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NIKDO NÁM NENAŘIZUJE
CO MÁME PSÁT.

IONTOVÁ A KYSLÍKOVÁ TERAPIE
DUHOVÉ OHÝBÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ
č. 233
KONEC NOVÉ TESLOVY FYZIKY

Úvod

Rozhovor s lékařem,
který nezapomněl na
Hippokratovu přísahu
Nevím, jestli mají pacienti koronu a ani mě to nezajímá. Protože vím, že ti lidé mají
v podstatě jen chřipkové infekce a 99 % lidí, kteří jsou pozitivně testovaní na koronu,
tak jako tak nebudou mít žádné symptomy. Protože tyto PCR testy jsou už od začátku
jedna velká lež. Tak proč mám testovat?

PCR testy jsou
jedna velká lež
Kdybychom netestovali, měli
bychom úplně normální chřipkový
stav, jako máme každý rok.
V určitém období, mezi prosincem
a dubnem, lidé běžně onemocnění
chřipkou. Onemocní, jak mladí,
tak staří lidé, ale s těžkými dopady
bojují starší a již nemocní lidé.
Jako každý rok, jsou lidé, kteří na
chřipkové infekce zemřou, protože
dostanou zápal plic. A to je zcela
normální a známá věc.
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Teď by zastánci opatření
řekli, že jste popírač
korony. Vydáváte
nebezpečnou nemoc za
neškodnou, protože ne ni
hodně lidí umírá, alespoň
podle oficiálních čísel. Co
k tomu řeknete?
Podívejme se na oficiální
obsazenost lůžek na JIP. Pokud se
podíváme na počty mrtvých v celém
Německu, vlastně na celém světě,
nevidíme vůbec žádnou nezvyklou
úmrtnost. Registr JIP lůžek,

který máme a dá se to dohledat,
udává 3000 zrušených lůžek
a 20 zavřených klinik za minulý
rok. A to při nejnebezpečnější
pandemii všech dob. Je mnoho
klinik, které hlásí kurzarbeit – takže
nemáme co dočinění s jednou
z nejnebezpečnějších chorob.
Každý rok je to stejné. Každý rok
v zimě je tato situace, že staří lidé,
kteří jsou nemocní, dostanou zápal
plic, musí se okysličovat, zemřou.
Nejsem popírač korony, to tvrdím
i na svých přednáškách – korona
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Iontová terapie posiluje
imunitní systém

K

dyby lidé žili v prostředí s přirozenou koncentrací
záporných iontů, tak by se ušetřilo až 30 % nákladů
na zdravotnictví.
V Evině jeskyni jsem měřil těžké a lehké záporné
ionty. Lehké záporné ionty jsou pro zdraví velmi
prospěšné, zatímco těžké ionty jsou pro zdraví škodlivé.
Výsledek měření za použití dvou profesionálních
přístrojů:

Lehké záporné ionty -1.557.000/cm3 a víc …

(prospěšné ionty)
Těžké záporné ionty: -1.900 až 3.900/cm3 (škodlivé

ionty)
Již desetiminutový pobyt v prostředí s lehkými zápornými
ionty je velkým přínosem pro organizmus.

Rozhovor s lékařem, který nezapomněl na Hippokratovu přísahu
repertoáru už 250 let. Ztráta čichu
patří k rýmě. Teď z toho dělají
specifický symptom pro koronu. Je
to úplně normální rýma.
Je mnoho lékařů, kteří si koronou
vydělávají hodně peněz. Mají
finanční motivaci. Když provedou
PCR test, dostanou za něj 18
eur. Je to jedna vteřina práce.
Sekretářka vyřídí dokumentaci,
zabalí testy do taštičky a odešle.
A vydělají tak 18 eur za minutu
práce. Tolik nedostanou ani
když provedou dvaceti minutový
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ultrazvuk. Z toho vyplývá – když
v praxi zavedu testování, můžu
vydělat opravdu hodně peněz.
To stejné je v nemocnicích. Pokud
je připravena postel pro koronu na
JIP (stojí tam prázdné lůžka, ale
jsou k dispozici), dostanou za to
od vlády peníze. Za to, že je postel
připravena. Když vystaví úmrtní list,
na kterém je uvedena příčina smrti
korona, tak za to dostanou jinak
zaplaceno, než když to tam napsané
není.

