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NIKDO NÁM NENAŘIZUJE
CO MÁME PSÁT.

CO ZPŮSOBUJE SUCHÝ VZDUCH
DEZINFEKČNÍ ÚČINKY KYSELÉ VODY
č. 227/228
COVID 19 A SLUNCE 47 V ZIMĚ

Úvod

Dojemná starost
o naše zdraví
V době, kdy se masové sdělovací prostředky věnují další z kampaní (viz sars, ptačí
chřipka, aktuálně Covid 19 atd.) volajících po zásahu na základě zákona o šíření
poplašných zpráv, současně cudně tají informace, které mohou být životně důležité.
a Japonsku – jakmile jsou jednou
zavedeny do těla, nepřetržitě hubí
buňky. Jakmile jednou proniknou do
buněčné struktury těla, už z ní nemohou být nijak odstraněny. Moderní
medicína tento fenomén eufemisticky nazývá, „trvalá infekční reakce“.
Po skandálu s azbestem je považováno za nesporné, že částice
o velikosti milióntiny metru, kvůli
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ylo zjištěno, že vakcíny schválené zodpovědnými státními
úřady pro očkování proti údajné
H1N1 chřipce A, prasečí chřipce,
připravované nové vakcíně – která
má dnes zachránit svět – obsahují nanočástice. Výrobci vakcín po
několik let dělali pokusy s nanočásticemi jako způsobem k „urychlení
účinku“ očkovací látky. Teď vyšlo
najevo, že vakcíny schválené k použití v Německu a dalších evropských
zemích obsahují nanočástice ve
formě, která, jak je uvedeno, napadá
zdravé buňky a může způsobit smrt.
Již v roce 2007 výzkumníci
z Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne (EPFL) v článku v žurnálu
„Nature Biotechnology“ oznámili, že
vyvinuli „nanočástice, které mohou
doručit vakcínu efektivněji, při menších vedlejších účincích a za zlomek
ceny oproti současným očkovacím
technologiím“. Článek pokračoval popisem účinků jejich zásadního
objevu: „Při pouhých 25 nanometrech, je tato částice tak drobounká,
že po injekčním zavedení, protečou
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extracelulární maticí pleti a vyrazí
přímo k lymfatickým uzlinám.
Během okamžiku tam dosáhnou
tisíckrát větší koncentrace DCS,
než v pokožce. Imunitní odpověď
pak může být neobyčejně silná
a účinná.“
Vakcíny obsahující nanočástice
skrývají jeden malý problém –
mohou být vražedné a způsobit
přinejmenším těžké a nenapravitelné poškození zdraví.

Nebezpečná
nanotechnolgie
Nanočástice, propagované masmédii jako nová podivuhodná revoluce ve vědě, jsou částečky, které
jsou nesmírně menší než smrtící
azbestová vlákna, která předtím,
než bylo použití osinku zakázáno
ze zákona, působila těžká poškození plic a měla na kontě spoustu
úmrtí. Částice o nanovelikosti, (nm =
0,000000001 metru) doslova splynou s membránami buněk lidského
těla. Podle nedávných studií v Číně
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Mrtvá voda neboli
kyselá voda

Jiří Matějka

M

rtvá voda se v lidovém léčitelství vyskytuje jako léčivá voda na různé rány, plísně
nebo ekzémy. Mrtvá voda je vlastně silná dezinfekce. Na rozdíl od vody živé
s vyšším pH, má voda kyselá pH nižší. Stupnice pH se udává v malých číslech – za
neutrální se považuje pH 7. Co je pod sedmičkou, je kyselé, co nad sedmičkou, je
zásadité. Ovšem nutno podotknout, že pH je logaritmická stupnice, což znamená, že
i velmi malý rozdíl označuje velkou změnu v koncentracích.
Kyselá voda

Rozhodně by neměl vnitřně užívat
mrtvou vodu zdravý člověk. Různé
zdroje na internetu informují o léčení
zdravotních neduhů pitím kyselé
vody. Je třeba si uvědomit, že
kyselá voda je vlastně dezinfekce.
Takže je možné, že v některých
případech, za určitých podmínek,
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může krátkodobé požití nepříliš
silné kyselé vody „vydezinfikovat“
vnitřnosti. Avšak těžko posoudit, co
je krátkodobé a co je nepříliš kyselá
voda. Lidské tělo není stavěné
na požívání kyselé vody, takže tyto
zaručené recepty rozhodně nelze
doporučit.

Zajímavé je, že kyselé prostředí
si pěstujeme přímo v našem
těle – v žaludku. Máme v něm
koncentrovaný roztok kyseliny
chlorovodíkové, nebo jak se dříve
říkalo, kyseliny solné. V žaludku
je pH kolem čísla 1. Kyselé
prostředí žaludku je potřebné pro
zpracování přijaté potravy. Všude
jinde než v žaludku by nám ale
3

Historie
Měsíční město obrů
a Mojžíšova hora II.

