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TESLŮV PŘÍBĚH ZÁŘIVÉ ENERGIE I.
KOLIK MUSLIMŮ DOSTALO NOBELOVU CENU
PYRAMIDY V CHORVATSKU 02 č. 236

NIKDO NÁM NENAŘIZUJE
CO MÁME PSÁT.
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Riziko vzniku trombózy se zvyšuje 
s věkem (po čtyřicítce). U dětí, 

které jsou zdravé, je trombóza 
stav vzácný, pokud riziko existuje, 
pak obvykle souvisí s jiným 
onemocněním. Podle posledních 
zpráv mohou krevní sraženiny 
vznikat i po očkování. 

Pořezali jste se někdy při holení? 
Když k tomu dojde, krevní sraženina 

rychle zastaví krvácení, a když 
odvede svou práci, obvykle se 
rozpadne. Někdy se však věci mohou 
pokazit.

Když se krevní sraženiny 
nerozpadnou, mohou být 
nebezpečné a vést k vážným 
zdravotním stavům. Můžete si je mít 
v krevních cévách, nebo v jakékoli 
části těla. Nejčastěji postihují nohy, 

zvláště, pokud delší dobu sedíte.
Krevní sraženina (trombóza) 
může vzniknout v tepnách, které 
přenášejí kyslík v krvi ze srdce do 
všech buněk vašeho těla. Ucpání 
tepny krevní sraženinou může být 
opravdu vážný problém. Sraženina 
zabrání, aby se kyslík dostal do 
srdce, plic nebo mozku, a způsobí 
život ohrožující stav, jako je srdeční 
infarkt nebo mrtvice.

Příznaky krevní 
sraženiny: Jak poznat, 
že nějakou máte 
a prevence

Zdraví
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První průzkum pyramid – třídenní 
fyzická prohlídka pyramid, hle-

dání historických a geometrických 
souvislostí. 
První průzkum Chorvatských 
pyramid byl velmi úspěšný. Celkem 
jsme navštívili a zdokumentovali 3 

pyramidy. Nebylo snadné najít cesty 
na vrchol, protože tam žádné neve-
dou. Pyramidy jsou zarostlé trnitým 
porostem, několikrát jsme hledali 
cestu, která vždy končila v nepro-
stupném porostu.
Na vrchol stupňovitých pyramid jsme 

se musí mnohdy šplhat po zarost-
lých kamenných stupních. Pyra-
midy nikdo nenavštěvuje a neudr-
žuje. Celkem jsme viděli 6 pyramid, 
ale navštívili pouze 3 z nich. Zbytek 
prozkoumáme na dalších cestách. 
Poslední archeologické vykopávky 
zde proběhly před sto lety. 

Chorvatské pyramidy 
a historická fakta

Stáří pyramid se odhaduje do 
období před 4–5 tisíci lety. Při 
posledních vykopávkách před sto 
lety bylo objeveno víc jak 7000 
artefaktů, předměty denní potřeby, 
nádoby s nápisy. Všechny nálezy 
jsou uloženy v různých lokálních 
muzeích v Chorvatsku. Závěr dneš-
ních chorvatských historiků je 
takový: Pyramidy postavili a obývali 
lidé neznámého původu… 

První průzkum 
chorvatských pyramid

Jiří Matějka

Výzkum
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Tesla byl po celý život zanícený profesionální experimentátor. Jeho zvědavost byla 
tak intenzivní, že dokázal pátrat po svérázných mystériích elektrických jevů bez 
ohledu na vlastní pohodlí. Zatímco Edison pracoval a spal pár hodin na podlaze, 
Tesla nikdy nespal, dokud nedosáhl úspěchu v některém ze svých odvážných 
experimentů. Tento maraton mohl trvat několik dnů. Jednou pozorovali, že bez 
únavy pracoval 85 hodin. Jeho technici jej velice respektovali.

