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To, co dnes považujeme za moderní medicínu (nebo 
přinejmenším za západní medicínu), má své počátky 
v Řecku a u starého moudrého Hippokrata, jenž se naro-
dil kolem roku 460 před naším 
letopočtem na řeckém ostrově Kós. Texty, jejichž auto-
rem byl buď on sám nebo jeho následovníci, se docho-
valy v souboru označovaném Corpus Hippocraticum (Hi-
ppokratovská sbírka), představujícím kolekci přibližně 
šedesáti lékařských prací.

Ačkoli většina tehdejších léčitelů 
se ve snaze přinést svým pa-

cientům dobro obracela k bohům, 
Hippokratés se spoléhal na to, 
co zjistil sám pomocí vlastních očí 
a uší, případně dotyky svých rukou. 
Především se ale držel toho, co sku-
tečně fungovalo, a to bez ohledu na 
jakékoli teorie či náboženskou víru. 
Právě díky tomu dokázal překročit 
hranici oddělující magii od skutečné 
medicíny.

I velký Hippokratés ale někdy dělal 
věci špatně a dopouštěl se zásad-
ních omylů. Mezi nejpodstatnější 
patřila jeho víra, podle níž měly být 
nemoci způsobeny narušením rov-
nováhy mezi „čtyřmi tělesnými šťá-
vami“ (označoval je „humory” a řadil 
k nim krev, černou žluč, žlutou žluč 
a sliz). Tato teorie měla způsobovat 
trápení lékařům i pacientům až do 
devatenáctého století.

Na následujících řádcích nabízíme 
stručný popis některých starově-
kých představ a praktických postu-
pů, po nichž sahali lidé před Hippo-
kratem i po něm.

Babylon

Položí jej na veřejné náměstí, kde 
k němu přicházejí kolemjdoucí. Ti 
z nich, kteří v minulosti sami trpěli 
stejnou nemocí, mu poradí a do-
poručují mu, aby dělal totéž, co 
se v jejich případě nebo v jiných 
jim známých případech osvědčilo. 
Nikdo nesmí projít kolem toho-
to nemocného člověka mlčky, 
aniž by se jej zeptal, co ho trápí 
(řecký historik Hérodotos, text 
o babylonské medicíně).

Ve starověké Babylonii se 
nemocným buď ulevilo samo, 
anebo zemřeli. Na pomoc ze strany 
medicíny nebo magie nemohli příliš 
spoléhat. Z hliněných tabulek, které 
při požáru ztvrdly na kámen, víme, 
že babylonští šamani (označovaní 
jako asipu) a lékaři (asu) často 
pracovali společně. Zdá se 
nicméně, že šamani se těšili větší 
pozornosti.

Babyloňané věřili, že nemoc může 
způsobit špatné chovám samotného 
pacienta, které popudilo bohy, dé-
mony či jiné bytosti. Asipu se proto 
snažil určit, proč dotyčný onemoc-
něl, a na základě toho předepisoval 
vhodnou léčbu. Informace získával 
například tak, že během cesty 
k domu nemocného sledoval různá 
znamení — třeba to, jak některý 
vepř zvedá ocásek. Jakmile asipu 
dorazil, začal zkoumat osobní život 
pacienta. Podle zlomků textů nale-
zených na tabulkách mohl například 

zjistit, že se nemocný v minulosti 
pohlavně stýkal se svou matkou 
nebo manželkou souseda. Mohl 
rovněž někoho podvádět, když říkal 
ne namísto ano a ano namísto ne. 
Také ho mohla uhranout čaroděj-
nice nebo ho posedl duch zaživa 
pohřbeného člověka.
Aby nemoc zahnal, mohl asipu 
pronášet zaříkávadla a prozpěvovat 
magické popěvky. Někdy namíchal 
do koženého váčku léčivé lektvary, 
do kterých mohl přidat například 

>>

Starověké představy 
o medicíně – I.
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„Pokud bojujete s infekcí a novými viry, pak se nelze zcela zbavit bakterií nebo 
virů, pokud nepoužíváte oba přístroje; krevní elektrizační jednotkou (BG3) spolu 
s magnetickým Pulserem (MPG30)“ 

Dr. Bob Beck

Domnívám se, že jde 
o úžasný průlom 

a nejdůležitější lékařský 
objev za poslední 
desetiletí. Pomocí poznání 
se osvobodíme od nemocí, 
infekce a toxinů.