Jiří Matějka

B

ájné Měsíční město
obrů na hoře Sinaj bylo
zničeno poslední geologickou událostí před 5000
lety. Byla to doba chaosu
trvající asi 40 let, kdy lidé
hledali nová území vhodná
pro život. Staré legendy
popisují skutečné události.
Na vrcholu bájné hory

Proud lidí se dává do pohybu směrem k vrcholu, kde stojí kamenný
kostel. Většina z nich netuší, že
stavba není původní. Je zřejmé, že
zde stávala mnohem starší stavba,
která byla zničena zemětřesením. Původní základy jsou viditelné
na západní straně vrcholu. Zbytky
mohutných kamenných bloků
se válejí také po stranách hory.
Dodnes jsou vidět dlažby s přesně
opracovaných tunových megalitů.
Kapli, kterou dnes vidíme, je v roce
1934 postavena novodobá sakrální
stavba. Hned za ní, jižním směrem,
je muslimská mešita. Musím se přiznat, že jsem ji dlouho hledal. Volně
navazuje na křesťanskou stavbu a je
ze stejného materiálu. Arabští stavitelé použili kameny z prastarých ruin
a postavili z nich krabicovou budovu
– mešitu.
Jižním směrem je vidět nejvyšší
egyptský vrchol, 2637 m vysokou horu sv. Kateřiny. Otáčím se
a sestupuji krok za krokem po schodech až k rozcestí. Vpravo vede
pohodlná velbloudí stezka, vlevo
pak strmá cesta soutěskou s 3500
kamennými schody. Teplota stoupá,
bundy a svetry mizí v batozích, rozhoduji se pro zpáteční, náročnější,
cestu soutěskou. Při pohledu dolů
vidím plošinu se stromy – tzv. Eliášovu zahrádku.

12

Eliášova zahrádka
Eliášova zahrádka je místo, kde se
prorok ukrýval před perzekucemi.
Eliášova zahrádka (12) se nachází
3500 schodů nad klášterem sv.
Kateřiny. Vysoko v horách roste
jeden tisíciletý cypřiš, šest menších
a jeden olivovník. V této výšce jim
dodává vláhu tající sníh a voda zadržovaná historickou byzantskou(?)
přehradou. Přehrada kdysi sloužila

k ochraně kláštera před jarními
vodními přívaly! Dnes zde prší jen
v zimě, a to třikrát, nebo čtyřikrát!
Největším prorokem podle biblického podání a vzorem všech
proroků je Mojžíš, který mluvil
s „Bohem“ tváří v tvář a skrze nějž
dal Bůh svému lidu zákon. Dalším
významným prorokem je Eliáš, který
pobýval na izraelské hoře Karmel.
Je považován za největšího z proWM MAGAZÍN 227/228 (11/12-2020)












důkaz změny povrchu pevnin
před několika tisíci lety.
Biblický Exodus a přechod víc
jak milionu lidí přes Rudé moře,
může být skutečností. Akabský
záliv, byl po tektonickém uvolnění zanesen hlínou a bahnem
ze svahů nově vzniklých hor. Na
mnoha místech bylo možné přejít „rákosovým mořem“ na druhý
břeh. Byla to doba chaosu trvající asi 40 let, kdy lidé hledali
nová území vhodná pro život.
Vrchol bájné hory Sinaj byl zahalen mraky a zářivým světlem
blesků. Blesky, prach a dým jsou
přirozeným jevem geologických
pohrom, zemětřesení a erupcí.
Bájné Měsíční město bylo zničeno poslední geologickou událostí před 5000 lety.
Bible popisuje skutečné události. Desatero přikázání je precizně zpracovaný návod, jak mají
lidé žít po období chaosu.
Hebrejci 40 let hledali nový
domov. Na cestu přes Rudé
moře jim údajně svítilo božské
znamení. Mohl za to Bůh, nebo
to byly blesky a nesmírný žár?
A utíkali tehdy skutečně Hebrejci, nebo je to svědectví chaosu, kdy přeživší lidé hledali
nová území vhodná pro život?
Božské město obrů na Sinaji
mohlo skutečně existovat. Nové
indicie tomu nasvědčují. Zůstává
otázka, kdo byli lidé z Měsíčního
města?