Motivace dělat něco takového je
různá. Mám hodně kolegů lékařů,
kteří to vidí stejně, ale přesto se
na tom podílejí. Protože nestojí
o represe. Nestojí o to, aby jim do
ordinace přišla zdravotní kontrola.
Proto nosí roušky. A protože je to
lukrativní, dělají PCR testy, co když
na tom „možná přece jenom něco
je.“
Zdroj: theepochtimes.com
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Zdraví

Fíková kúra – zdraví
našich předků
Použitím tohoto přípravku si za 40 dní doslova obnovíte celé tělo!
Fíky patří do skupiny exotického ovoce, za poslední roky na našem trhu zdomácněly
stejně jako datle, kiwi nebo pomela, a to ve své čerstvé i sušené podobě. Proč jsou
vlastně tak oblíbené?
Sušené fíky jsou bohaté na živiny
jako draslík, hořčík, železo, vápník
a vitaminy skupiny B. Vysoký obsah
pektinu ve fících je účinný při hojení
pojivových tkání a zejména při
poraněních kloubů a kostí. Sušené
fíky mají schopnost významně
zvyšovat antioxidační aktivitu
krevní plazmy a látka rutin pomáhá
posilovat stěny kapilár a podporuje
aktivnější vstřebávání vitamínu C.
Sušené fíky jsou dobré při zácpě
a jsou vynikajícím projímadlem.
Konzumace fíků denně snižuje riziko
vzniku kardiovaskulárních chorob.
Kromě výše uvedených přínosů
jako potraviny, byly používány i jako
účinný prostředek proti bolesti
zubů zmírňování masírováním dásní
fíkovou dužinou.

F

íkovník smokvoň (Ficus carica)
je jedna z nejstarších kulturních
rostlin, stejně jako například
morušník nebo chlebovník,
s nimiž také patří do stejné čeledi
morušníkovitých.
Z hlediska zdravotních účinků jsou
světle žluté fíky považovány za
nejúčinnější.
Fíky vám obsahují:
 vlákninu – obsahují rozpustnou
i nerozpustnou vlákninu
 draslík – pomáhá předcházet
kardiovaskulárním chorobám
 rostlinné steroly – snižují
cholesterol
 ficin – nachází se jen ve fících
 polyfenoly
 vitamin B6
 vápník, železo, hořčík, mangan,
draslík
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Starý recept s dvěma
přísadami
Fíky jsou velmi zdravé, nejen když
jsou čerstvé, ale i když jsou sušené.
Jsou prospěšné a léčivé pro naše
zdraví.
Během procesu sušení se množství
bílkovin ve fících zvyšuje na 3–6 %,
a cukru na 50–70 %, zatímco
čerstvé fíky obsahují pouze: 1 %
bílkovin, 15–20 % cukrů. Přírodní
cukry lidské tělo dobře a snadno
vstřebává. Sušené fíky jsou schopny
zvýšit energii, zlepšit náladu,
výkonnost a duševní činnost.
Fíky obsahují obrovské množství
vlákniny, což vám umožní dlouho
udržovat pocit sytosti a zlepšuje
fungování gastrointestinálního
traktu.

Díky vysokému obsahu ovocného
cukru – fruktózy, jsou fíky zdravým
zdrojem energie. Ve svátečním
období mohou být vhodnou
alternativou pralinek či jiných
sladkostí, nejen pro diabetiky.

