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Kóta Zulu – nové informace a měření 

V sobotu 20.4.2019 se uskutečnilo již 16. setkání pod Kotou zulu 

664 na riviéře Olšo. Poprvé jsem prováděl měření bioenergie no-

vým přístrojem. Společně jsme navštívili Iontový tunel a vyšli na vr-

chol Koty zulu 664. Zjistil jsem zdroj toxického zamoření kolem 

staré cesty. 

 

Iontový tunel 

Iontový tunel je stále uzavřený. Ve vstupu je osazená kovová mříž, 

a podle sdělení policie jsou v tunelu instalovány fotopasti. Respek-

tujte zákaz vstupu. Prováděl jsem měření záporných iontů před 

vstupem do Iontového tunelu a u mříží. Hodnoty před tunelem byly 
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běžné, asi 900–1500 záporných iontů/cm3. Takové hodnoty před-

stavují běžný zdravý les a ovzduší. 

 

Asi čtyři metry hluboko v tunelu, u zábrany, byla hodnoty dvakrát 

nižší, cca 400–600. Je zřejmé, že uzavření tunelu má nepříznivý vliv 

na prospěšné záporné ionty. Znám příčinu kolapsu záporných iontů. 

Vysvětlím vám to osobně na některém dalším setkání. 

 

Na vrcholu Kóty zulu 664 

Společně jsme vyšli na vrchol pyramidálního kopce Kota zulu 664. 

Provedl jsem měření záporných iontů a bioenergie. Vzdušné zá-

porné ionty nepřesahovaly běžné hodnoty (900-1500). Mnozí 

účastníci setkání se domnívají, že pyramidy emitují (vyzařují) 
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záporné ionty. Žádná pyramida na naší planetě nevyrábí záporné 

ionty. Pyramidy byly postaveny pro jiné účely. 

 

Nová diagnostika – první měření bioenergie na Kotě zulu 664 

Naše těla jsou zásobárnou bio-energie, která se nazývá „čchi“, „ži-

votní energie“, „orgonová energie“, „volná energie“, nebo „éte-

rická energie“, případně jinak. Ve všech případech jde o jednu a tu 

samou bio-energii. Pokud máte malé procento vlastní bio-energie, 

může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci. 

Při prvním odborném měření jsem použil profesionální přístroj na-

vržený podle fyzika Wilsona Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé 

věci. Na stupnici jsou vidět procentuální hodnoty bio-energie živých 

tvorů (i mrtvých…), rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj 

dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a 

srozumitelným výsledkem. 

Testu se zúčastnilo 15 dobrovolníků 

Prvního testu se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků. Měřili jsme 

úroveň bioenergie před výstupem na vrchol pyramidy, na vrcholu 

Koty zulu 664 a dvě hodiny po sestupu z vrcholu. Výsledky testů 

jsou zajímavé a zobrazují aktuální úroveň bioenergie každého je-

dince. Z testu je zřejmé, že na vrcholu Koty zulu 664 došlo u kaž-

dého k výraznému zvýšení životní energie. Třetí měření po dvou 
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hodinách ukázalo rozdílné výsledky a dá se konstatovat, že všem 

pobyt na vrcholu koty zulu 664 prospěl. 

 

 

Rozdílné hodnoty životní energie u třetího měření zobrazují zdra-

votní stav každého účastníka prvního testu. Úroveň bioenergie kaž-

dého účastníka představuje obraz jeho zdravotního stavu. Pokud 

došlo ke snížení životní hodnoty oproti prvnímu měření, může to 

znamenat nastartování ozdravného procesu. V našem testu je 

možné vidět 3 měření, která mohou znamenat zdravotní problém. 
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V testech budeme pokračovat. Sledujte nové informace o cestách a 

setkáních na našich webech (www.kotazulu664.sk, www.pyrami-

dapalava.cz, www.novycestovatel.cz, www.wmmagazin.cz) 

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili prvního testu bioe-

nergie pod Kotou zulu 664. 

 

Toxické riziko v lokalitě Stožky 

Zjistil jsem nebezpečný zdroj možného toxického zamoření v loka-

litě Stožky. Ještě v roce 1989 se zde těžila a zpracovávala železná 

ruda. Při výrobním procesu se používala rtuť. Odpadní toxický kal 

byl potrubím dopravován do úložiště pod Stožkami. Tuny odpadu 

po letech ztratily svou toxicitu, proto se na pláních bývalého odka-

liště mohl bezpečně natáčet druhý díl pohádky Perinbaba 2. 

 

Toxický problém jsem zaznamenal ve starém železném potrubí po-

dél staré cesty. Dnes je potrubí narušeno, nebo místy demontováno 

za účelem zpeněžení. V potrubí je usazený původní toxický kal, 

který při neodborné demontáži zůstává kolem staré cesty na úpatí 

Koty zulu 664. Poprvé jsem problém s toxickými látkami viděl z vý-

sledků měření (měření K.O.S. 01/2019 u DL a GK). Test na těžké 

kovy a stopové prvky ukázal zvýšené riziko. Dnešní (již třetí) měření 
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K.O.S. u Dušana L potvrdilo mírné toxické zamoření kolem staré 

cesty. Toxické riziko hrozí kolem staré cesty pod Stožkami u Marku-

šovců, v místě porušeného kovového potrubí! 

Je podivné, že státní správa Slovenské republiky nám zakázala vstu-

povat do Iontového tunelu z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví, 

ale hrozbu toxického rizika na cestě pod tunelem nijak neřeší. Staré 

potrubí nedemontují sběrači kovů, ale odborná firma s jeřáby a ná-

klaďáky, a usazený starý kal vysypávají kolem cesty! 

 

Další setkání a měření pod Kotou zulu 664 

Od roku 09/2017 jsem každý měsíc navštěvoval Kotu zulu 664 a Ion-

tový tunel. Prováděl jsem měření prospěšných záporných iontů ve 

40. let staré báňské šachtě, kterou jsou pojmenoval Iontový tunel. 

V tunelu, než nám ho zavřeli, existovala ojedinělá hodnota vzduš-

ných vitamínů – 2 miliony/cm3. Denně Iontový tunel navštěvovalo 

až 100 lidí. Stovky z vás jste mi popisovali první dojmy a zkušenosti 

z pobytu v Iontovém tunelu. 

Jaká je dnes hodnota prospěšných záporných iontů uvnitř tunelu 

netuším.  
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Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/16-setkani-pod-kotou-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/16-setkani-pod-kotou-zulu-664/
file:///D:/005-WEBY/KOTA%20ZULU%20664%20SK/kota-pdf-stranky/www.wmmagazin.cz
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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/
http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

