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Úvod

Jak zpěv ovlivňuje
zdraví
Zpívejte svému zdraví. Léčba zpěvem
má nejen příznivý vliv na emoční stav
člověka, ale přispívá i k jeho uzdravení,
protože jakákoli nemoc vzniká ze
selhání bioenergetických rytmů.
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Zpěv dává tělu „správné“
vibrace, což zvyšuje naši
vitalitu;
Během zpěvu se v lidském
mozku produkují speciální
chemikálie, které nám pomáhají
cítit mír a radost;
Zpěv zlepšuje krevní oběh, má
příznivý vliv na hlasivky, mandle
a četné lymfatické uzliny, což
znamená, že výrazně zvyšuje
lokální imunitu (jinými slovy, jen
málokdy se nachladíme);
Zlepšení prokrvení během
zpěvu vede k aktivaci mozkové
činnosti: začíná pracovat
intenzivněji, paměť se zlepšuje,
jakékoli informace jsou snáze
vnímány;
(pozor, dívky!) zlepšení
prokrvení hlavy jako celku
omlazuje tělo, zlepšuje stav
pokožky;
Zpěv je velmi užitečný pro plicní
onemocnění, protože nejenže
nahrazuje dechová cvičení, ale
také podporuje rozvoj hrudníku,
správné dýchání, což výrazně
snižuje počet exacerbací
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(zhoršených příznaků);
Pravidelným zpěvem ve
sboru (nebo ve škole)
se v těle zvyšuje hladina
imunoglobulinu-A
a hydrokortizonu, což jsou
známky dobré imunity;
V současné době byly vyvinuty
techniky, které léčí koktavost
zpěvem a pomáhají zlepšit
dikci;
zpěv se používá i při boji
s nadváhou: někdy se lidem
s nadváhou nabídne, že když
mají hlad, zazpívají si místo
svačiny dvě nebo tři písničky.

To jsou důvody, proč odborníci
doporučují zpívat alespoň
5 minut denně a přirovnávají zpěv
k fyzickému cvičení.

Terapie zpěvem –
metoda moderní medicíny
Lidé si uvědomují, že jakýkoli druh
umění a kreativity má příznivý vliv
na emocionální stav člověka a jeho
psychiku. Odborníci proto ve své
praxi často používají tanec, kresbu,
zpěv … Léčba zpěvem má nejen
příznivý vliv na emoční stav člověka,
ale přispívá i k jeho uzdravení,
protože jakákoli nemoc podle vědců
vzniká ze selhání bioenergetických
rytmů.
Každý z našich vnitřních orgánů
má svůj vlastní hlas, vlastní
vibrace. V nemocných orgánech
se vibrace mění. Když člověk
zpívá, extrahované zvuky jsou
absorbovány vnitřními orgány
téměř o 80 % lépe, uvedou je
do harmonických vibrací, aktivují

a zlepšují jejich práci, zejména
nervový, imunitní a kardiovaskulární
systém, a pouze 20 % zvuků jde do
vnějšího prostoru.

Hlasové tóny a podtóny
V laboratoři neverbální komunikace
v Psychologickém ústavu Ruské
akademie věd bylo zjištěno, že
hudební zvuk hlasu se skládá
ze základního tónu a podtónu,
tj. různé podtóny. Díky tónům
a podtextu hlasu člověk předává
své emoce. Vědci poznamenali,
že při vyjadřování radosti jsou
podtóny hlasu harmonické a ve
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Výzkum
Iontový certifikát:
RD Týnec nad Labem
Jiří Matějka
Použité materiály a povrchy
Rodinný dům stojí na velkém
pozemku v okrajové části zástavby.
Konstrukce domu je dřevěná,
tepelná izolace je polystyren
a omítky tenkovrstvé. Dům má
v místnostech rozvody z centrální
klimatizace a rekuperace, která byla
při měření v provozu.
Důležité je zjistit elektrické
vlastnosti εr povrchových materiálů.
V rodinném domě jsou tyto
materiály:

Hodnota nad 1.000 i-/cm3 se
považuje za významný zdravotní
přínos. Při výstavbě nebo
rekonstrukci je vhodné zjistit
koncentraci vzdušných iontů před
zahájením a po ukončení prací.

materiálů, nemohou škodlivé
mikroorganizmy dlouho přežívat.
Účelem měření bylo zjistit, jestli
může klimatizace s rekuperací
vzduchu ovlivnit vnitřní prostředí
domu.

Iontový test
rodinného domu

Průběh iontového testu

Na požádání majitelů domu jsem
provedl dvě měření záporných
iontů ve vnitřních místnostech
RD u Týnce nad Labem. První
měření se uskutečnilo 03/2021
a druhé 10/2021.

Součástí měření je zjištění
koncentrace vzdušných kyslíkových
iontů v místnostech. Měření
obsahuje hodnoty záporných
a kladných iontů, výsledný
koeficient, vlhkost vzduchu a úroveň
ionizace.










Podlaha: dřevěná – εr 8
Podlaha: keramická – εr 6-7
Stěny: sádrokarton – εr 5-8
Stěny: dřevěný obklad – εr 5-6
Strop: sádrokarton – εr 5-8
Omítky: tenkovrstvé – εr 4
Okna a dveře: dřevěná – εr 15
Tepelná izolace: polystryren –εr
2-3

V rodinném domě jsou různé
povrchy, které více či méně vybíjejí
vzdušné záporné ionty. Doporučená
minimální hodnota povrchových
materiálů je εr 7.

