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11. Setkání pod Kotou zulu 664 

Léčivá síla Kóty zulu 664 a Iontového tunelu 

21.–22.9.2018 se uskutečnilo 11. setkání pod Kótou zulu 664 v re-

kreačním areálu Riviéry Olšo v Markušovcích. V sobotu proběhl 

slavnostní křest nové pyramidy určené pro ozdravné pobyty. 

Noční měření iontů v Iontového tunelu 

Pozdě večer jsme navštívili Iontový tunel, kde jsem provedl již 11. 

kontrolní měření vzdušných záporných iontů. Po vstupu do tunelu 

nás čekalo překvapení – zbytky polystyrenu byly uklizeny, přitom 

ještě před dvěma týdny bílé kuličky pokrývaly podlahu. Děkujeme 

přátelům ze Spišské Nové Vsi, kteří provedli úklid a umístili infor-

mační cedulku. Polystyren, umělé hmoty a aromatické svíčky ničí 

prospěšné ionty v ovzduší tunelu. Při 10. měření (8.9.018) jsem na-

měřil velmi nízké hodnoty, 7.000 – 13.000 záporných iontů/cm3, víc 

ne. Bylo to způsobeno nepořádkem, plastovými židlemi a svíčkami. 

Dnes jsem prováděl měření několikrát za přítomnosti svědků. Ko-

lem dřevěných lavic, které jsou v hloubce cca 200 m, byly hodnoty 

1.156.000 záporných iontů/cm3. V zadní části tunelu, ve středu 

Kóty zulu 664, byly hodnoty od 1.000.000 a víc. Poblíž dřevěné kon-

strukce jsem naměřil hodnotu víc jak 2.000.000 záporných 

iontů/cm3. 
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Další měření jsme prováděli v sobotu, kdy Iontový tunel navštěvují 

desítky lidí. Velký pohyb lidí a skupin výrazně eliminují účinky tzv. 

vzdušných vitamínů. V sobotu naměřené hodnoty se pohybovaly 

maximálně 900.000 záporných iontů/cm3 a méně. Velký počet ná-

vštěvníků a oblečení z umělých materiálů ničí tzv. vzdušné vitamíny. 

Za víc jak jeden rok, kdy každý měsíc pravidelně měřím ionty v tu-

nelu jsem zjistil, že ideální počet lidí v Iontovém tunelu je maxi-

málně 10. Další zájemci by měli počkat venku až vyjdou ostatní. 

 

Měření vzdušných iontů není jednoduchá práce. Opravdu nestačí 

vzít do ruky přístroj a zapnout knoflík. Vzdušné ionty mají svá 
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specifika a profesionální měření může trvat i pár hodin. Velmi důle-

žité je také zjišťování poměru kladných/záporných iontů a vyloučení 

radioaktivity, působení radonu od země, ze vzduchu a z vody. 

 

Křest pyramidy ORCHIDEA na Riviéře Olšo 

Před čtrnácti dny mě pozval majitel Soukromé riviéry Olšo, pod Kó-

tou zulu 664, na návštěvu. Kdyby nezavolal, nikdy bych nezkoumal, 

co se ukrývá za plechovým plotem na křižovatce – vpravo ke Kótě 

zulu 664 – rovně do Rudňan – vlevo do Matějovců. Na rozlehlém 

pozemku je parkoviště, velký bazén, udržovaný trávník, kryté pose-

zení pro 80 lidí, bar, výborná kuchyně a příjemný majitel. Z bazénu 

je impozantní výhled na tři pyramidální kopce Stožky, zejména na 

Kótu zulu 664. Z riviéry je to pak jen 10 minut pohodlné chůze až k 

Iontovému tunelu. 

Pyramida Orchidea – slavnostní křest 

Již při prvním setkáním jsme plánovali možnost postavit v areálu 

velkou léčebnou pyramidu. Tehdy to byl jen plán, který majitel Palo 

uskutečnil během 14 dní za pomoci známého slovenského stavitele 

pyramid Františka Rumana ze Spišské Nové Vsi. 

V sobotu 22. 9. 2018 proběhl křest první pyramidy na Riviéře Olšo 

pod Kótou zulu 664. Pyramida, postavená přesně podle vzoru Velké 

pyramidy v Gíze, se sklonem stěn 51°50, dostala jméno ORCHIDEA. 
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Název jsme zvolili podle vzácné, zákonem chráněné rostliny – Črie-

vičník papučkový (Cypripedium calceolus), která roste na svazích 

pyramidálního kopce Kóta zulu 664. 

 

Měření iontů v okolí Kóty zulu 664 

V pátek a v sobotu jsem měřil vzdušné ionty na mnoha místech v 

areálu Riviéry Olšo a kolem nové pyramidy ORCHIDEA. V okruhu asi 

35 metrů kolem pyramidy se hodnoty vzdušných iontů pohybovaly 

od 39.700 až 65.000 záporných iontů/cm3. Je zřejmé, že pyramida, 

když je správně postavena, dokáže příznivě ovlivňovat široké okolí. 

V pyramidě ORCHIDEA jsme naměřili velmi vysoké hodnoty iontů, 

ale pro zachování objektivity je nutné měření opakovat několikrát 

za delším časový úsek. Tak jako dlouhodobě provádím měření v Ion-

tovém tunelu. 

