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V architektuře minulosti 
byly velmi často používané 
návrhy v podobě věží. 
Věže jsou široce rozšířeny 
v architektuře gotických 
katedrál. Oficiální 
vysvětlení je: věže 
představují obecnou touhu 
zvýšit výšku chrámů, 
zviditelnit katedrálu 
z dálky a symbolizovat 
touhu jít až k Bohovi. 
Věže kostelů a katedrál 
nejčastěji doplňují 
zvonice.

Málo kdo ví, jak složitý je projekt 
věže, který byl navržený 

a vypočítaný již dávno v minulosti? 
Podle těchto starých projektů se pak 
stavěly známé katedrály a kostely. 
Podivné je, že se nepoužívaly 
moderní materiály z ocelovou výztuží 
… Taková stavba je z praktického 
hlediska absurdní – je pracná, drahá 
a nepochopitelná. Proč se věže 
stavěly?

Univerzální energie 
a komunikace 

Je možné, že se ve velmi nedávné 
minulosti aktivně využívaly 

fyzické principy výroby elektřiny, 
a dokonce i některé principy rádiové 
komunikace? Fantastické? Pojďme 
o tom uvažovat…
Atmosférickou elektřinu je možné 
„slyšet“ na starých radiopřijímačích ve 
formě prskání, které ruší modulovaný 
signál rozhlasových stanic. 
Pamatujete si ještě detektorové rádio 
bez baterií, které fungovalo pouze na 
energii rádiových vln?
K podobnému pokusu potřebuje 
vysokou anténu a dobré uzemnění. 
Když jsem byl dítě, dělal jsem to. 
Ale protože v blízkosti nebyly žádné 
silné rozhlasové stanice, poslouchal 
jsem pouze signál ze sousedního 
dřevařského závodu. Možná, že 
rádiový signál je pouze nosič energie 
přijaté tímto jednoduchým zařízením?

Zařízení na výrobu energie

Katedrály a kostely by nemusely 
vypadat o nic hůř i bez vysokých 
věží. Domnívám se, že věže měly 
svou přesnou funkci, kterou dnes 
nechápeme. Co když jsou věže 
zařízení pro výrobu energie? 
Osvětlení, topení, nebo pro 
komunikaci.
Možná, že věže získávaly elektřinu 
s využitím rozdílu potenciálu v různých 
výškách. Rozdíl potenciálu mezi zemí 
a naším nosem je asi 

Používání atmosférické 
elektřiny v minulosti
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Již několik let se zajímám o tzv. 
vzdušné vitamíny a měřím je. 

Záporné ionty jsou velkým přínosem 
pro vše živé. Mimo mnoho známých 
a zdokumentovaných příznivých 
účinků, posílí hlavně vaši imunitu. 
Koncentrace iontů se měří na 
1 cm3 (i-/cm3) vzduchu který denně 
dýcháte. Vyzkoušejte a navštivte 
toto Zdravé místo Již desetiminutový 
pobyt v takovém prostředí je velkým 
přínosem pro lidské zdraví. Napište mi 
vaše zkušenosti.

Již desetiminutový pobyt 
u studánky Ferda posílí vaši 
imunitu

Studánku Ferda najdete na levém 
břehu Křtinského potoka. Je 
přístupná přes lávku od parkoviště 
u staré huti u Adamova (Františčina 
huť). U studánky jsou vysoké hodnoty 
vzdušných záporných iontů, které 
jsem nazval vzdušné vitamíny. Přímo 
u tekoucí vody je hodnota 80.000 i-/
cm3, v okolí studánky jsou hodnoty 

28.000 i-/cm3. Pramen vyvěrá z hory 
a je přiveden trubkou k potoku. 
Když u vývěru chvíli posedíte, 
budete zhluboka dýchat, již po 
pár minutách ucítíte sami na sobě 
zvláštní klid, vyrovnanost a budete 
se cítit v pohodě. To dokáží záporné 
ionty kolem vás. Pro představu. 
Hodnoty iontů v prostředí, ve kterém 
se denně pohybujete: kanceláře 
70; průmyslové oblasti 50; nákupní 
arkády 220; v bytě cca 300-400 … 
To jsou pro lidské zdraví dlouhodobě 
nepříznivé hodnoty. Za zdraví 
prospěšnou hodnotu se považují 
hodnoty nad 1000 i-/cm3. 

