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Třiašedesátiletý John Kanzius, bývalý provozovatel 
rozhlasové stanice z Pensylvánie, využil svých zna-

lostí fyziky a vysílací techniky v zařízení na léčbu rako-
viny, choroby jíž sám trpí. Přístroj z jeho dílny podle jeho 
mínění znamená zásadní obrat v léčbě rakoviny.
Zařízení začalo nabírat obrysy už před čtyřmi lety, brzy 
poté, kdy se začaly hroutit jeho sny o poklidném stáří: 
zjistili u něj vzácnou formu leukemie.
Vynález sám o sobě nevypadá nijak okázale, spíše jako 
kus technického vybavení z 20. století. Dokonce nemá 
ani jméno. Kanzius doslovně: „Je to prostě generátor, 
který kope rakovinové buňky do prdele.“
Bývalý rozhlasový technik se po 24 šťastně přežitých 
rundách chemoterapie (...) rozhodl, že se už nechce a 
nebude jen tak dívat jak ostatní trpí nelidskými postupy 
při léčbě této choroby.
Ovlivnil ho hlavně pohled na to, jak je zacházeno s dětmi. 
„Především malé děti vstupují dovnitř s úsměvem, 
ale když jsem je pak znovu viděl po třech týd-

Elektromagnetické 
  vlny léčí

A opět je zde heretik bez 
lékařského vzdělání, který vynalezl 

přístroj podle všeho opravdu 
léčící rakovinu. Nabízí se nejedna 

smutná paralela směřující 
k vynálezcům, jako byl Royal 

Raymond Rife nebo Lahkovsky, 
kteří byli pro obdobný „přečin“ 

doslova uštváni k smrti. Ti, kteří 
se právem obávají o pohádkové 
zisky z prodeje až tisícinásobně 
předražených „léčiv“, sloužících 
pouze k dlouhodobému živoření 

závislých nemocných, reagují 
na slovo „vyléčit“ jako býk na 

červenou muletu... Uvidíme, jak to 
dopadne tentokrát.

rakovinu

Úvod
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Dva vědci se proto domnívají, že 
nervy ve skutečnosti fungují úplně 
jinak. V jejich nové kontroverzní teo-
rii představuje elektřina jen průvodní 
jev nervové činnosti. Ta podle nich 
probíhá prostřednictvím vln s vyso-
kou hustotou a tlakem, přenášených 
nervy podobným způsobem jako 
zvuk rezonující v trubici.

„Předpokládá se, že nervy prav-
děpodobně pracují podobně 
jako v sérii zapojené tranzis-
tory,“ říká Andrew Jackson, fyzik 
z Institutu Nielse Bohra v Kodani. 
„To je ale přinejlepším nedoko-
nalá představa.“

Je informace 
v nervech 

nesena zvukem?
Většina lidí ví, že nervy fungují pomocí elektrických proudů protékají-
cích z buňky do buňky. Takže asi určitě budete překvapeni zjištěním, že 
dosud nikdo přesně neví jak mohou anestetika zabránit nervům v pře-
nosu signálů o bolesti.

Kdyby měli pravdu, pak by Jackson 
a biofyzik Thomas Heimburg, spolu-
autor nedávného článku popisujícího 
jejich představu, postavili na hlavu 
starou teorii (odměněnou Nobelo-
vou cenou).

Alan Hodgkin a Andrew Huxley zís-
kali v roce 1963 Nobelovu cenu za 
fyziologii či medicínu, a to právě za 
popis elektrického přenosu impulsů 
v nervech – tedy dnes obecně při-
jatou teorii známou jako Hodgkin – 
Huxleyho model.
Avšak Jackson s Heimburgem míní, 
že neschopnost objasnit proč a jak 
vlastně funguje anestézie, společně 
s mnoha dalšími nejasnými aspekty 
dosavadní teorie znamená, že nervy 
při předávání informací nejsou 
závislé na elektřině.

Hodgkin – Huxleyho model napří-
klad nedokáže zúčtovat s pozorová-
ním, které před sto lety udělali Hans 
Meyer a Charles Overton. Před-
vedli, že schopnost anestetika může 
být určena spíš podle jeho rozpust-
nosti v olivovém oleji, než podle che-
mického složení. Čím je anestetikum 
rozpustnější tím je efektivnější.

Protože se olivový olej podobá mole-
kulám lipidů, tvořících nervové buňky, 
začali Jackson a Heimburg zpochyb-
ňovat obecně uznávané přesvěd-
čení, že anestetika po vniknutí do 
buněk receptorů bolesti nějak blo-
kují elektrické pulsy. To ale vypadá 
takřka neuskutečnitelně, říkají, pro-
tože molekuly anestetik mají mnoho 

Thomas Heimburg

Výzkum
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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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  Desetitisíce mrtvých lidí, 
ale žádná zdechlina zvířete

Když opadla voda v národním parku Jala na Srí 
Lance, zavládlo tu hrobové ticho. Největší přírodní 
rezervace na ostrově byla zcela zpustošena. Když 

do oblasti konečně dorazili záchranáři, našli mrt-
voly zhruba 200 lidí, ale žádnou zdechlinu zvířete. 
A to i přesto, že národní park je domovem kroko-
dýlů, divokých prasat, vodních buvolů, opic, leo-

pardů a asi 200 slonů.

Zdá se, že všichni tito živočichové před obrovskou 
vlnou, která se do parku vřítila do hloubi až tří kilo-

metrů, chytře uprchli. „Nejsou 
tu žádní mrtví sloni, dokonce 

ani mrtvý zajíc či králík,“ hlásil 
zástupce ředitele srílanského 
úřadu pro životní prostředí H. 
D. Ratnajake. Později se uká-

zalo, že monstrózní vlna nehu-
bila ve velkém měřítku ani měst-

skou faunu.

