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Na konci ledna 2021 jsem navštívil Bosnu. V Bosně 
neexistují v souvislosti s Covid-19 žádná mimořádná 
opatření ani nouzový stav. Jak je to možné?

V Bosně chodí děti do školy, 
obchody a restaurace jsou 

otevřené, wellness a skiareály 
fungují bez omezení. Používání 
roušek není povinné, pouze vládou 
doporučené. Jediné opatření jsou 
tzv. policejní hodiny od 23.00 do 
05.00 hodin, kdy jsou restaurace 
a obchody uzavřené. Z cesty mám 
snad nejhezčí zážitek, když jsem 
ráno viděl veselé děti, jak spěchají 
do školy.

Při vjezdu do Bosny musíte 
na hranicích předložit PCR 
test. Po přejezdu hranic vás již 
přivítá svobodná země Bosna 
a Hercegovina.

Po roce omezení a chaotických 
nařízení naší vlády jsem v Bosně na 
pár dní zažil pocit ztracené svobody 
a lidské důstojnosti. 

Je hezké být zase člověkem …

Zmanipulované tabulky 
a grafy

Jsem zpět v Česku a nestačím se 
divit, co nového naše vláda na nás 
chystá – další omezení, zákazy, 
karantény po návratu ze zahraničí 
a vyhrožování, že bude ještě hůř. 
Čísla mrtvých údajně stoupají 
a pandemický pes štěká jak utržený 
z řetězu. Jak je možné, že jinde 
nejsou žádná omezení a u nás 
(v ČR, nebo na Slovensku) probíhá 
doslova covidový armagedon?

Podíval jsem na denně 
aktualizované celosvětové statistiky 
„Hlášené případy a úmrtí Covid-19 
podle zemí“. V tabulce najdete 
údaje o nakažených, úmrtí, počtech 
provedených testů apod. Byl 
jsem docela překvapený – z čísel 
v Česku, na Slovensku a v Bosně.
Počty úmrtí v Česku se nijak neliší 
od smrtnosti v Bosně (0,16 % 
a 0,14 % z celkového počtu 

obyvatel). Na Slovensku je smrtnost 
dokonce mnohem nižší 0,09 %. 

Přesto v těchto zemích vlády 
vyžadují různá mimořádná opatření 
a povinná testování. V Česku a na 
Slovensku je nouzový stav, zatímco 
Bosna je bez omezení.

Mám takový pocit, 
že si vláda dělá z lidí 
dojnou krávu
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Ne, nechci žít v zemi, kde směr udává hrstka zcela od praxe odtržených teoretiků. Chci 
žít, ne přežívat. Probuďte se, prosím, chraňte rizikové skupiny, ale žijte a nechte žít.

1. Očkování neznamená, že 
neonemocním, neznamená, že 
nebudu přenašeč – znamená 
to tedy, že i očkovaná mohu 
kohokoliv nakazit. Možná mohu 
mít já sama lehčí průběh nemoci, 
to ale můžeme mít již skoro 
všichni, protože promořenost 
stoupá každým dnem. Odhaduje 
se, že do konce února to bude 
70% populace.

2. Nezná se doba, po kterou nás 
očkování může chránit – virus 
mutuje 3x rychleji než chřipka – to 
se budeme nechávat očkovat 3x 
ročně, pořád? Do konce našich 
dnů? Kdo toto bude platit? Komu 
to přinese profit?

3. Princip vakcíny Pfizer a ostatních 
vakcín na podkladě m-RNA je 
zcela nový, nevyzkoušený, bez 
dlouhodobých testů. Jedná se 
o zásah do genetiky svalových 
buněk. Nelze očkovat bez 
dlouhodobých klinických studií! 
Toto se nikdy v minulosti nedělo. 

Velmi pravděpodobné jsou 
i autoimunitní reakce na tuto 
vakcínu, tzn. že náš organismus 
bude reagovat na své vlastní 
buňky. Nezná se její efekt na 
vznik nádorových onemocnění, na 
reprodukci, na genetiku…

4. Virus SARS-CoV-2 není ebola, 
jeho úmrtnost ani smrtnost 
není veliká, je to především 
mediální virus, který má zakrýt 
ekonomickou krizi.

5. Existuje lék Isoprinosine, 
který je v léčbě velmi úspěšný, 
ale záměrně se jeho efekt 
nezveřejňuje.

6. Nelze se nechávat očkovat do 
konce života – a to vždy na mutaci 
viru, která už je ale stejně stará…

Otevřme Česko, 
chraňme rizikové, žijme, 
nepřežívejme!