Klinické studie prokázaly, 
že negativní ionty elimi-
nují škodlivé viry a mikroor-
ganizmy
Mezi pozitivní účinky pobytu 
v prostředí s vysokou koncentrací 
vzdušných záporných patří:
 úleva od bolesti v krku, 

bronchiálního kašle a nevolnosti

 úleva od blokády sinusů a zánětů
 alergická úleva
 migréna
 snížení astmatických záchvatů
 zvyšuje energii
 zvyšuje fyzickou výdrž
 zmírňuje bolest artritidy
 vyrovnává krevní tlak
 usnadňuje dýchání
 reguluje cholesterol
 zmírňuje zánět
 pomáhá při nespavosti, relaxaci 

a meditaci
 urychluje zotavení z poranění 

a chirurgického zákroku
 zvyšuje imunitu
 vyrovnává hodnotu Ph
 čistá krev a lymfa
 neutralizuje viry, bakterie, houby
 zlepšuje funkci jater, ledvin a plic
 zlepšuje detoxikaci těla
 zlepšuje zhoršenou buněčnou 

změnu
 pomáhá s depresí a pamětí
 zlepšuje koncentraci
 zlepšuje hojení ran a zaprášených 

očí

Zdravá místa – 
Ferdova studánka

Jiří Matějka

Zdraví
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Není tomu dlouho, co jsem byl 
svědkem „léčení“ jedné mladší ženy, 
která bohužel zemřela na údajnou 
rakovinu prsu diagnostikovanou školní 
medicínou, tedy tou, která je nám běžně 
k dispozici. Když jsem celý její případ 
domýšlel „ex post“, přišel jsem na 
některé skutečnosti, které se mi dnes 
jeví jako nepochopitelné a z lékařského 
hlediska absurdní, že na tyto věci lékaři 
nepřišli již dávno. 

Oč šlo?

Klientka (jméno samozřejmě neuvedu z etických 
důvodů) ve věku něco po čtyřicítce začala mít problémy 
s pravým prsem, které ji postupně „tvrdlo“. Požádala 
tedy celkem čtyři alternativní střediska, dvě z toho 
doktorská, v nichž se dozvěděla, že o rakovinu nejde, 
ale jde o nějaký imunitní problém ve střevech, což 
byl výsledek elektronického měření metodou EAV. 
Posléze se nechala vyšetřit i klasickou metodou na 
bázi histologického vyšetření. Ta jednoznačně potvrdila 
prý rakovinu. A teď si z toho vyberte. Čtyři na sobě 
nezávislá alternativní střediska se přece nemohou 
všechna mýlit a všechna konstatovat problém ve střevě, 
což bylo v rozporu se „zjištěním“ histologickým. Někdo 
je tady mimo mísu, ale kdo?

Klientka se nechtěla nechat „léčit“ chemoterapií, která 
by ji, jak se mi dnes zcela jasně jeví, stejně nepomohla, 
nebo jen dočasně a na krátkou dobu, protože neléčí 
příčinu. Dnes je mi zřejmé, že klientka trpěla tzv. 
indukovanou rakovinou, která by ve velmi krátké době 
zmizela, pokud by se odstranil onen agens, tedy pravá 
příčina, která rakovinu vyvolávala.

Z historie

Z historie „zázračných“ vyléčení rakoviny uvedu jen 
jeden případ. Pacient onemocněl rakovinou, a když 
dospěla rakovina do konečného stádia, přemístil si 
postel k oknu, aby lépe viděl do přírody a mohl se 
z ní na sklonku života ještě radovat. A ejhle, rakovina 
se začala ztrácet, až zcela zmizela. Přemístil si tedy 
postel na původní místo a rakovina se opět vrátila. 

Příčinou vzniku rakoviny bylo silné zamoření energeticky 
negativní dračí smyčkou patogenní zóny místa, kde 
původně spal. Když postel přemístil na „zdravé“ místo, 
indukce rakoviny zmizela.

Příčina může být infekčního původu

U případu naší klientky jsem si všimnul jedné věci. 
„Rakovina“ prsu z počátku jevila známky šíření spíše 
jako infekce, i když velmi specifické a pro většinu lidí 
asi nenakažlivé. Terapeuti s EAV se shodli na tom, že 
jde o proces podobný hnisání a eventuálně abscesu, 
a jedna terapeutka ji doporučila bakteriologické 
vyšetření a možnou bakteriologickou léčbu. Při tomto 
vyšetření se zjistilo, že tkáň obsahuje velmi silnou infekci 
bakteriemi e-coli, což jsou za normálních okolností 
střevní bakterie přátelské našemu organizmu, ale pokud 
se zvrhnou, mohou se z nich stát patogeny a ničit 
organizmus (podobně jako např. plíseň candida). Lékaři 
jsou toho názoru, jestliže se takové patogeny (a také 
plísně) v rakovinné tkáni objeví, je to prý průvodní jev 

Když si lékaři pletou 
příčinu s následkem

Zdraví
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Dr. Bob Beck 
navrhl zařízení, 
které vytváří 
jemné elektrické 
mikroproudy 
v krvi, nebo 
v lymfatických 
uzlinách. 
Nízkofrekvenční 
generátor 
BG3 dokázal 
neutralizovat viry, 
bakterie, nebo jiné 
patogeny.