Měsíční město obrů

Žulové kvádry, zdi a překlady na
Mojžíšově hoře a na hoře al-Lawz,
jsou skutečně gigantické. Jsou tak
velké, že je lidský mozek nedokáže
vnímat jako běžné domy pro lidi
dnešního vzrůstu. Kvádry
a překlady na obou posvátných
horách jsou pozůstatky Měsíčního
města, které obývali lidé velkého
vzrůstu – lidé obři. Bájní obři s nadpřirozenými vlastnostmi jsou popisovaní nejenom v Řeckých bájích,
nebo v Bibli, ale jejich stopy nacházíme na celé naší planetě.

Zkamenělý obr a nápis
SLEDUJÍ NÁS
Obří postava
Na vrcholu egyptské Mojžíšovy hory
jsou vidět různé chaoticky pokroucené zkamenělé formace. Na
jedné vyvýšenině je zajímavá fosilie
připomínající velkou postavu. Zřetelně jsou vidět dvě obuté nohy,
obrys postavy v overalu, dvě ruce,
z toho jedna je položena pod hlavou
s helmou s průzorem.
Vrchol hory jsem navštívil dvakrát, ale ke zkamenělé postavě
není možnost se přiblížit. Jde
o posvátné místo, kde se Mojžíš
setkal s bohem, který mu předal
Desatero přikázání – návod, jak mají
lidé žít po období chaosu. Zkamenělinu jsem zkoumal dalekohledem
a výška obří postavy může být 40 až
50 metrů.

několik podivných kosterních pozůstatků a artefaktů.
Nápis, kterému dodnes rozumíme = SLEDUJÍ NÁS
Na kamenu u zkamenělé obří
postavy na Mojžíšově hoře jsem
viděl vytesané symboly, které se mi
zdály povědomé. Podobné znaky
jsem viděl v Evropě nebo na severu
Afriky, ale věda je dodnes nerozluštila (nebo nemá zájem je vysvětlit).
K překladům nejstarších znaků používám praslovanský slovník, který
zpracoval a redakci daroval Ing.
Petr Kovář. Výsledky překladů dávají
smysl a je překvapivé, že nápisům
dodnes rozumí lidé slovanského
původu.
Je zřejmé, že symboly byly vysekané jako vzkaz, nebo varování,
lidmi, kteří se zachránili při poslední
změně povrchu Země před 5000
lety. Tehdy došlo k rychlému skoku
v rozvoji lidské rasy. Bylo to doba
šerého dávnověku, kdy se zničehonic objevila vyspělá centra civilizací
a první písmo – kterému rozumíme
dodnes.
Je pravděpodobné, že obři žili společně s lidmi ještě před asi 5000
lety, před poslední změnou povrchu
Země. Jaké vztahy měli lidé a obři
se můžeme dnes jen dohadovat.
Možná nám víc napoví nápis (varování) na hoře Sinaj – pozor, sledují
nás … a další důkazy přibývají.

Doporučuji přečíst:
Měsíční město obrů a Mojžíšova
Uběhlo několik let, než jsem se
Vrchol Mojžíšovy hory jsem navštívil
hora 1. – vyšlo v časopise WM
rozhodl zveřejnit tento zajímavý
několikrát. Pokaždé vnímám úžasmagazín č. 225.
objev. Dnes již vím, že obři na naší
nou atmosféru místa. Cítím se zde
planetě skutečně existovali, popipříjemně a přirozeně. Při druhém
sují je staré legendy, bylo nelezeno
výstupu jsem měl dost času pozorovat okolí. Davy poutníků procházejí kolem pozoruhodných skalních
útvarů. Většina je nevnímá. Nedaleko vrcholu, podél cesty lítosti a dál
jsou chaoticky poházené mohutné
pravidelné bloky a překlady. Některé
skalní stěny připomínají nakloněné vybudované obří zdi. Je jich
tu mnoho. Na první pohled nejsou
konstrukce zřetelné, jsou pokryty
prachem a pískem. Poutníci se na
ně možná podívají, krátce se zamyslí, a jdou dál. Proč si jich nikdo
Dnes jsem přeložil nápis na Mojžíšově hoře a výsledek dává smysl.
dodnes nevšiml?
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Otřesy světa
J

aká to mohla být katastrofa, dost prudká na to, aby změnila
povrch Země, zničila populaci lidí i zvířat, změnila klimatické
zóny, vytlačila hory, zvedla některé země z mořského dna a jiné
potopila do oceánu? Byla to postupná změna, nebo přišla jako
náhlý konec světa, zabíjející po milionech jedinců lidi i zvířata a
vyhlazující celé civilizace? Zatím nevíme, co se stalo; máme jen
teorie. O různých teoriích postupných nebo katastrofických změn
diskutují geologové, paleontologové, historikové pravěku a astronomové se zanícením hodným náboženských válek pozdního
středověku již velmi dlouho, ale řešení problému je zatím v nedohlednu.