Věřím, že tyto ověřené informace 
nás mohou navždy zbavit lékařů, 
léčiv všeho druhu, nemocnic 
a známých nevyléčitelných chorob, 
nebo dosud neobjevených. 
Dokonce může vymizet i rakovina, 
pokud obnovíme funkci imunitního 
systému. Zkušenost ukazuje, že 
85 % populace tyto bude nové 
informace ignorovat, nebe se 
jim bránit, protože řešení je příliš 
jednoduché, levné, efektivní 
a revoluční. To také vyžaduje 
převzít odpovědnost za své zdraví. 
Lékařské elity vám nic neřeknou, 
rádi věci tají, protože by to mohlo 
krátit jejich příjmy a uplatnění.

O co jde?

Je vědecky dokázáno, že mírná, 
bezpečná a jednoduchá elektrizace 
neutralizuje všechny bakterie, viry, 
parazity, choroboplodné zárodky, 
plísně a jiné cizí útočníky v krvi. 
Výsledky jsou rychlé, bez vedlejších 
účinků. Lékaři léčí antibiotiky, ale 
jakmile se podaří zabít několik 
zárodků, vyvine se nový rezistentní 
kmen. Elektrizování krve je vhodné 
kombinovat s magnetickými pulsy 
pro stimulaci lymfy a koloidním 
stříbrem pro neutralizaci 
sekundárních a oportunních infekcí. 
Na rozdíl od antibiotik a očkovacích 
látek, je nové řešení účinné.

Jak to funguje?

BG 3 – jemné mikro-proudy 
(funkce BG)

Dospělý člověk má průměrně 6 
litrů krve, ve které přežívají biliony 
nepřátelských bakterií a virů, plus 

jejich mutace. Vaše krev 
normálně obíhá v těle za 
méně než devět minut. 
Po aplikaci elektrod na 
pulsní body (zápěstí, 
obě zápěstí, nohy, 
třísla apod.), vniká přes 
kůži jemný dvoufázový 
elektrický stimul (mikro-
proudy) 50–100 μA 
do proudící krve. To 
způsobí spontánní 
remisi jakékoliv známé, 
neznámé, nebo nové 
choroby.

MPG30 – magnetické 
pulsování

V lymfách, kostech, chrupavkách 
apod. krev necirkuluje. Magnetické 
pulsování lymfy způsobuje 
vytlačování toxinů do krve, kde 
jsou neutralizovány jemnými mikro-
proudy. Tato technika byla vyvinuta 
již v roce 1991. Důvodem, proč 
je tato informace potlačována, 
může být významný úbytek příjmů 
v nemocnicích, farmaceutických 
firmách, u lékařů a ve státním 
neprůhledném systému zdravotní 
péče. Zdravý občan nepřináší žádný 
zisk.

Tato nová informace není a zřejmě 
ani nebude politicky přijatelná, bude 
obecně zpochybňována skeptiky, 
kteří ji nikdy nevyzkoušeli, neboť 
se cítí ohroženi. Vy můžete tyto 
informace použít a „tajně“ léčit 
sebe a své přátele. Nový způsob 
nebude nikdy schválen. Ale stovky 
lidí používající elektrizaci, kteří se 
plně zotavili, jsou důkazem, že to 
funguje! Robert C. Beck, DSC, 
USA.

Dr. Bob Beck, 
jak to funguje

Zdraví
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Podle zprávy z června 
2021, kterou nedávno zve-
řejnilo Národní středisko 
pro data o sněhu a ledu 
(NSIDC), se ukazuje, že led 
na pólech Země ve skuteč-
nosti ROSTE.