Jsme svědky nebývalého nárůstu 
úzkostí a deprese, což nahrává 
rizikovým faktorům pro tzv. „rychlé“ 
smrti, jako jsou mozkové mrtvice 
a srdeční infarkty. Počet sebevražd 
se ztrojnásobil (9. 11. 2020 Medical 
Tribune). Dochází k omezování 
standardní, necovidové, lékařské 
péče. Lidé se bojí chodit k lékaři, 
a tak zanedbávají včasnou diagnostiku 
i zcela běžných chorob – bohužel 
ale i nádorů kůže a vnitřních orgánů. 
Odkládá se předem objednaná péče, 
operace kyčlí, operace tříselných kýl, 
takže pacienti žijí dál v bolestech.

Tělesně postižení nemohou do 
bazénů, na sportoviště, děti 
a sportovci také. Děti jsou k tomu 
ještě ohlupovány distanční výukou, 
nehýbou se, nemají sociální vazby. 
Upadá kultura země. Jak se kdo 
naučí distančně hrát na housle, na 
klavír, tančit? Jaké ovoce sklidíme za 
pár let? O rozvratu podnikatelského 
prostředí ani nemluvím.

Proč se nenechat 
očkovat proti covid-19

>>
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Slovanské rituály Slovanské rituály 
          a genové vlny          a genové vlny

Na světě se nesetkáme snad 
s žádnou kulturou, která by 

k tomuto základnímu mezníku 
života zůstávala lhostejná. 
V každé z ní nacházíme rozličné 
představy o smrti, komplex rituálů 
a pohřebních obřadů, které se 
v průběhu času ustálily a staly se 
pevnou součástí tradice. 
Tématu smrti a pohřbívání 
Slovanů je věnováno poměrně 
velké množství literatury, která 
je však v českém jazyce téměř 
nedostupná.

Dlouho před přijetím křesťanství si 
Slované vytvořili obraz světa, v jehož 
středu stál člověk obklopený přírodou. 
Slovanský člověk nepovažoval 
(viditelný) svět za jedinou skutečnost. 
Byl přesvědčen o existenci jiné, vyšší 
reality, světa nepostižitelného smysly. 

V tomto nadsmyslovém světě, jenž 
pozdější církevní misionáři nazývali 
pohanským vystupoval člověk jako 
bytost, závislá na přírodních projevech 
a cyklech. Duši začal považovat 
za hnací sílu všeho, chápal ji jako 
základní podstatu věcí i hybatele 
dějů. Slované žili ve světě, v němž se 
propojovalo „fyzické“ a „duchovní“.

Mýty a rituály

Každý člověk si je vědom své slabosti, 
nechce zůstat pasivní a chce se 
na formování svého osudu podílet. 
Z této potřeby se zrodila magie, 
která se zároveň stala předpokladem 
pro vznik rituálů a s nimi spojených 
obřadů, obvykle konaných v rámci 
určitého kultu. Mýty a rituály jsou 
zásadní pro dnešního křesťanského 
člověka, stejně tak pro dávné Slovany. 
Mýty jsou souhrnem pradávných 
lidských představ o světě. Bylo to 
vyprávění, které danému společenství 
odpovídalo na základní otázky týkající 
se jeho existence. Mytické příběhy 
se předávaly z generace na generaci 
a sloužily jako zdroj, z něhož lidé 
čerpali nejen životní moudrost, ale 
také výklad některých reálných 
historických událostí. Mýty byly 
útočištěm, díky němuž se lidé necítili 

ztraceni v chaosu světa. Nalézali 
v nich nejen sílu a útěchu, nýbrž i své 
místo, sounáležitost s členy konkrétní 
společnosti, spojené totožnými mýty. 
S mýty potom úzce souvisí pojem 
„rituál“. Dodnes se vedou spory 
o tom, kdy rituály vznikly. Podle 
některých učenců rituály představují 
opakování původní činnosti bohů 
na počátku času. Některé mýty se 
dochovaly do dnešní doby, jiné nikoli. 
Slovanské mýty, o jejichž existenci 
víme jen díky útržkovitým zmínkám 
v dílech středověkých autorů. Na 
otázku, proč se nedochoval ani jeden 
ucelený příběh, který si staří Slované 
vyprávěli, se vědci stále snaží nalézt 
přijatelnou odpověď. Příčinu „zmizení“ 
slovanských mýtů vidí ve vlivu 
latinské a byzantské kultury, který 
zesílil zejména po oficiálním přijetí 
křesťanství, jež většinu světových mýtů 
považovalo za „ďábelský“ blud.