V interiéru dnes trávíme 90 % svého
času a vzduch v místnosti, kde se
právě nacházíme, ovlivňuje náš
psychický i fyzický stav. Čím vyšší je
koncentrace iontů ve vzduchu, tím
je vzduch čerstvější a každému se
lépe dýchá.
Vysoká koncentrace vzdušných
záporných iontů neutralizuje
viry, bakterie a houby, což
prospívá nejenom lidem, ale také
výrobkům z přírodních materiálů.
V přikrývkách, matracích,
polštářích, závěsech, kobercích
apod., vyrobených z přírodních
4
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Výzkum

Vydání Protokolu
a doporučení
První měření: V rodinném domě
jsou poměrně nízké hodnoty
vzdušných záporných iontů,
což potvrzuje výsledný iontový
koeficient. Skladba použitých
povrchů (podlahy, stěny, strop)
nevyžaduje další velké úpravy.
Doporučuji použít malby a nátěry,
které zvyšují počet zdraví
prospěšných iontů ve vzduchu.
Doporučuji časté větrání, a v co
nejnižší míře používat klimatizaci.
Zánik (vybíjení) záporných iontů
způsobuje centrální klimatizace
s rekuperací vzduchu.
Druhé měření: V rodinném domě
je velmi příznivý poměr vzdušných
záporných a kladných iontů,
což potvrzuje výsledný iontový
koeficient.
Na základě výsledků měření
byl vystaven Protokol o měření
vzdušných kyslíkových
záporných iontů.
6

Závěrem
Lidé kdysi žili v čisté přírodě
s vysokou koncentrací vzdušných
vitamínů než máme dnes. Pokud
by se provedly potřebné úpravy
v domech, ušetřilo by se až 30 %
nákladů na zdravotnictví.
Existují způsoby, jak udržet vyšší
koncentraci záporných iontů
v postavených bytech a domech.
Nejlepší rozhodnutí však je,
realizovat tzv. „iontové aplikace“
již při výstavbě rodinného domu.
V současné době jsem realizoval
„iontové aplikace“ při rekonstrukci
jednoho staršího domu u Bučovic
a při výstavbě nového domu
na Blanensku. Více informací
najdete na našem webu: www.
iontovydum.info, nebo v časopise
WM magazín.cz. Vzdušné
záporné ionty vznikají přirozeně
nebo jsou vyrobeny uměle (tzv.
el. ionizátory apod.). Přirozeně
vzniklé ionty dokáže lidský
organizmus vstřebat a využít pro

svůj prospěch, na rozdíl od uměle
vyráběných záporných iontů, které
organizmus nedokáže vstřebat
(proto jsou ionizátory dobré jen
jako čističky vzduchu).
Měření provedl a protokol
vydal Jiří Matějka – stavební
poradce.
Více informací najdete na webové
stránce http://iontovydum.info/
category/certifikat.
http://www.iontovydum.info/
http://www.wmmagazin.cz/
stavebni-poradce/
http://www.wmmagazin.cz/
zdrave-bydleni/
Pokud uvažujete o změně
prostředí, ve kterém žijete,
kontaktujte nás. Navrhnu vám
optimální řešení a cenovou
nabídku.
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Historie

Starověké představy
o medicíně – II.
To, co dnes považujeme za moderní medicínu (nebo přinejmenším za západní
medicínu), má své počátky v Řecku a u starého moudrého Hippokrata, jenž se
narodil kolem roku 460 před naším letopočtem na řeckém ostrově Kós. Texty,
jejichž autorem byl buď on sám nebo jeho následovníci, se dochovaly v souboru
označovaném Corpus Hippocraticum (Hippokratovská sbírka), představujícím kolekci
přibližně šedesáti lékařských prací.

A

čkoli většina tehdejších
léčitelů se ve snaze přinést
svým pacientům 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 skutečně fungovalo, a to
bez ohledu na jakékoli teorie či
náboženskou víru. Právě díky tomu
dokázal překročit hranici oddělující
magii od skutečné medicíny.
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Elektroléčba
Tisíce let před vynálezem baterií se
radilo lidem trpícím silnými bolestmi
hlavy, aby si stoupli na elektrického
úhoře nebo elektrického rejnoka.
Tato léčba byla natolik dobře
známá, že Platón, kterého zase
jednou doběhl jeho učitel Sokrates,
si zažertoval:
Svým vzhledem i tím, jakou moc
máš nad druhými, mi připomínáš
elektrického rejnoka, který dokáže
ochromit každého, kdo se dostane
do jeho blízkosti a dotkne se ho

stejně jako jsi ochromil mne…
Nevím, jak bych ti měl odpovědět.
V případě vážnějších zranění
hlavy a zlomenin lebky používal
Hippokratés trepanaci. Zatímco
pacient seděl zpříma na židli,
Hippokratés mu provrtával nebo
prosekával lebku. Nástroje se
během uvedených zákroků tak
rozpálily, že bylo třeba mít po ruce
kbelík se studenou vodou. Cílem
bylo očistit úlomky kosti a zasadit
je zpátky na původní místo. Vše
se pak slepilo černým inkoustem
nebo holubí krví. Často se podařilo
7

Zdraví

Rozdíl mezi magnetickou terapií a pulzní terapií
Magnetická terapie je obecný termín
pro dvě terapeutické metody. Základní
myšlenkou magnetoterapie je stimulace
nemocných buněk těla pro zmírnění
bolesti.

pro domácí použití, i pro lékaře. Pro léčbu bolestí je
nutné mít magnetickou hlavici, co nejblíže těla, v místě
problému. Pro omlazující účinky, nebo všeobecné
prevence těla, posílení imunitního systému se pulzní
magnetická cívka umístí nad solar plexus.