Zde je starý recept, který
se tisíce let používá
na posílení fyzických
a duševních schopností
a k léčbě mnoha nemocí.
Tento recept pomáhá zlepšovat
trávení, hubnutí a vylučování toxinů
z těla. Je bohatý na vápník a draslík,
které posilují srdce a cévy. Skvělé
na zlepšení stavu pokožky a pleti.
Pomáhá posilovat imunitní systém
a urychlovat metabolické procesy.
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Společnost
Duhové ohýbání
přírodních zákonů
Hnutí Duha je zářným
příkladem ideologizace
ekologie a ohýbání přírodních
zákonů podle momentální
potřeby..
 Budoucnost světové výživy leží
na drobných farmářích.
To těžko. Zvýšenou potřebu
potravin bohužel pokryje jen
intenzívní produkce. Země
s rozdrobeným zemědělstvím
jsou na tom obvykle potravinově
špatně.
 Podle Organizace OSN pro
výživu a zemědělství (FAO)
dnes hladoví 842 milionů lidí
a téměř dvě miliardy lidí jsou
podvyživené.
Na vině je neudržitelný
potravinový systém, který
zahrnuje nejen zemědělce, ale
také přírodní zdroje, distributory,
obchodníky, spotřebitele,
vyhozené potraviny a mnoho
dalších prvků.
Potravin je možné celosvětově
vyprodukovat dostatek. Západ má
potravin takové přebytky, že raději
vymyslel „biopaliva“ a spaluje
potraviny v motorech. Hlad
je problém sociální struktury,
zaostalosti a politiky.
 I soběstačnost České republiky
neustále klesá – nedosahujeme
jí ani v živočišné výrobě, ani u
ovoce a zeleniny.
Opět to nesouvisí s vlastními
potravinami. Jde o politický
problém. EU ukradla značnou
část českého trhu ve
prospěch starých členů s jinak
nekonkurenceschopnými farmáři.
Zrušme to a během pár let bude
republika skoro soběstačná, jako
kdysi.
 Potravinový systém je závislý
především na přírodních
zdrojích, a poptávka po nich
poroste. Spotřeba vody se má
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například zvýšit do roku 2030
o 40 %.
Zemědělství stojí na přírodních
zdrojích ohrožených klimatickou
změnou, degradací půdy,
nedostatkem vody, ubýváním
přírodní rozmanitosti, degradací
lesů a celých ekosystémů.
Směs polopravd. Za prvé, voda
se v zemědělství nespotřebovává,
jen přemisťuje. Problém je, že

člověk chce často hospodařit na
nevhodných místech, zatímco
jiná, vhodná, pokryje betonem.
Optimalizace tímto směrem
je daleko produktivnější, než
lokalizace potravinové výroby.
Zemědělství je GW „ohroženo“
v pozitivním smyslu. Globální
teplé klima znamená současně
globální vlhké klima a zvýšená
koncentrace CO2 rostlinám spíše
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Historie

Konec nové fyziky –
Teslův akcelerátor
Pavle Savič a Curie se stali prvními průkopníky vývoje jaderné bomby. V roce
1999 americké letectvo bombardovalo Srbsko. Proč? Domnívali se, že Srbsko má
atomovou bombu a Teslův akcelerátor?

V

roce 1948 vznikl v Jugoslávii,
nedaleko Bělehradu, jaderný
výzkumný ústav. Vedoucím se stal
nejslavnější srbský vědec Pavle
Savič, Titův kamarád a důvěrný
přítel. Savič se podílel na výzkumu
s Irene Joliot Curie ve Francii.
V roce 1999 bombardovalo Srbsko
americké letectvo. Proč? Domnívali
se, že Srbsko má ve Vinči
vyrobenou atomovou bombu. To
je pravděpodobně oficiální důvod
nedávného balkánského konfliktu,
který zasáhl miliony nevinných
lidí. Bývalý, dobře fungující státní
jugoslávský celek, bylo potřeba
rozbít, násilně rozdělit, zničit.
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Výzkumný jaderný ústav
ve Vinči
Cesta k atomovému ústavu vede
klikatou silnicí. Před vstupem
do areálu je rovná cesta mezi
rodinnými domky, z betonových
panelů. Za necelou půlhodinu
dojedete z Bělehradu k bráně
srbského jaderného ústavu,
jednomu ze symbolů bývalé
Jugoslávie.
Jižně od atomového ústavu
se nachází nejvýznamnější
archeologická lokalita všech
dob. Před vice jak 6.000 lety
zde vzkvétala vyspělá civilizace,
která používala písmo a vyráběla
bronzové nástroje – tisíc let před
oficiální dobou bronzovou! Kdysi
to bývalo hlavní obchodní a kulturní