  Masové putování 
ropuch

Několik dní před zemětřese-
ním se v provinci Sichuan obje-
vily ve více městech zvláštní pří-
rodní úkazy, které řada místních 

považovala za signál nadchá-
zejícího zemětřesení. Čínské 
úřady úkazy označily za zcela 

běžné. 
Sichuanské regionální noviny 
„Hua Xi Du Shi Bao“ napsaly 

10. května : „Desetitisíce 
ropuch vyskákalo na zem a 

hledá nový domov.“ A pokra-
čuje: „Plocha, kterou zcela 

pokryly ropuchy, měří kolem 
1,2 hektaru.“ Řeč byla o ves-
nici Tanmu u města Mianzhu 

v provinci Sichuan, přes kterou 
nepřeberné množství ropuch 

putovalo několik dní. Město 
Mianzhu je vzdáleno pouhých 

40 km od epicentra země-
třesení. V tomto městě zahy-

nulo podle aktuálních informací 
státní zpravodajské agentury 

Xinhua několik tisíc lidí a mini-
málně 10 000 jich bylo zasy-
páno. V Mianzhu lezlo po uli-

„Šestý smysl“ 
předpovídá 

katastrofy
Vlny tsunami po sobě v Asii zanechaly desítky tisíc 

lidských mrtvol. Zvířata ale zřejmě nějakým zvláštním 
způsobem katastrofu tušila. V zatopených místech 

téměř zcela chyběla mrtvá těla živočichů. Mají zvířata 
pro katastrofy nějaký „šestý smysl?

cích přes 100 000 ropuch, 
mnoho z nich skončilo pod koly 

aut a na podrážkách chodců. 
Lidé na čínském venkově často 
považují podobné jevy za před-

zvěst neštěstí nebo katastrof. 
Zdejší úřady je však uklid-

ňovaly, že se podle vědec-
kého hlediska jedná o běžné 

putování ropuch - nemá být 
žádný důvod k obavám, puto-
vání nemá s přírodní katastro-

fou co dělat. Někteří odborníci 
považovali přesun obojživelníků 

za dobrou věc a brali takové 
množství ropuch za obraz zlep-
šujících se ekologických pod-
mínek. Podobný úkaz se udál 

ve městě Taizhou v provinci 
Jiangsu 10. května - dva dny 

před zemětřesením. Na ulici se 
objevilo několik tisíc ropuch. 
Zde odborníci tvrdili, že je to 
důsledek tepla, nedostatku 

kyslíku v řece, a proto se ropu-
chy ve skupinách stěhují.

  Najednou zmizelo 
80 000 tun vody 

z jezírka 
5. května 2008 uveřejnily 

lokální noviny města Wuhai 
„Chu Tian Du Shi Bao“, že 26. 

dubna ve vesnici Xiaba v blíz-
kosti města Eushi v provinci 
Hubei zmizelo najednou 80 
000 tun vody z jezírka Gua-

nying. Kulaté jezírko mělo prů-
měr kolem 100 m a hloubku 
přes 10 m. Podle zprávy se 

Společnost
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Kdyby ještěrka dýchala 
stejně jako většina z nás, 
do hodiny by bylo po ní

Objevil jsem objevené – zásadní 
vliv dechového mechanizmu na 
všechny procesy v těle. Konečně mi 
došlo, že okysličená krev potřebuje 
mimo jiné i odpadní oxid uhličitý 
pro svoji dopravu do cílových tkání. 
Také mi došlo, že cyklická změna 
jeho koncentrace napomáhá 
rozšiřováním a stahováním cévek 
výměně krve na periferii. Kdyby 
ještěrka dýchala stejným způsobem, 
jako obvykle činí dnešní člověk, 
do hodiny by bylo po ní. A to byl 

poslední krůček k pochopení 
principu a následně i vývoje zařízení, 
které nutí člověka dýchat ještě 
účinněji, než to dělá ještěrka. 

Důležité je objevit principy; zařízení 
samo o sobě není složité. Jedním 
z nejjednodušších, nejúčinnějších 
a nejlevnějších řešení je kupodivu 
nepatrně upravený běžný dřezový 
sifon s vývodem pro pračku (viz 
náčrtek).

Kyslík, hubnutí a výkon

Když požadujeme od těla výkon, 
musíme mu dát kyslík, jídlo 
a umožnit mu vyměšovat. Když 

totéž chceme od bílé krvinky nebo 
jakékoliv tělesné buňky, musíme jim 
poskytnout totéž. Jídla u nás bývá 
celkem dostatek, to pomíjím. Pod 
vlivem napětí a stresů ale dýcháme 
velmi omezeně. To vede k velmi 
kyselinotvornému anaerobnímu 
buněčnému režimu, kdy buňky 
v kyslíkovém dluhu pracují velmi 
omezeně za obrovské produkce 
kyselin využívajíce kyslík uvolněný 
z molekul škrobů a cukrů.

Zajímavé je, že tuky nemají téměř 
žádné molekuly kyslíku, proto 
člověk dýchající jen omezeně 
nemůže tuk metabolizovat a tudíž 
hubnout. Vznikající zplodiny látkové 

O dýchání   
       sifonem

Vlastní utopení mi bylo velikou inspirací k zamyšlení se nad tím, že hlavní 
a nejpoužívanější vstupní branou do člověka jsou plíce. Od ještěrky jsem 

se kdysi naučil jejímu zvláštnímu způsobu dýchání a na lékařském zařízení si 
ověřil, že její způsob dýchání je nejefektivnější formou pro lidské tělo i ducha. 
Například, tuky nemají téměř žádné molekuly kyslíku, proto člověk dýchající jen 
omezeně nemůže tuk metabolizovat a tudíž hubnout. 

Zdraví
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Německý dobrodruh Augusto Berns obchodující 
s peruánským dřevem a zlatem, objevil legendární 

město Inků 44 let předtím, než ho našel cestovatel 
Hiram Bingham.

Peruánský historik Carlos Carcelen tvrdí, že našel staré dokumenty, v nichž 
jsou záznamy o prodeji archeologických artefaktů z Machu Picchu. Bern-
sova společnost, která tehdy za podivných okolností vyhrála těžební kon-
cese na zlato a dřevo, vyplenila toto posvátné město o 44 let dříve, než na 
místo přišli první archeologové.