Náhlá změna klimatu
Již poměrně dávno byly objeveny
nálezy, které silně podporují teorii
o náhlé katastrofě. Ruští výzkumníci našli v Arktidě nevysvětlitelné
množství kostí slonů, nosorožců a
jiných nearktických zvířat, natlačených tak hustě dohromady, že
na zemi tvořily pahorky, u pobřeží
některých ostrovů dokonce celé
příbřežní terasy. Od devatenáctého století nacházejí na Sibiři
zmrazené mamuty (a nejen
mamuty, ale i buvoly a jiná zvířata obývající mírné pásmo),
zamrzlé v ledu nebo ve věčně
zmrzlé zemi. Jeden byl nalezen
poměrně nedávno, v květnu roku
1971 nedaleko řeky Indigirky.
Někteří mají oční bulvy stále
v očních jamkách a nestrávenou
rostlinnou stravu v žaludku nebo
dokonce jen částečně rozžvýkanou trávu na jazyku. Je prokázáno, že rostliny, kterými se
mamuti živili, se na Sibiři nemohly
vyskytovat, pokud tam bylo subarktické nebo arktické podnebí
- v žaludcích mamutů se nenašly
žádné stále zelené rostliny, ale
jen trávy teplého klimatického
pásma. Z nedávných zjištění
rovněž vyplývá, že jejich řídká
dlouhá srst bez jakékoli podsady je nemohla chránit před
zimou, nehledě k tomu, že by
v zimních měsících neměli co
spásat, a museli by migrovat
na jih.

Když bylo maso mamutů rozmrazeno, zkusili jím nejdříve krmit
tažné psy, ale zjistilo se, že je
poživatelné i pro lidi. Jeden mamut
byl nalezen na 66. stupni severní
šířky, blízko polárního kruhu, když
se při sesuvu půdy objevila jeho
hlava. Měl v hubě napůl rozžvýkanou potravu, ale jeho kosti byly zlámané, zřejmě bezprostředně před
smrtí. Jiná mamutí mrtvola byla
nalezena s pryskyřníkem (který se
na Sibiři již nevyskytuje) v hubě; je
to dojemný, ale přesvědčivý důkaz
o rychlosti změny klimatu. Někteří
mamuti byli nalezeni zamrzlí v průhledných blocích ledu; z vyprávění lovců, kteří je viděli, vznikly

zřejmě legendy o tom, že mamuti stále ještě
na Sibiři žijí. V době kdy žili muselo být na
Sibiři a na Aljašce výrazně teplejší klima. Je
nesporné je, že katastrofa, která způsobila
jejich smrt a následné téměř okamžité zmrazení, musela být velmi náhlá.
Mamuti a mastodonti byli zřejmě rychle vyhubeni, spolu s ostatními druhy zvířat. Mezi
zvířaty, nalezenými v asfaltových jámách La
Brea blízko Los Angeles v Kalifornii, byly
stovky šavlozubých tygrů, koní, velbloudů,
mamutů, mastodontů, bizonů a pávů. Všichni
zjevně zahynuli při jakési náhlé katastrofě.
Téměř stejný jev byl zaznamenán i v mnoha
dalších oblastech světa. Pahorek blízko
Chalon-sur-Saone ve Francii skrýval neobyčejné množství kostí savců – nosorožců,
koní, medvědů, lvů, vysoké zvěře i drobných
zvířat.

Zmrzlé tělesné ostatky
mamuta objeveného na Sibiři.
Čtyřměsíční samice dostala
jméno Ljuba (po ženě pastevce, který ji našel).
22
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Země
Vzniká zemní plyn
nebiologickou cestou?

Rozhovor s profesorem
Vladimírem Kučerovem
Pane profesore, co vás přivedlo
k výzkumu vzniku ropy?
Studoval jsem na ruské státní Univerzitě
ropy a zemního plynu a první disertaci
složil v roce 1987. V roce 2005 jsem
obhájil profesorskou disertaci v Moskvě.
Nějaký čas jsem pak učil na Umea university ve Švédsku a dnes jsem profesorem na švédské Královské technické
vysoké škole. Mám profesorská místa i
na své domovské Univerzitě ropy a zemního plynu a Státní akademii pro chemické technologie v Moskvě. Posledních 20 let jsem studoval vlastnosti a
chování komplexních uhlovodíkových
systémů. Pro mne byl původ ropy a zemního plynu nejzajímavější otázkou už za
studií v Rusku.
Na počátku desetiletí jsem v Rusku inicioval projekt „Hlubinná ropa“ a vedl
nutné experimentální výzkumy. Hlavním
cílem bylo zjistit, zda uhlovodíky mohou
vznikat za určitých podmínek ve svrchním zemském plášti, s přihlédnutím na
tlak, teplotu a složení hornin. Po velmi
intenzivním výzkumu jsme pak v roce
30