Viktoriánskou éru 
denně zaplavovaly 
nové elektrotechnické 

objevy. Držet krok s tímto 
objemem zvláštních objevů 
a kuriozit byl úkol, v němž 
se Tesla důkladně vyžíval. 
Jeho vícefázová soustava 
teď byla v perfektně 
provozuschopném stavu 
a kromě různých dalších 
povinností se věnoval 
příjemnému zaměstnání 
– studoval čerstvé noviny 
a vědecké časopisy. Milionář 
a světem obdivovaný génius 
ještě před třicítkou, hledal 
čistokrevný výzkum, po 
němž už dlouho toužil.

Teslovy laboratoře

Kdykoli zpozoroval zajímavý 
elektrický jev, okamžitě se 
vrhl do experimentálního 
výzkumu se stovkami variací. 
Každé takové studium mu 
přineslo hojnost nových 
znalosti,  takže byl na 
základě pozorovaných úkazů 
ihned schopen formulovat 
nové vynálezy a získat nové 
patenty.

Teslovy laboratoře v New 
Yorku měly několik sekcí. 
Celý komplex byl uspořádán 
jako víceúrovňová galerie, 
nabízející prostor všem 
výzkumným a výrobním 
zařízením. V přízemí byly 
strojní dílny, v nichž Tesla 
vytvořil několik svých 
velkých transformátorů 

Teslův příběh zářivé 
energie
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Ničivá tornáda zde historicky existovala a vidíme, že dodnes existují. Jen jsme na ně 
ve svých plánech a představách zapomněli. Kdysi zničilo největší město v Karpat-
ském oblouku, a bylo to jen kousek … 

Na Malé Lateršalje stávalo pra-
věké město, které bylo nej-

větší v celé Karpatské kotlině. Místo 
je plné záhad a nedokončených 
archeologických průzkumů. 
Hradiště na rozloze 14 hektarů 
mělo tři části oddělené terénními 
vlnami. Kamenné hradby kolem hra-
diště byly široké asi 2 metry, vysoké 
přes 3 metry a na koruně zpevněné 
dřevěnou palisádou. Již z prvních 
objevů bylo zřejmé, že šlo o sídlo 
významného panovníka.

První nádvoří za branou bylo 
prázdné, nenašlo se tam téměř nic. 
Možná mělo sloužit jen jako útočiště 
pro obyvatele z okolí. Na druhém 
nádvoří stály domy na umělých tera-
sách vysekaných do svahu. Pravdě-
podobně zde byly příbytky řemesl-
níků, což dokládají archeologické 
nálezy. V třetí části byla akropole, 
sídliště pro privilegované. Vedla do 

ní mimořádně opevněná výstavní 
brána. Podařilo se ji najít ještě se 
stopami po kolech vyježených do 
skalního podkladu. Po obou stra-
nách stály mohutné věže a nedaleké 
oválná bašta. Za kamennou zdí byla 
ještě jedna zeď z dřevěného bed-

nění vyplněného hlínou. Za hrad-
bou stály domy jeden vedle druhého 
asi deset metrů dlouhé a 3,5 metrů 
široké. Ve středu hradiště byly další 
domy na uměle vysekaných tera-
sách. Jeden z domů byl zvláštní, 
měl dvě zkosená křídla s celkovou 

Zánik pravěkého 
města

Historie
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Kolovrat není Slovanský symbol. Tento 
článek se zřejmě osobně dotkne celé řady 
lidí. Připravte se, řeč bude o Slovanech, 
novopohanství, nacionalismu, metalu 
a symbolu, kterému se neřekne jinak než 
„kolovrat“.

Moderní užití „kolovratu“

Poměrně velká část současných 
nacionalistů, novopohanů 
i válečníků se pyšní víceramenným 
vířivým symbolem. Nejčastěji jej 
najdeme vytetovaný na těle, nošený 
jako přívěšek na krku, zpodobněný 
na tričku, na hudebním albu či na 
vojenské nášivce, namalovaný na 
štítu. Tento svastice podobný motiv 
se mezi svými nositeli označuje 
jako „kolovrat“. Novopohané evidují 
neuvěřitelné množství vířivých 
symbolů, kterým přikládají různé 
názvy a významy. Pro jednoduchost 
se zaměříme pouze na více než 
čtyřramenné varianty s patkami 
a libovolným směrem rotace. 
Terminologie však není jednotná 
a často se setkáváme s tvrzením, 
že „kolovrat“ je označením svastiky 
ve slovanských zemích, což není 
historicky pravda.