 

Vzdušné záporné ionty jsou již od hodnoty 6.000 a víc velkým zdra-

votním přínosem pro lidský organizmus. 
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První odborný test tvarových zářičů 

Fr. Ruman postavil zajímavou sestavu několika menších pyramid s 

hliníkovým povrchem. Pyramida je tvarový zářič, který emituje 

energii. Pyramidální energii dokáží vnímat citliví lidé pomocí virgulí, 

vibračních Bovisů, nebo podle vlastních pocitů. Pyramidy vytvářejí 

určitý druh energie, který bohužel není měřitelný přístroji. Na svých 

cestách za historií po celém světě jsem se setkal s mnoha zajíma-

vými lidmi. Mnozí z nich energie pyramid a starých míst skutečně 

cítí, jiní se ji zatím učí vnímat. Rituálům s virgulí a Bovisy můžete 

věřit, nebo ne. Je to jako v tv seriálu Věřte nevěřte. 

Jemnou energii pyramid a starých míst umím vnímat, naučili mě to 

skuteční odborníci. Já, stejně jako vy všichni, potřebujeme další dů-

kaz měřitelný moderními přístroji. 

Dnes jsem provedl první zajímavý test, jak mohou tvarové zářiče 

ovlivnit teplotu lidské pokožky. Možná to bude dobrý příklad pro 

vás, jak nevěřícím dokázat, že energie pyramid existuje. 

K pokusu jsem použil generátor Fr. Rumana. Generátor se skládá z 

35 menších hliníkových pyramid. Nad pyramidy jsme postavili různé 

tekutiny, dokonce pár cigaret. Voda, víno, nebo cigarety měly pro-

kazatelně jinou chuť. Voda byla sladší a jemnější, cigarety tolik ne-

pálily na jazyku po nekvalitním tabáku… 

Důležitý je pokus s vložením dlaní nad soustavu pyramid. 

 

Účastníkům pokusu jsem změřil teplotu pokožky před vložením nad 

pyramidy a po vytažení rukou. Působení pyramidového generátoru 

trvalo pár minut. Výsledky měření laserovým teploměrem jsou uve-

deny v tabulce. 
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Z naměřených výsledků je zřejmé, že se teplota lidské pokožky mění 

již po krátkodobém působení energie tvarového zářiče. Tvarovým 

zářičem v našem pokusu byly pyramidy. Z pokusu vyplývá nová zku-

šenost: muži se po působení energie pyramid zahřívají rychle a ženy 

naopak chladnou. 

Pyramidový koeficient 10 

Pyramidy emitují energii od svého středu do okolí podle své výšky 

a použitého sklonu stěn. Všeobecně se předpokládá, že výška pyra-

midy vynásobené 10 x představuje rádius jejího působení. Pokud 

pyramida vysoká 3,5 m emituje měřitelnou energii v okruhu 3,5 x 

10 = 35 metrů, jak jsem zjistil měřením přístrojem, pak je snadné 

učit rádius působení jakékoliv pyramidy. Platí pravidlo, čím vyšší je 

pyramida, tím se zvyšuje působení její energie. Pyramidový koefi-

cient 10, jak jsem ho nazval, je závislý na sklonu stěny pyramid. Py-

ramidový koeficient 10 vychází ze sklonu stěn Velké pyramidy v 

Gíze, který je 51°50. S jiným sklonem stěn pyramid se pyramidový 

koeficient mění. 

Kóta zulu 664 je pyramidální kopec, který má výšku 184 m. Jedno-

duchým vynásobením její výšky pyramidovým koeficientem <10, 

získáme vzdálenost působení energie = max. 1,9 km.  V této kru-

hové oblasti s rádiusem 1,9 km působí energie pyramidálního kopce 

Kóta zulu 664. 
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Léčivá síla Kóty zulu 664 

V sobotu se uskutečnily pod Kótou zulu 664, v areálu Riviéry Olšo, 

první prezentace a přednášky. O historii objevu a ročním měření 

tzv. vzdušných vitamínů v Iontovém tunelu hovořil Jiří Matějka, ces-

tovatel a vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Bě-

hem přednášky představil svou první novou knihu Naše fantastická 

minulost. V druhé prezentaci představil František Ruman svůj objev 

energie pyramid, kterou postavil v areálu Riviéry Olšo pod Kótou 

zulu 664. 

Pyramidy dnes objevujeme na celém světě. Umožňují nám to sate-

lity, moderní technika a citlivé přístroje. Dnešní vědou ignorované 

zaniklé vyspělé civilizace stavěly pyramidy jako zdroj prospěšné, ne-

omezené, volné energie. Energie pyramid dokáže obnovit poškoze-

nou bioenergii živých organizmů, proto je lidé vyhledávají. Pyrami-

dální kopec, tvarový zářič Kóta zulu 664, emituje energii do vzdále-

nosti téměř 2 kilometry. Ve středu Kóty zulu 664 je tunel, který jsem 

nazval Iontový tunel podle prospěšných vzdušných iontů. V Ionto-

vém tunelu jsem naměřil víc jak 2.000.000 záporných iontů/cm3. Již 

desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým zdravotním 

přínosem pro vše živé. Kombinace pyramidální energie Kóty zulu 

664 a záporných iontů v Iontového tunelu je ve světě téměř ojedi-

nělá. 
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Naše fantastická minulost – nová kniha. Chovejme se ke Kótě zulu 

664 s úctou a pokorou.  

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: 11. setkání – Léčivá síla Kóty zulu 664 – Kota Zulu 664 

 

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 

 

http://wmmagazin.cz/eshop/knihy/61-nase-fantasticka-minulost.htmlhttp:/wmmagazin.cz/eshop/knihy/61-nase-fantasticka-minulost.html
http://kotazulu664.sk/leciva-sila-koty-zulu-664/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty
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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.  

http://www.novycestovatel.cz/