Dr. Beck prováděl první 
pokusy v roce 1992. Do krve 

v Petriho misce přiváděl jemnou 
elektrickou energii 50 až 100 uA 
(mikroampérů). Mikropoud dokázal 
neutralizovat viry, bakterie, nebo 
jiné patogeny - ty se pak nemohli 
spojit se zdravými buňkami. Viry 
ztratily schopnost vytvářet enzymy 
potřebné pro další reprodukci.

Při prvních pokusech byly elektrody 
zaváděny do krve vedené mimo 
tělní oběh. Bob Beck později navrhl 
zařízení, kdy jsou mikroproudy 
aplikovány do krve neinvazivní 
cestou, bez chirurgického zákroku. 
Tím se stala aplikace dostupná pro 
každého z nás. Beckův generátor je 
navržen tak, aby dodával potřebné 
mikroproudy do krve po přiložení 
elektrod na dvě tepny na zápěstí. 

Pro lepší pronikání pokožkou 
je použito střídavé napětí max. 
24 voltů. Do krve se přivádí 
frekvence 3,92 Hz, což je jedna 
polovina harmonické frekvence 
Země 7,83 Hz, na jeden pracovní 

cyklus. Mikroproudy jsou 
považovány za mnohem účinnější, 
než frekvence. Beckův generátor 
BG3 produkuje bezpečné a účinné 
mikroproudy, které v krvi emitují 
harmonické vibrace (frekvence).

Harmonické frekvence

Všechno živé i neživé se skládá 
z atomů. Elektrony, nebo 
energetické částice se otáčejí 
kolem jádra atomu na jednotlivých 
magnetických a frekvenčních 
úrovních. Pohyb těchto atomů 
vytváří vibrace. Ikdyž jsou tyto 
vibrace téměř neviditelné pro 
lidské oko a ucho, existují přístroje 
schopné je změřit. Dokážeme 
měřit rychlost nebo vlnové délky 
produkované vibracemi – jako 
frekvence. 

Frekvence jsme schopni vidět, nebo 
slyšet pouze tehdy, když vibrace 
produkují zvuk ve slyšitelném 
rozsahu, u světla ve viditelném 
pásmu. Zvuk má nižší frekvenci než 
světlo. 

Podle Becka není nutné 
zabíjet parazity a mikroby 
v buňkách, ale posílit 
oscilaci (kmitočet, frekvenci) 
napadené buňky. Každá 
frekvence generuje další 
frekvence v sériích nad 
původní frekvenci. Důležité 
je vyrábět co největší počet 
harmonických frekvencí, 
pokud je to možné.

Paraziti a jak se do 
nás dostanou

Hlavní cestou je jídlo a voda. 
Infikováno je víc jak 50% zdrojů 
vody a jídla, zejména v organické 
stravě, protože se hnojí zvířecími 
výkaly.

Většina prostředků denní 
hygieny, mýdla, šampony, krémy 
a čistící prostředky obsahují 
rozpouštědla. Nejpoužívanější 
je benzen a propylalkohol. Tyto 
prostředky způsobují rychlý růst 
mikroskopických vajíček v našem 
těle. Před mnoha lety, kdy jsme 
nabyli vystaveni těmto chemikáliím, 
vajíčka parazitů našimi těly prošla, 
aniž by nám ublížila. Vajíčka parazitů 
jsou mikroskopická a představují 
vážné riziko. Mohou se přenášet 
sexuálně, podáním ruky, chůzí 
na boso, používáním nádob 
a příborů někoho jiného, plaváním 
v zamořených vodních nádržích, 
řekách, potocích, dokonce pouhou 
návštěvou pláže. Nedávné výzkumy 
zjistili, že polovina chovného 
dobytka je infikována parazity a měla 
by jít na porážku.

Paraziti, mikroproudy 
a harmonické 
frekvence

Zdraví
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Na Australské a Čínské 
univerzitě vyhodnotili 
rozsáhlé klinické 
studie tisíců pacientů 
s rakovinou. Studie, 
prováděné v různých 
dobách, byly zaměřeny 
na účinnost čínské 
medicíny.

Základ tradiční čínské medicíny, 
která nabízí léčbu pro většinu 

typů rakoviny, včetně rakoviny 
prsu, je založen na využití léčivých 
bylin.

Výzkumníci z University of Western 
Sydney a Pekingské univerzity 
čínské medicíny zhodnotili 
výsledky 2964 klinických studií, 
tykající se 253 434 pacientů 
trpících rakovinou.  Mezi těmito 
anamnézami byly téměř všechny 
existující druhy rakoviny, ale 
nejčastěji to byla rakovina plic, 
jater, žaludku, prsu, jícnu, tlustého 
střeva, nosu a krku. 

