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MEGALITICKÉ STAVBY NA MALTĚ A GOZO
IONTOVÝ DŮM A ZDRAVÉ BYDLENÍ VI.
č. 231
ORGASMUS A IMUNITNÍ SYSTÉM

Úvod
Zhrnutie základných
informácií o nových
mutáciách SARS-CoV-2
Najnebezpečnejšia je
brazílská P1 variácia (B1.1.248
za Manaus v Amazonii obsahuje
15 mutácií z toho 12 v S proteíne),
to znamená zabudnime
na kolektívnu imunitu.
>>
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K

oniec novembra 2020 v UK
mutácia B 117 (23 mutácií
vrátane mutácií aj v RBD spike
proteínu) + juhoafrická, nigerijská,
indická, brazilsko-portugalská.
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B 117 má variant 23 mutácií
z toho 5 najdôležitejších:
- a: mutácia A222V (20AEU1)
- b: 20A.EU2 s mutáciou S477N
Výsledok: zníženie schopnosti
imunit. systému rozpoznať
a eliminovať prostredníctvom CD8
T-lymfocytov vírus tzn. znižuje
pamäťovú imłnitu - zabraňuje
prezentácii antigénu, takže
nevzniká imunitná pamäť.

Africká variácia má 2 mutácie
v S proteíne K417N a E484K,
ktoré spôsobujú odolnosť voči
protilátkam a sú zodpovedné za
väčšiu vírusovú nálož.

Nigerijská mutácia
B.1.1.207, má tiež podobné
vlastnosti.

V USA okrem toho vzniká
variácia 20C-US s mutáciou
Q677H a v Kalifornii s mutáciou
L452R.
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Zdraví
schopnost nadhledu
a tolerance. Chcete-li
porozumět svému okolí
a najít s ním společnou
řeč, pak obejměte buk,
který pomáhá najít
kompromis.
 dub zimní a dub letní
Z šumění listů těchto
posvátných stromů
uměli kněží starověkého
Řecka rozpoznávat
božská znamení. Keltové
a Slované uctívali duby
a přinášeli jim dokonce
i obětní dary. Spánek
ve stínu dubu přináší
prorocké sny. Dubová
kůra má protizánětlivé
účinky, využívá se při
špatném trávení, při
hemoroidech, kožních
zánětech, špatně hojících
se ranách a při pocení
nohou.
Energie dubu dodává
zdraví, sílu a vitalitu. Trápíli Vás nějaké zdánlivě
neřešitelné problémy, pak
navštivte dub, dodá Vám
sílu, podpoří myšlenkové
procesy a rozhodování –
napoví to nejlepší řešení.

rovnováhu, posílit paměť
a vyostřit svůj intelekt. V blízkosti
borovic se snadněji zbavíte rýmy,
nachlazení a infekcí.
 bříza
Bříza má štíhlé bílé kmeny
a jemné větve, už pohled na ni
způsobuje uklidnění. Je stromem
vhodným pro melancholiky,
navozuje dobrou náladu a zahání
chmury. Spánek pod břízou
se doporučuje lidem, kteří
pociťují vyčerpání, ať už nemocí
nebo těžkou prací. Čaj z listů
břízy je močopudný a pomáhá
rozpouštět močové kameny,
působí také protizánětlivě.
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Objímání kmene břízy přináší
harmonii a klid, celkové posílení.
Bříza rozvíjí intuici a vnímavost.
 buk
Staří Slované věřili, že tam,
kde rostou buky, tam je člověk
chráněn před všemi kouzly
a magií. Buk je považován
za strom plodnosti. Bukvice
sbírané na podzim se jedly
pro očistu organismu. Čerstvé
bukové listí se žvýká při vyrážce
v ústech, odvar z bukového listí
se užívá k léčení vyrážek.
Pobyt u buku ulevuje stresům,
od bolestí hlavy, léčí potíže
s krevním tlakem. Buk posiluje

 jabloň
Jabloň domácí je
typickým stromem
českých a moravských
zahrad, pravlastí
jabloně je Turkmenistán
a Kavkaz. V mytologii má jablko
velmi významné postavení.
Symbolizuje ženskou sexuální
přitažlivost, lásku a plodnost.
V lidovém léčitelství se jablka
doporučovala k povzbuzení
lásky a k milostným věštbám.
V křesťanství je jablko symbolem
svodů pozemské žádostivosti,
jímž podlehl Adam a Eva. Lidé
v minulosti věřili v magickou
moc jabloně. Pronášeli pod nimi
nejrůznější zaříkadla a přání.
Děvčata si dávala na Silvestra
pod polštář jablka, protože
věřila, že o půlnoci spatří ve snu
tvář svého budoucího muže.
Jabloň pomáhá navracet životní
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Historie