Ať už je cesta, kterou člověk 
započíná v okamžiku zrození, 
jakákoli, vždy směřuje 
k jedinému, nevyhnutelnému 
cíli – ke smrti. 

Historie
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Existuje mnoho forem kalendářů a počítání let. Nyní probíhá Léto 7529 od Uzavření Míru v Hvězdném 
Chrámu (С.М.З.Х.). Ale to vůbec neznamená, že náš svět vznikl před 7529 lety, jak si mysleli a myslí 
křesťané, když ještě nebyl tento letopočet změněný Petrem I. a zavedený nový počet roků od narození 
Krista. Letopočet 7529 znamená rok uzavření mírové dohody mezi bojujícími národy. Tímto způsobem 
vznikl nový systém kalendářního odpočtu Slovanů (у Славѧнъ): 7529 let - 2020 n. l. = 5508 př. n. l. 

Mírová dohoda v hvězdném 
chrámu

Tato mírová dohoda mezi Velkou 
Rasou (Slovany a Árijci = Asúr) 
a Velkým Drakem (dávnými Číňany, 
Čajna, nebo Kitaj či Arýman (Aríman, 
Arímia, jak je tehdy nazývali), 
byla uzavřená v den podzimní 
rovnodennosti – 1. den Prvního 
měsíce Léta 5500 od Velkého 
Ochlazení. Vítězné dohody dosáhla 
Velká Rasa, což je znázorněné na 
obrazu – Bílý vítěz (rytíř) na koni 

probodávající kopím Draka (dodnes 
erb. Moskvy). A takto si křesťané 
přivlastňovali všechny úspěchy 
našich Předků, jako i tento obraz, 
který vysvětlují jak křesťanský svatý 
mučedník Jiří (drakobijec) porazil 
hada (draka), který pustošil krajiny 
pohanského krále.
Jak se hovoří v legendě, když padl 
los dát na milost monstru královskou 
dceru, zjevil se Jiří na koni a probodl 
hada kopím, a zachránil princeznu 
před smrtí. Fenomén „světce“ 
způsobil obrácení místních obyvatel 

na křesťanství. Tato legenda je dnes 
alegoricky interpretovaná takto: 
princezna = církev, a had = pohanství. 
Ale určitě jste pochopili, že dnešní 
svatý Jiří nemá nic společného 
s dávnými událostmi. Je to fakt 
a důkaz, že křesťané zneužili dávný 
obraz pro své cíle.
Pověst o stvoření světa (počínající 
mírovou dohodou) a době, kdy k ní 
došlo, se dostala k Židům, kteří tuto 
událost vnímali jako stvoření světa 
Bohem, což přirozeně neodpovídá 
realitě.

Velká čínská zeď

Hanuman (Asur, tj. kníže Rasénie), 
vládnoucí v Bělovodí a Arýman (vládce 
Arýmie, tj. starodávná Čajna) „Vytvořili 
Mír“, tj. uzavřeli mírovou dohodu mezi 
Velkou Rasou a Velkým Drakem, 
na základě které, poražení Arýmani 
postavili zeď (střílny jsou na jejich 
stranu, do jejich území!) na označení 
hranice Rasénie. 
Podle mírové smlouvy zůstaly suché, 
zalesněné hory za Rusy a Árijci 
a nížiny šly do poraženého Arimsu. 
Zároveň byla poprvé definována 
hranice mezi Rusy, Árijci a Arimy. 
Původně to bylo určeno hraničními 
sloupy. Poté byly na této lince 
postaveny bariéry. Postupně se tato 
opevnění proměnila ve zeď, jejíž 
stavba byla dokončena za vlády císaře 
Qin Shi Huang-di. Zpočátku byla 
zeď postavena se střílnami směrem 
k Arims! To znamená, že to nebyli 
Arimové, kdo se bránili před nájezdy 
nomádů, ale naopak, byla to Velká 
čínská zeď, která chránila Rusko 

Slovanský kalendář: 
7529 let od uzavření 
mírové dohody

Historie
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Cívku magnetického pulseru lze 
bezpečně přiložit na jakoukoliv část 
těla, až na pár vyjímek (například varlata 
a oči, pokud jste po operaci oka). 
Magnetické impulsy jsou samy o sobě 
neškodné pro lidské buňky.