Magnetická terapie se statickými magnety existuje
v různých formách, např. jako samolepicí proužky,
blokové magnety, magnetická matrace a přikrývky,
vložky do bot, nebo magnetické šperky. Bohužel,
mnoho z těchto zdravotních tvrzení jsou nepodložená.
Investice do magnetického výrobku může být
nesmyslná, pokud vezmeme v úvahu velmi malé účinky
například magnetických náramků a náušnic.

Magnetická terapie může odstranit bolesti, zlepšuje
imunitní systém, normalizuje tělesné funkce, a je určena
také pro preventivní účely. Výkon MPG30 – 10 cm od
přístroje bylo naměřeno 100 militesla.

Dr. Dochtor – video: https://www.youtube.com/
watch?v=oQ2I9DauRLo
Výrobce zařízení: www.becktechnology.cz

Pulzní magnetoterapie
je ideálním řešením
Pokud hledáte efektivní alternativní terapii pro zmírnění
s bolesti a omlazení těla, pulzní magnetická terapie by
mohla být správným řešením.
Pulzní magnetoterapie je známá víc jak 30 let. Účinnost
tohoto řízení potvrdilo mnoho let praxe u tisíců
lékařů v Evropě a na jiných kontinentech. Pulzní
magnetoterapie není používána pouze pro zmírnění
bolesti, je také úspěšnou metodou jak omladit a posílit
tělo přirozenou cestou.
Velmi praktický terapeutický přístroj je nový magnetický
pulser MPG30. Je to ideální terapeutický přístroj
WM MAGAZÍN 238 (10-2021)
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Výzkum
Ovlivňování
obyčejné vody
V

oda je tekutina, bez které by život
nemohl existovat. Energetických
impulsů schopných měnit strukturu
vody je celá řada. Světlo jako
elektromagnetické vlnění, akustická
energie, teplota, tlak, kinetická energie
a nově jsou to elektromagnetické pulsy.

magnetickou pulzní frekvenci 7,8 Hz. Lidské tělo obsahuje
70% tekutin. Moderní způsob života tuto přirozenou frekvenci zvyšuje (mobily, wifi, stress, disharmonie bytí), tím se
mění vlastnost „tekutin“i nás samotných. Existují různé způsoby jak vodu a tekutiny přirozeně zharmonizovat. Na pár
chvil postačí snad jen vlídné slovo, ale síla slova není všelék,nemá potřebný výkon.

Včelí voda
Polarita vody
Chemický vzorec vody je H20, což znamená, že obsahuje
dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Vodíkové atomy
sestávají pouze z jednoho elektronu, zatímco atom kyslíku má 6 valenčních elektronů. Protože kyslík má ve svém
valenčním obalu 6 elektronů, sdílí elektron s každým atomem vodíku. Tímto způsobem jsou ve 2 orbitech ponechány 4 nespojené elektrony. Tyto propojené a nespojené elektronové páry kolem kyslíku mají tvar čtyřstěnného
krystalu. Podobný tvar má křemíkový krystal SiO2, který se
používá pro přenos informací.
Oba atomy kyslíku a vodíku mají různou elektronegativitu
(vodík 2,1, kyslík 3,5). Kyslík je více elektronegativní než
vodík, proto se hustota elektronů posouvá směrem ke kyslíku. To je důvod proč je voda citlivá na elektromagnetické
pulzní oscilace.

Ovlivňování vlastností vody
Voda je životně důležitá tekutina, která má unikátní vlastnosti, dané svým prostorovým uspořádáním. Tekutina je
také krev, déšť, míza stromů, nebo šťávy z plodů. Život na
naší planetě je přirozeně nastaven na harmonickou elektro-

Známé je ovlivňování vody působením včel. Včela obsahuje až milion krystalků magnetitu, vytváří magnetické pole
a přenáší elektrostatický náboj. Víření vzduchu způsobené
křídly včel rozptyluje elektricky nabité částice do okolí. Se
vzdáleností od úlu se úroveň statického náboje snižuje.
Včelí voda se získává umístěním nádoby s vodou do úlu,
kde na ni působí energie včel. Voda změní mezimolekulární vazby a tím i své vlastnosti. Jsou popsány případy snížení glykemie u diabetu, zlepšení tělesné kondice, kožních
defektů, zažívacích potíží, ústup bolestí kloubů a páteře.
Pokud nemáte poblíž včelí úl, nebo je prosinec, máte
smůlu.