2002 s kolegy zveřejnili sérii článků,
v nichž jsme zodpověděli tuto otázku.
Ano, je to nebiologický proces. Komplexní uhlovodíkové vazby ve skutečnosti
vznikají zcela přirozeně. Výsledky tohoto
výzkumu zveřejnily Akademie věd USA,
Ruska a Ukrajiny.
Jaké byly ohlasy po publikaci
vašich výsledků?
Moderní pohled na složení vrchní vrstvy
zemské kůry je následující. Není pochyb
o tom, že se v hlubokých vrstvách planety nachází nejjednodušší forma uhlovodíků – metan (CH4). Náš experiment
byl prostý. Chtěli jsme zjistit, zda se
metan může, za podmínek podobným
těm, které máme ve svrchní vrstvě zemské kůry v hloubce asi 150 km, měnit na
složitější a těžší uhlovodíky.
Co vlastně je zemní plyn? Jednoduše
řečeno, jde o směs čtyř nasycených
uhlovodíků - 99% metanu, pak etan a
nějaké procento propanu a butanu. Dali
jsme tedy metan do vysokotlaké komory

a simulovali podmínky v zemské kůře.
Teplota byla mezi 1000 a 2000°K a tlak
20 000 až 70 000 atmosfér. Tedy stejné
podmínky, jaké panují v hloubce 150
km.
Experiment jsem prováděl s jedním
z mých doktorandů, Antonem Kolesnikovem, a Alexandrem Gončarovem, vedoucím výzkumu geofyzikálního institutu
Carnegie University ve Washingtonu.
Náš nález: Ano, metan se může měnit,
tímto způsobem lze vytvořit složitější
uhlovodíky. Vzniklá směs měla podobné
složení jako přírodní zemní plyn, který
nacházíme všude na planetě. Je definitivně nepochybné, že metan lze za určitých podmínek změnit na zemní plyn.
A jak se pak změní na ropu?
Pár vět k zemnímu oleji či petroleji. Jsou
tím míněny všechny formy uhlovodíků,
od plynného po pevné složení, tedy od
plynu k asfaltu, které vznikají z hornin
(„petroleum“, z řečtiny „kamenný olej“,
čili olej z horniny).
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Výzkum
Nemožné objevy II.

Jiří Matějka

I přes nemožné objevy, se současná věda cítí bezpečně kvůli své naprosté důvěře
ve vymyšlené geologické datování. Přestože nemohou poskytnout žádný skutečný
důkaz, interpretují dějiny Země jako sled pozvolných událostí trvající sta miliony let.

N

ové poznatky a nálezy naopak
vykreslují radikálně odlišný
obraz historie naší planety.
Jediným možným způsobem, jak
interpretovat geologický záznam,
je pochopit, že fosilní horniny
jsou výsledkem poslední přeměny
pevnin, ke které došlo před
několika tisíci lety. Lidé, zvířata
a rostliny zachované jako fosilie
byli současníci. To znamená, že
lidé, dinosauři a savci přebývali na
planetě ve stejnou dobu …

Vyhynulá zvířata
na rytinách
Kambodžský stegosaurus
Tato vyřezávaná fasáda je
v chrámech Ta Prohm v Kambodži
(datováno 11. stol.). Jedná
o originální rytinu, protože hloubka
reliéfu je stejná jako u zbytku fasády.
Dinosaurus na obelisku v Bosně
Obelisk bez odborného datování
stojí uprostřed lesa nedaleko Olova.
Na reliéfu je pterodaktyl (drak), který
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žil údajně před 151
až 148 miliony let.

dinosaura. Samozřejmě každý ví, jak
vypadá lidská stopa.

Fosilie velryby
v Srbsku
Jedna fotografie
fosilie, pořízená
v prosinci 2019,
navždy mění náš
pohled na historii.
Byla pořízena
v povrchovém
uhelném dole
v Srbsku. Obrovský
bagr vykopal fosilii
velké ryby dlouhé
18 metrů. Kytovec
se našel v hloubce
asi 10 metrů. Více
o nálezu najdete
v letním dvojčísle
časopise WM
magazín č. 22/223.

Lidské stopy v Texasu
V Gelnrose jsou stopy několika
dinosaurů a lidských stop, které
vedou přímo přes ně. Dnes nejsou
již stopy tak jasné. Některé stopy
mají zřetelný otisk paty, prsty atd.
Na jedné stopě můžeme vidět, že
kráčející člověk uklouzl na blátě.
Tam, kde se noha zastavila je
dokonalý otisk tohoto člověka.
Pokud nevěříte, podívejte se
někdy na svou nohu. Pokud ji
prostudujete, zjistíte, že neexistuje
žádné zvíře, které by mělo podobný
otisk, včetně lidoopů, medvědů,
nebo cokoliv jiného. Lidská stopa je
jedinečná.