U 92% sledovaných studií byla 
léčba prováděna pomocí léčivých 
bylin – přičemž 72% studií 
kombinovalo léčivé byliny s tradiční 
čínskou medicínou (TČM), a 28% 
pouze TČM. Pokud budeme 
hovořit o samotných pacientech, 
pak bylo 64% z celkového počtu 
pacientů s rakovinou léčeno 
kombinací TČM a konvenční 
léčbou. Zbytek užíval pouze 
tradiční čínskou medicínu.

Vzhledem k velkému množství 
studií byly jejich zjištěné hodnoty 
rozděleny do několika skupin, 
v závislosti na typu studie, způsobu 
ošetření a výsledků.

Jak efektivní je čínská 
medicína při léčbě 
rakoviny?

Zdraví
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Na sociálních sítích jsou dnešním 
hitem videa, na kterých vidíte 

testování různých nápojů na CO-
VID-19. Dokonce se testovala jab-
lečná šťáva, kolový nápoj i banán. 
Výsledky byly vždy pozitivní. Proč?

Může být mléko pozitivní?

Všechny testovací sady jsou ka-
librované na použitou tekutinu. 
COVID-19 testy jsou kalibrované na 
lidskou krev. Na videu vidíte mléko 
a zakoupený test. Po přidání kapky 
mléka se objevil pozitivní výsledek, 

ani sám majitel neměl odvahu mléko 
vypít. Stejné výsledky a reakce tes-
tujících se ukázaly u jablečné šťávy, 
nebo známého kolového nápoje. 
Domnívám se, že další testy na 
různých tekutinách musí dopadnout 
stejně. Zakoupené mléko z testu na 
videu nemůže být pozitivní → video 
najdete zde http://faktax.tv/video/
test-na-covid19-mleko.mp4

Voda, sliny a krev

Každý test je přesně kalibrovaný 
na testovanou látku. Pokud budete 

měřit například pH vody, pak zjistíte 
skutečnou kyselost či zásaditost 
vody (z kohoutku, ze studny, nebo 
v bazénu). pH vody se pohybuje 
v rozmezí 1–14 přičemž pH = 7 má 
roztok přesně neutrální. Hodnoty 
nižší než 7 charakterizují zvyšující se 
kyselost a hodnoty vyšší než 7 na-
opak zásaditost. Ke každému pH 
metru dostanete kalibrační roztok 
s ideální hodnotou, podle kterého si 
občas nastavíte a zkontrolujete mě-
ření. Z toho vyplývá, že pH metrem 
nelze měřit zásaditost žádné jiné 
tekutiny než čisté vody. Stejně to 
samé platí pro testy na COVID-19, 
které jsou kalibrované na tekutiny 
z lidského těla (sliny, výpotky, hle-
ny…).

Testy CRP na viry 
a bakterie

Testy, kterým se přezdívá také 
„rychlotesty“ dokáží během několika 
minut zjistit, jestli se ve vašem těle 
ukrývá virová nebo bakteriální infek-
ce. Zjednodušeně řečeno získáte 
domácího pomocníka, který vám 
poradí, jestli vyrazit k lékaři nebo si 
naordinovat horký čaj s citronem. 
Sami se budete moci rozhodnout, 
jestli jít do práce, když vám nebude 
dobře nebo jestli se vydat k dokto-
rovi. Výsledek testu je stejný, jako 
byste se nechali testovat u lékaře. 

Testy na COVID-19 
a jejich účinnost
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Jak nepochopitelně krásná a tajemná je příroda! 
Podíváte-li se na rostlinu, myslíte si, že je to plevel. 

Amarant je názvem více než 60 různých druhů rostlin 
Amarantus. Dalšími jmény této odrůdy jsou shchiritsa, 
aksamitnik, kohoutí hřebeny, liščí ocas apod. Amarant 
je vysoká rostlina se širokými zelenými listy. Květy mají 
jasně fialovou, červenou nebo zlatožlutou barvu. 

Ikdyž je dnes Amaranth považován za plevel, před 
několika tisíci lety se používal jako prostředek 
k posvátným rituálům. Jedinečné vlastnosti této rostliny 

jsou stimulace růstu a obnovy tkáně, schopnost snížit 
zánět, zabránit chronickým onemocněním, zvýšit 
hustotu kostí, snížit tlak a posílit imunitní systém. 
Výzkum amarantových semen ukázal, že rostlina roste 
na naší planetě několik tisíc let. Předpokládá se, že 
„domestikace“ amarantu se objevuje zhruba před 5-6 
před tisíci lety.
Mezi starými Slovany je Mára bohyně smrti. Amaranth 
doslovně znamená „popírač smrti“, počáteční 
„a“ a jméno strašlivé bohyně tvoří magické slovo 
naznačující nesmrtelnost.