Živá, mrtvá, diamantová…
Jsou známy různé metody a zařízení, která pracují s vodou.
Pojmy jako pí-voda, diamantová voda, levitovaná voda,
granderova voda, živá a mrtvá voda, atd. jsou známé už
dlouhou dobu a příznivé působení energeticky upravených
vod vyzkoušelo mnoho uživatelů. Není bohužel jasné, kolik
takto upravené x-vody musíte vypít. Někteří výrobci uvádějí, že kapkou x-vody do dvoudecáku, získá dodaná voda
z kohoutku, stejné léčivé vlastnosti. Zamyslete se.
Doporučuje se - člověk by měl vypít 2 l vody
denně. To je 730 litrů za rok. Kolik je pouhá 3%
kapka replikované x-vody v litrech za rok? Vychází
to na 21 litrů x-vody za rok. Při ceně minimálně
10 EUR za dvoudecák x-vody, to je hodně velká
suma. To není dobrá, ani přirozeně harmonická
investice.

Fyzicky nezměřitelné
Známé jsou úpravy vody magnetováním statickými
magnety, spinování, použití minerálů, barev, různých tvarových zářičů fungujících na principu pránické energie, orgonu, čchi, pyramid, šamanismu, nebo tachyonu.
Statické magnety, spinování prstem, barvy
a minerály, vyzařují neměřitelnou energii. Energii
z univerza umíme změřit. Jsou to měřitelné harmonické frekvence 7,8 Hz.
12
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Výzkum

Teslův příběh zářivé
energie
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.
Proud plynoucí prostorem
Nejvyšší důležitost mělo pochopení analogie mezi
impulsy vyvolávanými elektrickými efekty a chováním
plynů pod vysokým tlakem. Plynný aspekt impulsního
elektrického záření patrně patří k nejvíce matoucím
stránkám nové energie. Ti, kteří vyhledávali každou
Teslovu přednášku, si byli velice dobře vědomi, že
objevil úplně nový druh elektřiny.
Platnost vědeckých pravidel, která formuloval Johann
von Goethe, si Tesla uvědomil už za studentských
let. Jedním z nich je ochrana a rozšiřování všech
přirozených aktivit. Goethe předpokládal, že pokud
budou v průběhu experimentu zachovány přirozené
podmínky, pak bude sama příroda v nejlepším postavení
k tomu, aby pozornému pozorovateli vyjevila další
přidružené jevy.
Tesla rozpoznal, že jeho náhodný objev impulsů
znamená úplný odklon od vícefázového střídavého
proudu. Poprvé od doby, kdy vtělil svou originální
vizi o víru energie do návrhu elektrických motorů
a generátorů, si začal uvědomovat, že to nebylo její
primární sdělení. V duchu názoru, který vyjádřil Goethe,
nabízel vícefázový zdroj velmi nepřirozenou formu
energie.

jednosměrný. Záměry jsou rovněž impulsy.
Jednosměrný tok záměrů se jeví jako impulsy. Motivace
pocházejí z projevu nenadálých tužeb. Iniciující impulsy
jsou pak zjevně naplněny formou akce.
Tesla chtěl pochopit, odkud pochází tato „motivující
síla“ a kam směřuje poté, kdy se projeví v akci. Při
tom všem reprezentoval velice podivuhodný stereotyp
viktoriánského přírodního filozofa. Ve vědeckých
záležitostech sledoval tento směr uvažování až do
konce. Ti, kteří studovali jeho oznámení, rozpoznali jeho
metafyzické založení, které se stalo základem u všech
jeho pozdějších vědeckých bádání.
Tesla pozoroval úžasnou „koordinaci“ nových
fenoménů, jenž, jak se zdálo, před ním každodenně
demonstrovaly nové technologické potenciály. Tato
podivuhodná synchronicita, tento vír, odhalil jeho novou
šťastnou pozici v přírodě. Jakoby nějakým způsobem
„zlomil“ jeho fixaci k nepřirozenému… k polyfázi…
a opět ho vrátil k přírodě. Impulsy. Mohlo by být, že
indukcí elektrických impulsů vyzval k akci ostatní
charakteristické impulsy přírody? Vytvořil se metafyzický
vír, do nějž teď proudily všechny impulsní přírodní
fenomény? Bylo tohle to pravé poselství západu slunce,
které se ho zmocnilo před mnoha lety v Budapešti? Byla
snad stimulem základní přírodní energie elektřina?

Přirozený svět impulsů
Co je elektřina?
Přirozená aktivita je prosáklá impulsy, ne půlperiodami.
Přirozenou aktivitu spouští primární podnět či impuls.
Příroda je zaplavena podněty všeho druhu. Všechny
přesuny přírodní energie probíhají formou impulsů, od
blesku po nervovou činnost. Tesla věděl, že přirozený
svět je plný impulsů. Ale podstatnější bylo to, že viděl
impulsy zaplavující metafyzický svět.
Nevyzpytatelný tok myšlenek během konverzace
probíhá jako sekvence řízených impulsů v prostoru.
Ačkoli netečný vzduch vibruje v alternacích
s pronesenými zvuky, tok myšlenek zůstává
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Viktoriánská věda si nebyla úplně jistá tím, co elektřina
je, protože s tímto termínem bylo sdruženo velké
množství atributů. Přírodní filozofové sedmnáctého
a osmnáctého století se o vlastnostech elektřiny
a silách magnetu jen dohadovali. Gilbert a Descartes
sdíleli přesvědčení, že tyto síly jsou jakousi zvláštní
odrůdou „toku náboje“, proudy vyzařované do prostoru
pohybující se po pevně vymezených liniích. Někteří
považovali elektromagnetické síly za „neviditelné
aktinické paprsky“, které později zčásti prokázal Karl
von Reichenbach.
WM MAGAZÍN 238 (10-2021)
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Cesta za mamutem
na Krétě

Jiří Matějka

Podle paleontologů z londýnského Přírodovědného muzea nepatří fosilní pozůstatky
slonovi, ale trpasličímu mamutovi, který žil ve středomoří ještě před 3000 lety.