Princip magnetických pulsů
Magnetické pulsy vytváří v tělesných 
tkáních slabý elektrický proud, který 
zkapalní lymfy a vytlačí mikroby 
z jejich úkrytů. Vzhledem k tomu, 
že magnetické pole proniká kůží 
a kostí, může zasáhnout mikroby 
kdekoliv v těle. Jeho dosah je 20 
– 30 centimetrů v ose pólů. Boční 
výkon magnetických pulsů se snižuje 
o padesát procent vzdálenosti. Pulsní 
cívka by měla být umístěna těsně nad 
kůži, nebo na ní.

Možná budete chtít používat magnetický 
pulser každý den. Neexistují žádné 
omezení, jak dlouho a kolikrát denně 
používat toto zařízení. Všeobecně se 
doporučuje používat zařízení až hodinu 
denně (bez času, kdy je přístroj vypnutý 
a chladne). Magnetická jednotka se 
po dvaceti minutách zahřívá. Proto by 
měla být dvacet minut používaná a pak 
dvacet minut chladnout. Tento cyklus 
lze opakovat několikrát po sobě.

Umístění pulsní cívky

Velmi důležitou otázkou je, kam umístit 
pulsní cívku, pro pokrytí všech částí 
těla. Existuje šest základních bodů, 
které potřebujete znát pro nejúčinnější 
aplikaci pulsního zařízení. 

Za prvé, jsou to lymfatické uzliny 
a orgány. Mízní uzliny v blízkosti 
páteře, od hlavy až po kolena. Je 
dobré mít u sebe někoho, kdo vám 
pomůže s obsluhou, protože většina 
lymfatických uzlin je na zádech 
v blízkosti páteře. Ikdyž magnetické 
pulsy pronikají víc jak 20 centimetrů 
(což znamená, že můžete pulsovat 
lymfatické uzliny zepředu), platí, že čím 
blíž se dostanete k cíli, tím lépe.

Za druhé jsou to všechny části těla, 
kde je zánět, otok, nebo přetížení. 
Magnetické pulsy působí velmi dobře 
protizánětlivě. Pokud jste oslaben, 
existuje ve vašem těle mnoho mikrobů 
a poškozených buněk. 

Za třetí jsou to místa známých 
nádorových buněk, zejména místa 
s jejich vysokou hustotou. 

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni, 
ale nejčastěji vzniká v těch tkáních, 
kde se nejvíce množí buňky (dýchací 
soustava, trávicí soustava), nebo 
kde jsou buňky stimulovány hormony 
(prostata, vaječníky, prsy).

Za čtvrté játra. Játra jsou centrálním 
orgánem látkové výměny. Játra 
zachycují toxiny v těle. Mnoho pacientů 

Magnetický pulser MPG30
Působením magnetického pulseru vrátíte zpět do krevního oběhu mikroby, které neprotékají 
krví. Jsou to mikroby, které se schovávají v lymfatických uzlinách, žaludku, v kořenových 
kanálcích, nebo na jiných místech v těle.

Schéma lymfatických uzlin si můžete stáhnout zde: www.becktechnology.
cz/stahuj/bobbeck-lymfy.jpg 

Zdraví
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Šokující pravda 
o lidské stravě

O co jde? Živočišnou říši můžeme podle druhu potravy, kterou přijímá, rozdělit 
na čtyři skupiny: masožravce (např. kočka nebo lev), všežravce (pes, vepř, med-
věd), býložravce (slon, žirafa, antilopa) a plodožravce (primáti). Každá z těchto 
skupin se liší mimo jiné i svým zažívacím ústrojím, které je optimálně uzpůsobeno 
potravě, kterou přijímá. Například kráva (tur domácí) má čtyři žaludky, aby byla 
schopná strávit rostlinnou potravu – trávu. Naproti tomu masožravci, jako např. 
kočka domácí, mají velmi vyvinutá játra, aby mohli dobře trávit maso, a krátké 
střevo, aby se do těla nestačily vyloučit toxické látky, vytvořené hnitím masa. 