Novopohanská hnutí

Interpretaci osmiramenného 
„kolovratu“ novopohanovi 21. století 
nejčastěji zprostředkovávají webové 
stránky, které mají z propagace 
finanční profit, například tematické 
internetové obchody. Na zmíněných 
webech se „kolovrat“ vykládá jako 
„panslovanský symbol slovanské 

pohanské víry a symbol 
Slunce“, „starobylý 
svatý symbol našich 
slovanských předků”, 
„symbol rozumného 
člověka, který 
symbolizuje denní hvězdu“či jako 
symbol, který značí „koloběh života, 
vítězství zimy nad létem, vítězství 
noci nad dnem, střídání vlády 
Moreny a Vesny“. Tento odpradávný 
symbol se má rovněž vztahovat 
k bohům slovanského pantheonu 
a k prosperitě. 

Zdá se, že se „kolovrat“ jako 
hlavní symbol slovanské víry 
ustálil v době, kdy se ve východní 
Evropě utvářela novopohanská 
rodnověrská uskupení a vznikla 
poptávka po jednotícím symbolu, 
který by vycházel ze slovanské 
hmotné kultury. Přes to zůstala 
symbolika, stejně jako sama 
hnutí, kterých evidujeme několik 
stovek, roztříštěná a nejednotná, 
neboť jejich členové se rekrutují 
z řad zájemců o esoteriku, lidovou 
kulturu, LARP, historii a tvrdou 
muziku a jen těžko nacházejí 
společnou řeč. V České republice 
se symbol a termín pro „kolovrat“ 
začal objevovat zřejmě až ke 
konci 90. let 20. století a ve větší 
míře se tak muselo dít až po roce 

2000 s rozvojem internetu. Tímto 
způsobem se symbol dostal i do 
sílící scény šermířů, kteří jej začali 
používat na svém vybavení.
Je pochopitelné, že se symbol 
objevuje v řadě produktů, které cílí 
na tuto úzkoprofilově zaměřenou, 
přesto silně rozštěpenou skupinu, 
která může v nejlepším případě čítat 
desítky až stovky tisíc lidí žijících 
ve slovanských zemích. Kolovrat 
tak objevíme na tričkách, čepicích, 
nášivkách, vlajkách, jako přívěšky, 
náušnice, náramky, ale také 
v tvorbě nejrůznějších hudebních 
interpretů různých žánrů: black 
metal, folk metal, thrash metal, folk, 
neo-folk, hard rock a dalších.

Zásadní otázka, kterou si nyní 
musíme položit, nakolik přesné byly 
snahy rodnověrců o rekonstrukci 
původního předkřesťanského 
náboženství, respektive zda 
moderní užití „kolovratu“ odráží 
použití v minulosti. Na tuto odpoví 
následující kapitoly.

Původ symbolu 
„kolovrat“
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Všichni jsme se narodili na této krásné planetě a všichni jsme se narodili svobodní. 
Přesto se nemůžeme svobodně pohybovat po tomto světě a nemůžeme žít tam, kde 
jsme si vybrali. Musíme poslouchat pravidla a zákony, se kterými jsme nesouhlasili, 
když jsme se narodili. Musíme pracovat a platit za základní věci něčím, co nazýváme 
peníze!

Antropolog navrhl dětem 
v jednom africkém kmeni 
hru 

Položil poblíž stromu košík 
s ovocem a řekl dětem, že kdo 
se k němu doběhne jako první, 
sladké plody vyhraje. Když hru 
odstartoval, vzaly se děti navzájem 
za ruce a utíkaly společně, pak si 
spolu sedly a odměnu si rozdělily. 
Když se jich zeptal, proč nikdo 
z nich netoužil získat výhru jen pro 

sebe, odpověděli mu: „UBUNTU, 
jak může být jeden z nás 
šťastný, když jsou všichni ostatní 
smutní?“

„UBUNTU“ v kultuře Xhosa 
znamená: „Jsem, protože jsme“.
Hnutí Ubuntu nemá žádnou 
hierarchii. Komunity se starají sami 
o sebe a nemají žádnou centrální 
vládu, žádné centrální hlupáky 
(politiky), kteří by říkali, co je nutné 
dělat. Netvoří žádné překážky před 

jakýmkoli druhem pokroku. Pro toto 
řešení se zapálilo celosvětově již 
mnoho mozků.