centrum pro celou střední Evropu.
Dodnes můžete vidět na březích
Dunaje pozůstatky dávného
osídlení v několika vrstvách nad
sebou.
Historicky zajímavé místo na
břehu Dunaje přitahovalo vědce
P. Saviče natolik, že zde založil
po druhé světové válce základy
jugoslávského jaderného ústavu.
Výběr místa nebyl náhodný. Jde
o stabilní geologickou oblast, jejíž
topografie a reliéf se nezměnil
minimálně za posledních 7.000
let. Toho si byl Savič vědom, to
věděli také dávní architekti zaniklé
civilizace, kterou dnes nazýváme
kultura Vinča. Uvědomoval si to
i Josip Broz Tito, bývalý prezident
SFRJ (Socialistické federativní
republiky Jugoslávie). Vinča je
velké tajemství Titovy éry.
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Výzkum
5000 let stará
odpalovací
rampa?
Stačí pohled do archivu a můžeme novinářům
specializovaným na vědeckou publicistiku klidně
umýt hlavu. Podobně jako tiskoví mluvčí zatracovali
celá desetiletí všechno, co se znelíbilo akademické
obci. Místo aby zaznamenávali dějiny, dokumentovali
jenom to, co jim nadiktovala vědecká elita.
Připomínají dav nesmělých přisluhovačů, jejichž
hlavním úkolem je vše zamlčovat.
Dokonce ani časopis Spiegel ve svém internetovém
vydání z 8. července 2002 si nenechal uniknout
příležitost a informoval o vzrušující výpravě do čínské
provincie Qing-hai. „Badatelé prozkoumali startovací
rampu pro neidentifikovatelné létající objekty,“ hlásali
ironicky a s neskrývanými rozpaky tvůrci veřejného
mínění. Krátce předtím totéž ohlásili také tři zpravodajští
koryfejové americké zpravodajské stanice CNN.

Čínská expedice zkoumá zvláštní
pyramidu
Avšak doba se mění
a s ní i sdělovací
prostředky. To, co dříve
bývalo tabu, naráží
dnes v konferenčních
sálech renomovaných
zpravodajských
továren na souhlas.
Vyvýšenina podobná
pyramidě v Qinghai
prý kdysi sloužila
mimozemšťanům
jako startovací rampa,
informovali novináři. Obdobné domněnky
místních obyvatel je nutné podle slov novinářů brát na
prosto vážně: „Architektonický komplex na hoře
Baigong se skládá ze tří jeskyní s trojúhelníkovými
otvory a obsahuje údajně červeně zbarvené trubky.
Zrezivělý šrot, neobvykle ztvárněné kameny a trubky,
které vedou do hory u nedalekého slaného jezera - tak
údajně vypadá nejbližší okolí naleziště. Je to dostatečně
záhadné, aby se i vědců zmocnila mimozemská
horečka.“
Tato zpráva je výtahem z komplexní rešerše
renomované čínské zpravodajské agentury Xin-hua
z 19. června 2002. Dočítáme se, že v dohledné době
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se do provincie Qing-hai vypraví devět vědců. „To je
poprvé, kdy vědci seriózně prozkoumají tuto záhadnou
lokalitu.“
Zvláštní architektonický komplex byl objeven na hoře
Baigong, 40 kilometrů jihozápadně od města Delingha.
Rozkládají se tam dvě jezera - jedno sladkovodní, druhé
se slanou vodou. Stavební dílo podobné pyramidě se
vypíná jižně od slaného jezera a je údajně vysoké 50 až
60 metrů.
Dva ze tří trojúhelníkových vchodů do jeskyně na
vnější straně komplexu jsou v současnosti zasypány
a nepřístupné. Největší vchod uprostřed je stále
nedotčený. Je umístěn několik metrů nad zemí. Všude
se nacházejí trubky, jak informuje čínská zpravodajská
agentura. „Některé ústí do hory, jiné do jezera.“ Země
je poseta zrezivělým šrotem.

Prastará
technologie?
Podle Qin Jian-wena,
tiskového mluvčího
příslušných úřadů
v městě Delingha, byly
nalezené předměty
analyzovány pracovníky
místní hutě. Výsledek
je: skládají se z 30
procent oxidu železitého
a vykazují vysoký obsah
kysličníku křemičitého
a vápníku. Osm procent
tohoto materiálu
se nepodařilo identifikovat.
Vedoucí výzkumu Liu Šao-lin prohlásil: „ Velké množství
kysličníku křemičitého a vápníku je způsobeno interakcí
pískovce a železa. Z toho můžeme usuzovat, že trubky
jsou určitě velmi staré.“
Kdo neviděl příslušnou lokalitu na vlastní oči, jen stěží
tomuto líčení uvěří, domnívá se Je Čou, novinář u Lančou Morning News. Novinář si celé naleziště prohlédl:
„Je obtížné nezradit vědecký jazyk, když o tom mluvíte.
Kamkoliv se podíváte, leží tam všude železné trubky...
Je to opravdu strašidelné.“
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Studená záhada
Darwinismus a geologie. Hranice poznání. Zmrzlá záhada.
Zpráva o jednom z „konců světa“? Posun zemské kůry?
Naklonění rotační osy?