Maltské megalitické
chrámy – I.

Jiří Matějka

Na Maltě existuje asi 12 megalitických staveb, o nichž víme a můžeme je fyzicky navštívit. Řada dalších se nachází pod zemí. Chrámy na Maltě vznikaly postupně v několika
etapách. Megalitický komplex Ggantija je starší než pyramidy v Gíze. Domnívám se, že
naše expedice přišla na to, jak se stavěli megalitické stavby na Maltě.

Ggantija,
starší než pyramidy
Na svahu pod vesnicí Xaghra
na maltském ostrově Gozo se
rozkládají majestátní neolitické
chrámy Ggantija Temples známé
také jako „Obří věže“. Je to jedna
z nejstarších staveb na světě vůbec.
Mohutnost a nadlidské proporce
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stavby, jejíž původ zůstává dodnes
hádankou, se odráží i v názvu –
Ggantija (gigantická).
Podle jedné z pověstí ji vystavěla
obryně Sunsuna, která sem
nanosila kameny z jihu ostrova
Gozo na vlastní hlavě. Není divu,
rozměry balvanů se vymykají
představě, že by mohlo jít o dílo

lidských rukou. O skutečném
původu tohoto prehistorického divu,
stejně jako o dalších podobných
památkách roztroušených po
maltském souostroví, vědí vědci
stále pramálo.
„Chrám“ Ggantija je nejdokonalejší
ze všech podobných maltských
staveb. Komplex je tvořen
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Zdraví

Orgasmus posiluje
váš imunitní systém

S

exuální vzrušení a orgasmus
zvyšují počet bílých krvinek
v těle, což usnadňuje boj proti
infekcím a nemocem. Dokáže
každodenní orgasmus skutečně
oddálit návštěvu u doktora?
 Dosažení orgasmu
i prostřednictvím masturbace
poskytuje nával hormonů „štěstí“
(jako je dopamin, serotonin
a oxytocin), a může znovu
vyvážit hladiny kortizolu (hormon
vyvolávající stres). To pomáhá
našemu imunitnímu systému
fungovat na vyšší úrovni.
 Nárůst hormonů „štěstí“ také
podporuje uvolněný a klidný
stav bytí, dosáhnete klidnějšího
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spánku, což je rozhodující pro
udržování zdravě fungujícího
imunitního systému.

na chemické látky a hormony
uvolňované během a po zažívání
tohoto typu sexuálního uvolňování.

 Stejně jako špatné návyky
mohou zpomalit váš imunitní
systém, pozitivní návyky (jako je
zdravý spánek a aktivní sexuální
život) mohou posílit váš imunitní
systém, který vám může zabránit
v nemoci.

„Množství spekulací vystupující
proti skutečné hodnotě orgasmu
jsou pozoruhodné,“ vysvětluje Julia
Heiman, ředitelka Kinsey Institute
for Research in Sex, Gender and
Reproduction.

Jak masturbace ovlivňuje
váš mozek
Orgasmy jsou velmi častým lidským
jevem. Přínosy pro fyzické a duševní
zdraví byly často zkoumány, přesto
se máme stále co učit o tom,
jak naše těla a mozky reagují

Masturbace způsobuje nával
dopaminu, což je chemická látka,
která je spojena s naší schopností
cítit potěšení. Spolu s návalem
dopaminu, který se uvolňuje během
orgasmu, dochází také k uvolňování
hormonu nazývaného oxytocin,
který se běžně označuje jako
„hormon lásky“.
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Výzkum