N

ejde o nový nález, ale o nový
pohled na fosilii nalezenou ve
Středomoří již v roce 1904. Britští
vědci, Victoria Herridge a Adrian
Lister, publikovali v odborném
časopisu Proceedings of the Royal
Society článek, v němž uvádějí na
pravou míru dlouholetý spor o tom,
čeho že to pozůstatky vlastně jsou.
Mělo se zato, že zvířete
o hmotnosti 300 kg, jenž patřilo
k zakrslé formě savce jménem
Palaeoloxodon antiquus,
pravěkého slona s rovnými kly.
Podobné nálezy miniaturních slonůmamutů jsou totiž známy i z dalších
středomořských ostrovů – Sicílie,
Kypru a Malty.

WM MAGAZÍN 238 (10-2021)

Konkrétně v případě krétského
nálezu nejde o potomka pravěkého
slona, nýbrž o příslušníka rodiny
mamutů. K takovému závěru
dospěli vědci díky zachovalé
stoličce, kterou porovnali se
staršími pozůstatky tří mamutích
druhů Mammuthus rumanus, M.
meridionalis a M. Trogontherii.
Ti všichni se, stejně jako „sloní“
druh P. Antiquus, kdysi po
Evropě potulovali.
Slona z příbuznosti vyloučilo
utváření stoličky. Zuby rostou tak
trochu jako letokruhy na stromě.
V případě slonů a mamutů se ale
rozdílně tvarují a sklovina na jejich
zubech vytváří specifické zřasení.
Je tak originální, že u fosilních

druhů slouží k jejich identifikaci.
Proto také vědecká jména celé
řady vyhynulých chobotnatců končí
na -odon, což v překladu znamená
zub. Podobnost zřasených
„letokruhů“ na nalezeném zubu
z Kréty s mamutími nenechala
vědce na pochybách – jde
o mamuta.

Výprava na Krétu
Vypravil jsem se na ostrov Kréta
s cílem najít místo, kde byly
objeveny fosilie mini-mamuta. Na
svých cestách jsem již viděl jednu
kostru mini-mamuta vystavenou
v soukromém muzeu na Maltě
(s již neplatným popisem, že jde
o sloní mládě). To byl důvod, proč
19
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mám v plánu vidět a najít dalšího,
tentokrát na Krétě. A taky mě
fascinuje nijak a ničím nepodložená
argumentace historiků, kteří
s klidem datují objev na Krétě do
období 800 tisíc až 3 tisíce let (?).
To jako stovky tisíc let byla naše
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planeta v klidu a bez vývoje? Na
Maltě uvádějí dokonce 1 milion
let. Odbornému datování nelze
věřit a je vymyšlené. Historici,
geologové a paleontologové jsou
profese, kde můžete bez studu
a postihů tvrdit cokoliv.

Dlouho jsem se snažil podle staré
mapy najít, kde byl krétský minimamut objeven. Po dlouhém
pátrání a čtení studií jsem našel,
kde to místo je.
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Výzkum

Bosenské údolí
pyramid

Po delší pauze způsobené
„podivnou pandemií“,
jsme společně s přáteli
navštívili Bosenské
údolí pyramid. Naše
první zastávka byla
u kamenných koulí
v Zavidoviči.
Kamenné koule
Největší evropské nálezy
kamenných koulí jsou v Bosně.
Po sesuvu půdy byly objeveny
v Zavidoviči kamenné koule, které
jsou tvrdší a pevnější než okolní
hornina.
Přesto že jsou ze stejného materiálu
(uhličitanové usazeniny), obsahují
kamenné koule navíc několik
stopových prvků navíc – mangan
a křemen. Obsah vzácných prvků
jim dodává pevnost. V Zavidoviči
existuje největší a nejtěžší kamenné
koule na světě.
24

Vyzkoušeli jsme, jak kamenné koule
působí na živý organizmus. Osobní
pocity a dojmy byly různé, od pocitu
vyrovnanosti, uklidnění, harmonie
až po návaly nervozity a úzkosti.
Provedl jsem odborné měření životní
energie speciálním přístrojem, které
potvrdilo, že pobyt u kamenných
koulí příznivě působí na vše živé.
Výsledky měření můžete vidět na
grafu.

Bosenské termální vody
Cesto do Visoka, místa našeho
pobytu, jsme navštívili přírodní
termální bazény. Horká voda vytéká
z nedaleké hory a je svedena do
čtyř menších a jednoho velkého
bazénu. V době nedávného
balkánského konfliktu se zde léčili
ranění vojáci.
Obvazy si polévali vodou, která
urychlovala hojení ran. Podle
místního majitele má zdejší voda
antiseptické účinky a příznivě

působí na zažívací ústrojí –
žaludeční vředy, zácpy a střevní
problémy.
Tyto unikátní termální vody
navštěvujeme pravidelně při každé
návštěvě bosenského údolí pyramid
ji od roku 2013.