Machu Picchu, pravděpodobně nejposvátnější symbol Incké říše, 
zůstalo ukryto před španělskými dobyvateli, ale neodolalo pozděj-

Německý dobrodruh 
objevil Machu Picchu 
o 44 let dříve

ším archeologickým dobro-
druhům. 

Carlos Cercelen spolupraco-
val na tomto unikátním zjištění 
s americkým kartografem Pa-
olo Greerem, francouzským 
archeologem Alainem Giodem 
a britským historikem Alexem 
Chepstow-Lusty.
Při průzkumu starých archívů 
v Peru a Španělsku našli zá-
znam o Birghamovu objevu 
Machu Picchu v roce 1911. 

Machu Picchu, pravděpodobně nejstarší a nejposvátnější symbol Incké říše, zůstalo ukryto španělským 
dobyvatelům, ale pozdějším archeologickým dobrodruhům už neodolalo… 

Historie
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Když se podíváme na archeologické 
vykopávky v karpatském oblouku, 
zjistíme zajímavý fakt. Nejstarší 
civilizace po sobě nezanechaly žádnou 
stopu v nížině. Vždycky žili na pahorcích, 
a v každé době vždycky přesně ve stejné 
nadmořské výšce. Starší vykopávky jsou 
všude výš, než ty mladší.

Například na západním Slovensku se pozůstatky 
szeletské kultury nacházejí mezi vrstevnicemi 
280-320 metrů nad mořem, aurignacká sídliště 

mladší asi o 20 tisíc let ve výšce 200-240 metrů, 
pozdější gravetienský lovec mamutů z Dolních Věstonic 
žil už na úrovni 190 metrů, neolitická pozůstatky 
z Nitranského Hrádku jsou na 125 metrech, 
atd. V Srbsku, v západním Rumunsku a v Bosně 
dostaneme přesně stejná čísla pro stejná období. Jako 
kdyby ti „údajní lovci mamutů“ měli nějakou obrovskou 
vodováhu. Ale oni ji měli – žili na břehu obrovského 
moře. 

Toto moře postupně vysychalo, až na začátku našeho 
letopočtu zmizelo téměř úplně. Dunaj změnil směr 
toku, prorazil si cestu skalami a celá Panonská 

nížina vyschla. Mělo to efekt jako když vytáhnete 
špunt z vany. Celá panonská nížina vyschla a místy 
se proměnila bezmála v poušť – tak vznikla slavná 
maďarská puszta. Jenom bahnitá loužička jménem 
Balaton zůstala z obrovského „okeánu“, jak mu říkali 
Řekové, který ještě v historické době pokrýval půl 
Maďarska, kus Rumunska a Bosny. Po pár stoletích už 
nikdo nevěděl, kde leželo „Severní moře“, „Atlantický 
okeán“, „Pontos Euxeinos“, či jaké všechny názvy to 
moře mělo, a historikové začali vycházet z představy, 
že mapa Evropy je stejná, kam lidská paměť sahá. To 
je velký vědecký omyl.

Po stopách vyschlého Mrtvého moře

Vydejme se hledat svědectví o moři, které ještě 
v historické době pokrývalo půl Maďarska, kus 
Rumunska a Bosny.

Začněme příběhem, který pro naše pátrání zdánlivě 
nemá sám o sobě žádný valný význam, neboť se 
odehrál až v době, kdy naše moře už bylo skoro 
vyschlé, pět století před Kristem – je však klíčový 
pro svůj přesný popis tehdejšího světa. Je to výprava 
perského krále Dareia proti Skytům, jak ji popsal otec 
dějepisu Herodot. 

Velká pyramida Pálava 
a Panonské moře Jiří Matějka

Výzkum
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1. Je mnoho úrovní pravdy 
Pouze porozumění tomuto 
základnímu principu umožňuje 
překonání zdánlivé vzájemné 
rozpornosti jednotlivých pravd.  
Převzetí tohoto principu jako 
metody poznání (i tzv. vědec-
kého) i přístupu k životu se jeví 
jako velmi důležité a osvobozu-
jící od různých dogmat. 
Nejsrozumitelnějšími analogiemi 
pro pochopení obtížně pocho-
pitelné skutečnosti jsou modely. 
Před stavme si válec  ve 4 sou-
stavách (viz obrázky). 

 V 1. soustavě, která je 
tvořena 3 prostorovými a 
1 časovou di menzí, pozoro-
vatel, který vnímá tak, jako 
v prostorových dimenzích 
i v časové dimenzi, delší 
časový úsek najednou, vidí 
mnoho válců vytvářejících 
zdánlivě jeden celistvý mno-

hoválcový útvar. 
Každý z válců zob-
razuje válec v jed-
nom časovém oka-
mžiku. 

Dnes a zítra
Neuvěřitelné množství infor-
mací týkajících se součas-
ného stavu lidstva jeho 
blízké budoucnosti se na nás 
valí z internetu i časopisů. 
Následující pojednání si 
klade za cíl přinést určité 
komplexní shrnutí, případně 
několik nových podnětů.
Pro lepší pochopení je 
vhodné začít obecnými úva-
hami o dvou základních prin-
cipech, které umožní lepší 
vhled do poměrně složitého 
propletence logických úvah. 

Teď si představme hypotetické oby-
vatele každé ze soustav. Všichni 
pozorují ten samý objekt, ale každý 
z nich vidí něco jiného. Každý je také 
přesvědčen, že právě to, co vidí on, 
je ten pravdivý odraz skutečnosti a ti 
ostatní, že se musí mýlit. Dokonce i 
v rámci jedné soustavy se názory na 
pravdu mohou lišit právě jen úhlem 
pohledu, jako je tomu u našeho 
modelu pro 3. soustavu dvoudi-
menzionální (plochu).     

