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V Iontový tunel stále existuje 

Iontový tunel pod pyramidální horou Kota zulu 664 stále existuje. 

Státní správa Slovenské republiky nám zakázala do tunelu chodit. 

Respektujte prosím toto nařízení, které je zdůvodněno obavou o 

bezpečnost návštěvníků. Rozhodnutí o uzavření s vysvětlením, proč 

byl tunel uzavřen, jsem oproti podpisu převzal z rukou ředitele po-

licie. Podmět k uzavření Iontového tunelu vzešel od vlastníků po-

zemků, soukromé báňské firmy, starosty Markušovců a přidal se 

báňský úřadu ve Spišské Nové Vsi. 

 

Kdy bude znovuotevřen Iontový tunel? 
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Znovuotevření Iontového tunelu pod Kotou zulu 664 je nejasné, do-

mnívám se, že to určitě nebude v tomto roce. 

 

Jsou i dnes v Iontovém tunelu prospěšné záporné ionty? 

Prospěšné záporné ionty jsem v Iontovém tunelu měřil každý měsíc 

od roku 09/2017. Hodnoty byly vysoké – až do 01/2019 byly sta-

bilní. Jaká je dnes hodnota neznám, přístup byl uzavřený. Pokud má 

někdo v plánu chodbu rozšířit pro větší počet návštěvníků, nebo 

provádět velké stavební úpravy, může nevratně poškodit a zničit 

přirozený vznik prospěšných záporných iontů v Iontovém tunelu. 

Naposled jsem měřil záporné ionty před uzavřeným vstupem do tu-

nelu. Hodnoty byly běžné. 
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Jak dál s Iontovým tunelem? 

Během jednoho a půl roku mám tisíce příznivců a přátel Koty zulu 

664. V roce 2018 navštívilo Iontový tunel denně víc jak 80 lidí. Exis-

tují dva návštěvní deníky s vašimi zápisy a svědectvím. Nedomní-

vám se, že by se do tunelu lidé znova vraceli, kdyby v něm nebyly 

záporné ionty a prospěšné energie. 

 

Na svazích Koty zulu 664 rostou Slovenským státem ze zákona chrá-

něné rostliny (viz. naše Petícia, kterou podpořte svým podpisem, 

děkujeme). Celá oblast je navíc historicky významná pro celý vý-

chod střední Evropy. Podali jsme několik podmětů na státní orgány 

v SR. Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. 

Může být víc Iontových tunelú? 

V Iontovém tunelu pod Kotou zulu 664 jsem zjistil vysokou hodnotu 

= víc jak 2 miliony na cm3. Vzdušné záporné ionty se nazývají také 

„vzdušné vitamíny“.  Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí 

je velkým zdravotním přínosem pro vše živé. Pokud vás zajímá vše 

o záporných iontech, přijďte na další setkání pod Kotou zulu 664. 

Podobných míst, jako je Kota zulu 664 a Iontový tunel, je v Evropě 

několik. Na svých cestách za nejstarší historií lidstva vždy mám po 

ruce profesionální přístroj na měření záporných iontů. Hledám další 

místa zdraví prospěšná pro vše živé. Zjistil jsem, že podobná lokalita 
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je v Česku (Evina jeskyně), druhá v Srbsku a známý labyrint Ravne v 

Bosně. Hledám dál. Během roku 2018 jsem prozkoumal nová na-

dějná místa. Navštívil jsem několik jeskyní v Česku a na Slovensku. 

Výzkum a měření pokračuje. 

Kota zulu 664 a Iontový tunel 

Fenomén a název Kota zulu 664 vznikl v roce 2016, kdy jsem přivezl 

Dr. Osmanagiche (objevitel a ředitele Pyramid v Bosně) poprvé pod 

první pyramidu na Slovensku. Video ze setkání najdete zde → Tehdy 

a tam vznikl název Kota zulu 664. Nikdo, ani já jsem netušil, co z 

výzkumu vzejde. Nové objevy nevznikají náhodou. 

Iontový tunel jsem pojmenoval podle vysokých hodnot záporných 

iontů, které jsem v něm naměřil od 09/2017 do 02/2019. Taková je 

skutečnost objevu. 

Těším se na vás na dalším setkání pod Kotou zulu 664. 

Jiří Matějka 

Odkaz na článek: http://kotazulu664.sk/iontovy-tunel-existujefoto/ 

 

Zakladatel, vydavatel a šéfredaktor časopisu WM magazín je Jiří Matějka. Časopis 

vychází měsíčně v tisku a v elektronické podobě. Předplatné ojednávejte e-mailem: 

http://www.wmmagazin.cz/category/evina-jeskyne/
http://www.wmmagazin.cz/category/pyramidy-bosna/
http://kotazulu664.sk/iontovy-tunel-existujefoto/
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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