Dinosauři a lidské stopy
Objevy lidských a dinosauřích
stop vedle sebe po celém světě
zpochybňuje oficiální
geologické datování.
Geologové uznávají
stopy staré max 3,7
milion let, podle
objevu stopy „ Lucy
“ v Laetoli. Co je
starší, považují
za náhody, nebo
hříčku přírody.
Jenže, k novým
přibývajícím nálezům
se nemohou
donekonečna točit
zády a ignorovat je.

Lidské stopy v Mexiku staré 300
milionů let
V roce 1987 objevil paleontolog
Jerry MacDonald širokou škálu
zkamenělých stop od několika
různých druhů zvířat a ptáků,
umístěných v permských vrstvách.

Většina lidí viděla
stopy dinosaurů,
nebo alespoň viděla
fotografie stop
dinosaurů. Všichni,
dokonce i laici, vědí,
jak vypadá stopa
33

Zapomeňte na Egypt,
hledejme pyramidy
v Evropě
S

novými objevy pyramid v Evropě
se poslední dobou roztrhl pomyslný
pytel. Existují téměř všude, kam se
podíváte. Kdejaký kopec ve tvaru
pyramidy byl údajně uměle postaven
před tisíci lety. Mnozí badatelé popisují
také podzemní pyramidy, které
nevidíte, ale prý tam opravdu jsou.
Vizionáři a citliví lidé popisují světelné
pyramidy, které také nejsou vidět.
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Co je pyramida?
Pyramida je geometrický útvar, který vypadá jako nízký
jehlan. Základem pyramid bývá zpravidla čtyřúhelník
nebo trojúhelník, obecně to však může být jakýkoliv
polygon. To znamená, že pyramida má obvykle tři
nebo čtyři strany. Tyto strany musí být trojúhelníkové.
Konstrukčně nejjednodušší je udělat pyramidu na
čtvercové (resp. přibližně čtvercové) základně, protože
nevzniká problém spojit stěny do jednoho bodu. Tuto
vlastnost má drtivá většina starověkých pyramid.
Jsou známy egyptské pyramidy, núbijské, čínské,
mezoamerické, andské, francouzské, v Itálii, na Krymu
a další. V poslední době jsou popisovány pyramidy
v Bosně a Hercegovině. Po bosenském objevu se
v Česku našlo údajně hned několik pyramid.
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Teslův neuskutečněný plán
Oliver Nichelson

D

eset let poté, kdy patentoval
úspěšnou metodu produkce a využití
střídavého proudu, ohlásil Nikola Tesla
vynález elektrického generátoru, „který
nebude potřebovat žádné palivo“. Takový
generátor by se poháněl sám. Ne, nešlo
o perpetuum mobile. Jeho myšlenka nijak
neodporuje známým fyzikálním zákonům.
Mezitím se podařilo identifikovat dvě
Teslova zařízení, představující různé
stupně vývoje tohoto generátoru.

Z historie elektrotechniky
Když Nikola Tesla na vysoké škole prohlásil, že by
mělo být možné provozovat elektromotor bez jiskřících kartáčků, jeho profesor výsměšně opáčil, že
realizace takového motoru by představovala stroj
s věčným pohybem, a proto je už předem vyloučená.
V osmdesátých letech osmnáctého století pak Tesla
patentoval generátor, motor a transformátor na střídavý proud, elektrické stroje, které se staly naprostou samozřejmostí.
V devadesátých letech Tesla intenzivně zkoumal
další metody vytváření energie, mezi něž patří i sběrač nabitých částic, patentovaný v roce 1901. Když
New York Times v červnu 1902 přinesly příspěvek
o vynálezci, který předváděl elektrický generátor
nevyžadující vnější dodávku energie ve formě paliva,
napsal Tesla příteli, že podobné zařízení vynalezl už
před lety.
Myšlenky produkce elektřiny bez paliv a zdrojů energie, jako je například využití vodní síly, vyvolává tytéž
řeči o „nemožnosti
věčného
pohybu“,
jakými kdysi ve své
době uznávaní vědci
zatracovali
dnes
běžný generátor střídavého proudu. Podívejme se, jakým směrem se Tesla pustil ve
svém druhém tvůrčím období, a na zařízení vzešlá z tohoto
výzkumu a stala se
základem jeho tvrzení, že konstrukce
elektrického generátoru
nevyužívajícího žádná paliva je
možná. Pokusme se
zjistit, zda Teslovy
myšlenky zrcadlily jen
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jakousi pošetilou snahu vynalézt „perpetuum mobile“, před čímž
ho kdysi varoval jeho učitel, nebo šlo o tvůrčí využití rozpoznaného
přírodního úkazu potvrzeného konkrétním experimentálním výzkumem.