Naproti tomu plodožravci (frugivorové), mezi něž 
patří primáti včetně člověka, mají trávicí ústrojí 

uzpůsobeno pro přijímání potravy ve formě nejrůzněj-
ších plodů, ovoce, ořechů, apod. Pro člověka je tedy 
požívání masa stejně nepřirozené jako kdybychom 
ho nutili pást se na louce jako kráva nebo ovce. Aby 

maso bylo pro člověka jakž takž stravitelné, začal 
je tepelně upravovat. Když se z lovce stal zemědě-
lec, naučil se také mlít a tepelně upravovat obiloviny, 
které začal pěstovat. Stal se tak jediným tvorem na 
této planetě, který si potravu před jídlem vaří, smaží 
nebo peče.
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Bosenské údolí pyramid navštěvuji od roku 2006, viděl jsem první archeologické 
vykopávky a nové objevy. Na konci ledna 2021 jsme navštívili kamenné koule 
v Zavidoviči a bosenské údolí pyramid u města Visoko. Je to první cesta po roční nucené 
pouze. Během cesty jsme měřili speciálním přístrojem bioenergii účastníků testu. 

Bosenské Údolí pyramid 
představuje největší komplex 

pyramidových staveb na světě. 
Skládá se z bosenské pyramidy 
Slunce (s výškou nad 220 m je 
větší než Cheopsova pyramida), 
bosenské pyramidy Měsíce (190 
m), pyramidy Draka (90 m), Chrámu 
Matky Země a pyramidy Lásky. 
Pod pyramidou Slunce je pozemní 
labyrint chodeb, jeho část v délce 
cca 280 m je celoročně přístupná.

Co je bioenergie

Naše těla jsou zásobárnou 
bioenergie, která se nazývá čchi, 
životní energie, orgonová energie, 
volná energie, nebo éterická 
energie, případně jinak. Ve všech 
případech se jedná o životní energii 
člověka. Pokud máte sníženou 
hodnotu bioenergie, může vám 
to způsobovat vnitřní nepohodu 
a nemoci.

Pro odborné měření časopisu WM 
magazín jsem použil profesionální 
přístroj navržený podle fyzika 
Wilsona (také Wilhelm) Reicha 
(1947). Přístroj reaguje na živé věci 
a umí měřit procentuální hodnoty 
bioenergie živých tvorů, rostlin, 
vody, potravin, minerálů apod. 
Přístroj dokáže spolehlivě změřit 
aktuální stav bioenergie s viditelným 
a srozumitelným výsledkem.

Bioenergie 
kamenných koulí

Na naší planetě bylo objeveno na 
tisíc kamenných koulí. Najdeme 
je v Kostarice, v Mexiku, v Rusku, 
v České republice, na Slovensku, 
nebo v Bosně. V oblasti kolem 
města Zavidoviči bylo nalezeno v 11 
lokalitách celkem 60 kamenných 
koulí. Kamenná koule v Zavidoviči 
obsahuje křemen, muskovit, oxid 
železitý a uhličitanovou základnu – 
bazální cement. Zdá se, že všechny 

prvky jsou energeticky aktivní.
Citliví lidé vnímají energii proudící 
z kamenných koulí. Je zřejmé, že 
část energie, které způsobila jejich 
vznik, zůstala dodnes zachována 
v každé kamenné kouli. Každá 
koule má jiné účinky. Některá je 
pozitivní, jiná dokáže způsobit 
nervoziotu a rozladění organizmu. 
Čtyřmetrová koule na jihu Zavidoviči 
není sice největší na světě, ale má 
výrazně pozitivní vliv na organizmus, 
jak popisují lidé, kteří jezdí se mnou, 
s Novým cestovatelem.cz, do 
Bosny.
Měření bioenergie jsme provedli 
před návštěvou kamenných koulí, 
u kulí a po odjezdu.

Bioenergie 
labyrintu Ravne

U většiny pyramidových komplexů 
po celém světě jsou podzemní 
chodby. Odborné výzkumy ukazují, 
že v Bosenském údolí pyramid 
existuje dosud neobjevená rozsáhlá 
síť podzemních chodeb. Systém 
tunelů spojuje všechny studny 
a stavby, které mají nějaký historický 
význam. Během archeologických 
průzkumů bylo v tunelu objeveno 
několik mnohatunových megalitů. 
Vstup do podzemního labyrintu 
Ravne je vzdálen od bosenské 
pyramidy Slunce cca 2 kilometry.

