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Třetí setkání pod Kótou Zulu 664 a testy 

4.11.2017 jsem provedl první testy hladiny glukózy v krvi. Měření 

bylo před vstupem do Iontového tunelu a druhé po jeho opuštění.  

Provedl jsem třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů a 

úroveň radioaktivity. 

Neplánovaná cesta na Kótu Zulu 664 

Původní účel cesty bylo využít vysokých hodnot záporných iontů 

pro posílení oslabené imunity blízké osoby. Jaký bude výsledek ho-

dinového pobytu v Iontovém tunelu na Kótě Zulu 664 budu znát 

později. 
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Na místě jsem potkal asi 20 dalších lidí, kteří Iontový tunel pravi-

delně navštěvují z různých důvodů. Později přijížděli desítky dalších. 

Nejčastějším důvodem je zdravotní přínos vzdušných záporných 

iontů pro živý organizmus, relaxace a zvědavost. To je pro mě dobrá 

zpráva. S uspokojením sleduji, že náš objev Kóty Zulu 664, zejména 

Iontové tunelu v září 2017, slouží ku prospěchu široké veřejnosti. 

Poprosím všechny, napište mi vaše zkušenosti z pobytu, budu je po-

stupně sdílet dalším. 

 

Třetí měření vzdušných záporných iontů 

Provedl jsem již třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů. 

Naměřené hodnoty jsou skutečně velmi vysoké. Je velmi pravděpo-

dobné, že se časem objeví negativní reakce. Měření provádím pro-

fesionálním přístrojem. Uvědomuji si, že první naměřené hodnoty, 

vyšší jak 2.000.000 záporných iontů/cm3, mohou být pro odborníky 

a léčitele nepochopitelné až nepřijatelné. Jak dopadlo třetí měření 

se dočtete ve vánočním dvojčísle časopisu WM magazín Skryté sku-

tečnosti. 

Radioaktivita v Markušovcích 

Mám několik negativních reakcí, kde se uvádí, že v takovém tunelu 

bude s vysokou pravděpodobností masivní koncentrace Radonu. 

Radon je radioaktivní plyn, který údajně způsobuje zdravotní pro-

blémy, proto se dnes izolují domy protiradonovou izolací. Radon se 
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vyskytuje běžně v horninách a jeskynních systémech, je měřitelný 

profesionálním dozimetrem. Provedl jsem první měření. Výsledek 

najdete v časopise WM magazín Skryté skutečnosti. Ti co byli dnes 

se mnou, již výsledek znají. 

 

 

Štátny Geologický Ústav Dionýza Štůra zveřejnil mapu radónového rizika na Slo-

vensku (http://www.geology.sk/images/odd_geof/Pr_Ra_riz_2001.jpg). Najděte 

si oblast Markušovce… 

 

První krevní testy – hladina glukózy v krvi 

Mám zkušenosti z pobytu v podzemním labyrintu Ravne, pod bo-

senskou pyramidou Slunce. Pobyt v labyrintu Ravne má příznivý vliv 
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pro onemocnění tzv. cukrovkou. V bosenském Ravne jsem před lety 

prováděl první testy glukózy v krvi. Dnes jsem poprvé realizoval 

test, který zjistil hladinu glukózy v krvi před vstupem do Iontového 

tunelu a po jeho opuštění.  

Test byl prováděn za přítomnosti dalších, co byli se mnou. Výsledek 

zveřejním v časopise WM magazín č. 191/192. 

 

Tušení souvislostí 

Před více jak 40 lety byl vyrubán Iontový tunel do hloubky 260 me-

trů – vodorovně, do středu Kóty Zulu 664! V oficiální zprávě je uve-

deno, že jde o průzkumné sondy na zjištění bohatosti obsahu vá-

pence. Sonda byla vedena do středu vápencového pyramidálního 

kopce, takže bohatost rudy nebyla zřejmě prioritou! Stejný dolomit 

je na povrchu. Co skutečně hledali baníci před 40 lety v nitru kopce 

Kóta zulu 664? 

Přicházejí ke mně nové informace od pamětníků. Tuším, co tenkrát 

hledali. V prosinci mám příslib setkání s člověkem, který může 

mnohé objasnit. 

Doporučení pro návštěvníky Iontového tunelu 

Průzkum a pobyt v Iontovém tunelu je na vlastní nebezpečí. Hrozí 

riziko úrazu. Na konci tunelu jsou prohnilé dřevěné vzpěry, které se 

http://wmmagazin.cz/eshop/casopis-ke-stazeni/44-wm-skryte-skuecnosti-c-191192.html
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mohou při nepatrném pohybu zřítit. Nevstupujte do místa, kde jsou 

ztrouchnivělé podpory. 

 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek:  3. setkání pod Kótou zulu 664 – první testy – Kota Zulu 

664 

 

 

http://kotazulu664.sk/setkani-s-dr-osmanagichem/
http://kotazulu664.sk/setkani-s-dr-osmanagichem/
http://kotazulu664.sk/setkani-s-dr-osmanagichem/
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Zakladatel, vydavatel a šéfredaktor časopisu WM magazín je Jiří Matějka. Časopis 

vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Předplatné ojednávejte e-mailem: 

jirimatejka@wmmagazin.cz, nebo v e-shopu: www.wmmagazin.cz/eshop. Interne-

tové stránky časopisu: www.wmmagazin.cz 

 

Cesty a expedice za poznáním pořádá Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s časopi-

sem WM magazín. Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet drinky? Pojeďte s 

námi. Nové poznávací cesty a expedice najdete na stránkách www.novycestova-

tel.cz. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, 

Tel: +420 777 770 609 (608). Těším se na vás.  

file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
http://www.novycestovatel.cz/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