Muzeum Nadace bosenská
pyramida Slunce
Nadace vybudovala muzeum,
kde jsou vystaveny nejzajímavější
nálezy z bosenského údolí pyramid.
V muzeu najdete mimo jiné,
výsledky měření hladiny glukózy
v cukru, kterou prováděl časopis
WM magazín. Již po hodinovém
pobytu v labyrintu Ravne dochází
ke snížení hodnot. Při opakovaném
pobytu obsah cukru v krvi významně
klesá. V muzeu je také uložen
originál kovového artefaktu, který
jsem objevil v podzemní tunelu pod
pyramidou Slunce v hloubce 180 m.
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Pyramida Slunce
V roce 2005 objevil Dr. S.
Osmanagich u města Visoko
(Bosna) pyramidy Pyramida Slunce,
s výškou 220 metrů a délkou
stran víc jak 360 metrů, je největší
na světě. Strany jsou obloženy
uměle vyrobenými bloky, což
ukazuje na přítomnost neznámé
civilizace. Pyramida je pokryta
hlínou a vegetací, proto zůstala až
do současnosti bez povšimnutí.
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Pravoúhlé konstrukční bloky byly
uměle vyrobeny před 29.000 lety
bez použití cementu. Bloky jsou
nenasákavé, mají řádově vyšší
pevnost než moderní beton, proto
se dochovaly dodnes.
Z vrcholu pyramidy Slunce proudí
energetický paprsek 28 kHz. Před
lety jsme prováděli vlastní kontrolní
měření, které potvrdilo přítomnost
paprsku o průměru 4 metry

s energií 28 kHz. Na vrcholu
pyramidy jsou místa, kde proudí
nepravidelná pulsní energie 35 kHz
až 56 kHz, kterou někteří nazývají
„dech pyramidy“.
Na vrcholu pyramidy Slunce stával
Stari Grad, kdysi významné kulturní
centrum. Po vpádu Turků byl Stari
Grad opuštěn.
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Podivná civilizace
našeho století
Hitlerův fantastický vesmír
„To, čemu říkáme historie, myslím ono odvíjení říší, bitev,
politických revolucí, dat většinou krvavých, je to opravdu
historie? Přiznávám se vám, že tomu nevěřím a že se mi stává,
když se dívám do školních příruček, že z nich v duchu vyškrtám
dobrou čtvrtinu… Pravá historie není historií posouvání hranic.
Je to historie civilizace. A civilizace, to je na jedné straně pokrok
techniky a na druhé straně pokrok duchovnosti…“
(René Grousset)
„Jestliže naše generace“, říká
jeden mladý historik, „zamýšlí jasně
prozkoumat minulost, pak musí
nejdříve strhnout masky, pod nimiž
zůstávají nepoznáni strůjci naší
historie…“
Od Aristarcha ze Samu po hvězdáře
roku 1900 potřebovalo lidstvo 22
století, aby vypočetlo přibližnou
vzdálenost Země od Slunce:
149 400 000 kilometrů. A přitom
by stačilo násobit miliardou výšku
Cheopsovy pyramidy, postavené
podle vědců 2 900 let př.n.l.
Dnes víme, že stavitelé uložili do
pyramid výsledky vědy, jejíž původ
a metody neznáme. Shledáváme se
tam s Ludolfovým číslem a přesným
výpočtem délky slunečního roku,
s poloměrem a vahou země, se
zákonem precese jarního bodu,
s hodnotou jednoho délkového
stupně, s přesným severním
směrem a snad s mnoha jinými,
doposud nerozluštěnými daty.
Odkud pocházejí tyto znalosti? Jak
k nim stavitelé dospěli, nebo jak je
přejali a od koho? Stavba pyramid
svědčí o zvládnutí techniky, která
nám zůstává zcela nepochopitelná.
Nenašel se žádný přístroj
umožňující tak exaktní vědecké
výpočty, ani stopy svědčící o jakési
vyspělé technologii. V pyramidách
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nebyly nalezeny žádné písemné
záznamy. Skeptici tvrdí, že ve stavbě
zakomponované matematické
vzorce a vztahy jsou pouhé shody
okolností. Podle nich nám nezbývá
nic jiného, než uvěřit, že dávní
architekti a designéři dali vytěžit,
převézt, vyzdobit, zdvihnout a usadit
na půl milimetru přesně a podle
měr, které jim v náhodné inspiraci
prolétly hlavou, 2 600 000 kvádrů
velké pyramidy jen proto, aby
uspokojili megalomanii svých králů.
To vše údajně zvládli nádeníci
pracující s kousky dřeva a s pilami
vhodnými nanejvýš k řezání lepenky,
a přitom si vzájemně nešlapali na
nohy…
O této i jiných stavbách starých
nejméně pět tisíc let nevíme
téměř nic. Víme však, že bádání
o těchto věcech byla prováděna
lidmi, pro něž je moderní
civilizace jedinou možnou
technickou civilizací.
A když vycházejí z tohoto kritéria,
pak si musejí představovat buď
„boží pomoc“, anebo kolosální
a bizarní mravenčí práci. Je však
možné, že myšlení dávných
projektantů bylo zcela odlišné od
našeho. Mohli používat obdobných
technik, jako jsou naše, ale také
technik naprosto odlišných. Je
možné, že jejich mocná věda
a technologie, která úplně zmizela

se světem faraónů přinesla jiná
řešení, než jsou ta naše. Jistě. Dá
se jen těžko uvěřit, že by nějaká
civilizace mohla zaniknout, úplně
zmizet. Ještě těžší je věřit, že by
se mohla lišit od naší civilizace tak,
že máme potíže ji jako takovou
rozpoznat. A přece!…