Ještě před dvěma lety většina 
mainstreamových médií varo-

valo, že mořské ledovce na jižním 
pólu roztávají úžasnou rychlostí. 
Německý celostátní deník Süddeut-
sche Zeitung v červnu 2019 infor-
moval, že antarktický mořský led 
se „zmenšil o 1,8 milionu kilome-
trů čtverečních“, přičemž napsal: 
„Masivní mizení ledu je úžasné“.
Ikdyž se ukázalo, že je informace 
technicky správná, jde spíš o zaml-
žování a vybírání „třešní“, než o sku-
tečné důkazy klimatického trendu. 
A teď, v roce 2021, když se led 
rychle obnovuje, tytéž prodejná 
masmédia ztichla – což hodně vypo-
vídá …

Masívní úbytek ledu 
není hlášen

Vševědoucí masmédia z ničeho nic 
přestala informovat o stavu ledu na 
jižní polokouli. A je jasné proč:

Mořský led na jižním pólu se 
v letech 2020 a 2021 opět zvýšil, 
a to na úroveň před zhruba 3 dese-
tiletími. Trend posledních 40 let 
(satelitní éra) navíc zůstává trendem 
významného růstu (přibližně 1 % za 
desetiletí).

V roce 2021 se antarktický moř-
ský led skutečně pohybuje vysoko 
nad multidecadálním průměrem (viz 
níže).

Scénář soudného dne 
zmizel, nikoli led

Informace o antarktickém ledovci 
jsou na webu NSIDC dočasně mimo 
provoz, což znamená, že s vámi 
nemohu sdílet působivá data ze 
srpna 2021.

Když se však podíváme na výše uve-
denou grafiku za červen, tak fia-
lová čára procházející hranami 
antarktického ledovcového příkrovu 
je střední ledovou hranou 1981–
2010, pak je všem jasné, že letošní 

rozsah se vysoko nad nor-
mou.

„Antarktický nárůst“ za 
poslední dva roky ukazuje, 
že stále existuje řada přírod-
ních hybných sil, které zůstá-
vají neznámé, píše Die kalte 
Sonne – zdá se, že oceánské 
cykly, jako ENSO, SAM nebo 
Indický oceán, hrají hlavní roli 
ve variabilitě antarktického 
mořského ledu, ne lineárně 
rostoucí CO2.

Antarktické ledovce 
se obnovují

Výzkum
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záření (mimo jiné radiačních půso-
bení). Kromě toho nemůžeme igno-
rovat spoustu nových vědeckých 
prací, které uvádějí obrovský dopad, 
na Beaufort Gyre (Beaufortův oce-
ánský proud) a následně na Golfský 
proud, a celkové klima.

Poslední globální teplo 
vyvolala média

Poslední teplo vyvolané masmédií 
se týká severozápadního Pacifiku. 
MSM tvrdí, že tato vlna veder je plat-
ným vzorkem pro zbytek planety a je 
důkazem globálního oteplování, což 
je prohlášení zjevně nepravdivé.

Podle dat z 15 satelitů NASA/NOAA 
AMSU, které měří každý čtvereční 
centimetr spodní troposféry (kde 
žijeme my lidé), zatímco západní 
pobřeží „hořelo“, průměrná teplota 
Země skutečně klesla pod 30. letou 
hodnotu – na naší planetě bylo 
v roce 1983 tepleji.

Jedná se o značný posun v kli-
matu. Pokles se nezdá být dočas-
ným poklesem pod základní úroveň 
– jak jsme viděli v minulosti (napo-
sledy v roce 2018) – ne, tentokrát 
bude trvalé a známky ochlazení jsou 
všude kolem nás.

Horké a studené vlny jsou pouze 
„počasí“. Nová klimatická data však 
napovídají, že nastává GLOBÁLNÍ 
OCHLAZENÍ.

Připravte se

Nevěřte zpolitizovaným masmédiím, 
sledujte nejnovější fakta, v případě 
potřeby se přestěhujte a pěstujte 
vlastní potraviny …

Kanály sociálních sítí omezují infor-
mace proti globálnímu oteplování 
a všemu co nedopovídá „politic-
kému“ názoru: Twitter maže sledu-
jící, zatímco Facebook označuje pří-
spěvky jako „falešné“, nebo vypíná 
stránky.

