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Měření elektromagnetických vln vysílaných 

lidským tělem 

Signály elektromagnetických vln vysílané lidským tělem představují 

konkrétní stav lidského těla. Vysílané signály elektromagnetických 

vln se liší podle různých podmínek lidského těla, jako je zdraví, ne-

moc atd. Pokud umíme rozlišit tyto specifické signály elektromag-

netických vln, dokážeme určit stav lidského těla. 

 

Na základě tohoto principu přístroj zaznamenává elektromagne-

tické vlny lidského těla a umožní tak určit zdravotní kondici těla po-

mocí vlastní počítačové analýzy. 
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Za uplynulá léta jsem provedl desítky měření. Měření provádím na 

zajímavých místech, jako je například podzemní labyrint Ravne v 

Bosně. První měření je před vstupem do tunelu, druhé měření po 

pobytu v tunelu. 

Dlouhodobě měřím elektromagnetické signály vysílané lidským tě-

lem u blízkých přátel pro pozdější vyhodnocení. 

 

33. testů 

Výsledkem je přesný záznam naměřených hodnot jednotlivých or-

gánů. Tento závěrečný raport obsahuje celkem 33 specifických mě-

ření. Záznamy obdrží každý účastník testu pro vlastní vyhodnocení. 

Konečný raport je srozumitelný pro každého, obsahuje získané 
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hodnoty a jejich odborný popis. Měření netrvá dlouho, asi dvě mi-

nuty. EM vlny se pohybují rychlostí světla, proto není důvod prová-

dět dlouhou diagnostiku. 

První měření po pobytu v Iontovém tunelu na Kótě zulu 664 

Poprvé budu provádět měření na Slovensku, před vstupem a po po-

bytu v Iontovém tunelu na Kótě zulu 664. Měření se uskuteční v 

sobotu 15. 12. 2018, od 17.30–18.45 hod., na riviéře Olšo, druhé 

měření bude po návratu z Iontového tunelu. V neděli 16. 12. 2018 

provedu měření od 09.00–10:15 hod. na stejném místě, druhé po 

návratu z tunelu. 

Vliv přirozeného elektromagnetického pole 

Přirozené elektromagnetické prostředí přispívá k harmonizaci orga-

nizmu, zvyšuje vitalitu a bioenergii. Blahodárně působí na poško-

zené buňky. Lidské tělo je v podstatě taková malá elektromagne-

tická centrála. Bohužel, dnes žijeme v prostředí, které je kontami-

nováno člověkem vytvořeným EM zářením, jako jsou vysílače, wifi, 

mobily, nebo na dálku ovládaná domácnost. Lidský organizmus je 

také narušen informačním stresem dnešní doby. Negativní zprávy v 

médiích, války, násilí, vraždy, politické hašteření, to vše vzbuzuje u 

lidí strach a stres. Informace není jen pouhé slovo. Zvuk vyslove-

ného slova či věty vyvolává měřitelné elektromagnetické vibrace. 

Již vyslovené slovo válka je pro lidský organizmus velký stres, který 

si mnozí neuvědomují. 

Bezpečný a harmonický pobyt v Iontovém tunelu 

Tunel na hoře u Markušovců, kterou jsem nazval (společně s Dr. S. 

Osmamgichem) jako Kóta zulu 664, je skutečně něčím vyjímečný. 

Neexistuje zde žádné škodlivé záření, jako je radioaktivita, radon, 

Hartmanova a Curriova mřížka, nebo kosmické záření v podobě 

rychle letících gama částic (k problému nebezpečného gama záření 

se vrátím později s vysvětlením, proč jsou například svíčky v Ionto-

vém tunelu škodlivé). Iontový tunel má svá tajemství. Já osobně 

preferuji analyzovat měřitelné hodnoty, před hodnotami 
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neměřitelnými. Ale je nad vší pochybnost zřejmé, že v nesmírném 

kosmu existují síly neměřitelné. 

Radost ze života 

Zapomeňte na svou práci a na své problémy. Problémy neexistují, 

jsou jen ve vašich hlavách. Vnímejte bez předsudků vše, co uvidíte, 

zažijete a uslyšíte. Užívejte si vlastní pohodu a klid, který jinde jen 

těžko najdete. 

Výsledek pobytu v Iontovém tunelu se nedostaví hned, ale budete 

se tam rádi vracet. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: Měření EM signálů lidského těla – 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://kotazulu664.sk/mereni-em-signalu-lidskeho-tela/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz


5                                  
 

KOTA ZULU 664.SK  

 

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/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