2. Polarita stvořeného světa 
a každé jeho části
Boha ve své formě Absolutna lze 
snad připodobnit ke gigantic kému 
superpočítači s nekonečným poten-
ciálem, který momen tálně neřeší 
vůbec žádný úkol. O Absolutnu 
nevíme po intelektu ální stránce 
absolutně nic, protože se jedná o 
beztvarou a bezča sou Prázdnotu 
bez hranic. To však neznamená, 
že neexistuje. Mysl je věčně a uni-
verzálně přítomna, „Nic“ je pouhým 
zdáním. Obrazně matematicky by se 
to dalo snad vyjádřit jako nekonečná 
nula.

Na rozdíl od tohoto Absolutna by 
se jako základní princip stvořeného 
světa dal obrazně matematicky vyjá-
dřit jako plus a mínus nebo v jiných 
pojmech jako jin a jang. Tento nej-
základnější princip, který již nelze 

 Ve 2. soustavě, která je tvořena 
3 prostorovými dimenzemi, což je 
naše běžná zkušenost, pozorovatel 
vnímá je den třírozměrný válec.

 Ve 3. soustavě, která je tvořena 
2 prostorovými dimenzemi (tedy 
plochou) pozorovatel vnímá  průnik 
válce do plochy, což v základních 
polohách může být ob délník, kruh 
nebo elipsa.

 Ve 4. soustavě, která je tvořena 
1 prostorovou dimenzí tedy přímkou, 
pozorovatel vnímá průnik válce do 
přímky, což je úsečka.
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dále redukovat, je přítomen v každé entitě, 
v každém systému. Částice, atom, molekula, 
buňka, organismus, člověk, manželé, rodina, 
společnost, národ, stát, Země, Sluneční sou-
stava, galaxie, kupa galaxií, vesmír, svět to vše 
je svým specifickým vědomím, které obsahuje 
tento základní princip. Když odstraníte všechny 
atributy entity včetně času a prostoru zbude 
pouze plus a mínus a tento základní princip je 
hybnou silou stvoření a stváření světa. Neexis-
tuje nic s výjimkou Absolutní mysli, co by tento 
princip neobsahovalo. 

Nejvhodnější představa obsahování tohoto 
principu ve všem je magnet. Magnet vždy 
obsahuje severní a jižní pól. Jsou nerozdě-
litelné. Když rozdělíte magnet na dvě části, 
vzniknou dva magnety a každý bude obsaho-
vat severní a jižní pól. Když rozdělíte magnet 
na tři části, vzniknou tři magnety a každý bude 
obsahovat severní a jižní pól. Když k sobě při-
ložíte jakékoliv magnety, vznikne soustava opět 
s jedním severním a jižním pólem. 

Polarita je základní princip stvořeného světa. 
Pro upřesnění stvořeným světem je myšleno 
vše. To znamená i tak zvaný astrální svět a tak 
zvané vyšší světy. Ne pouze nám nejbližší a 
nejsrozumitelnější časoprostorový svět. Toto je 
velmi důležité při pochopení stvořeného světa 
a jeho fungování. Není dobro bez zla, není 
světlo bez tmy, zvuk bez ticha, protože nemůže 
existovat magnet skládající se pouze ze sever-
ního nebo jižního pólu, nemá smysl uvažovat o 
jin bez jang o plus bez mínusu.

Nepřijetí tohoto základního principu ať už rozu-
mem nebo citem je nepřekonatelnou překáž-
kou na cestě poznání.       
   
Smyslem bytí na všech úrovních a tím i nej-
obecnějším smyslem bytí je využití polarity 
k tvůrčímu procesu. 
Záměrně zde používám pojem bytí (ve smyslu 
existence vědomí) a ne pojem život, protože 
definic života je mnoho a vzhledem k jejich 
časté biologické orientaci nejsou pro tyto 
účely příliš vhodné.   

Vývoj počítačů, počítačových 
her a internetu umožnil použít 
vhodnější představu a příměr 
pro pochopení tzv. kosmické 
hry. 

V současné době existují na 
internetu tzv. on-line počítačové 
hry, kterých se účastní dese-
ttisíce až statisíce lidí z celého 
světa (počet se vztahuje k jedné 
konkrétní hře a jednomu urči-
tému časovému bodu). Každá 
taková hra má prostředí a 
základní pravidla vytvořená pro-
gramátory. Hráč, který se této 
hry účastní, si vybírá postavu, 
s kterou se bude hry účastnit 
a v rámci stanovených pravi-
del si určuje vlastnosti, vzhled, 
schopnosti. Ve hře si pak vybírá 
cíle, kterých chce dosáhnout a 
v rámci toho se sdružuje s ostat-
ními hráči (přesněji řečeno 
s jejich postavami), případně 
proti nim bojuje. Dokonce se 
stávají v současné době velmi 
populární i hry simulující běžný 
život. Když hráče konkrétní 
postava přestane bavit nebo je 
mu v této hře život nějakým způ-
sobem ukončen a tato hra se 
mu líbí, vybere (stvoří) si postavu 
jinou a jde hrát znovu. A není 
problém si představit, jak hráč 
hraje více her a je spolutvůrcem 
více postav současně.

Takto je možno si představovat 
i bytí - kosmickou boží hru, kde 
existuje Stvořitel – velký progra-
mátor, který vytváří prostředí a 
určitá pravidla hry a Multidimen-
zionální Bytosti si volí jednot-
livé postavy – v případě úrovně 
našeho časoprostoru jednotlivé 
inkarnace. Je nutno si uvědo-
mit, že vzhledem k bezčasovosti 
této úrovně Bytost hraje všechny 
hry současně. Vzhledem k pola-
ritě stvoření hraje všechny před-
stavitelné a i některé pro nás lidi 
nepředstavitelné role. Těmito 
rolemi mohou být i takové pro 
nás krajní polohy jako jsou 
postavy obdobné nám známým 
postavám jako je například Kris-
tus, Budha, Hitler, Stalin, ale i 
Lucifer a archanděl Gabriel.  

