl jsem v plánu psát dnes na toto téma. Ale musím se
k tomu vyjádřit, když jsem uviděl tento týden stejný článek
ve čtyřech hlavních publikacích. Jejich nadpis hlásal:
„Významný chirurg chce zakázat máslo.“
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Ve zmíněném článku sděluje Dr. Shyam Kolvekar, srdeční
chirurg z the University College London Hospital, že v čase,
kdy se potkává se svými pacienty, už často bývá příliš
pozdě. Jejich srdce a kardiovaskulární systémy jsou příliš
poškozené, aby je bylo možno opravit. Chce zastavit srdeční
nemoci ještě předtím, než začnou. Cestou k tomu by mělo
být omezení nasycených tuků ve stravě. Aby se daly věci do
pohybu, navrhuje „zakázat máslo.“
Dr. Kolvekar se především obává, že srdeční nemoci
se budou šířit ještě rychleji mezi mladší populací. Říká:
„Bude to proto, že většina dětí začíná svůj den s toastem
namazaným máslem. Taková ovesná kaše je ale mnohem
lepší alternativa.“
Proč je zmiňováno máslo a nikoliv toast? Dva krajíčky
chleba obsahují takové množství uhlovodanů, které lze
srovnat s 5 lžičkami cukru. Zvýšená hladina cukru v krvi
přitom byla dána do přímé souvislosti se srdečními
chorobami.
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Zdraví
Radioaktivita, jaderné
výbuchy a rakovina
Rakovina kůže a plic vzniká z radioaktivního spadu. Mohou za to atmosférické
jaderné testy.

P

ředtím než Rusko, Británie
a Amerika zakázaly 5. srpna
1963 atmosférické jaderné testy,
bylo do atmosféry vypuštěno více
než 4200 kilogramů plutonia. Víme,
že méně než jeden mikrogram
[miliontina gramu] vdechnutého
plutonia způsobí u člověka
smrtelnou rakovinu plic, tudíž naše
milé velmoci vypustily do atmosféry
4 200 000 000 [4,2 miliard]

tvrdit, že pouhých 1000 kilogramů
povrchového materiálu je vtaženo
během jednotlivé atmosférické
jaderné zkoušky.
Předtím než Rusko, Británie a USA
zakázaly atmosférické jaderné
zkoušky, bylo provedeno celkem
711 testů, které vyprodukovaly
711 000 kilogramů smrtících
mikroskopických radioaktivních

 Pokud nejste kuřák
cigaret, zaryje se
radioaktivní částečka
hluboko do tkáně
Jestliže někde na pláži na
vaší pleti náhodou přistane
jediná mikroskopická částečka
radioaktivního spadu, dostanete
rakovinu pokožky. Po vdechnutí
jediné částečky téhož smrtícího
svinstva vás nevyhnutelně očekává
úmrtí na rakovinu plic. Pokud
totiž náhodou výjimečně nejste
šťastný kuřák cigaret, zaryje se
pevná mikroskopická radioaktivní
částečka hluboko do plicní tkáně,
naprosto udolá omezené tělesné
zásoby vitamínu B17, a vyvolá
nekontrolovatelné buněčné bujení.
A pak máme být zdraví…

 Myši přece nekouří
cigarety
Video animace jaderných výbuchů 1945-1998 → https://youtu.be/
EIjkEbTIydk
smrtelných dávek, kdy radioaktivní
poločas přeměny částice je
minimálně 50 000 let. Děsivé?
Bohužel je to mnohem horší.
Výše zmíněné plutonium existuje
ve vlastní jaderné zbrani před
detonací, ale zdaleka největší
množství smrtelně radioaktivních
částic vznikne z obyčejného prachu
nebo písku, který je nasátý ze země
a ozářen během vzestupu ohnivou
koulí. Tyto částice tvoří zdaleka
největší obsah sloupce „dýmu”,
který lze vidět na libovolné fotografii
atmosférického jaderného výbuchu.
Ve většině případů je vtaženo
několik tun materiálu, který je při
průchodu trvale ozářen. Ale buďme
hodně konzervativní a budeme
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částeček, k nimž je třeba přičíst
původních 4200 kilogramů
pocházejících ze samotných
zbraní, čímž se zhruba dostaneme
k velmi konzervativnímu celkovému
množství 715 200 kg. V každém
kilogramu se nachází více než milion
smrtelných dávek, což znamená
že vaše vlády zamořily atmosféru
více než 715 000 000 000 [715
miliardami] dávek, které jsou
dostačující, aby 117 x způsobily
rakovinu kůže nebo plic u každého
muže, ženy a dítěte na zemi.
V letech 1945–1998 provedli
uvedené státy jaderné výbuchy
počtu: Anglie 45, Francie 210,
Rusko 715, USA 1032.