Zaznamenali jsme, že se návštěvníci 
cítí v tunelu velice dobře. Vypadá to, 
že zde funguje nějaký regenerační 
proces. Lidé, kteří sem přijdou 
s bolestmi hlavy, zjistí, že bolest 
je pryč. Stejně tak bolesti zad. 
Naměřili jsme zde vysokou 
koncentraci záporných iontů. Jak 
víme, záporné ionty čistí krev a tělo, 
zabíjejí viry a mikroby. Naměřená 

Bioenergie pyramid 
a kamenných koulí
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„Postupně vychází najevo, že výroba bio-
logických paliv jako etanolu a bionafty je 
pravděpodobně příčinou mnohem většího 
poškozování životního prostředí, než jeho 
ochrany, pomineme-li všeobecné rozší-
ření hrozby hladomoru a likvidaci dalších 
ohromných ploch deštných pralesů, luk a 
pastvin, než kdy dokázal například inten-
zívní chov hovězího,“ píše Lorne Gunter 
v Edmonton Journal.
Výroba a spotřeba biologických paliv uvolňuje 
do ovzduší mnohem více obávaných karbono-
vých emisí, než tomu je při užívání obyčejného 
benzínu a nafty nepančovaných deriváty z kuku-
řice či cukrové třtiny.

Už první pokusné kroky k zvýšení výroby bio-
logického paliva způsobily zdvojnásobení 
každoroční míry odlesňování Amazonie. Podle 
Wetlands International bylo v Indonésii zlikvi-
dováno obrovské množství přirozených porostů 
divočiny kvůli pěstování palem poskytujících olej 
pro výrobu bionafty. Za pouhá tři léta se Indo-
nésie současně vyhoupla z 21. místa mezi nej-
většími producenty skleníkových plynů na třetí 
místo na světě. Více karbonových emisí produ-
kuje pouze Čína a hned po ní Spojené státy. Na 
čtvrtou příčku se rychlou přeměnou deštných 
pralesů na plantáže cukrové třtiny pro biopaliva 
vloudila Brazílie…
Ukazuje se, že množství karbonu uvolněného 
do ovzduší kácením deštných pralesů či pro-
měnami luk a pastvin na produkční plochy 

k pěstování kukuřice, třtiny, sójových bobů a olejo-
vých palem, vysoce překonává objemy uvolněné do 
ovzduší spalováním oleje čerpaného ze země či extra-
hovaného z ropných písků. Tuto položku původní stu-
die, obhajující biologická paliva jako cestu od skleníko-
vých emisí k čistšímu vzduchu,vůbec nebraly v úvahu. 
Jako obzvlášť dvojsečná zbraň se v tomto smyslu jeví 
biolopaliva získávaná z kukuřice. Poté, co z ní je zís-
kán etanol, musí být likvidován odpadní materiál, při 
čemž se společně se spálením biopaliva opět uvolní do 
ovzduší veškerý karbon, který do sebe rostliny nastřá-
daly během růstu.
Další katastrofou je přímo revoluční dopad biolo-
gických paliv na světové zásoby potravin.

Podle Organizace pro potraviny a zemědělství při 
OSN (FAO) už dnes čelí potravinové krizi na 37 zemí. 
Příčiny jsou komplexní, od rostoucích nákladů na 
pohonné hmoty přes záplavy až po sucha, ale lví podíl 
má sháňka po biopalivech.

Lidé na Haiti, v Egyptě, Etiopii, Indonésii a na Madagas-
karu se už bouří. Nepokoje kvůli cenám potravin se obje-
vují i v Pákistánu a Mexiku, protože zrniny, olejnatá semena 
a kukuřice, předtím nabízené výhradně na potravinových 

Biologická paliva 
přinášejí jen neštěstí
Za enormní přírůstek emisí a hladovění nejchudších 
na světě nesou vinu environmentalisté.
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Ve stručnosti má představa Vel-
kého třesku následující histo-
rii. Už od počátků civilizace se 
lidé pídili po původu své exis-
tence a vzniku vesmíru. Odkud 
se vlastně vzal? Jak byl vytvo-
řen? Tyto otázky, které odpra-
dávna trápily lidské společnosti, 
zůstávají pro vědce hádankou 
dodnes. Vědecké odvětví, které 
se vyvinulo kolem otázek vývoje 
vesmíru a jeho rozsáhlé struk-
tury, se nazývá kosmologie.