Pokud se vám nezávislé infor-
mace v časopise WM magazín líbí, 

zvažte předplatné, které bude vždy 
levnější než výtisky na stáncích. 
Jakkoli můžete, pomozte nám šířit 
nezávislé informace, aby ostatní 
mohli v nadcházejících dobách 
lépe žít … Děkuji. Jiří Matějka, šéf-
redaktor. 

http://wmmagazin.cz/eshop/16-
-predplatne-tistene-verze 

Doplňující informace:
https://en.wikipedia.org/wiki/Per-
centile
https://nsidc.org/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Beau-

fort_
Gyre
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Na světě existují prastaré artefakty lidských lebek z různých materiálů. V naší oblasti 
jsou to například kamenné lebky nevyčíslitelné historické hodnoty.

Na česko-slovenském pomezí 
bylo nalezeno několik kamen-

ných lebek nevyčíslitelné hodnoty. 
Československé lebky zmizely, tak 
jako informace o nich. Zůstal mi jen 
novinový článek z 90. let, s fotkou 
a přibližným popisem místa objevu.

První průzkum terénu

Navštívil jsem jedno z možných míst, 
kde mohly být v 90. letech minu-
lého století nalezeny unikátní „čes-
koslovenské“ kamenné lebky. 
Zatím jsem lebky nehledal, pro-
běhl první orientační průzkum, 
kde místo je, jeho rozloha a jak se 
k němu snadno dostat. Lokalita je 
úžasná a určitě budou nutné další 
průzkumy. Můj první dojem? Skalní 
město u Lidečka vypadá jak rozva-
liny města dávných obrů….

Lidečko v pověstech

O Lidečku se psalo už v roce 1424 
v souvislosti s husitskými válkami 

a králem Zikmundem. Lidečko je 
malebná valašská obec, která se 
schovává v údolí kolem řeky Senice. 
Z jedné strany ji obklopují Vizovické 
vrchy a z druhé Javorníky. Obě 
pohoří jsou významnými přírodními 

lokalitami se spoustou údolíček, 
kopců a kopečků. Javorníky jsou 
navíc součástí Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy.

Nejznámější zajímavostí a dominan-
tou hor kolem Lidečka jsou Čertovy 
skály. Je to 150 m dlouhá a až 25 
m vysoká skalní zeď. Odborníci o ní 
mluví jako o pískovcové lavici, nebo 
stěně schodovitě uspořádaných 
kvádrů. Na první pohled vypadá 
Čertova stěna poskládaná z pravi-
delných kvádrů jako hráz, která se 
kdysi protrhla. Mnozí se domnívají, 
že stěna není přírodního původu, 
ale že byla postavena z uměle vyro-
bených kvádrů. Ve skutečnosti je 
tato „čertova hráz“ dlouhá pět kilo-
metrů a končí na vrcholu Hradiska.

Tam kde se vyskytuje slovo čert, 
určitě existuje stará pověst. O ska-
lách nad Lidečkem je jich hned 
několik. Třeba o sázce mlynářky 
s čertem, o Rozině, která čerta 
odmítla a taky o černokněžníkovi, 

Hledání 
kamenné lebky

Výzkum
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Mexiko, to nejsou jen Mayové 
a pyramidy na Yucatánu, 

ale i Aztékové a Teotihuacán. To 
ovšem není tak přesné, protože 
Teotihuacán tu byl dřív než aztécké 
kmeny. Aztékové jen využily 
existující stavby k vlastním účelům. 
Stejně tak jako si Egypťané 
přivlastnili pyramidy v Gíze. Další 
příklad najdeme v Guatemale, kde 
byla objevena kopie bájného města 
Teotihuacán.

Pyramidy v Gíze 
a Teotihuacán

Název Teotihuacan se překládá 
jako „Město bohů.“ Pokud 
někdo chtěl vzdát holt božstvu, 
obrovské pyramidy byly jistě 
dobrým nápadem. Rozlehlý areál 
přetíná Cesta mrtvých, která vede 
k Pyramide de la Luna (výška 

65 m.), a to kolem 
neméně známé 
Pyramide de la Sol. 
K pyramidě Slunce 
se váže několik 
zajímavých faktů. Tak 
třeba shoda v obsahu 
podstavy Pyramidy 
Slunce, největší 
pyramidy střední 
Ameriky a Velké 
pyramidy v egyptské 
Gíze.