Několik let
v absolutním jinde
Když 8.května 1945 skončila
poslední světová válka, začaly
poraženým Německem okamžitě
projíždět pátrací mise. Jejich zpráva
obsahuje tři sta stran a doslova
šokovala celý svět. Německo
se oddělilo od okolního světa už
v roce 1933 a jeho technický
vývoj šel po dvanáct let podivně
odlišnými cestami. I když Němci byli
pozadu v oblasti atomové bomby,
připravili obrovské rakety, jimiž
se nevyrovnalo nic v Americe ani
v Rusku. Rakety, s nimiž chtěl jejich
konstruktér doletět až na Měsíc.
Neznali radar, ale zkonstruovali
detektory infračervených paprsků,
jež byly stejně účinné. Nevynalezli
sice silikon, ale rozvinuli zcela
novou organickou chemii. Za těmito
radikálními rozdíly v technické
oblasti, byly ještě propastnější
filosofické rozdíly… Odmítli relativitu
a zčásti pomíjeli i kvantovou
teorii. Nad jejich kosmologií by se
spojenečtí astrofyzikové byli zděsili.
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Byla to teze o věčném ledu, podle
níž planety a hvězdy byly kusy ledu
vznášející se v prostoru.

Měsíc, Mars a Venuši …
Hitlerova, Almanzarova a mnohé jiné
říše se zhroutily v krvi a ohni.

Jestliže se mohla německá věda za
dvanáct let takto propastně odlišit
od okolního západního světa, přes
možnosti výměny a sdělování, co
si pak myslet o civilizacích, které
se mohly vyvinout v minulosti? Do
jaké míry jsou naši archeologové
kvalifikováni k tomu, aby byli
schopni posoudit stav a úroveň věd,
technik, filosofie a znalostí Mayů či
Khmérů?

Cortéz s úžasem pozoroval, že
Aztékové jsou stejně civilizovaní
jako Španělé. Dnes víme, že žili
ze zbytků vyšší kultury Toltéků.
Toltékové prý postavili sluneční

zjednodušuje a omezuje výstroj, až
se stává téměř neviditelnou.
„Je možné, že naše civilizace je
výsledkem dlouhého úsilí, abychom
ze strojů vytěžili schopnosti, které
ovládal dávný člověk: sdělovat na
dálku, vznášet se
ve vzduchu, uvolňovat energii
hmoty, rušit tíži atd. Je možné, že si
na konci svých objevů všimneme, že
tyto síly jsou ovladatelné výstrojí tak
omezenou, že slovo ´stroj´ úplně
změní smysl.“

Hitlerova fantastická věda
Vzpomeňme Platóna a Homéra,
kteří shodně popisují biblický
Tharsis, nejbohatší hornické město
při ústí Guadalquiviru. Rozkvétá
už po neznámý počet věků, je to
pokladnice modrosti a tajemství.
Kolem roku 500 př.n.l. zaniká úplně
a nevíme, jak ani proč. Je možné,
že tajemné keltské středisko
Numinor z 5. století př.n.l., není
legendou, ale my o něm nic nevíme.
Civilizace, o jejíchž minulé existenci
určitě víme a jež odumřely, jsou
stejně záhadné jako Lemuria či
Atlantis. Arabská civilizace Cordóby
a Granady vynalezla moderní vědu,
objevila experimentální bádání,
studovala chemii a dokonce
raketový let. V arabských
rukopisech z 12. století nacházíme
plány bombardovacích raket.
Kdyby byla Almanzarova říše stejně
pokročilá v biologii, jako v ostatních
technikách a vymýtila morovou
epidemii, pak by k průmyslové
revoluci došlo již v 15. nebo 16.
století. A 20. století by pak bylo
érou arabských meziplanetárních
dobrodruhů, kteří by kolonizovali
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pyramidy v Teotihuanacanu, dvakrát
větší než Velká pyramida. Ale
sami Toltékové byli potomky ještě
dokonalejší civilizace Mayů. Z čeho
čerpala a jak vznikla mayská věda …
netušíme.
Připustíme-li existenci tak báječně
pokročilých civilizací, jak vysvětlíme,
že nesčetné vykopávky po celé
Zemi nikdy nevynesly na světlo
jediný zbytek předmětů, které by
potvrdily jejich existenci?
Odpověď:
1. Je tomu sotva jedno století, co se
vykopávky provádějí systematicky
a naší atomové civilizaci není ani pár
desítek let. Dosud nebyl proveden
žádný vážný archeologický výzkum
jižního Ruska, Číny, střední a jižní
Afriky. Minulost obrovských území je
pro nás dosud zahalena tajemstvím.
2. Archeologická muzea
překypují předměty označenými
jako „kultovní předměty“ nebo
„rozličné“, o nichž nikdo nic neví.
Jen málo archeologů má vědecké
a technické znalosti. Ještě méně
jsou schopni si uvědomit, že
technický problém může být řešen
několika různými způsoby a že jsou
stroje, jež se nepodobají tomu,
čemu my říkáme stroj: jsou totiž
bez táhel, bez klik a kol. Několik
inkoustových čar na preparovaném
papíře může představovat přijímač
elektromagnetických vln, prostá
měděná trubice slouží jako
rezonátor… Jak se technika vyvíjí,
nekomplikuje se, ale naopak