Vědci v průběhu let nelítostně
obětovali desetitisíce myší a krys,
jejichž plíce úmyslně vystavovali
působení radioaktivních látek.
Exaktně doložené výsledky
všech těchto mnohostranných
experimentů jsou identické:
u každé myši nebo krysy se vyvine
rakovina plic a každá myš nebo
krysa na ni pojde. Teorie tedy byla
převedena do tvrdých vědeckých
fakt, získaných v rigorózně
kontrolovaných laboratorních
podmínkách. Podezřelý činitel
[radioaktivní látka] po vdechnutí
savci způsoboval předpokládaný
výsledek [rakovinu plic]. Jenže, myši
nekouří cigarety.

 Kouření nebylo příčinou
rakoviny
Jak lidem nejlépe dokázat, že si
způsobují rakovinu plic sami, to
WM MAGAZÍN 225 (9-2020)

Historie
Svědectví doby –
o Slovanech
úplně jinak

V minulých číslech časopisu WM magazín jsem vás seznámil, jak číst nejstarší písmo.
Teď si ukážeme na příkladu, proč textu rozumí pouze lidé slovanské národnosti.
Neznámý jazyk?

P

átrání po autorech nejstarších
textů nás vede dějinami zpět
o tisíce let. Je to napínavý, přímo
detektivní příběh, historické
drama skrývající černá tajemství
a neproniknutelné taje. Avšak
neproniknutelné jen zdánlivě, jak
ukážou následující díly a kapitoly
našeho seriálu. Pravdu pod nánosem
polopravd a dogmat se pokoušela
odhalit řada badatelů už v minulých
stoletích. Mozaika znázorňující
dávnou společnost se rodí obtížně,
kousek po kousku a za cenu četných
omylů.
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Také práce pana Horáka, jeho
pokračovatele pana Kováře,
a v neposlední řadě i snahy
šéfredaktora časopisu WM magazín,
byla plná obtíží. Díky moderní
počítačové technice a internetu
dnes máme daleko větší možnosti
než předchozí neúspěšní luštitelé.
Možný obraz dávné společnosti,
který zde chceme předložit, bude
asi pro mnohé čtenáře nezvyklý
a překvapující, protože se značně liší
od líčení událostí dávných časů, jak
nám je předkládá oficiální věda.
Mnozí představitelé vědy, kteří
si studiem historických pramenů
o minulosti vytvořili „vyhraněné

představy“ (což skutečnému vědci
nepřísluší), považují každý jiný
výsledek, vycházející z lidových
pramenů a popírající jejich „závěry“,
za nepřijatelné kacířství. Pro ně
a jejich krevní oběh bude možná lépe,
když tento seriál o „praslovanském
písmu“ ani nebudou číst. Naproti
tomu, nepředpojatým čtenářům
dychtivým po nových poznatcích jej
můžeme jen vřele doporučit.

Slova, která dávají smysl
Zpočátku vůbec nešlo o Slovany,
nejvíc nás zajímalo samotné písmo.
Jak je možné, že pár obrázků umí
21

Měsíční město obrů
a Mojžíšova hora I.

Jiří Matějka

Bájné Měsíční město obrů
na hoře Sinaj bylo zničeno
poslední geologickou
událostí před 5000 lety.
Byla to doba chaosu
trvající asi 40 let, kdy lidé
hledali nová území vhodná
pro život. Bible popisuje
skutečné události.

H

ora Sinai – Mojžíšova hora
spolu s klášterem sv. Kateřiny
se nacházejí na Sinajském
poloostrově, necelých 300 km
východně od hlavního města
Egypta, Káhiry. Na této hoře údajně
předal Bůh Desatero přikázání
Mojžíšovi. Proto je hora posvátná
jak pro křesťany, tak pro muslimy
i židy. Pod horou se nachází klášter
sv. Kateřiny. Stavba v nadmořské
výšce téměř 1600 metrů byla
údajně založena ve 4. století našeho
letopočtu byzantskou královnou
Helenou.
Je všední den. Sedím ve tmě na
opuštěné pláži, je ticho, temná
hladina je poseta mihotavými
stříbrnými světýlky. Měsíc v úplňku
takto vyznačuje svoji dráhu na
líně se pohybující vodní hladině.
Necelých třicet kilometrů, na
protějším pobřeží, jsou vidět
v pravidelných rozestupech světla
pobřežních hlídek. Bílé strážní
domky jsou vybudovány podél
celého pobřeží na úpatí Saúdskoarabského pohoří. Ani ne před
pár hodinami zbarvilo zapadající
slunce hory do ruda. Pískovcové
pohoří s vysokým obsahem železa
v kombinaci se západním osvětlením
jsou příčinou intenzivního rudého
zabarvení, které dalo název Rudému
moři.
V tichu a tmě se cítím bezpečně.
Lodní provoz je v této doslova
bohem zapomenuté zemi po západu
Slunce zastaven. Důvodem je po
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staletí nepřehledná mezinárodní
situace a vraky vojenských lodí,
kterých jsou na dně Akabského
zálivu desítky. Záda mi kryjí jen pár
desítek metrů vzdálené Sinajské