Kosmologická teorie o Velkém třesku 
předpokládá, že vesmír začal ze zvlášt-
ního stavu nekonečně velké hustoty 
– singularity. Josef Silk definuje teo-
rii Velkého třesku jako model vesmíru, 
v němž se z počáteční singularity začí-
nal vyvíjet časoprostor a postupně se 
rozšiřoval. Poprvé ji použil Alexan-
der Friedmann v roce 1922 v celko-
vém řešení rovnic A. Einsteina (s odka-
zem na Einsteinovu teorii Všeobecné 
relativity, publikovanou okolo roku 
1915, v níž se tvrdí, že prostor je zakři-
vený). V roce 1927 pak abbé Georges 
Lemaitre použil těchto matematických 
rovnic v návrhu kosmologické teo-
rie, v níž připojil představu, že vesmír 
expandoval z jediného bodu v jediném 
explozivním okamžiku stvoření.

Termín „Velký třesk“ pro tuto teo-
rii pak v roce 1946 vnesl do hry 
v Rusku narozený americký nuk-
leární fyzik George Gamow.

„Podle teorie Velkého třesku, 
začal vesmír nepředstavi-
telně gigantickou explozí, 
k níž došlo před asi 15 až 20 
miliardami let. Nyní explozi, 
jíž začal vesmír, říkáme Velký 
třesk (Big Bang) a díky této 
teorii můžeme zkoumat vývoj 
vesmíru od první milisekundy 
stvoření k vytvoření galaxií, 
a pak od formování planet 
až k přítomnosti života na 
Zemi. Tento model vesmíru 
se stal a dodnes zůstává tím 
nejuznávanějším, protože 
v kontextu Velkého třesku 
mohou být úplně objasněny 
téměř všechny astronomické 
úkazy, a jestliže ne zcela, pak 
do větší míry, než jakýmkoliv 
jiným způsobem.“ [1]

Poslední věta výše uvedené 
citace je dobrým příkladem toho 
jak snadno lze člověka zlákat 
k slepé víře v mytologii establis-
hmentu. Abychom si ujasnili vrat-
kost v ní uvedených předpokladů 

Hovadina 
nazvaná 
Big-Bang

Kurt Johmann

přidám k nim několik poznámek: 
„… mohou být úplně objas-
něny téměř všechny astrono-
mické úkazy (o nichž nám říkají 
zdroje informací, které máme 
k dispozici) v kontextu Vel-
kého třesku (tedy opět v sou-
ladu s úplně stejnými zdroji infor-
mací, protože stejně jako většina 
lidí nejsme v postavení vyvra-
cet žádná taková tvrzení, s výjim-
kou použití citací jinak smýš-
lejících autorit, pokud ovšem 
existují) a jestliže ne zcela, pak 
do větší míry, než jakýmkoliv 
jiným způsobem (opět shodně 
se stejnými zdroji informací), … 
se tento model vesmíru stal 
a dodnes zůstává tím neju-
znávanějším (předpokládáme 
totiž, že Velký třesk je skuteč-
ností, protože nás to tak učili, a 
tudíž předpokládáme, že důvo-
dem jeho všeobecného přijetí je 
jeho korektnost).

Základní problém jemuž všichni 
čelíme lze pojmenovat jedno-
duše: Nikdo nemůže vědět to, 
co neví. 

Amerika nám vnucuje 
falešný vesmír
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Ostrov Menorka je 
jedním z nejbohatších 
archeologických lokalit 
ve Středomoří. Proto je 
nazývána jako muzeum pod 
širým nebem. Na každém 
čtverečním kilometru 
najdete alespoň dvě 
megalitické stavby, jejichž 
původ a účel je zahalen 
tajemstvím. 

Tajemné megality a Tauly

Povrch ostrova je plochý s nejvyšší 
horou Monte Toro, tyčící se do výšky 
358 metrů. Ve vnitrozemí jsou nízké 
kopce, pole, pastviny, údolí a malé 
půvabné vesničky. Na Menorce bylo 
objeveno celkem 35 Taul, které jsou 
světovým prehistorickým fenoménem.
Pokud se rozhodnete navštívit 
Menorku a prozkoumat záhadné 
megality, týden bude možná málo. 
I když je ostrov malý, cestování do 
nejodlehlejších koutů je možné pouze 
autem. Východ a západ 
Menorky spojuje hlavní silnice, která 
má řadu odboček do letovisek, 
malých vesnic a k pobřeží. Mnoho 
polních cest k nejzajímavějším 
megalitům vede po soukromých 

pozemcích. Toto omezení komplikuje 
přístup a průzkum může být časově 
náročný. Bez dobré přípravy na 
cestu týden nebude stačit. Možná 
vám pomůže při hledání Taul 
a Baleárských megalitů právě tato 
kniha.
V průběhu sedmi dnů jsem navštívil 
téměř všechny megality, které lze 
rozdělit do skupin: první jsou unikátní 
Tauly, druhá pyramidální navetas, další 
kónické talayoty a záhadné kamenné 
circulos. Provedl jsem základní 

dokumentaci, upřesnil orientaci 
a zeměpisnou polohu.