Hvězdy jsou ledové balvany. Na
Zemi se zřítilo už několik měsíců.
Také náš Měsíc jednou spadne.
Celou historii lidstva lze vysvětlit jako
boj mezi ledem a ohněm. Člověk
není dokončen. Stojí na pokraji
strašlivé proměny, která mu dá moc,
jakou naši předkové připisovali
bohům.
To jsou „vědecké“ teorie
a koncepce, které využíval
původní nacismus a jimž věřil Hitler
a členové skupiny, k níž patřil,
a které do značné míry ovlivňovaly
jeho vojenské rozhodování.
Zcela bez povšimnutí tak na
evropském kontinentě a v reálném
čase vyrůstala civilizace naprosto
odlišná od okolního světa. Patřila
k světu oddělenému od našeho, od
světa, který známe po šest nebo
sedm století. Civilizace zcela odlišná
od toho, co obvykle nazýváme
civilizací, vznikla v Německu
během několika let, aniž bychom
si to jasně uvědomili. Její iniciátoři
s námi už v podstatě neměli žádné
intelektuální, morální nebo duchovní
spojení. Náš duch odmítá připustit,
že nacistické Německo ztělesňovalo
pojmy civilizace, jež neměla k naší
žádný vztah. A přece tomu tak bylo.

Teorie ledu a ohně
Jednoho rána v létě roku 1925
přinesl listonoš dopis všem
vědcům v Německu a v Rakousku.
Stačilo ho otevřít a myšlenka nám
srozumitelné vědy byla mrtva. Dopis
totiž obsahoval ultimátum:
„Teď je nutné si vybrat. Jít s námi
WM MAGAZÍN 238 (10-2021)
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cívky, vinuté mnohdy tisíci závity tenkého měděného drátu. Při správném seřízení opouštějí toroid či kouli
na vrcholu tohoto aparátu efektní
záblesky, dosahující u výkonných
zařízení délky až několika metrů.
Je to krásné a podmanivé, ale má
to jednu chybu – popsané zařízení
není Teslův transformátor! Připouštím, že se někomu může toto tvrzení
zdát podivné, a proto se podívejme, jak to vlastně bylo.
Nikola Tesla na sklonku života pronesl několik výroků,
které současná elektrotechnika má za obskurní blouznění stárnoucího podivína. Škoda. Protože pak nám nutně
musí unikat poznatky, které by skutečně mohly úplně
změnit přístup k médiu, jemuž říkáme elektřina…
V současné době pociťujeme tlak na naše peněženky
a základní životní potřeby. Energie se nesmyslně zdražují. Cílem několika dnešních světových energobaronů je
zjevně zachovat zisky, totální nadvládu nad lidmi a vládami
všech zemí. Vše začalo, když Tesla přestavil světu energii zadarmo, volnou energii pro všechny. Proto byl umlčen
a jeho unikátní vynálezy zmizely v tajných archívech.
Jen si představte situaci, že by každý člověk na naší
planetě vlastnil osobní zdroj volné, bezplatné energie.
Svět by dnes vypadal úplně jinak.

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

Teslovo muzeum
v Bělehradě

V dnešním čísle 238/2021 končí seriál o Teslovy a jeho
zářivé energii. Pro doplnění tématu doporučuji zajímavý
text o Teslových transformátorech, který vyšel ve
starším čísle 172/2016.
Dnes máte možnost
si starší číslo stáhnout
zdarma.

V létě jsem navštívil Teslovo muzeum v Bělehradě. Je
zde vystaveno několik originálních funkčních zařízení,

Teslovy
transformátory
Množství lidí po celém
světě si postavilo nebo staví
„Teslovy transformátory“,
známá zařízení sestávající
z vysokonapěťového transformátoru, kondenzátoru,
jiskřiště, cívky primárního
vinutí a dlouhé sekundární
WM MAGAZÍN 238 (10-2021)
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Roční předplatné zahrnuje dodání měsíčníku
WM magazín Skryté skutečnosti v období
12 měsíců. Vydavatel může v určitých obdobích (vánoční svátky; prázdniny) některá čísla
sloučit, nebo je vypustit. Pokud se rozhodnete změnit objednávku předplatného (např.
adresu doručování při dlouhodobé změně
pobytu nebo při přestěhování), můžete nám
zatelefonovat (+420 777 770 609), mailovat (obchod@wmmagazin.cz), nebo napsat
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předplatné
poskytujeme
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patentů, včetně funkčního modelu
bezdrátového přenosu energie.
Takové muzeum by mělo být v každé
zemi a cílem školních výletů …
→ http://wmmagazin.cz/wm-magazin-retro/retro-wm-magazin-172.pdf
Budeme rádi, když nás podpoříte
zakoupením předplatného
časopisu WM magazín, nebo
jakoukoliv částkou na účet
27-6258700247/0100, případně
PayPal: jirimatejka@wmmagazin.cz.
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