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14. setkání pod kotou zulu 664 

První setkání na Kótě zulu 664 v roce 2019 se uskutečnilo 25–26. 1. 

2019. Ikdyž se teploty pohybovaly pod bodem mrazu, sešlo se nás 

mnoho. 

 

Měření orgánové kondice 

Před a po pobytu v Iontovém tunelu jsme provedl měření orgánové 

kondice u několika z vás. Celkem mám výsledky 16 testovaných 

dobrovolníků. Závěrečný dokument s výsledky obsahuje 230 proto-

kolů o stavu organizmu. Každý účastník obdržel dokument k vlast-

nímu prostudování. Vyhodnocení všech naměřených hodnot je ča-

sově náročné, ale již z prvních výsledků je patrné, že pobyt v 
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Iontovém tunelu může být velmi prospěšný pro vaši kondici. Něko-

lik prvních výsledků z měření orgánové kondice po pobytu v Ionto-

vém tunelu. 

• Zlepšení funkcí kardiovaskulárního systému 

• Gastrointestinální funkce se u starších ročníků výrazně 

zlepšily 

• Funkce jater se v některých případech upravila z mírné ab-

normality do normálního stavu 

• Funkce žlučníku se upravila 

• Funkce slinivky břišní se vrací do normálních hodnot 

• Funkce ledvin se vrací do normálních hodnot 

• Obsah minerálů v kostech se vrací do normálních hodnot 

…atd 

 

Protokol obsahuje mnoho dalších testů: funkce plic, mozku, toxiny, 

stopové prvky, gynekologický přehled, prsa, sperma a spermie, 

imunitní sytém a mnoho dalších. Kompletní vyhodnocení vyžaduje 

více času a další opakovaná měření. Tímto děkuji prvním dobrovol-

níkům za ochotu zúčastnit se prvních testů vlivu pobytu v Iontovém 

tunelu na zdraví (pokud se zúčastníte dalších setkání na Kótě zulu 

664 v roce 2019, budete mít opakované testy přednostně a 

zdarma). Měření jsem prováděl ve vytopené chatě v areálu Riviéra 

Olšo, za co patří velké poděkování majiteli relaxačního a lázeňského 

komplexu pod Kotou zulu 664! 
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Zlepšení tělesné a orgánové kondice způsobují záporné ionty, které 

se často nazývají „vzdušné vitamíny“. V Iontovém tunelu je ojedi-

něle vysoká hodnota vzdušných iontů – víc jak 2 miliony /cm3. Vše 

o záporných iontech najdete v časopise WM magazín, který vychází 

tiskem od roku 2001. 

 

Měření záporných iontů v Iontovém tunelu 

Každý měsíc od roku 2017 měřím v Iontovém tunelu hodnoty tzv. 

vzdušných vitamínů–záporných iontů. Mimo jeden měsíc, kdy 

vzdušné vitamíny zničily plastové židle, polystyreny a aromatické 

svíčky, byly a zatím jsou hodnoty záporných iontů v Iontovém tu-

nelu vysoké a stabilní (víc jak 2 miliony). Nikdo nemáme jistotu, 

jestli tento ojedinělý iontový fenomén bude stálý, nebo zmizí z ne-

známých příčin za měsíc. Jediné, co proto můžeme všichni udělat je 

respektovat přírodu a chovat se ke Kotě zulu 664 s úctou a pokorou. 
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Nové souvislosti – orientace Iontového tunelu 

V pyramidálním kopci Kota zulu 664 byl před 40 lety vyrubán 260 

metrů dlouhý tunel. Podle starého pracovního deníku se jednalo o 

průzkumný tunel. Je zajímavé, že tzv. průzkumný tunel končí na 

svislé ose pyramidy Kota zulu 664. Práce byly ze dne na den zasta-

veny. V okolí Koty zulu 664 a jinde na Slovensku (i ve světě) je 

mnoho průzkumných štol, ale žádná nekončí ve středu hory, ani 

nejsou raženy v geometrických souvislostech. Vstup do Iontového 

tunelu na Kotě zulu 664 je umístěn, asi ne náhodou, v jedné třetině 

od původní základny, tak jako chodby a komory ve starých pyrami-

dách. Původní základnu koty 664 jsem prezentoval například na 

přednášce v Myjavě → zde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGgQGZ7pe-k&t=76s
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Na 14. setkání jsem potkal nové zajímavé přátele ze Slovenska. Při 

průzkumu Iontového tunelu se diskutuje o mnoha souvislostech, 

energiích, transformacích a entitách. Pro mnohé možná neatrak-

tivní téma, jako je fyzika a geometrie, se naše měření kompasem 

zdálo nepodstatné. Výsledek je doslova fantastický. Osa Iontového 

tunelu směřuje k severu s západní odchylkou cca 15 °. Ten, kdo před 

40 lety nařídil vyrubat tunel na Kote zulu 664, moc dobře věděl, co 

děla a čeho chce dosáhnout. 

Nejstarší stavby na naší planetě mají odchylku od severu, která se 

nazývá „božská odchylka“. Stavby v Teotihuacánu, v Egyptě, kyklop-

ské zdi na řeckých ostrovem, slovanský megalitický kalendář v mo-

ravských Karpatech, nebo pyramidy v „Italské Gíze“ a pod, mají stej-

nou božskou odchylku. To není náhoda. 

 

Pobyt v Iontovém tunelu uvolňuje a regeneruje 

Z mých zkušeností za jeden a půl roku: Pouhá hodina v Iontovém 

tunelu vás dokáže uvolnit a regenerovat organismus, jako žádná vi-

tamínová doplňková náhražka, nebo tzv. transformační školení. Nic 

z toho zde nehledejte a ani nenajdete, mimo chaos v hlavě, pokud 

jste v I–tunelu pod vedením svých „guru“. 

Poznal jsem stovky lidí zamračených před I–tunelem, viděl po ho-

dině v I–tunelu stovky lidí s bezstarostným úsměvem na tváři. Mlu-

vili, ptali se, chtěli něco nového udělat… Jsem rád a těší mě to. Kdo 
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nespěchá domů, nebo nemusí následovat svého „guruja“, může 

vždy zůstat, povídat si, nebo se bavit na riviéře Olšo. Pozn.: To není 

reklama na Rivieru Olšo, ale možnost, jak využít regeneračního pů-

sobení I–tunelu s námi… 

Pro naše příznivce máme vždy něco dobrého nachystané, tentokrát 

to byla na ohni poctivě uvařená „fazoluvica“. 

 

Existují další nová poznání a souvislosti. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/14-setkani-na-kote-zulu-664/ 

 

http://kotazulu664.sk/14-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