Údaje potřebné 
pro výzkum

Linie pobřeží je dlouhá asi 290 
kilometrů. Od západu na východ je 
ostrov přibližně 50 kilometrů dlouhý 
a 17 kilometrů široký. Menorka prošla 
na rozdíl od sousedních ostrovů 
odlišným geologickým vývojem. 
Hornina tvořící jeho povrch totiž 
vznikala jako usazenina na mořském 
dně. Dnes mořské dno tvoří povrch 
ostrova. Na ostrově Menorka lze 
rozlišit dvě geologicky a geograficky 
zcela odlišné oblasti, oddělené 
diagonálou Mahón–Algaiarens. 
Nyní si zahrajeme podivnou hru 
s milióny let. Pro lepší pochopení 
dávné historie to považuji nyní za 
vhodné. Geologicky starší sever 
domorodci pojmenovali Tramontana, 
podle silného severního větru. Sever 
tvoří pestrá mozaika útvarů z různých 
geologických období souvisejících 
s vývojem hlavních evropských 
pohoří. Geologicky nejstarší je 
zóna v okolí Fornells, kde lze nalézt 
horniny staré údajně 400 milionů let, 
tedy dvakrát starší než na povrchu 

Tajemné Tauly 
na Menorce

Jiří Matějka
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nemusí být pravda. Připomeňme si, 
že archeologický výzkum Menorky 
teprve začíná a zdaleka ještě není 
prozkoumáno vše. Domnívám se, že na 
místech s prázdnými body se mohou 
nacházet dosud neobjevené Tauly 
a pravěké stavby, jak na pevnině, tak 
pod mořskou hladinou.
Na podporu tvrzení dokládám 
následující příklad. V posledním 
deštivém dni expedice jsem projížděl 
pobřežní krajinu polními cestami, 
kolem zídek soukromých pozemků. 
Mezi olivovníky byly hromady čerstvě 
odkopané zeminy překryté plachtami. 
Dva metry hluboko se nacházela 
kruhová apsida se zlomenou Taulou. 
Viděl jsem také vstup do podzemí 
s hladce opracovanou klenbou. Něčí 
soukromý (?) výzkum právě začínal. 
Porovnal jsem souřadnice s naší 
mapou. Prázdný bod se shoduje 
s tímto novým objevem! 

Tauly byly první

Kámen byl hřejivý, hrany zaoblené, 
plochy vyhlazené, nikde hrubé 
kamínky, nebo vryp po nástrojích. 
Taula je dokonalejší, než všechny staré 
megality kolem! 
Průzkumem jsem zjistil, že kruhová 
obydlí (circulus) jsou provedeny 
z hrubého kamene, včetně sloupů, 
stěn a stropů. Kruhové apsidy kolem 
Taul byly zhotoveny z přesnějších 
desek a bloků. Tauly byly precizně 
zhotoveny a dokonale povrchově 
upraveny. Domnívám se, že kamenné 
Tauly vznikly jako první. Na ostrově, 
který byl kdysi víc plochý, stály Tauly 
osamoceně. Apsidy a Circulos vznikly 
o tisíc let později, s příchodem nových 

osadníků, těch, co přežili poslední 
planetární katastrofu. Jaký byl účel 
těchto staveb se můžeme pouze 
domnívat. S největší pravděpodobností 
je postavili a využívali vysocí hubení 
blonďáci. Tito dávní stavitelé obývali 
ostrovy před katastrofou, která změnila 
reliéf planety Země. Tato událost se 
odehrála před 5000 lety.

Věřím, že historie lidstva probíhala 
úplně jinak, než nás učili v dějepise. 
Nový cestovatel.cz, klub přátel 
cestování s časopisem WM magazín, 
připravuje první cestu na Menorku. 
Pojeďte s námi. Těším se na vás, 

Jiří Matějka.

Termín a popis cesty najdete zde 
→ http://novycestovatel.cz/21-09-
menorka-tajemne-tauly-a-megality/
Z knihy Naše fantastická minulost, 
autor: Jiří Matějka (www.wmmagazin.
cz/eshop)

Tajemné Tauly na Menorce
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