Když už jsme si konkrétní hru a 
postavu v kosmické hře vybrali, 
jsme nuceni dodržovat její 

základní pravidla a to znamená, 
že určitá naše jednání způsobují 
určité následky stanovené pro-
gramem Stvořitele pro tuto hru, 
jejímž však jsme zároveň i spolu-
tvůrci, pro což se používá pojem 
karma. Každý z nás jakožto sou-
část Bytosti a tím i část holo-
gramu vědomí Bytosti obsahu-
jeme všechny aspekty Bytosti 
včetně aspektů z našeho pohledu 
nejkladnějších i nejzápornějších. 
Duchovní úroveň inkarnované 
bytosti (pokud o něčem takovém 
má smysl hovořit) by se snad dala 
vyjádřit mírou pochopení základ-
ního principu jin a jang a vyrovnání 
se se všemi aspekty duše jako 
části hologramu vědomí Multidi-
menzionální Bytosti a to zejména 
těmi z našeho pohledu nejodpor-
nějšími. I když pro některé duše 
je obtížné se vyrovnat a přijmout 
i ty z našeho pohledu nejklad-
nější aspekty své duše, protože 
mají dojem, že si je vzhledem ke 
svým předchozím životům „neza-
slouží“.

Představme si, že jsme mag-
net. Nemáme jinou možnost než 
pochopit a vyrovnat se se skuteč-
ností, že se skládáme i ze sever-
ního i z jižního pólu. A z tohoto 
pohledu není podstatné, zda 
severní pól označíme jako kladný 
a jižní jako záporný. 
K tomu navíc je nutno se vyrovnat 
s tím, že to, co my považujeme za 
kladné jiní mohou považovat za 
záporné a obráceně.

Povšimněte si, jak z tohoto zor-
ného úhlu je nesmyslné volání 
různých „náboženských“ a 
zejména církevních ideologií ve 
stylu “Vymýtíme všechny záporné 
jižní póly a bude ráj na zemi“, 
případně „Vymýtíme všechny 
záporné severní póly a bude 
všude mír a blahobyt (možno 
dosadit i pojem udržitelný rozvoj). 
Pod pojem náboženské ideolo-
gie řadím v tomto smyslu i různé 
materialisticky se tvářící ismy, 
protože se ve velké většině pří-
padů nejedná rovněž o nic jiného 
než o určitou formu víry a nábo-
ženství.    
Z tohoto pohledu je nutno přistou-
pit i ke svému „egu“. V mnoha 
knihách a přednáškách je zdů-
razňováno, že se musíme zba-

Výzkum
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Listuji posledními devět set dvaceti stránkami lodního 
deníku vesmírné lodi Perseus a v hlavě se mi míhají mnou 

zaznamenané události posledních téměř tří let. Vlastně bych 
se měl vrátit na začátek, kdy začala vesmírná mise k sou-
hvězdí Polarisu. Patnáct členů posádky bylo vybráno, aby 
provedlo základní vědecký průzkum tohoto souhvězdí. Po 
sedmi měsících cesty jsme zakotvili na orbitu planety Didion 
a pak začalo drama. Šest členů posádky se vypravilo na 
povrch planety, aby umístilo senzory a připravilo, vzhledem 
k přijatelné atmosféře, základní stanici pro pobyt. 

Po dvou dnech marné snahy o navázání spojení se v dru-
hém modulu dalších šest členů posádky pokusilo o 

záchrannou misi. Téměř ve stejném okamžiku začala mít 
loď problémy se stabilizací na orbitu a po spuštění dvojice 
stabilizačních motorů došlo k požáru řídícího terminálu stro-
jovny. Kapitán lodi Jane Freelingová a navigační důstojník 
Glen Turnisch při zdolávání požáru utrpěli popáleniny a 
nadýchali se kouře. Po nezbytném ošetření, jakého jsem byl 
jako poslední člen posádky na lodi schopen, jsem je oba 
uložil do hibernátoru. Sledoval jsem bedlivě jejich chladný 
spánek, avšak Glenova encefalytická křivka mi ukázala, že 
již po dvou dnech nastala klinická smrt. Odpojil jsem Glena  
od přístrojů a v pohřební kapsli ho vystřelil do prostoru. Tak 
jak velely předpisy.

Já sám jsem prožil také jakýsi komatický stav na pokraji 
šílenství, kdy jsem nejprve nepřetržitě vysílal zprávy, jak 

pro obě vyslané mise, tak případné pomoci zvenčí. Po pěti 
dnech jsem se zhroutil. Prospal jsem dva dny v morbidních, 
fantasmagorických snech. Po probuzení jsem se nejvíce 
obával o stav Jane. Naštěstí byl její stav stabilizovaný a alfa-
grafy ukazovaly i dobrý průběh na záznamu po dobu mé 
nepřítomnosti. Sedl jsem si k hlavnímu terminálu a začal 
zkoumat rozsah poškození lodi a mé další vyhlídky. Situace 
byla opravdu zlá. Loď se neudržela na optimální orbitální 
dráze a stále, i když pomalu, sestupovala do nižších vrstev. 
Plášť lodi byl zahřátý na osmdesát procent únosné meze a 
motory mimo provoz. V tomto stavu jsem se nemohl poku-
sit s lodí přistát na Didionu a ani jí udržet na orbitu. Zbýval 
mi poslední modul, který mohl nějakou dobu kroužit okolo 
planety dále a kdykoliv přistát. Nebylo jiné řešení. V modulu 
však chyběl hibernátor, tak jsem musel uvést kapitána Jane 
Freelingovou pouze do umělého spánku, což s sebou neslo 
rizika. Připravil jsem modul a z lodi přenesl vše o čem jsem 
se domníval, že by se mi mohlo v budoucnu hodit.

Přenesl jsem Jane do modulu a uložil ji, jak jsem nejlépe 
dovedl. Byla velmi bledá a já se o ní bál. Rozhodl jsem 

se, že nepoužiji automatický destruktor, ale naprogramuji 
pomocný počítač tak, aby do posledního okamžiku zkoušel 
v intervalech vysílat nouzový signál a zároveň se pokoušel 
zprovoznit alespoň jeden motor. I v případě nezdaru jsem 
zvolil optimální sestupovou křivku tak, aby z lodi v případě 
havárie zůstalo na planetě Didion alespoň něco, i když sám 
jsem tomu příliš nevěřil. 