Kdysi byl amarant hlavním jídlem slovanských národů. 
Před reformami Petera I. se rolníci a další dělníci 
vyznačovali vynikajícím zdravím. Proč Peter zakázal 
pěstovat tuto rostlinu a vyrábět z ní chléb? 

Amarantová semínka

Čím více vědců zkoumá tuto rostlinu, tím více 
překvapivých faktů se dozví. Unikátní vlastnosti semen 
amarantu a oleje zkoumal Nikolai Ivanovič Vavilov již ve 
30. letech XX. století, ale po jeho smrti bylo mnoho děl 
ztraceno. Teprve nyní znovu poznáváme tohoto velkého 
přírodního léčitele!

Amarant, 
chléb Slovanů

Amaranth je 
skutečný chléb 

Slovanů! 
Proto Peter I. zakázal 
pěstování amarantu.
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Je to největší tajemství 
světa – tajná vojenská ope-
race Slava. Objev podzem-
ních komor. Jde o město 
mimozemské civilizace?  
Domnívám se, že 
pravda je tam někde 
venku!

Časopis WM magazín 
byl v Caričině. Na 

místě jsme zjišťovali nová 
fakta a svědectví o projektu 
Slava. Podívejte se. Udělejte 
si názor sami. Armádní 
operace byla tajná. Hledejme 
společně fakta.

O Samuelův zlatý 
poklad zřejmě nešlo

Pro většinu Bulharů je 
Caricina symbolem něčeho 

mystického. Caricina je po staletí 
vnímána jako brána do jiných světů.
Na konci listopadu v roce 1990 
navštívil Dimitar Kekemenov, rodák 
z Cariciny, generální štáb bulharské 

armády.  Setkání se zúčastnil profesor 
Naplatanov, psycholog Dimitar 
Syrakov, major Serafinov z vědecké 
sekce, psycholožka Dora Petrova 
Sineva, Eli Loginova a Svetko Kanev, 

Co objevila v Caricině 
bulharská armáda?

Jiří Matějka

Výzkum
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Podmořská 
archeologie

Podmořská archeologie 
vznikla před 50 lety sou-
časně s rozvojem potá-
pěčské techniky. Podle 
Nicka Fleminga, člena 
britské námořní archeo-
logie, je na dnech moří 
přibližně 500 známých 
archeologicky zajíma-
vých lokalit. Z větší části 
jde o vraky starých lodí. 
Existuje však i několik 
lokalit, kde voda skrývá 
ruiny mysteriózních umě-
lých staveb a megalitic-
ké artefakty. Těchto míst 
je prozatím registrována 
asi stovka – to znamená 
sto míst s předhistoric-
kými stavbami staršími 
než 3000 let – po celém 
světě! 
Tento nízký počet není 
kvůli nedostatku dalších 
potencionálních míst. 
Příčinou jsou omezené 
finanční prostředky, a ty 
jsou investovány do hle-
dání lodních vraků. Na 
extrémně drahé vybavení 
pro potápěče – archeolo-
gy – a jejich platy tak ne-
zbývají žádné prostředky. 
Hledání starověkých ruin 
se provádí – většinou bez 
okamžitého úspěchu a slávy – v bah-
ně, tmě a velkých hloubkách. Navíc, 
s nedávnou výjimkou Ballardova obje-
vu dřevěných staveb na dně Černého 
moře, se oficiální archeologie o mož-
nost, že pohyby pevnin a záplavy v mi-

nulosti mohou být v nějaké souvislosti 
s nevyjasněným vznikem moderních 
civilizací, ani nezajímá. 
V roce 1997 bylo v Pacifickém oce-
ánu objeveno horské pásmo dlouhé 
téměř 2000 kilometrů, čnící více než 

3000 metrů 
z mořského dna. 
Protože je pod 
vodou, nikdo 
neví, jestli tam 
bylo už před 
katastrofou nebo 
se vyvrásnilo až 
poté. V součas-
ném období je 
pod vodou 70 
procent zem-
ského povrchu. 
Námořní archeo-
logové ovšem 
musejí hledat 
o hodně menší 

cíle, než jsou podmoř-
ská horská pásma. To je 
také hlavní důvod, proč 
doposud byla objevena 
jen zmíněná stovka ná-
lezů staveb, které jsou 
dnes pod vodou. Jedním 
z nesmyslných vědec-
kých primátů je fakt, že 
máme lépe zmapovaný 
povrch Venuše, než 
225 miliónů čtverečních 
kilometrů pozemského 
mořského dna.

