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10. Setkání pod Kotou zulu 664 

V pátek a v sobotu 7–8. 9. 2018 proběhlo již 10. setkání na Kótě zulu 

664. V pátek se uskutečnila první neformální beseda na Soukromé 

riviéře Olša u Markušovců. Po přednášce jsme večer společně na-

vštívili Iontový tunel. V sobotu se uskutečnilo veřejné setkání pod 

kótou zulu 664. Na setkáních se nás sešlo téměř 100 přátel. 

 

10 kontrolní měření záporných iontů 

V pátek jsem provedl kontrolní měření koncentrace vzdušných zá-

porných iontů v tunelu. Výsledek měření se tentokrát významně lišil 

od průměrných ročních hodnot. Tam kde bývala hodnota víc 2 mi-

liony, jsem naměřil hodnotu pouhých pár desítek tisíc prospěšných 
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iontů / cm3. Co se stalo, co může být příčinou? Dlouho jsem pře-

mýšlel, několikrát znova procházel tunelem. 

Prospěšné záporné ionty 

Záporné (negativní) ionty jsou vzdušné elektricky nabité částice. Vy-

soké hodnoty záporných iontů představují významný přínos pro lid-

ský organizmus a vše živé. Země je nabitá negativně a živý organi-

zmus také. Pokud si oblečete oděv s umělými vlákny, pak se vodi-

vost těla prudce snižuje ve váš neprospěch. Přirozená elektrická 

permitivita lidské pokožky má hodnotu 23 mr, oblečení s umělými 

vlákny má hodnotu pouhých 3–7 mr. Aby se váš organizmus přizpů-

sobil, musí vynaložit velké úsilí a energii pro eliminaci škodlivého 

vlivu oblečení. V tomto případě musí imunitní systém vynaložit až 

20 x víc energie, aby se opět vyladil na přirozené hodnoty. Člověk 

se dnes pohybuje v prostředí obklopeném plasty. Umělé podlahy, 

omítky, televize, mobily, interiér aut, kuchyňské linky, naběračky, 

koberce, hračky pro děti a oblečení z vás doslova vysávají energii 

záporných iontů. Proto jste unaveni, nesoustředění při práci, nebo 

po hodině jízdy usínáte za volantem. Dnes jsem tyto škodlivé vlivy 

vnímal a zaznamenal také v Iontovém tunelu.  

Víc o prospěšných záporných iontech se dočtete v časopise WM 

magazín zde → http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-byd-

leni/ 

 

http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-bydleni/
http://www.wmmagazin.cz/category/zdrave-bydleni/
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Plasty a oheň nepatří do tunelu 

V Iontovém tunelu jsou místa prospěšná pro lidský organizmus, kde 

jsem naměřil 2 miliony záporných iontů. V pátek 7. 9. 2018 se hod-

nota na značce 200 metrů pohybovala kolem 7–12 tisíc záporných 

iontů. Tento pokles je alarmující. Co může být příčinou poklesu? 

Pokud vstoupíte do tunelu v oblečení s umělými vlákny, zazname-

nal jsem snížení koncentrace záporných iontů kolem skupiny lidí. 

Toto snížení není významné, protože skupina po prohlídce odchází 

a prostředí v tunelu se rychle obnoví. Pokud zůstávají po návštěvě 

tunelu na místě plastové židle, polystyren na dřevěných lavicích, 

nebo dokonce aromatické svíčky, pak se ozdravné prostředí v Ion-

tovém tunelu radikálně mění. Plasty, polystyren, svíčky a kouření 

trávy, ozdravné účinky Iontového tunelu dramaticky snižují. Pokud 

chcete využívat příznivé působení záporných iontů ve svůj pro-

spěch, pak pouze bez plastů, pvc židlí, polystyrenu a aromatických 

svíček. 

Plastové židle, polystyren na lavicích a svíčky jsem z tunelu nevyho-

dil. Respektuji vaši volbu, která je ale pro mne a mnoho dalších ná-

vštěvníků nepřijatelná až škodlivá. Odstraňte prosím umělohmotné 

židle, polystyren a svíčky, kdo jste je do tunelu přinesl. Děkujeme. 
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První beseda na Soukromé riviéře Olšo pod Kótou zulu 664 

Na pozvání majitele Soukromé riviéry Olšo (www.rivieraolso.sk/) se 

uskutečnila v pátek 7. 9. 2018 první beseda o pyramidálním kopci 

Kóta zulu 664. V areálu je velký bazén, atrakce pro děti, sociální zá-

zemí a denní bar s možností pohoštění. Návštěvníci pyramidálního 

kopce Kóta zulu 664 zde mohou bezpečně zaparkovat auta. Já 

osobně tuto možnost doporučuji. 

 

Fenomén Kóta zulu 664 

Pyramidální kopec Kóta zulu 664 a Iontový tunel navštěvují denně 

desítky lidí pro jeho ozdravné účinky. Lidé zde hledají zdravotní al-

ternativu. Mnozí tam chodí opakovaně. Vysoká koncentrace zápor-

ných iontů v Iontovém tunelu vám může skutečně pomoc. Mám de-

sítky příznivých ohlasů. Máte osobní zkušenosti? Napište. 
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Vážné problémy na Kótě zulu 664 

Od vlastníků pozemků jsme dostali důrazné upozornění na podivné 

chování mnohých návštěvníků Iontového tunelu a Kóty zulu 664. Na 

vrcholu se zapalují ohně, stejně tak před tunelem, což je zásadní 

problém. Oheň může zapálit celou horu a šířit se nekontrolovaně 

dál. Za chování lidí na pozemcích kolem kóty jsou podle zákona od-

povědní jejich majitelé. Souhlasím s majiteli. Dalším problémem je 

příjezd k tunelu. Do bývalého báňského areálu a dál po staré cestě 

je vjezd zakázán. Nejezděte prosím auty do areálu a k tunelu. Auto 

můžete zaparkovat mimo zákaz, nebo v areálu Riviéry Olšo, kde si 

můžete dát před vycházkou k tunelu kafe, čaj, nebo něco dobrého 

k jídlu. 
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V současné době hledáme s majiteli pozemků společné řešení, jak 

předejít případným škodám. Pokud nedojde v krátké době k obou-

stranně přijatelné dohodě, hrozí zákaz vstupu na pozemky a uza-

vření vstupu do tunelu. 

Jak dál s Iontovým tunelem? 

Vstup do Iontového tunelu u Markušovců je na vlastní nebezpečí. 

Hrozí riziko pádu dřevěných podpěr na konci tunelu, případně jiné 

nebezpečí. Naší prioritou je odstranit staré trámy, realizovat nový 

podpěrný sytém v místě starého závalu, u průsaku vody a zpevnit 

vstup do tunelu. V plánu je obnovit přístupový chodník, vybudovat 

parkoviště. Naším prvořadým zájmem je zachovat pyramidální ko-

pec Kóta zulu 664 i s tunelem pro další generace. 

 

Naše fantastická minuklost 

Na besedě jsem představil svou novou knihu Naše fantastická mi-

nulost. Kniha má celkem 27 kapitol. Poslední kapitola je věnována 

objevu Kóty zulu 664 a Iontovému tunelu. Knihu si můžete zakoupit 

v Riviéře Olšo u majitele areálu. Více informací o knize najdete zde 

→ Naše fantastická minulost – kniha – wmmagazin.cz 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: 10. setkání na Kótě zulu 664 – Kota Zulu 664 

http://www.wmmagazin.cz/nase-fantasticka-minulost/
http://kotazulu664.sk/10-setkani-na-kote-zulu-664/
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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