Odpoutal jsem se od mateřské lodi a dlouho jsem na ní 
průzorem kabiny hleděl. Obrovská umírající loď vypa-

dala s rozsvícenými polohovými světlomety neskutečně pří-
zračně. Bludný Holanďan kosmického věku. 

Navedl jsem bezpečně modul na vyšší oběžnou křivku a 
z napětí prožitých okamžiků opět usnul mdlobným spán-

kem. Následujícího dne jsem uvedl do činnosti všechna 
telemetrická zařízení a opět zahájil nouzová volání směrem 
k planetě. Co se s posádkou mohlo stát? Proč nikdo z obou 
posádek modulů  neodpověděl? Fungují alespoň nějaké 
senzory na planetě?

Po nějakém čase se mi podařilo zachytit na obrazových 
frekvencích nepatrnou odezvu. Obraz byl rozmazaný, 

ale přesto jsem se zatajeným dechem mohl sledovat povrch 
planety. Video-senzor zachycoval pouze část krajiny před 
sebou a já vnímal náhorní plošinu pokrytou obrovskými bal-
vany a kdesi v dálce zelené pole vegetace. V pravém dolním 
rohu záběru byla vidět část modulu a kousek opodál část 
dalšího. Přistáli tedy. Myšlenky mi vířily hlavou. Co se tam 
mohlo stát?  

Den za dnem jsem sledoval ten stále stejný obraz. Žádné 
známky života. Dvacátý sedmý den mého pozorování 

nastal zásadní zvrat. Směrem od vegetačního pásu se blížila 
skupina nějakých tvorů. Pohybovali se shrbeni a jakoby si 
občas i pomáhali předními končetinami v kolíbavé chůzi. Při-
padalo mi, že to trvá neskutečně dlouho, než je kamera sen-
zoru dokázala detailně zachytit. Vytřeštil jsem oči v úžasu. 

Části těla měli pokryty čímsi, co vzdáleně připomínalo 
zbytky obleků z naší lodi. Byli špinaví a pokryti hustými 

chlupy. Pár jich neslo nějaké předměty. Přiblížili se až do 
těsné blízkosti modulů a tam jsem již rozeznal jejich břímě. 
Byly to krvavé kusy nějakého masa. Kusy zvířat, nebo co to 

APOKALYPSA DUŠÍ 
NA DIDIONU

Asi také každému někdy přijde na rozum, že se všichni museli dočista zbláznit. 
Ve vězení se to děje poměrně často. Absurdita některých dní je tak obrovská, 
že to nutně k tomu pocitu vede. Otázkou zůstává, jaká je vzdálenost od pocitu k realitě, 
nebo chcete-li pravdě.  

Povídka

MiM              
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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 navyšující záporné ionty 
v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.

Ionizace vzduchu má vliv na člověka 
zejména při vdechování, tedy v pli-

cích. K přímému působení dochází 
také na povrchu těla, kůží. Ionty 
mohou působit na člověka pozitivně 
Ionizace vzduchu má vliv na člověka 
zejména při vdechování, tedy v pli-
cích. K přímému působení dochází 
také na povrchu těla, kůží. Ionty 
mohou působit na člověka kladně, 
ale i nepříznivě. Je tedy velice pod-
statné, zdali v interiéru převládají 
kladné nebo záporné ionty. Vzhle-

dem k tomu, že člověk tráví v interi-
éru většinu svého času, měl by být 
kladen důraz na správnou koncen-
traci záporných iontů v tomto pro-
středí. 
Záporné ionty jsou elektricky 
záporně nabité částice vzduchu. 
Představují významný prvek v půso-
bení na lidské zdraví a délku života. 
Záporné ionty váží na škodlivé mik-
roorganismy a rozkládají je. Čím 
více záporných iontů, tím příznivější 
je prostředí pro lidi, zvířata a rost-

liny. Pokud chcete zůstat zdraví 
a v pohodě, musíte se obklopit 
dostatečným množstvím záporných 
iontů. 
Vzdušné ionty jsou citlivé na atmo-
sférické změny. Například při změ-
nách tlaku, nebo teplotě, mohou 
ionty unikat z atomů. Během bouřky 
se zvyšuje hladina lehkých zápor-
ných iontů na několik desítek tisíc 
jednotek na cm3. 
Kromě kladných a záporných iontů 
se setkáváme s rozdělením na ionty 

Záporné ionty 
a zdravé bydlení VII.

Jiří Matějka – stavební poradce

Zdraví
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lehké, střední a těžké. Lehké ionty 
jsou ionizované molekuly, těžké 
ionty vznikají absorpcí lehkých 
iontů na částicích prachu, kouře či 
dýmu. Čím více je ovzduší znečiš-
těno (prach, polétavé částice aj.), 
tím více lehkých záporných iontů 
zaniká a mění se na střední a těžké 
ionty. Počet lehkých iontů je uka-
zatelem čistoty vzduchu. Lehké 
záporné ionty jsou pro zdraví velmi 
prospěšné, zatímco těžké ionty jsou 
pro zdraví škodlivé.  