Geologie je
vědní obor,
který se
v praxi zabývá
především
složením a
formacemi
zemské
kůry. Dnes
se k němu
řadí mnoho dalších příbuzných oborů jako geofyzika,
paleontologie apod. Rozvoj geologie započal přibližně
za časů sira Charlese Darwina, úspěšně ignorujícího
vlastní svědomí stejně jako velmi vážné námitky
tehdejších geologů, kteří ještě před zveřejněním
a „kanonizací“ jeho teorie hlavami tehdejší vědy
poukazovali na jednoznačné nálezy popírající správnost
jeho závěrů.

namaloval obraz, který rozstříhal. Ať si ho skládá, kdo
chce, dospěje vždy ke stejnému vynikajícímu výsledku
– vidí Darwinem původně namalovaný obraz. Je to tak
jednoduché a prosté; pochopí to každý.

Darwinova genialita nespočívá v tom, jestli je jeho
teorie o původu druhů správná, čili nic, ale ve způsobu
jakým ji prosadil! Postupoval přitom stejně jako výrobci
oblíbených skládanek (puzzle).

Jsou-li nesmírně vytrvalí, někdy dokonce přinutí strážce
stavidel opustit jejich věž. Pokud jsou nestoři vážené
vědecké obce donuceni zabývat se formou veřejné
diskuse likvidací nějaké provokativní hypotézy, je napůl
vyhráno. Ale nenechme se mýlit. Mnohému kverulantovi
již byla zavřena ústa úplatkem ve formě výnosného místa

Podle svých představ a zásady vysvětlování kruhem
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Ale co je hlavní: Nikdo se necítí být uražen přetížením
vlastního intelektu, naše náročné ego je hlazeno pěkně
po srsti…
Pokud lze tento způsob, ostatně úspěšný návod, který
později se stejně „pozitivním“ výsledkem kopírovali i
jiní, považovat za solidní vědecký přístup k potvrzení
správnosti jakékoli teorie, mění to celý význam pojmu
věda.
Hladinu zapáchajícího rybníka „nepochybně
ověřených skutečností“ ovšem (stále častěji) čeří bidla
nespokojenců, kteří se odvažují nahlas pochybovat o
kvalitě vody tak dlouho přikryté škraloupem axiomat.
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Zdraví
Koloidy Au, Ag, Zn, Cu,
pohled na problematiku
Na základě několikaletých
zkušenosti s výrobou a použitím
koloidů, po mnoha pokusech
a cíleném ověřování výsledků,
předkládám zájemcům pár
základních postřehů. Jsou to
mé osobní názory a poznatky.
Nenajdete zde opisy informaci
z Wikipedie ani jiných internetových
stránek.

jednoduché, ale ve skutečnosti je
příprava koloidu zinku náročnější,
než výroba koloidu stříbra.
Pokud chceme docílit hustoty
přes 100mg/l nízkým napětím,
potřebujeme na pár litrů doslova
několik dní nepřetržitého provozu.
Koloid Zn, jako jeden z mála, může
vyžadovat stabilizátor, ale i tak je
nevhodné jej skladovat delší dobu.

znečištěná kapalina. Pitnou vodu
tedy nejen nikdy nepoužívat, ale
vyhnout se i nekvalitní (domněle)
destilované vodě, a právě tak
stolním vodám. Vody prodávané
v obchodních domech, označované
jako „destilované“ nejsou
destilované, je to jen levný reklamní
trik zneužívaný výrobci k prodeji
vody získané reverzní osmózou.

Článek v žádném případě
neslouží jako návod k užívání, je
myšlen jako obecná technická
informace. Koloidy nenahrazují
léčiva ani doplňky stravy.

