
KOTA ZULU 664.SK  

 

 

Setkání pod Kotou zulu 664 

1.6.2019 proběhlo setkání na Kotě Zulu 664. Iontový tunel je za-

vřený, proto jsme ho nenavštívili. Provedl jsem nová měření bioe-

nergie. 

 

Zákonem chráněné rostliny 

Na svazích pyramidálního kopce Kota Zulu 664 rostou vzácné rost-

liny. Jedna z nich je črievičník papučkový. Cestou na vrchol Koty 

Zulu 664 jich můžete najít stovky, přesto tato lokalita není stále za-

řazena v oficiálním seznamu na Slovensku. Ale může to udělat kdo-

koliv z vás. 
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Dobrý deň pán Matejka, dovolil som si poslať Vám fotky preukazuj-

úce existenciu črievičníka papučkového na Kote Zulu 664. Nafotené 

1.6.2019, asi v polovici vyšliapanej cesty na vrchol. V ten deň sme 

sa aj na chvíľu stretli na vrchole Koty. Určite ste našli aj Vy zopár 

týchto kvetín. 

 

Měření bioenergie 

Setkání proběhlo v areálu soukromé riviery Olšo, kde jsem provedl 

měření bioenergie před turistickým výšlapem na kopec. Další mě-

ření bylo na vrcholu kopce. Výsledky můžete vidět na grafu. U všech 

dobrovolníků došlo k navýšení životní bioenergie o 5 až 13 %. Z vý-

sledků měření bioenergie vyplývají zajímavá souvislosti, které jsem 

zaznamenal u testů v Bosně, na pyramidě Pálava apod. 
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Na vrcholu Koty zulu 664 existuje prospěšná energie, kterou dokáže 

živý organizmus přijímat. Na grafu jsou vidět u dobrovolníků roz-

dílné hodnoty. Pokud je například člověk zdravý, energie místa po-

sílí jeho životní energii – měření s vyššími procenty. V případě, že je 

člověk nemocný (nachlazení, únava, nebo vážnější problémy), pak 

energie místa vyvolává rychlý ozdravný proces v organizmu (navíc 

dodaná energie se zaměřuje na zdravotní problémy) – měření s niž-

šími hodnotami. Nastartování ozdravného procesu se může proje-

vit rychlou detoxikací, pocením, únavou, nesoustředěním, vyráž-

kami, nebo průjmy. 

 

 

Dalšie foto posielam pre zaujímavosť. Prekvapilo to aj mňa a bolo 

to prekvapenie príjemné. Pre mňa osobne je to viditeľný dôkaz toho, 

čo už dávno viem. Od júla 2018 chodievam na Kotu zulu 664 každý 

týždeň (Iontový tunel, teraz už len vrchol kopca). Zdržím sa väčšinou 

cca 1 hodinu, občas aj viac. Vždy o 1-2 dni sa objavili 2-3 vyrážky, 

obvykle na tvári a čele. 

Ale keď som bol na Kote 18.5.2019 po dobu 2 hodiny, na druhý deň 

som sa prebudil s množstvom vyrážok po celom tele. Pátral som, 

prečo bola reakcia organizmu taká výrazná. Nazrel som do lunár-

neho kalendára, a pochopil som. Vtedy bol spln mesiaca! To nie je 

náhoda. Je to skutočnosť dokazujúca konkrétne účinky kopca na 
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Kote 664. Spln mesiaca zjavne prispieva k zosilneniu účinkov. S 

pozdravom Ľubo. 

 

 Co je to bioenergie 

Naše těla jsou zásobárnou bioenergie, která se nazývá čchi, životní 

energie, orgonová energie, volná energie, nebo éterická energie, 

případně jinak. Ve všech případech se jedná o životní energii člo-

věka. Pokud máte sníženou hodnotu bioenergie, může vám to způ-

sobovat vnitřní nepohodu a nemoci. 
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Pro odborné měření časopisu WM magazín používám profesionální 

přístroj navržený podle fyzika Wilsona (také Wilhelm) Reicha 

(1947). Přístroj reaguje na živé věci a umí měřit procentuální hod-

noty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin, minerálů 

apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s 

viditelným a srozumitelným výsledkem. 

 

Pokud máte zájem zúčastnit se nové diagnostiky, přijďte na některá 

další setkání, nebo pojeďte se mnou do Bosny, kde máme na mě-

ření a hodnocení testu víc času. 

Jiří Matějka 

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

 

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


6                                  
 

KOTA ZULU 664.SK  

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