Rovnováha 
vzdušných iontů

Rovnováha záporných a kladných 
iontů ve vzduchu může být snadno 
narušena. Iontová rovnováha je vyjá-
dřena iontovým koeficientem, který 
byl v atmosféře Země před tisíci 
lety >1,4. Dnes se snížil na hod-
notu cca 1,15. Příčinou je znečištění 
atmosféry a moderní způsob života, 
zejména ve městech. V průmyslo-
vých lokalitách je iontový koeficient 

<1. Iontovou rovnováhu v budovách 
narušují kovové a plastové kon-
strukce, elektrické rozvody, klimati-
zace, rekuperace, syntetické pod-
lahy, omítky, malby a nízká vlhkost 
vzduchu. 
Současný Iontový koeficient 1,15–
1,25 je považovaný za neutrální. 
Hodnoty pod 1,15 jsou zdraví méně 
prospěšné, hodnoty nad 1,25 jsou 
pro zdraví velmi prospěšné. Lidský 
organizmus je nabitý záporně, proto 
čím vyšší je iontový koeficient, tím 
příznivější je prostředí pro lidi, zví-
řata a rostliny. 
Vysoký iontový koeficient až 1,85–
2,45 jsem měřil v některých jesky-
ních (Evina jeskyně, Býčí skála, Ion-
tový tunel, labyrint Ravne apod). 
http://www.wmmagazin.cz/cate-
gory/vzdusne-vitaminy/ 

Zdravé bydlení

Pobyt v prostředí s nízkou koncen-
trací záporných iontů je pro náš 
organizmus škodlivý. Moderní domy, 

byty a kanceláře jsou postaveny 
a vybaveny z materiálů, které odčer-
pávají přirozené vzdušné záporné 
ionty. Pro zdraví prospěšnou se 
považuje koncentrace záporných 
iontů min. 1000 i-/cm3. V kancelá-
řích, ve školách, nebo v supermar-
ketech, jsou hodnoty nižší než 150/
cm3. U PC 90, v autě cca 150 i-/
cm3 (proto za volantem usínáme). 
Hodnota v domech se dnes pohy-
buje kolem 100-500 i-/cm3. V čisté 
přírodě se může jejich počet pohy-
bovat okolo 1.000 až 2.000 i-/
cm3 vzduchu. V budovách bez vhod-
ných podmínek pro existenci ionto-
vého pole je koncentrace záporných 
iontů velmi nízká a je zřejmě jed-
nou z příčin tzv. syndromu nemoc-
ných budov. Syndromem nemoci 
z budov jsou postiženi lidé žijící, 
nebo pracující v klimatizova-
ných budovách. Prvním příznakem 
bývají projevy – únava, nesoustředě-
nost, bolesti hlavy. Dalšími příznaky 
jsou obtíže respirační (dráždění 
nosní sliznice, dráždění ke kašli, 

Zdraví
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Pokud by se provedly potřebné úpravy 
navyšující záporné ionty v bytech, na praco-
vištích a v nemocnicích, ušetřilo by se až 
30 % nákladů na zdravotní péči.

Poznámka: ČSÚ – Celkové výdaje na zdra-
votní péči v roce 2017 dosáhly v České 
republice 387,4 miliardy korun. Oproti 
roku 2016 došlo k nárůstu výdajů o 7,1 %, 
tedy o 25,8 miliard korun. Jen za léky bylo 
vydáno 82,9 miliard korun, 21,4 % veške-
rých výdajů na zdravotní péči … 
 
http://www.wmmagazin.cz/zdrave-byd-
leni/ 
http://iontovydum.info
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Zřejmě to nebude taková hrůza, co byla, ale rozhodně nás nečeká v zimě návrat 
k normálu. Na našem území v tento čas působí sluneční UVB (desinfekční) záření, 
proto čísla nakažených od dubna klesají. Politici se bijí v prsa, že za pokles 
nakažených může plošná vakcinace obyvatel, ale mýlí se. Pravdou je, že koronavir 
nemá v lásce sluneční UVB záření, které má zásadní vliv na ústup pandemie, ať jste 
nebo nejste očkovaní.

Vliv očkování se přeceňuje

Chile má proočkovanost populace 
podobně jako Maďarsko. Mimo 
to, loni při „chilském masakru“ 
prodělalo Covid více lidí jak 
v Maďarsku, proto se dá čekat více 
protilátek než v Maďarsku. Jenže 
současný vývoj v Chile je zcela 
opačný bez rozdílu, jestli jsou lidé 
očkovaní, nebo neočkovaní.

V Maďarsku začal mizet Covid 
s příchodem UVB záření. V Chile 
i přes masívní očkování nákaza 
překvapivě roste a začala růst 
s odchodem UVB záření (v Chile 
začali očkovat mezi prvními na 
světě). Byť je vidět, že očkování 

a prodělání nemoci má v Chile 
jistý vliv na počet nakažených 
a mrtvých, ale bohužel to vypadá, 
že se vliv očkování přeceňuje 
a protilátky nevydrží dlouho. Je tu 
ještě možnost, že na stav v Chile 
má vliv rezistence nových mutací na 
stávající očkování. 

Budeme vývoj dále sledovat, ale 
čísla z Chile skutečně naznačují pro 
obyvatele Evropy neočekávanou 
„studenou sprchu“, která se 
s příchodem podzimu, a hlavně zimy 
a jara, patrně znova objeví.

Očkování v létě je téměř 
k ničemu

Pfizer nám před časem oznámil, 
že dvě dávky očkování nebudou 
stačit a bude potřeba třetí. Pfizer 
potvrdil, co vidíme v Chile. Pfizer 
si evidentně všiml, že někteří lidé 
nejsou rezistentní patrně už po 
třech měsících od druhé dávky. 
Čísla z Chile takový předpoklad jen 
potvrzují. 

Očkování na chřipku vydrží také 
pouze pár měsíců a někdy je účinné 
z méně jak 50 % a téměř na úrovni 
placeba. Jeví se moudrým se 
psychicky připravit na pesimističtější 
scénáře a doporučuji se naočkovat 

Slunce 47 a vakcinace
Výzkum
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Stojíme na louce, před námi se tyčí tři stupňovité kopce s plochými vrcholy, 
na kterých jsou vidět zbytky kamenných konstrukcí. Tři kopce byly postaveny 
na plochém území a jsou orientovány podle tří hvězd souhvězdí Orion. 