Archeologický 
romantizmus

Objevy na pevnině jsou 
snadnější, dostupnější 
a hlavně hmatatelné. 
Archeologové mohou 
tvrdit a vysvětlovat, jak 
vznikaly velké historické 
civilizace, a přesto se 
rozcházejí v názorech. 
Předhistorické události 
jsou spíš romantické než 
spolehlivě vysvětleny. 
Obrovské plochy povr-
chu Země – například 
Sahara, která byla ještě 
před 4000 lety zelená 
bujným porostem – 
nejsou právě středem 
zájmu, protože neexis-
tuje přijatelná teorie, 
proč tomu tak bylo. 

A dokonce v zemi, jako je Egypt, kde 
jsou prováděny vykopávky už více než 
století, může další nový objev úplně 
zpochybnit zavedená oficiální tvrzení 
i historické chronologii.

Vybájená historická 
chronologie

V prosinci roku 2000 prováděli 
v Abydos – horní Egypt – vykopávky 
archeologové z Pensylvánské uni-
verzity. Tým odborníků dokázal, že 
například takzvaná „sluneční bárka“ 
pohřbená na jižní straně Velké pyrami-
dy v Gíze velmi pravděpodobně po-
chází z před-dynastické éry. Je tedy 
mnohem starší – v rozporu s údaji 
v dějepisných a oficiálních knihách. 
V Abydosu, u márnice faraona Kha-
sekhemwa z druhé dynastie (cca. 
2675 př. n. l.), bylo vykopáno 14 lodí. 
Lodě dlouhé 23 metrů byly vyrobeny 

Utopené  
  civilizace
Před asi 5 000 až 7 000 lety se staly se světem, ve 
kterém žili naši předci, hrozné věci. Povrch Země 
se změnil, celá území se propadla pod hladinu moří, 
jiná se vynořila. Vznikaly nové hory, pevniny a údolí. 
Na celé planetě se změnilo klima. Kdysi zelená 
Sahara vyschla, obrovské záplavy trhaly zemi, 
mnohá území se ponořila až 100 metrů pod hladinu. 
Odhaduje se, že 25 milionů čtverečních kilometrů 
obyvatelné pevniny pohltily vlny.

Jiří Matějka

Historie
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Staří Egypťané ve svých textech píší, že „… přišli z jihu 
přes velké moře“ ze země, kterou nazývali „země lodi“. 
Historici se domnívají, že šlo o Somálsko. To nemůže 
být pravda hned z několika důvodů. Somálsko není od 
Afriky odděleno velkým mořem a navíc se druh zvířat a 
rostlin popsaných starobylými Egypťany přesně shoduje 
s dnešní florou a faunou jihozápadního pobřeží Indie 
(známé jako Malabar).

Na základě mnoha archeolog-
ických a antropologických 

důkazů se zdá být pravděpodobné, 
že egyptská a indická civilizace 
má stejný původ. Důkazy můžeme 
najít v Indii! Starověcí černí Indové, 
známí jako „Dravidians“ (Řekové 
a Egypťané jim ve starověku říkali 
„Etiopané“), se postupně smísili 
s černým obyvatelstvem Afriky. 
Staří Egypťané se ve svých spisech 
zmiňují, že od Etiopanů přijali něk-
teré prvky jejich kultury a civilizace.

Odešli z Afriky do Indie

Ve starověku žily v Etiopii dvě 
skupiny lidí. Ti na západě byli černí 
s vlasy jako koudel a jemnými 
obličejovými rysy. Východní 
černí Etiopané, kteří patrně přišli 
z Indie, jim byli velmi podobní, ale 
vyznačovali se rovnými vlasy. Oba 

národy mají původ u biblického 
otce Cush (Kúš; známý také jako 
Bél nebo Belus) pravnuka Noe a 
synem boha Hama. Ham, také nazý-
vaný Khem, znamená „spáleny“, což 
mohlo souviset se Sluncem. Drávi-
dové zprvu pravděpodobně emig-
rovali do Indie, ale později se mnozí 
vrátili do Afriky kde založili staroby-
lou civilizaci na horním Nilu. Zájem-
cům doporučujeme nahlédnout na 
webové stránky s rozsáhlou histo-
rickou dokumentací dokazující, že 
zdrojem dávné kultury, která osi-
dlovala Egypt mohla být starověká 
Indie. 
(http://www.hinduwisdom.info/
India_and_Egypt.htm).