hory s jedinou pobřežní silnicí.
V tuto noční hodinu projíždí tichem
jen turistické autobusy. Izraelský
Eilat je vzdálený šedesát kilometrů
severním směrem, Egyptské město
27

Zdraví

Záporné ionty
a zdravé bydlení 3

Jiří Matějka

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů
než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty
v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

K

aždý je zodpovědný za své
zdraví a snaží se pro něj
dělat to, co je nejlepší. Nejde ale
jenom o zdravý životní styl a jak
člověk žije, ale také o to, kde žije.
Člověk je ovlivňován jak venkovním
prostředím, tak prostředím vnitřním,
kde tráví převážnou většinu
času a péči o jeho kvalitu nelze
podceňovat.
Je důležité, aby bylo v interiérech
vytvářeno prostředí, kde je člověku
příjemně a cítí se zde dobře.
Nejedná se pouze o estetickou
podstatu věci. Svůj významný
podíl na naší psychické a fyzické
pohodě má prvek na první pohled
neviditelný, ale o to více podstatný.
Tímto prvkem je mikroklima ve
vnitřním prostředí budov. Vnitřní
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mikroklima představuje kvalitu
vzduchu uvnitř budov, jeho teplotu,
vlhkost apod., zejména pak vzdušné
záporné ionty.

Výstavba iontového domu
Na jaře 2020 začala výstavba
rodinného domu, kde budu
aplikovat nové postupy pro
zachování vysokých koncentrací
vzdušných záporných iontů.
Připomeňme si základní podmínky
pro udržení vysoké koncentrace
vzdušných záporných iontů
v budovách:
 volba vhodného stavebního
pozemku (čisté ovzduší, příznivá
orientace ke světovým stranám,
pozemek bez negativních zón

a kontaminace např. radonem)
 využití přirozených fyzikálních
přírodních principů (přirozené
světelné podmínky v interiéru
a přirozené odvětrávání
místností)
 použití, nebo úprava elektrické
permitivity materiálů (vhodné
povrchové materiály a vybavení
místností)
 zásady správného uzemnění
konstrukcí
V současné době je hotova hrubá
stavba, zateplení venkovních stěn,
střecha a vnitřní instalace. V této
etapě výstavby není nutné provádět
speciální postupy pro zachování
a tvorbu záporných iontů. Na
obvodové zdivo, stropy a vnitřní
příčky je možné použít jakýkoliv
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eden ze způsobů obnovy imunitního
systému, který zabere pouze 15
sekund denně, doporučuje známý profesor Dr. Sergej Bubnovskij z Moskvy.
Profesor tvrdí, že je to jedna z nejúčinnějších metod na posílení imunity.
Pokud máte oslabenou imunitu, často
trpíte prochladnutím a chřipkami, nebo
máte problémy s alergií, tak vyzkoušejte
tuto jednoduchou proceduru. Naplňte
nádobu nebo vaničku studenou vodou
a přidejte do vody trochu ledu. Vložte
si nohy do této studené vody na 15
sekund, poté je utřete ručníkem a natáhněte si na nohy teplé vlněné ponožky.
Profesor Bubnovskij tvrdí, že když to
uděláte každý den, tak se váš imunitní
systém začne okamžitě posilovat, a nakonec budou všechny choroby proti
vám bezbranné. Nemusíte mít strach
z prochladnutí během této procedury,
protože nastane pravý opak, váš imunitní systém se posílí.

Moje zkušenosti
Každé ráno si jdu stoupnout do ledové vody. Ze začátku stačí voda bez

ledu, až si zvyknete začněte přidávat
kostky ledu. Důležité je dodržet 15
sekund v ledové vodě a pak si natáhnout teplé ponožky. Vanička by měla být
kovová, aby se ledová lázeň a nohy vodivě spojily se zemí. Zem nese záporný
náboj, tak jako naše tělo, což zvyšuje
zdravotní efekt této procedury.
Již po sedmi dnech mi zmizela rýma,
která mě často obtěžovala. Po probuzení do chladného rána již nevnímám zimu
a cítím se mnohem lépe.
Jiří Matějka
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