Dobře utajený
objev

Bylo – nebylo, dva výzkumníci,
doktoři William Lyman a
Steven Kaali z Albert Einstein
College of Medicine v New
Yorku, učinili na sklonku
roku 1990 důležitý objev.
Zjistili, že mohou inaktivovat
HIV (virus AIDS) ve vzorku
infikované krve použitím
stejnosměrného proudu
o nízkém napětí a extrémně
slabém proudu.
Přišli na to náhodou. Když
v laboratoři ponořili dvě platinové
zkušební elektrody do zkumavky
s krví infikovanou HIV (typu 1)
povšimli si, že stejnosměrný proud
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procházející vzorkem
z měřicího přístroje
viry deaktivoval
(nemohly se dále
replikovat). Nedalo
jim to a následné
testy ukázaly, že
nejúčinnější je proud
v rozsahu 50 – 100
mikroampér (μA).
Nepříznivě ovlivňuje
prakticky všechny
složky viru HIV,
zatímco normální krvinky zůstanou
nedotčené. Slabý elektrický
proud viry sice přímo nezničí, ale
zasáhne složky jejich vnějšího
proteinového pláště tak, že
viry nemohou vytvářet reverzní
transkriptázu, enzym nezbytný k
napadení lidské buňky. Reverzní
transkriptáza virům umožní vstoupit
do lidských T–buněk (CEM– SS)
kde spustí mašinerii reprodukce
DNK. Poté, co využijí hostitelských
buněk k vlastní reprodukci na
tisíce nových virů, naběhlá buňka
(nyní nazývaná syncytiální nebo
obří buňka) praskne a vychrlí svůj
zákeřný obsah do krevního oběhu
nebo lymfatického systému. Tak

se tyto viry šíří, ovšem bez reverzní
transkriptázy nemohou hostitelskou
buňku napadnout a stávají se
zranitelnými vůči zbraním imunitního
systému. (Detaily experimentů jsou
popsány v žádosti o udělení patentu
podané doktorem Kaali.)

Co proniklo na veřejnost?
Kupodivu velmi málo. Kaali a Lyman
prezentovali svá zjištění z podzimu
1990 14. března 1991 u příležitosti
First International Symposium on
Combination Therapies (konference
o AIDS) ve Washingtonu DC.
Stručná zpráva o objevu se objevila
v Houston Post (20. března 1991),
potom v Science News (30. března
1991 na straně 207) a později
v Longevity magazine (prosinec
1992 str. 14).
Kaali navrhl dva způsoby léčení
AIDS pomocí nové terapie:
jeden zahrnoval odebrání jistého
množství krve, jeho elektrizaci
a následnou infúzi zpět do těla
pacienta. Druhá metoda navrhovala
implantaci miniaturního zdroje
25

Výzkum
energie s miniaturními elektrodami
umístěného přímo do arterie. Při
dlouhodobé léčbě by ovšem tato
mini-jednotka po 30 – 45 dnech
musela být vyjmuta a přemístěna
na jiné místo, protože jizva v tkáni a
zvápnění tvořící se kolem implantátu
by mohly vést k zablokování tepny.

Kaali (a spoluvynálezce Peter
Schwolsky) podali 16. listopadu
1990 žádost o udělení patentu na
tento implantát, který jim byl udělen
o devět měsíců později, 18. srpna
1992, pod číslem US 5,139,684.
Zde je zajímavé povšimnout si dvou
věcí:

1. Aby mohli získat patent od
patentového úřadu Spojených
států, museli Kaali a Schwolsky
prokázat, že zařízení funguje tak,
jak tvrdí. US patenty postrádající
solidní důkaz se prostě neudělují.
2. Získat patent nezřídka trvá
celé roky, tento patent byl přesto
udělen už po devíti měsících; další
potvrzení váhy demonstrovaných
tvrzení.
Je také zajímavé, že kromě
zmíněných tří publikací a
konference AIDS v březnu 91,
se o důležitém objevu účinného
léčebného postupu schopného
vyléčit AIDS neobjevilo v tisku,
rádiu ani televizi vůbec nic. Jakoby
se nad tím zavřela voda. Většina
dobře informovaných pozorovatelů
se domnívá, že Kaaliho a Lymanův
objev byl úmyslně zameten
pod koberec ihned poté, co jej
prezentovali na konferenci o AIDS
v březnu 91. Kdyby byl výzkum boje
proti AIDS na úrovni, a ne podvod,
což ve skutečnosti je, měla tato
zpráva zaplnit titulní strany novin
po celém světě. (Kolem roku 1999
mne kontaktovala jedna žena trpící
AIDS, jíž se podařilo telefonicky
spojit s Dr. Williamem Lymanem.