Než Indii barbarsky napadl kavkaz-
ský národ Árijců, sestávalo její oby-
vatelstvo hlavně z lidí tmavé pleti 
(Drávidů a Védů, řazených k austra-
loidní rase). Lidé této rasy se stali 
jedněmi ze čtveřice zakladatelů tzv. 
Údolních civilizací – jedné z kolébek 
dnešní světové civilizace. (Pozn. 
red.: Název: „země lodí“ zřejmě 
pochází z období, kdy tito lidé využí-
vali nejen velkých vodních toků, ale 
ovládali mořeplavbu. Důkazem jsou 
nálezy tzv. „slunečních bárek“, což 
jsou lodě schopné nejen pobřežní, 
ale i mořské plavby. Touto cestou 
mohli, mimo jiné, udržovat i spojení 
mezi Afrikou a Indií.))
Indii dnes obývá pestrá směsice 
národů. Na severu jsou to převážně 
Indoárijci a na jihu Drávidové. Véd-
ské obyvatelstvo najdeme v hor-
ských oblastech, zatím co lidé 
tmavého plemene žijí na pobřeží 

Andamanských a Nikobarských ost-
rovů.

Matematika pochází 
z Indie

Indie přispěla velkou měrou k roz-
voji západní civilizace. Mnozí si neu-
vědomují, že matematika vznikla 
v Indii. Od Indů pocházejí i takzvané 
„arabské číslice“. Říkáme jim tak 
proto, že jsme od Arabů převzali 
matematiku, která ve skutečnosti 
vznikla v Indii. Bez indického dese-
tinného systému by byly západní 
věda a technologie nemožné. Starý 
římský číslicový systém byl pro tyto 
účely nedostatečný. Arabové pod-
chytili mnoho indických vědeckých 
poznatků a rozšířili je na západ. 

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

Každý 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 pod-
ceňovat.

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 psychic-
ké a fyzické pohodě má prvek na 
první pohled neviditelný, ale o to více 
podstatný. Tímto prvkem je mikroklima 
ve vnitřním prostředí budov. Vnitřní 
mikroklima představuje kvalitu vzdu-
chu uvnitř budov, jeho teplotu, vlhkost 
apod., zejména pak vzdušné záporné 
ionty.

Záporné ionty 
(vzdušné vitamíny)

Záporné ionty jsou velkým zdravotním 
přínosem pro lidský organizmus. Čím 
vyšší je hodnota záporně nabitých 

vzdušných iontů, tím větší zdravotní 
prospěch můžete mít. Vzdušné vitamí-
ny, jak jsem je nazval, jsou přírodního 
původu a nelze je vyrobit uměle po-
mocí přístrojů.
Koncentraci vzdušných vitamínů mě-
řím víc jak tři roky na různých místech, 
v podzemí, údolích, v energeticky 
významných stavbách, u megalitů 
a pyramid. Dnes jsem měřil vzdušné 
vitamíny v místnosti, ve které byl umís-
těn přístroj, který má vyrábět až dva 
miliony záporných iontů.  

Test kamenů 
a krystalů v interiéru

Součástí interiéru bytů a domů jsou 
přírodní minerály, léčivé a drahé ka-
meny, polodrahokamy a energeticky 
nabité kameny. Velmi žádané jsou 
kameny ze starých posvátných míst, 
hradišť, pyramid, podzemních tunelů 
či megalitických staveb. Existuje jich 
mnoho druhů, některé dodávají své-
mu majiteli energii, jiné tlumí stres, 
navozují klid a pocit harmonie. To jsou 
energetické vlastnosti kamenů a mi-
nerálů, které se nedají nijak změřit cit-
livými přístroji. Lze je měřit alternativní 

metodou, kyvadélkem, virgulí, 
nebo jinak. Vlastník má z nich 
dobrý pocit, dělají mu radost 
a život šťastnější. 

Dnes si ukážeme, 
jestli minerály 
a kameny vytvářejí 
vzdušné záporné 
ionty
Pokud postavíte svůj oblíbený 
kamen na stůl, nebo vysta-
víte na polici, pak si musíte 
uvědomit, že nebude produ-
kovat tzv. vzdušné vitamíny. 
Pevné látky neprodukují ionty, 

pokud není zdroj energie (jako je ra-
dioaktivita, vysoké napětí nebo teplo 
nad asi 600 °C). Například krystal ani 
„diody“ nevytvářejí při pokojové tep-
lotě žádné ionty, pokud nebyl přidán 
radioaktivní materiál. Ale pokud ka-
meny ponoříte do vody, pak vypařující 
se kapaliny mohou v některých přípa-
dech vytvářet ionty.