Teslova prohlášení
Tesla v deníku Brooklyn Eagle z 10. června 1931 sdělil: „Zapřáhl
jsem kosmické paprsky a přinutil je napájet mechanické
zařízení.“ Ve tomtéž článku dodává: „Před více než 25 lety jsem
začal usilovat o využití kosmických paprsků a nyní mohu říci,
že jsem byl úspěšný.“ Totéž zopakoval 1. listopadu 1933 pro New
York American. Pod titulkem „Tesla uplatnil nárok na vynález zařízení
využívající kosmickou energii“ stojí: „… nová síla pro pohon strojních zařízení na celém světě bude získávána z energie udržující v činnosti vesmír, tedy energie Univerza, jejímž ústředním zdrojem pro Zemi je Slunce, a která je všude dostupná
v neomezeném množství.“
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Země

Oslavy zimního
slunovratu
„Mýty se mění, kdežto zvyky zůstávají stálé; muži pokračují v tom, co dělali jejich
otcové před nimi, ačkoliv důvody, na jejichž základě jejich otcové konali, jsou dlouho
zapomenuty. Historie náboženství je dlouhým pokusem smířit starý zvyk s novým
důvodem, nalézt platnou teorii pro absurdní praxi.“
Sir James George Frazer, Zlatá ratolest, 1922
slunovratu, která
trvala asi týden
a zahrnovala dávání
dárků.
Když jsem si sebe
představil v kůži
Římana, spatřil
jsem Řím jako velmi
temné město v toto
nejtemnější období
roku – černém
skoro jako dehet za
bezměsíční noci.
Jednalo se o město
a kulturu, kterému
vládlo množství
bohů s tajemnými
silami. Navíc římská
zkušenost, dokonce
i jejich vnímání
slunovratu se zcela
lišilo od našeho.

J

estliže oslavy Vánoc nějakým
způsobem souvisejí se zimním
slunovratem, proč se objevují až
několik dní po slunovratu? A proč je
mezi oslavou Vánoc a Nového roku
období sedmi všedních dnů?
Tyto otázky jsem si kladl, a o měsíc
později, po sjetí mnoha cest na
informační superdálnici věřím,
že jsem našel dostatek informací
k tomu, abych odpověděl. Ale abych
tak učinil, musel jsem zkoumat
starověkou astronomii, římské
svátky a křesťanské tradice, rovněž
si detailně osvojit různé kalendáře
a také pokračující římský odkaz,
který je stále součástí našich
každodenních životů.
Byl jsem na tento čas zvědavý,
protože se jedná o stěžejní moment,
kdy jeden rok končí a nový začíná.
Navíc panuje hluboký pocit, že toto
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období se odlišuje od jakéhokoliv
jiného v roce, což je emoce, kterou
lze těžko popsat, nicméně je zcela
reálná.
Ale abych skutečně pochopil,
cítil jsem, že se musím dostat
do kůže Římanů – pryč od
moderních vědeckých nástrojů,
přesných hodin, elektrického
osvětlení, centrálně vytápěných
domů a hojnosti jídla v místním
supermarketu.
Možná se ptáte, proč jsem se
zaměřil na Řím. Období našeho
zimního svátku pochází přímo
z Říma. Např. datum Vánoc oficiálně
vyhlásil papež roku 350. „Roku 350
papež Julius I. vyhlásil 25. prosinec
oficiálním datem“ Vánoc. Navíc,
před římským přijetím křesťanství
existovala římská oslava zimního

Současné spojení s Římem
Kalendář, který dnes používáme,
je v podstatě stejný římský
kalendář, který před více než 2000
lety vytvořil Julius César. Tento
novátorský sluneční kalendář byl
na svou dobu naprosto mimořádný,
protože ignoroval měsíční cykly
a místo toho vytvářel způsob, jak
zůstat v dokonalé sychronizaci –
dobře, téměř dokonalé, protože
papež Řehoř XIII. ho později musel
v 15. století upravit – s pohybem
Slunce v ročních obdobích,
slunovraty a rovnodennostmi.
Velmi se tak odlišoval od
dřívějších lunisolárních kalendářů,
vycházejících z Luny, kdy měsíce
klouzaly z roku na rok, než se přidal
přestupný měsíc, aby se kalendář
vrátil do souladu s pozicí Slunce.
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Výzkum

Covid 19 a Slunce 47
Jiří Matějka, 2020/11
mezi nejvíce náchylné viry vůči UVB slunečnímu
záření.