Vrchol Pyramidy 
Slunce se nachází 
ve stejné nadmořské 
výšce, jako vrchol 
Pyramidy Měsíce, 
která je o něco menší, 
nicméně stojí výše. 
Obě pyramidy byly 
pokryty vápencem 
s barevnými výjevy, 

Ztracená pyramida 
v Mexiku

Srovnání stavebních rozměrů Velké pyramidy v Gíze a pyramidy Slunce v Teotihuacánu. 
Obě stavby mají stejnou základnu.

Starý letecký snímek Teotihuacánu. Bylo prázdné místo mezi pyramidou 
Slunce a Měsíce určeno pro stavbu třetí pyramidy?

Historie
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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.

Transformátory

Tesla provozoval systém s magnetickým jiskřištěm při 
vyšších hladinách energie a experimentoval s různými 
délkami impulsů a počtem jejich opakování. Měřil 
tajemný elektrický proud, který z tohoto systému 
zjevně tekl prostorem. Pole zářivé energie se 

projevovala mnohem větší silou, než předtím. V jistých 
vzdálenostech od magnetického jiskřiště se náhle 
projevovaly podivné efekty.

V jednom případě Tesla zpozoroval, že kovové povrchy 
v blízkosti jiskřiště pokryly bílé korónové výboje. 
Zatímco jiskry hravě pobíhaly po kovovém povrchu, 
povšiml si, že se kovové objekty fyzicky pohybují. 
Projevovalo se pnutí a kolébání. Úplně fascinovaný 
Tesla realizoval, že k oběma úkazům dochází 
současně. Zdálo se, že jiskry jsou živé. Pohybující se 
kovové objekty naznačovaly nové motorové účinky. Co 
znamenalo to podivné spojení, ta současnost obou 
úkazů?

Z kovových hrotů a hran vystupovaly se sykotem 
podobným unikání plynu oslnivě bílé koróny. Brzy 
byly všude kolem zařízení rozmístěny plechy kvůli 
pozorování. Tesla okamžitě rozpoznal, že tyto efekty 
nebyly identické s těmi, které vyvolával předtím za 

použití střídavého proudu o vysokém kmitočtu. Nové 
výboje byly bílé, aktivní a mnohem mocnější.

Elektrická reakce s měděnými plechy, tyčemi, válci 
a koulemi umístěnými poblíž primárního impulseru 
přinášela velké množství variant fluidních bílých výbojů. 
Z hran měděných desek vystupovaly kartáče mocných 
výbojů. Objevovaly se v úžasných objemech, syčely 
a divoce jiskřily křížem krážem, především z ostrých 
hrotů. Tesla zkusil měděné kotouče. Zdálo se, že 
budou produkovat stabilnější výboje. Fascinován 
pozoroval zvláštní způsob, jakým tyto bílé výboje 
občas jakoby „závodily“ kolem okraje disku, mísily se 
s ostatními jiskrami a opět se odlučovaly.

Zaznamenával způsoby, jak bílé korony vystupovaly 
z měděných vodičů různých tvarů. Každý tvar 
připravený v blízkosti primáru impulseru nabízel 
charakteristickou distribuci koróny. Shoda tvaru korony 
se specifickou geometrickou formou Teslu velice 
ohromila. Při určitých tvarech kovu měly výboje velmi 
fluidní vzhled. Měděné válce určité velikosti pokryly 
hladké splývající pláště. Byl tím zcela okouzlen. 
Vypadalo to tak, 
jakoby zářivá 
elektřina byla 
aerodynamické 
povahy. 

Mimořádné 
objemy 
bílých výbojů 
produkovaly 
hlavně měděné 
válce. Výboje 
z válců určitých 
velikosti vlastně 
byly větší, než 
slibovalo množství 
aplikované 
energie. Z toho 
vyplývalo, že 
uvnitř válce 

Teslův příběh zářivé 
energie

Výzkum
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dochází k jakési transformaci. To připomínalo 
počáteční pozorování u šoky buzených vedení. 
Dráty, které neexplodovaly, vysílaly značně vyšší, než 
aplikované elektrické napětí. Dosud nepochopil, jak to 
bylo možné a byla tu další ukázka, kdy vodič zdánlivě 
zesiloval aplikovanou energii. Proč se to dělo?

