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Koza zulu 664 – vaše zkušenosti 

Od prvního setkání pod Kótou zulu 664 (10/2017) přichází desítky 

dotazů, dopisů a zkušeností. Postupně budu zveřejňovat vaše zku-

šenosti a názory. jako první jsem vybral jeden nejzajímavější, po-

chopitelně bez udání celého jména.  Vašich osobních zkušeností 

mám od roku 2017 desítky, možná i víc. Sledujte nové informace na 

naší webové stránce www.kotazulu664.sk. Posílejte vaše zkuše-

nosti – mohou být inspirací a dobrým návodem pro další lidi. Děkuji. 

Dnes zveřejním první ohlasy z roku 2017.  

Další, velmi zajímavé názory, budou následovat. 

• 23.10.2017 – Prajem pekný večer. Tak ako som Vám už pí-

sala môj známy čaká na operáciu tenkého čreva. Dňa 

10.10.2017 bol na odber krvi a písal mi že hemoglobin mal 

114. V tuneli bol opakovane 5 krát po pol hodine a dnes bol 

na odber krvi a hodnota bola 120. Včera sme tam stretli 

dvoch pánov z Ostravy. Spolu sme boli v tuneli. Vraveli že je 

to pecka. Cítili sa tam veľmi príjemné. Prajem pekný večer 

a ak sa niečo nové dozviem napíšem Vám. E. F. 

 

• 18.10.2017 – Pán Matejka, veľmi pekne ďakujem za infor-

mácie. Pri našom stretnutí som Vám spomínala, že riešime 

jedného mladého muža onkologického pacienta. Dnes o 11 



2                                  
 

KOTA ZULU 664.SK  

hod. vyrážame z Košíc. Včera si bol urobiť odbery krvi a ab-

solvuje 5 vstupov do tunela, tak ako ste mi odporučili. O vý-

sledku krvných testov po absolvovaní tunelovej terapie Vás 

budem informovať. Pri našom rozhovore som Vám spomí-

nala aj o liečivých účinkoch Jasovskej jaskyne. Dozvedela 

som sa, že na Slovensku sú okrem Jasovskej jaskyne ešte 

dve a to Belianska jaskyňa a Bystrianska jaskyňa, kde sa 

praktizuje speleoterapia pre deti aj dospelých. 

 

• Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za sobotnajšie spre-

vádzanie na kótu ZULU. Bolo nám veľmi dobre. Prajem Vám 

slnečný a láskyplný deň. S pozdravom E. F. 

(Hemoglobin (Hb) je tetramerní metaloprotein, který je součástí 

erytrocytů obratlovců, tedy lidí. Zásadní funkcí tohoto proteinu je 

přenos krevních plynů (zejména kyslíku). V erytrocytech lidí tvoří 

cca 35 % celkového obsahu. Na jednu červenou krvinku připadá 

průměrně 28–32 pikogramů. Referenční hodnoty pro množství he-

moglobinu v krvi jsou proměnlivé. Hlavní funkcí hemoglobinu je 

přenos kyslíku z plic do tkání a zpětný odvod oxidu uhličitého z tkání 

do plic. Váš kamarád má zřejmě problémy s okysličením krve. Zá-

porné ionty v Iontovém tunelu mohou dodávat po určitý čas po-

třebný obsah kyslíku. Opakovaná návštěva Iontového tunelu je pro-

spěšná, ale nestačí vyřešit problémy s kyslíkem. Doporučuji vašemu 

kamarádovi víc pohybu a cvičení na čerstvém vzduchu a samozře-

jmě pobyty v prostředí bohaté na záporné ionty. Prostředí se zápor-

nými ionty najdete také jinde v SK a v ČR. Je nutné také změnit 

stravu. Jedinec a množství tabulkově: Muži 135–170 g/l, Ženy 120–

160 g/l, Novorozenec 120–180 g/l.) 

Vaše osobní zkušenosti z pobytu v Iontovém tunelu najdete v dal-

ších číslech časopise WM magazín, který vychází tiskem každý mě-

síc v Česku i na Slovensku. Předplatné měsíčníku WM magazín si 

můžete zajistit zde → 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: Kóta zulu 664 – vaše zkušenosti – I. – Kota Zulu 664 

http://wmmagazin.cz/eshop/16-predplatne-tistene-verze
http://wmmagazin.cz/eshop/16-predplatne-tistene-verze
http://kotazulu664.sk/kota-zulu-664-vase-zkusenosti-i/
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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