Výroba, srážení a
usazování, sycení a
velikosti shluků
Koloidy kovů se získávají použitím
stejnosměrného elektrického
proudu, lépe pod napětím od 30
do 5000V. Na každý kov je nutné
použít určité napětí, které u jiného
kovu naopak dělá problémy. U
stříbra i zinku lze použít různých
napětí, zatím co u zlata ne.
Zlato potřebuje napětí min. 2500
až 4000V, rozpustit se ovšem dá
i třiceti volty, ale nese to s sebou
problémy, o kterých zpočátku
nevíme. Pokud máme dostatečně
výkonný zdroj VN, můžeme pod
vodou vytvořit oblouk, který se
k velké radosti experimentátora
možná na pár minut udrží, ale pak
voda elektrody nestačí chladit a
oblouk se rozpojí. Při pokusech jej
znovu obnovit se elektrody mohou
slepit a zlato skape v kuličkách na
dno. Je to finanční ztráta, zlato sice
stále máme, ale jako elektroda už
je nepoužitelné. Výroba koloidního
zlata je namáhavá, zdlouhavá a
nebezpečná práce.
Naproti tomu zinek se ve vodě
dobře rozpouští, je to velice
měkký kov, dají se použít různá
napětí. Na první pohled se to zdá
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Výroba zinku vyžaduje tu nejčistší
vodu. Podobně je to u mědi.
Koloidy se dají připravovat i ve
fyziologických roztocích, které
urychlují výrobu a nekladou tak
velké požadavky na elektrickou
část. V těchto roztocích použité
chemikálie však nedostaneme
z vody, kde mohou vytvářet
buď hned, anebo po čase další
nevhodné sloučeniny. S takovou
nekontrolovatelnou a nebezpečnou
výrobou si není nutné zahrávat.
Tvrdím, že nejdůležitější je čistota
vody, čistota elektrod naproti tomu
zanedbatelná. Je dobré používat
2x destilovanou vodu, v nouzi se
dá použít voda pro injekční účely.
Čistší voda neexistuje.
Relativně dobrá a chutná pitná voda
je z chemicko- farmaceutického
hlediska čistoty naprosto

Při výrobě může docházet
k opadávání šupinek z elektrod.
Právě tak můžeme bezprostředně
po výrobě odhalit na dně nádoby
nepatrné usazeniny. Je to
v podstatě zviditelnění velkých
částic navázaných k sobě. To je
normální. Opadávání elektrod
a vytváření větších částeček
závisí na struktuře materiálu. I
sebečistější elektroda vyrobená
nejlepší technologií vykazuje
různě strukturovaný materiál.
29

Zevní
a vnitřní
trénink
Václav Liška

D

oména západní tělovýchovy a sportu
se otevřela i jiným kulturním vlivům,
zejména těm, které pocházejí z Východu.
Při pozornějším studiu, můžeme objevit
styčné body obou kultur, Západní i Východní,
které mnohdy nacházejí svoji odezvu nejen
v podobné filosofii těla a ducha, ale i v lidové
moudrosti, léčitelství a jinde.
U východní tělesné kultury zejména v oblasti
tréninku asijských východních zdravotních,
relaxačních, mediačních a bojových umění
se můžeme setkat s rozlišením na zevní a
vnitřní metodu tréninku. Pochopení těchto
metod činívá laikům, začátečníkům a dokonce
i pokročilým cvičencům obtíže. Z těchto pak
pocházejí zbytečné a diletantské spory.
Musíme si uvědomit, že podstata lidské bytosti
je (principiálně) pouze jedna, avšak cesty k ní
mohou být různé. Některé mohou pocházet ze
Západu, jiné Východu, Severu, Jihu, ale i shora
či zdola, tradičně řečeno z Nebe či ze Země.
Pouhé povrchní napodobování Východní
kultury, obvykle svůj správný účel nijak neplní.
Západní člověk má k dosažení svého cíle
(lidské podstaty) svoji vlastní cestu i tradici.
Na tomto uvědomělém základě by měl
teprve nezaujatě analogicky čerpat inspirace
a poučení u jiných cizorodých tradic a
kultur. Západní člověk však své kořeny
nectí. Z důvodu bytostné manipulace je od
nich účelově odtrháván a místo toho je mu
podvrhována umělá a lživá kultura.
Za příklad si můžeme vzít Japonsko. Pokud by
v Zemi vycházejícího slunce dosáhlo nějaké
tělovýchovné odvětví ve své historii takového
rozmachu jako u nás třeba Sokolské hnutí,
jeho zakladatele by nábožně uctívali, a možná
by se stalo i jedním z národních sportů nebo
dokonce i součástí povinného základního
vzdělání (jako je v Japonsku údajně judo a
méně známé kendo).
Dalším příkladem může být slavný japonský
šermíř Musaši Mijamoto, který by nesnesl
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