Pomyslel si, že klíč k pochopení toto bizarního 
fenoménu může být nalezen právě zde. Pozoroval 
výboje z měděných válců různých průměrů. Všechny 
ohraničily bílé kartáče výbojů poté, když byly umístěny 
poblíž impulseru nebo přímo v prostoru ohraničeném 
jeho vodivým měděným pásem. 
Výboje byly nejvýraznější, když 
umístil válec uvnitř obvodu 
měděného pásu.

Tesla si povšiml, že bílé pláště 
koróny ve skutečnosti místy 
pokrývají vnější stěnu válce. Tam, 
jak se zdálo, získaly náhle na 
síle aby se následně rozplynuly 
v náhlém výboji udivující délky. 
Tento jev se opakoval u válců 
s kriticky malým objemem. 
Velmi malé válce se chovaly jako tyče, u nichž se 
výboje objevovaly jen na okrajích. Stabilita těchto 
zvláštních plášťových výbojů se měnila s průměrem 

a délkou válce. Tesla zaznamenal, že poblíž impulseru 
neúčinkoval každý válec stejně. Stabilní souvislé 
bílé elektrické pláště se vytvářely jen na válcích se 
specifickým objemem. Když byl moc malý, bylo 
opláštění nesouvislé a nestabilní. Mezi dodávaným 
sledem impulzů a obsahem válce zjevně musela být 
spojitost. Ale co to bylo?

Tesla zkoumal celý rozsah posledních odhalení. 
Impulsy vytvářely zářivý elektrický efekt. Zářivá 
elektřina se mysteriózně šířila prostorem. Její tok se 
soustřeďoval na kovových vodičích a vytvářel bílou 

fluidní korónu. Když byl tvar 
a objem kovových vodičů správný, 
projevila se tato energie stabilní 
bílou korónou o značně větším 
napětí, než dodával impulzní 
generátor. 

Další otázky. 
Další objevy.

Tyče produkovaly jiskry sršící 
z jejich okrajů, ale nebyly tak 
dlouhé, jako u měděných válců. 

Tesla vybral válec, který se choval velmi dobře, 
a udělal v jeho obvodu několik horizontálních „řezů“. 
Naprosto jej překvapilo, když při následujícím testu 

Výzkum
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Staré město vysoko na útesu nedaleko Zagrade je jedním z nejtajemnějších míst 
v Bosně. Dodnes jsou vidět staré schody, terasy a sklepení. Do podzemního města 
vyzdobeného zlatem existoval vstup z nedaleké vesnice. Dodnes je místo odborně 
neprozkoumané. 

Expedice časopisu WM 
magazín a Nový cestovatel 
z.s.

Projíždíme hlubokým kaňonem. 
Cesta je neudržovaná, mosty přes 
řeku jsou poskládané z volně po-
ložených klád. Ve skále vysekané 
tunely jsou tak nízké, že jimi stěží 
projede nákladní auto. Na strmých 
svazích vidíme malé vesnice. Oblo-

ha je blankytně modrá, slunce pálí, 
je horko. Klimatizace v autě jede 
naplno, osvěžení hledáme v chladné 
horské říčce Jasenica.

Zagrade se nachází v centrální 
Bosně, daleko od moderní civi-
lizace. Elektrifikace vesnic zde 
probíhala teprve před dvaceti lety. 
Místní obyvatelé zde žijí a pracují 
tradičním způsobem. Malá políčka 

s ovocem a zeleninou, pastviny pro 
krávy a ovce jsou vidět kolem každé 
usedlosti. 