Evropa na jaře 2020
Na jaře 2020 dopadlo sluneční UVB záření
poprvé například v Bratislavě dne 12.4.2020
(11:29 hod.) Od toho času docházelo k postupnému uvolňování omezení v Česku i na Slovensku, až do září. Na obrácené straně naší planety
bojují země s pandemií (např. Austrálie).

Evropa na podzim 2020
Na podzim 2020 se situace v Evropě změnila.
Poslední dezinfekční paprsky Slunce 47 přestaly dopadat na Evropu například v Praze dne
3.9.2020 (v Bratislavě dne 8.9.2020). Počet
nakažených v Evropě najednou roste a vlády
nařizují omezení, provádí se testování a uvažuje
o plošné vakcinaci.

N

a začátku letošního roku jsem zveřejnil v časopise WM
magazín článek Slunce 47 nám pomůže porazit koronavirus – Covid-19 nemá v lásce sluneční UVB záření. Od
dubna 2020 jsem sledoval grafy www.worldometers.info,
kde můžete vidět na celosvětových statistikách průběh
pandemie Covic-19. Míra nakažení se mění podle pozice
Slunce 47. V červnu 2020 jsme v Evropě jásali nad vítezstvím, zatímco na opačném konci naší planety
stonali a zaváděli tvrdá opatření (např. Austrálie).

Opačná strana Země
na podzim 2020
Na opačné straně naší planety Země dnes působí sluneční
UVB záření 47 v plné síle. V zemích jako je např. Chile,
nebo Austrálie pandemie Covid-19 slábne a jakoby zázrakem postupně mizí. Statistiky hlášení úmrtnosti na Covid
19 vidíte zde.

Slunce 47° nad horizontem
Slunce se vyhoupne 47 stupňů nad horizont
v různých zeměpisných šířkách v jiný den a čas.
V tyto dny dochází k přirozené dezinfekci prostředí. Takto osluněné viry a bakterie jsou
doslova zničeny.
UVB záření je část záření přicházejícího ze
slunce. Má dvě funkce při boji s Covid-19. UVB
je složka slunečního záření, která vám vytváří
při dopadu na pokožku vitamín D3, který zvyšuje vaši imunitu. Druhá funkce UVB záření je,
že dovede Covid-19 zabíjet přímým dopadem na
osluněný vir. UVB záření dovede likvidovat nukleovou kyselinu viru a toto je pro nás velmi důležité. UVB umí zabíjet lépe viry jednovláknové než
dvouvláknové a zároveň je úspěšnější čím má vir
delší bázi. Víme, že koronaviry mají jednovláknovou RNA a mají 30 tisíc bází, což je nejvíce mezi
známými RNA viry. To znamená, že tento vir patří
58
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Společnost

Pozitivní myšlení
je popírání reality

Pozitivní myšlení nadělá víc škody než užitku. Když se člověk ode všeho špatného
odvrací, obelhává docela prostě sám sebe. Ale realitu oklamat nelze. Negativita
je stejnou součástí života jako to pozitivní v něm. Tyto dvě strany světa vytvářejí
nezbytnou rovnováhu.
Popírání
představám o duchovním vůdci
uchovní učitel Rajneesh
skutečného života

D

Chandra Mohan Jain
(1931- 990) pocházel z Indie.

Svým duchovním učením a jeho
praktikováním se pod jménem
Osho brzy stal proslulým nejenom
v Indii, ale i mezinárodně. Bohužel
jeho kontroverzní duchovní praxe
se brzy ocitla ve vážném střetu
s indickou vládou a rozpory stále
narůstaly. Osho hledal jiné místo,
kde by se mohl usadit a šířit své
učení. V roce 1981 přesídlil do
amerického Oregonu. Jeho způsob
života nijak neodpovídal tradičním
62

a znovu budil nelibost, později
vyložený odpor. Z USA byl Osho
deportován. Protože mu více
než dvacet států odmítlo azyl, byl
nucen vrátit se do Indie. Nehledě
na veškerou kontroverzi má Osho
i dnes desetitisíce stoupenců, jeho
knihy jsou stále vydávány a čteny.

Seznamte se s Oshovým pohledem
na hojně frekventovaný pojem
pozitivního myšlení.

Podle Osha člověk prosazující
přístup tak zvaného pozitivního
myšlení jednoduše popírá skutečný
život. Realita se mu nakonec
připomene sama, bude to však
velmi bolestné…
Stalo se vám někdy, že vám
moudré hlavy poradily myslet
pozitivně, protože tím se všechny
problémy tak nějak vstřebají samy
o sobě? Je to dost známá praxe,
která se mezi lidmi široce rozšířila,
v neposlední řadě také díky knihám
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