or BG3
Multifunkční generátor
šechny
nabízí tři výstupy. Pro všechny
erzální
výstupy lze použít univerzální
propojovací kablík.
ce BG:
1. Funkce
ektrod
Za použití vhodných elektrod
poskytuje správnou pulsní
frekvenci a proud.
2. Funkce Silver:
rodami
Přístroj, s vhodnými elektrodami
řípravu
a doplňky, umožňuje přípravu
stříbrného koloidu dvěma
ůsoby.
způsoby.
apper:
3. Funkce Zapper:
sahuje
Přístroj BG3 obsahuje
íždějící
integrovaný zapper projíždějící
nahoru a dolů pásmo
10 – 33 kHz.
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Zdraví

Zdravé bydlení –
záporné ionty v sauně
agují s kladným iontem a stanou se
neutrální. Dřevo je považováno za izolátor a nese neutrální elektrický náboj.
Interiéry sauny jsou většinou konstruovány ze dřeva, což by mohlo déle
podporovat život záporných iontů
generovaných v prostředí sauny. To
potenciálně přispívá k větší interakci
mezi zápornými ionty a lidským tělem.

Mokrá a elektrická sauna
Liší se saunová kamna na dřevo od
elektrického ionizátoru pro generování záporných iontů, když je voda
nalévána na horké saunové kameny?
Vodou generované záporné ionty mají
delší životnost než elektricky generované záporné ionty. Vodou generované záporné kyslíkové ionty dokáže
organizmus vstřebat a využít, na
rozdíl od ionů vyrobených koronovým
výbojem.
Z výsledků mnoha studií vyplývá, že
koncentrace záporných iontů v tzv.
mokré sauně má velký přínos pro
zdraví. Již po 10 minutách v takovém prostředí mizí pocity úzkosti
a deprese. Naopak, studie provedené v prostředí s tzv. koronovými
ionty nezjistily žádnou změnu nálady,
některé uvádějí vznikající napětí
a podrážděnost.

Test v infrasauně

T

éma záporných iontů a jejich
dopadu na zdraví považuji za velmi
důležité. Jedná se o jedinečné spojení fyziky, chemie, biologie a psychologie. Nalévání vody na horké
saunové kameny způsobuje kmitání vody během vytváření páry,
která může generovat záporné ionty
pomocí Lenardova jevu. Jak se voda
rozpadá na malé kapičky, jsou na
povrchu malých kapiček vody uspořádány elektrony dipolárním způsobem, které se kombinují s množstvím
molekul kyslíku ve vzduchu. Životnost
záporných iontů generovaných vodou
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je ve vzduchu delší než záporných
iontů generovaných koronovým
výbojem.
Nalévání vody na horké saunové
kameny způsobuje stříhání během
vytváření páry, která může generovat
negativní ionty prostřednictvím Lenardova jevu. Životnost záporných iontů
generovaných vodou je ve vzduchu
delší než záporných iontů elektricky
generovaných koronovým výbojem.
Pokud záporné ionty v uzavřeném prostoru existují delší dobu, existuje větší
příležitost k interakci s lidským tělem,
než záporné ionty záporné ionty inter-

Oproti finským (mokrým) saunám
infrasauny neprohřívají vzduch, ale
prohřívají tělo zevnitř pomocí infračerveného záření. Provedl jsem několik měření koncentrace vzdušných
záporných kyslíkových iontů v běžné
infrasauně. Prvním měřením jsem zjistil hodnoty v místnosti a ve vypnuté
sauně, druhé měření probíhalo za
provozu, poslední měření jsem provedl po vložení nádoby s vodou. Při
testech byla sauna zahřátá na 60 °C.
Koncentrace záporných kyslíkových
iontů se měří na 1 cm3 (i-/cm3) vzduchu který dýcháte.
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Výzkum

Zkamenělý obr
na Moravě
Jiří Matějka

Stopy dávné minulosti lidstva není nutné hledat v archivech a muzeích. Knihy našeho
letopočtu jsou jen pohádkou o skutečné historii lidstva. Všechno bylo jinak. Za
posledních dvacet let jsem viděl a zkoumal nejstarší stavby na naší planetě. Netušil
jsem, že v horách nad mým domovem existují důkazy o naší fantastické minulosti.
V sobotu se půjdu podívat za obrem….