První průzkum časopisu 
WM magazín

Expedice časopisu WM maga-
zín navštívila pyramidální kopce 
v Chorvatsku na konci května 2021. 
V místě je jich asi deset, ale pouze 
tři mají hvězdnou orientaci. 
Kopce jsou dnes zarostlé trnitým 
porostem a na vrchol neveda žádná 
stezka. Přesto zde kdysi existovalo 
město, které obývala neznámá před 
antická civilizace, jejíž historie mizí 
v šerém dávnověku. Existuje něko-
lik studií, které poukazují na dávný 
národ Ilyrů, což jsou v podstatě jižní 
Slované (Veneti, Etruskové). Histo-
rici odhadují, že pyramidální osíd-
lení vzkvétalo a zaniklo před víc jak 
3 až 4 tisíci lety. Poslední vykopávky 
zde byly prováděny před sto lety za 
Rakouska-Uherska, kdy byly obje-
veny stovky šperků, nástrojů, hrobů, 
nebo nedokončený sakrofág. Další 
archeologické práce nebyly pro-
vedeny, protože odborníci tvrdí, 
že 100 let v historii neznamená 
nic a výzkum může proto počkat. 
Vypadá to, jako by nebyl společen-
ský zájem objevit pravdu o skutečné 
historii lidstva a Evropy.

Místní lidé přikládají tomto místu 
velký význam. Legendy hovoří 
o zlatém pokladu (zlaté tele) 
ukrytém někde v těchto kopcích. 

Cesta na vrchol

Hledali jsme cestu na vrchol 
prostředního kopce, několikrát se 
vraceli a znova zkoušeli projít trnitým 

porostem. Na úpatí jsou vidět zbytky 
kamenných stěn a teras. Terasy mají 
výšku asi 1,5 metru. Zeleň zakrývá 
mohutné kamenné bloky, vegetace 
brání výhledům ale také snadné 
prohlídce tohoto místa. Nakonec se 
nám podařilo spíš náhodou, nebo 
intuitivně, vyšplhat po kamenných 
terasách až na vrchol kopce. Ve 
vysoké trávě a porostu jsou hadi, 
proto bylo nutné postupovat pomalu 
a obezřetně. Ale to, co jsme viděli 
na vrcholu, předčilo veškerá naše 
očekávání.

Na vrcholu pyramidy

Poslední tři stupně nebyly již tak 
zarostlé, v místech jejich zborcení 
se dalo snadno postupovat dál 
až k vrcholu (asi 100 m n. m.). 
Vrchol pyramidy tvoří velká plošina 
vydlážděná mohutnými kameny. 
Z vrcholu je rozhled na všechny 
světové strany. Na sousedním 
velkém kopci jsou vidět rozvaliny 
kyklopských staveb, na opačné 
straně je malý kopec porostlý 
neprůhledným porostem, na západě 
je vidět na horizontu moře. Kromě 
dalších pyramidálních kopců je 

Pyramidy v Chorvatsku
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pocházejí z období před 4000 
lety. Tehdejší život se soustředil 
kolem deseti pyramidálních kopců, 
desítky kilometrů od pobřeží. Tucet 
téměř identických kopců nemá 
historická jména, největší z nich 
přesahuje sotva 100 metrů a jejich 
světový význam je znám jen malému 
počtu úzce specializovaných 
odborníků, většinou archeologů. 
Tato část Chorvatska byla centrem 
velmi bohaté a rozvinuté neznámé 
civilizace. 

Tento starověký lid je popisován 
v dílech latinských spisovatelů 
(hrdinské eposy (178-177 B.C.). 
600 až 800 let před římskou invazí 
tito neznámí lidé ovládali většinu 
východního pobřeží Jaderského 
moře, stavěli dobré lodě, obdělávali 
půdu, obchodovali se sousedy, 
uctívali hady a slunce, ženy se 
zdobily zlatými řetězy, muži nosili 
přilby, stavěli pevnosti a kamenné 
domy a jejich keramika měla velmi 
zvláštní estetiku, s geometrickými 
ornamenty velmi podobnými 
ornamentům z keramiky navajských 
indiánů. Své mrtvé spalovali 
a pohřbívali v urnách-pohárech 
(lidé zvoncových pohárů?). Hodně 
bylo vykopáno a mnoho napsáno, 
pozůstatky neznámé civilizace 
jsou roztroušené po celém 
území Balkánu. Ale v nijaké knize 
nenajdete žádné odpovědi na 
otázku, kdo byl tento neznámý lid 
a co nám zanechal. 

Ať už byli kdokoli, jejich 
nejvýznamnějším sídlo před 
římskými vpády bylo právě na těchto 
pyramidálních kopcích. Zde bylo 
nejdůležitější obchodní centrum na 
Jadranu (a možná i v širším okolí) 
a dál podél starobylého města Adria 
u ústí Pádu. 

Římané toto starověké centrum 
vypálili a zničili, když si podmaňovali 
jeho obyvatele. Bylo centrum 
zničeno jen proto, že představovalo 
sídlo moci podmaněného lidu, 
nebo bylo zničeno, protože bylo 
důležité v mnohem širším měřítku? 
To mohou naznačovat zbytky 
nejdůležitějších kultur té doby 
na jednom místě; a pokud se na 
tom místě setkaly předrománské 
národy, pak mohl existovat důvod, 
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že „stometrové vrcholy“ byly něco víc 
než obyčejné kopce. Ne nadarmo se 
tvrdí: Kam vstoupila noha Římana, vše 
zničila.

Výlet do oblasti tří pyramid 
v Chorvatsku doporučuji všem 
milovníkům historie a těm, kteří 
chtějí ke svým otázkám o původu 
naší civilizace a kultury přidat ještě 
něco navíc. Možná brzy přijde 
doba, kdy místo budou navštěvovat 
stovky či tisíce lidí a lidstvo bude 
bohatší o poznání naší společné 
nepředstavitelné historie – historii 
národa, jehož sláva dotýká se hvězd.

První cestu do Chorvatska – po 
stopách dávných bohů, pořádá 
časopis WM magazín a Nový 
cestovatel v termínu 5–10. 8. 2021. 

Bližší informace a přihlášku na 
poznávací cestu na jdete na stránce 
www.novycestovatel.cz.
Těším se na vás.  Jiří Matějka

Závěr
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