Klikatou cestou vyjíždíme do ves-
nice Skomorje. Motor expediční 
čtyřkolky řve na plné obrátky. Jsou 
místa, která jen stěží projedete na-
poprvé. Oblaka prachu a hluk moto-
ru přilákal místní ženy, které přeha-
zovaly seno ve stodole. Ptali jsme se 

Ztracené město 
Vrbenac Jiří Matějka

Výzkum
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Průzkum ztraceného města Vrbenac 
bude pokračovat

První expedice časopisu WM magazín splnila 
očekávání. Zjistili jsme základní fakta o ztraceném 
městě, viděli horské vesnice a poznávali obyva-
tele. Druhá expedice bude mnohem náročnější, 
pokusíme se najít cestu do ztraceného města 
Vrbenac, která je dnes zarostlá a nepřístupná.

Jiří Matějka

Cesty a expedice s časopisem WM magazín pořádá Nový cestovatel, 
z.s. (www.novycestovatel.cz)

Výzkum
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Důležité články ze starších čísel časopisu WM magazín 
ke stažení zdarma.

Oficiální geologické datování je k ničemu

Napříč geologickými vrstvami, které se údajně usazovaly 
miliony let, nacházíme nezpochybnitelné důkazy, že to 
nemusí být pravda. Příkladem může být například výbuch 
sopky St. Helens v roce 1980. Za sedm dní vznikly vrstvy 
a usazeniny, které vědci v pohodě datují jako vzniklé před 
desítkami až stovkami miliony lety. Článek „Sedm divů 
kolem hory St. Helens“ najdete v časopise WM maga-
zín č.162/163, které si můžete stáhnout zdarma zde → 
http://wmmagazin.cz/wm-magazin-retro/wm-maga-
zin-162-163.pdf

Nové informace a důkazy k tématu

Velká hra na miliony let
Nedávno jsem zkoumal jeskyni ukrytou v thajském pra-
lese. Měl jsem možnost jít s průvodcem do podzemí až 
do hloubky 200 metrů. Na stěně tunelu je podivný otisk, 
připomínající velkou lidskou postavu. Místní ji nazývají 
„Madonna“. Na tom by nebylo snad až tak nic divného, 
kdyby otisk neprobíhal přes vrstvy vápence a pískovce, 
který se údajně plynule usazovaly stovky milionů let. 
Video Madonna → https://youtu.be/em_uxoU1XoM

Největší hmyz, který kdy existoval, byla obrovská 
vážka 
Největší známý hmyz všech dob byl dravec připomína-
jící vážku. Jmenuje se Meganeura, jejíž otisk jsem viděl na 
stěně thajské jeskyně. Podle oficiální teorie pochází Mega-
neura z období karbonu (před 359 až 60 miliony let). Její 

rozpětí křídel je od 65 cm do více 
než 70 cm. Pravěká vážka byla dravá 
a jejich strava se skládala převážně 
z jiného hmyzu.
O tom, jak hmyz z karbonského 
období, tak narostl, se vedou mezi 
vědci spory. Existuje několik teorií:

1. Hladiny kyslíku a hustota atmosféry
Způsob, jakým je kyslík difuzován tělem hmyzu prostřed-
nictvím jeho tracheálního dýchacího systému, stanoví horní 
hranici velikosti těla, kterou starověký hmyz podle všeho 
zdaleka překonal. Harlé (1911) původně navrhoval, že 
Meganeura mohla létat pro vysoký obsah kyslíku v atmo-
sféře, než je současných 20 %. Tuto teorii kolegové vědci 
původně odmítli, ale v poslední době byla schválena další 
analýzou vztahu mezi možností gigantismu a kyslíkem. 
Pokud je tato hypotéza správná, byl by tento hmyz zrani-
telný vůči klesajícím hladinám kyslíku a v naší současné 
atmosféře by pravděpodobně nemohl přežít. 

Nové výzkumy zjistili, že hmyz dýchá „rychlými cykly kom-
prese a expanze průdušnice“. Analýza energetického 
létání hmyzu a ptáků potvrdila, že jak hladina kyslíku, tak 
hustota vzduchu poskytují horní hranici velikosti.
Vědci se přesto nemůžou dohodnout, protože stejný druh 
žil v období Permu (před 299 až 47 miliony let), kdy byl 
obsah kyslíku již mnohem nižší než v karbonu.