Nejdůležitější věc, kterou 
musíme udělat

Uvědomil jsem si, že dávné 
civilizace žili spokojeně celou dobu 
velmi rozsáhlého období bez peněz! 
To je ta nejdůležitější věc, kterou 
musíme udělat.

Ubuntu: 
Jsem, protože jsme.

Společnost
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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.  

Již několik let se zajímám o tzv. 
vzdušné vitamíny a měřím je. 

Záporné ionty jsou velkým příno-
sem pro vše živé. Mimo mnoho zná-
mých a zdokumentovaných příz-
nivých účinků, posílí hlavně vaši 
imunitu. Koncentrace iontů se měří 
na 1 cm3 (i-/cm3) vzduchu který 
dýcháte. 

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 působení na lid-
ské zdraví a délku života. Záporné 
ionty váží na škodlivé mikroorganismy 
a rozkládají je. Čím více záporných 
iontů, tím příznivější je prostředí pro 
lidi, zvířata a rostliny. 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 lehké, střední a těžké. 
Lehké ionty jsou ionizované mole-
kuly, těžké ionty vznikají absorpcí 
lehkých iontů na částicích prachu, 
kouře či dýmu. Čím více je ovzduší 
znečištěno (prach, polétavé čás-
tice aj.), tím více lehkých záporných 
iontů zaniká a mění se na střední 
a těžké ionty. Počet lehkých iontů je 
ukazatelem čistoty vzduchu. Lehké 

Zdravá místa 6 – 
Spišská Nová Ves 
a Kota zulu 664 Jiří Matějka

Výzkum
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https://iheartintelligence.com/lets-walk-proof-that-normal-walking-can-prolong-your-life-and-reduce-
disease-symptoms/

Studie zjistily, že chůze může 
prodloužit váš život a chůze po 

jídle může udržet všechny druhy 
chronických metabolických poruch 
na uzdě.

Chůze má pro tělo nesmírné 
zdravotní výhody, Studie z let 
2003–2006, jejíž výsledky byly 
zveřejněny teprve nedávno, 
ukazuje, že lidé, kteří denně udělají 
8000 kroků, mají o 51 % nižší riziko 
předčasného umírání než ti, kteří 
denně ušli 4000 kroků.

Odborníci sledovali kumulativní 
účinky chůze a zjistili, že lidé, 
kteří denně ušli 12 000 kroků 
nebo více, měli o 65 % nižší riziko 
předčasného úmrtí.

Sledované osoby (5000 
dobrovolníků) měly po dobu 3 let na 
sobě krokoměry a jejich okolnosti 
smrti vědci bedlivě sledovali.

Začněte hned, žijte déle

Fyzický pohyb je nejlepší způsob, 
jak získat silné a zdravé tělo.
I to nejmenší úsilí při cvičení pro 
vás může být dlouhodobě velkým 
přínosem. Ve výše uvedeném 
výzkumu nebyly kroky provedeny 
najednou, což naznačuje, že 
při mnoha příležitostech nositel 
krokoměru nechodil jen kvůli 
cvičení, ale prostě dělal věci jako 
domácí práce a chodil do obchodu.

Studie také naznačují, že ani 
nemusíte chodit pěšky, abyste 
se dostali do zdravějšího stavu 
a prodloužili si životnost!

Podle výzkumů má přibližně 
60 % obyvatel jedno chronické 
onemocnění, zatímco 40 % může 

mít dvě. Podle odhadů lékařského 
experta Chrise Kressnera se 
náklady na všechny tyto nemoci do 
roku 2040 budou rovnat národnímu 
HDP.