První zimní průzkum

Otisky stop na skále

Teploty byly pod bodem mrazu,
zasněžená krajina a cesty
neprošlapané. Začátek cesty byl
v přístřešku nedaleko Rozsypalovy
osady v Kudlovské dolině, kterou
jsem pojmenoval „obří údolí na
Moravě“. Zde začala naše cesta za
zkamenělým obrem.

Cesta vede lesní pěšinou kolem
známé skály Budačina, kde jsme si
prohlédli zajímavé otisky podobné
lidským stopám. Stopy jsou v pískovci,
který je údajně starý 66 milion let.
Domnívám se, pokud mají být stopy
staré miliony let, tak by se v žádném
případě nemohly dodnes zachovat.
Stopy musely vzniknout před pár
tisíci lety. Velikost stopy je podle
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dnešního měření č. 7. Zkamenělé
lidské stopy jsem viděl na Korfu,
nebo na Maltě. Například na ostrově
Gozo jsme kolem zkamenělých kolejí
zdokumentovali obří stopy vedle stop
dnešní velikosti.
Na skále Budačina jsou další otisky
– kde se zachoval hluboký otisk
předních prstů a dlaně. Rozměry
odpovídají dnešnímu člověku. Otisky
vznikly v době, kdy byla skála ještě ve
vodorovné poloze. Bylo to v dobách,
35
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Podmínky předplatného měsíčníku

WM MAGAZÍN
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
na adresu redakce.
Zvýhodněné
předplatné
poskytujeme
po zaslání studentského průkazu. Elektronickou verzi WM magazínu si můžete
objednat on-line na našich stránkách
www.wmmagazin.cz. Starší čísla zasíláme
do vyprodání zásob. Cena za starší číslo je
75 Kč/ks včetně poštovného. Pokud požadujete více kusů, napište nám do vydavatelství (jirimatejka@wmmagazin.cz).
Starší čísla budou zasíláme do vyprodání
zásob.
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Provádějte je rázně, ale ne tak
dramaticky, aby byly bolestivé.
Otřesy by měly být takové, jaké
příroda vytvořila při běhu. Přitom
vibrogymnastika nepředstavuje žádné
riziko pro páteř, což potvrzují i desítky
let praxe.
Během dne se doporučuje opakovat
cvičení 3-5 krát za jednu minutu.
Vibrogymnastika je vhodná pro lidi se
sedavým prací, nebo s prací ve stoje.
Tíha v hlavě, která vzniká z přílivu
krve v důsledku dlouhé a namáhavé
duševní práce, odchází díky
vibrogymnastice. Vysvětluje se to tím,
že setrvačné síly intenzivně pohánějí
krev v žilách od hlavy do srdce.
Únava odstraníte minutovým cvičení
vibrogymnastiky při výstupu do
kopce. Tato minutová cvičení se
doporučuje provádět každých 150200 metrů výstupu. Velmi efektivní
jsou tato cvičení při dlouhých pěších
pochodech.
Vibrogymnastiku je možné přiřadit
k léčebným druhům terapeutických
cvičení. Pokud se toto cvičení
provádí pravidelně, tak chlopně
v žilách přestanou být „tiché“.

Otřesy organismu stimulují důrazněji
pulzování krve v žilách, eliminují
hromadění toxinů a krevní sraženiny
v okolí chlopní v žilách. Otřesy
organismu jsou efektivní pomoc
při prevenci a léčbě různých
onemocnění vnitřních orgánů,
prostředek na prevenci trombózy,
a dokonce i infarktu.
- z internetu -
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