2. Nedostatek predátorů
Další vysvětlení mimořádné velikosti ve srovnání s žijícími 

RETRO – WM 
magazín č. 162-163

Retro
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K vysvětlení této zásady si vystačím s pouhým ozřejměním 
biochemické podstaty potravin a jídla. Řekněme, že 
připravujete smažený špenát na zázvoru a k tomu jako 
přílohu celozrnné ravioli plněné tykví a kořením polité 
rajčatovou omáčkou.

Samotný špenát zde 
představuje učiněný 
roh hojnosti obsahující 
různé chemické složky. 
Částečný seznam toho, 
co se vám dostane do 
úst, pokud sníte špenát, 
je uveden v tabulce.

Jak je patrno, právě 
jste poskytli vašemu 
tělu hromadu živin. 
Kromě této výjimečně 
složité směsi se vám 
dostane dalších tisíců 
a tisíců chemických 
látek, pokud ke špenátu 
přikousnete ravioli 
s rajskou omáčkou. A 
to všechno se spojuje 
různými způsoby 
v každém jednotlivém 
jídle – opravdový 
biochemický zlatý důl.

Jakmile se jídlo spojí se 
slinami a začíná proces 
trávení, je zahájena 
tělesná alchymie. 
Všechny chemické 
látky z potravy 
reagují specifickými 
způsoby mezi sebou a 
s chemickými látkami 
obsaženými v našem 
těle. Je to nekonečně 
složitý proces a je 
vskutku nemožné 
přesně pochopit podstatu jednotlivých interakcí. S největší 
pravděpodobností nikdy přesně nezjistíme, jak to všechno 
funguje dohromady.

Hlavní zpráva je tedy v podstatě následující: Chemické 
látky, které získáváme z potravy, se zapojují do soustav 
chemických reakcí, které spolupracují při vytváření 
dobrého zdraví. Tyto chemické látky jsou pečlivě 
regulovány velmi složitými systémy kontrol uvnitř buněk po 

celém těle. Kontroly rozhodují o osudu jednotlivých živin, 
jejich místu určení, potřebném množství a časovém úseku 
zahájeni chemické reakce.

Naše těla se vyvíjela 
spolu s tímto 
nekonečně složitým 
komplexem reakcí, 
aby, získala maximální 
užitek z přírodních 
potravin. Pošetilci 
mohou roztrubovat 
ctnosti jedné specifické 
živiny či chemické látky, 
ale takové myšlení je 
příliš zjednodušující. 
Naše tělo se naučilo 
jak formou cíleného 
výběru nejlépe těžit 
z chemických látek 
pocházejících z potravy, 
kde jsou uspořádány 
společně. Tento fakt 
je třeba neustále 
zdůrazňovat, protože 
tvoří základ pochopení 
podstaty zdravé výživy.

VITAMÍNOVÉ 
DOPLŇKY NEJSOU 
UNIVERZÁLNÍM 
PROSTŘEDKEM 
PRO DOBRÉ 
ZDRAVÍ

Jelikož výživa funguje 
jako nekonečně 
složitý biochemický 
systém zahrnující 
tisíce chemických 
látek a tisíce jejich 
účinků, je podávání 
samostatných živin ve 

formě doplňků, které by měly nahradit přírodní stravu, 
naprosto nelogické.

Doplňky stravy nevedou k dlouhodobému zdraví, a navíc 
mohou mít neočekávané vedlejší účinky. Ti, kteří na 
doplňky stravy spoléhají, často odkládají prospěšnou a 
trvalou změnu ve stravování. Nebezpečí západního typu 
stravování nelze přemoci pouhou konzumací nutričních 
tablet.

VÝŽIVA 
a potravinové doplňky

Ve výživě platí, že celek 
je víc než součet složek

Zdraví
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TESLŮV PŘÍBĚH ZÁŘIVÉ ENERGIE II.
ANTARKTICKÉ LEDOVCE SE OBNOVUJÍ
VÝŽIVA A POTRAVINOVÉ DOPLŇKY č. 237

NIKDO NÁM NENAŘIZUJE
CO MÁME PSÁT.
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