Naštěstí lze těmto chronickým 
onemocněním zabránit nebo je 
zlepšit pouhými procházkami – 
zejména po jídle.

Závěr

Lidé v zemích, jako je Itálie 
a Francie, si osvojili procházky 
po jídle a páry rády chodí přes 
den venku nebo pod pouličním 
osvětlení.

Pokud se vydáte na procházku po 
jídle, zejména po večeři, může to 
výrazně snížit vaše šance na vznik 
kardiovaskulárních chorob.

Další výzkum, který studoval čínské 
diabetiky typu 2, zjistil, že chůze 
na běžícím pásu při 60% maximální 
tepové frekvenci, 20 minut po 

večeři, snížila nárůst hladiny glukózy 
v krvi po jídle a zlepšila způsob, 
jakým byla glukóza regulována po 
dobu 12 hodin po jídle.

V Pákistánské studii měli lidé trpící 
gastro refluxem, kteří se namísto 
sezení rozhodli jít po večeři na 
procházku, mnohem menší riziko 
vzniku příznaků gastro refluxu.

Jiný výzkum zjistil u 64 testovaných 
osob – „účinek rychlé chůze po 
večeři je významný při léčbě nemoci 
ztučnění jater a může celkově 
zlepšit funkci jater“.

Další studie s neméně zapojenými 
lidmi také zjistily velké výhody, 
pokud jde o procházky po večeři.
Na co tedy všichni čekáme? Pojďme 
se projít!

iheartintelligence.com

Článek o důležitosti pohybu 
„Samoléčba pohybem“ vyšel také 
v časopise WM magazín 222/223

Normální chůze vám 
může prodloužit život

Zdraví
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Muslimové rádi říkají, že islám měl obrovský dopad na rozvoj světové vědy. Pokud 
jsou muslimové ve vědě skutečně úspěšní, podívejme se, kolik muslimů získalo 
Nobelovu cenu.

Během středověku skutečně 
přispěli muslimové k rozvoji 

učenosti, díky nim se zachovalo 
mnoho starověkých děl, vývoj probí-

hal v medicíně, matematice, fyzice, 
astronomii.

Ale je to spojeno s islámem? 
Myslím, že ne. Protože pokud by to 
souviselo s islámem, pak dnes musí 
být mezi muslimy mnoho laureátů 
Nobelovy ceny.

Dovolte mi připomenout, že musli-
mové tvoří téměř 25 % světové po-
pulace, což jsou asi 2 miliardy lidí. 
To znamená, že muslimové by měli 
tvořit zhruba čtvrtinu všech laureátů 
Nobelovy ceny.

Kolik z nich jsou 
muslimové?

Za celou historii Nobelovy ceny 
se laureáty stalo 860 lidí. Pouze 
12 z nich jsou muslimové. Pouze 
12 osob.

Navíc 7 z těchto 12 muslimských 
laureátů získalo cenu jako tvůrci 
míru, nikoli jako vědci.

Cena míru

Z 860 nositelů Nobelovy ceny získa-
lo 97 Cenu světového míru. Z těch-
to 97 lidí je 7 muslimů. To zdaleka 
není čtvrtina.

Cena za literaturu

Musíte také odečíst ceny za litera-
turu od 860, protože musíte brát 
v úvahu pouze vědu. V literatuře je 
117 cen. 2 z nich patří muslimům: 
Nagib Mahfuz a Orhan Pamuk. Je 
důležité si uvědomit, že Orhan Pa-
muk se považuje za muslima pouze 
kulturně, nikoli nábožensky. To zna-
mená, že ze 117 laureátů v literatuře 
je 1 muslim.

Kolik muslimů 
obdrželo Nobelovu 
cenu?

Malala Yusufzai je pákistánská 
obránkyně lidských práv. Cenu míru 
obdržela ve věku 17 let.

Úvaha
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TESLŮV PŘÍBĚH ZÁŘIVÉ ENERGIE I.
KOLIK MUSLIMŮ DOSTALO NOBELOVU CENU
PYRAMIDY V CHORVATSKU 02 č. 236

NIKDO NÁM NENAŘIZUJE
CO MÁME PSÁT.
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