Provedl jsem test – měření zápor-
ných iontů s různými kameny, které 
byly ponořené v čisté vodě při pokojo-
vé teplotě. Použil jsem kameny, koule, 
pyramidy, nebo krystaly z energetic-
kých míst a prehistorických archeo-
logických lokalit. Například kámen 
pocházející z podzemního labyrintu 
Ravne pod bosenskou pyramidou 
Slunce, kamenné koule původem ze 
Zavidoviči, velký krystal, pyramidu 
z granitu, šungitovou pyramidu, slav-
né Bílinsko-Vršanské kuličky, orgonit 
z Bosny a turmalín z České republiky. 
Jeden test byl proveden na kameni 
pocházejícího z Iontového tunelu 
na Kotě zulu 664 (bez ponoření do 
vody). Výsledky testu jsou v tabulce.
Z naměřených hodnot vyplývá, že 
minerály a kameny vystavené na vzdu-

Záporné ionty 
a zdravé bydlení – 5

Jiří Matějka
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Každý zub je spojen 
s orgánem v těle

Bolest v každém zubu může 
předpovídat problémy 
v určitých orgánech.

Vaše zuby odpovídají konkrétním 
orgánům a systémům. Poškozené 

zuby mohou být příznakem problémů 
ve vzdálené části těla. Například, ko-
řenový kanál v horní i dolní řadě zubů 
č.4 může ovlivnit prsní nebo plicní 

tkáň. Možná to zní těžko uvěřitelné, 
ale zkušenosti ukazují, že opravdu 
existuje silná souvislost mezi stavem 
vašeho chrupu a zdravím vnitřních 
orgánů. Bolest v zubu je jakýmsi indi-
kátorem zdravotního problému v ně-
jakém tělesném orgánu, se kterým je 
daný zub spojen.
Experti na alternativní medicínu tvrdí, 
že premoláry (zuby mezi stoličkami 

a špičáky) zase zobrazují stav vašich 
plic. Stoličky zase předvídají problémy 
v žaludku, pankreatu a slezině. Nebo 
zuby moudrosti ovlivňují srdce a tenké 
střevo. To samozřejmě neznamená, 
že poškozený zub je odpovědný za 
každé poškození vnitřních orgánů.
Existují případy, kdy například pacient 
pociťuje bolest nebo nepohodlí v okolí 
zdravého zubu, nebo dokonce v mís-

chu neprodukují žádné prospěšné 
vzdušné záporné ionty. Důkazem je 
kámen z Iontového tunelu (Slovensko, 
Kota zulu 664), který jsme měřili na 
vzduchu bez ponoření do vody. 
Většina minerálů a energetických 
kamenů ve vodním prostředí nevytváří 
záporné ionty. V našem testu je vy-
jímkou a velkým překvapením minerál 
turmalín! Kameny ponořené ve vodě 
je potřeba po nějaké době vyčistit, 
vystavit na slunko a vodu často měnit. 
Drahé kameny, polodrahokamy a mi-
nerály mohou být hezkou ozdobou va-
šeho domu. Pokud vytvářejí kyslíkové 
ionty, budete mít z nich velký zdravotní 
prospěch.
V tomto roce provedu další měření 
záporných iontů s různými kameny, 
které najdu na významných energe-

tických místech, v podzemí a lomech. 
Máte zajímavý kámen či minerál? 
Změřím ho. Měření neprobíhá na po-
čkání, test vyžaduje delší čas. Napiš-
te, zavolejte.

Iontový dům 01/2021

Na jaře 2020 začala výstavba rodin-
ného domu, kde budu aplikovat nové 
postupy pro zachování vysokých kon-
centrací vzdušných záporných iontů. 
Dům je na pozemku s vysokou kon-
centrací iontů a plánem je zachovat 
co možná nejvyšší hodnoty v dokon-
čeném domě. 
Koncentrace záporných kyslíkových 
iontů vyšší než 1000 iontů/cm 3 je 
považována za hodnotu pro čerstvý 
vzduch. Pro posílení imunitního systé-

mu u lidí by měla být vyšší.
V současné době je hoto-
va hrubá stavba, zateplení 
venkovních stěn, střecha, 
vnitřní instalace a osazena 
okna, provedeny sádrové 
omítky stropů a stěn. V této 
etapě výstavby není nutné 
provádět speciální postupy 
pro zachování a tvorbu zá-
porných iontů. Aplikace na 
zachování prospěšných iontů 
budou použity až při realizaci 
podlah a povrchových úprav. 
Další pokračování se dočtete 
nových číslech časopisu WM 
magazín. 

Doposud vyšlo: 
Záporné ionty a zdravé bydlení 1 – 
WM magazín č. 222/223
Záporné ionty a zdravé bydlení 2 – 
WM magazín č. 224
Záporné ionty a zdravé bydlení 3 – 
WM magazín č. 225
Záporné ionty a zdravé bydlení 4 – 
WM magazín č. 226

Starší čísla časopisu WM magazín 
si můžete v elektronické verzi ob-
jednat zde → http://wmmagazin.cz/
eshop/16-predplatne-tistene-verze. 
Výhodnější je ale roční předplatné 
v tisku.

Jiří Matějka: http://www.wmmaga-
zin.cz/stavebni-poradce/

Záporné ionty a zdravé bydlení - 5
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