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10. marca 2019 18:47, pieroaz55, Záhady na Slovensku 

Kopce v tvare pyramídy nad obcou Markušovce (okr. Spišská Nová 

Ves) donedávna priťahovali stovky ľudí. Najviac navštevovaným 

kopcom bola kóta 664. 

Do stred hory v tvare pyramídy bol vyrazený v 70 až 80 rokoch mi-

nulého storočia prieskumný tunel dlhý 260 metrov. Vstup sa na-

chádza v spodnej tretine výšky na severnej strane kóty 664. 

V podzemní chodby merali úroveň rádioaktivity a hodnoty vzduš-

ných iónov. Rádioaktivita bola v tunely nulová. Prekvapením boli 

namerané hodnoty záporných iónov. Hodnoty sa od vstupu do tu-

nelu zvyšovali od 100.000 až na viac ako 2 milióny iónov na cm3. Po 

viac ako ročnom meraní zistili, že namerané hodnoty sú stabilné. To 

znamená, že tunel je aktívny. Chodbu na kóte 664 preto nazvali ió-

novým tunelom a horu kóta Zulu 664 //Zulu bol praveký národ v 

Afrike a v preklade znamená nebo / 

Na vrchole kóty 664 sa nameraná úroveň vzdušných záporných ió-

nov bežne pohybovala od 93.000 až po 143.000 záporných ió-

nov/cm3. Ide o vysokú hodnotu, ktorá sa v prírode bežne nevysky-

tuje. Pre zrovnanie hodnoty záporných iónov nameraných na rôz-

nych miestach sú: v kancelárii – 70, priemyselnej oblasti – 50, 
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nákupnom centre – 220, interiéri auta pri jazde – 360, v lese – 2000, 

pri vodopáde Minoh – 5000, v podzemnom labyrinte Ravna v Bosne 

– 43 000, v jaskyni pod pyramídou Rtanj v Srbsku – 200 000, ióno-

vom tunely Kóta zulu 664 – 2 000 000 záporných iónov / cm3. 

Záporné ióny sú vraj prospešné pre všetko živé. Čím vyšší je ich po-

čet, tým priaznivejšie pôsobenie na ľudské zdravie. Negatívne ióny 

vraj neutralizujú voľné radikály, podporujú metabolizmus buniek a 

zlepšujú imunitný systém. Okrem toho, že čistia krv, udržujú rovno-

váhu autonómneho nervového systému, podporujú hlboký spánok 

a zdravé trávenie. Záporné ióny chránia telo pred škodlivými 

vplyvmi životného prostredia, ako je napríklad elektromagnetické 

pole. Obrovské množstvo záporných iónov by mali byť liečivé. Nikto 

však túto teóriu doposiaľ odborne nepotvrdil. Overiť si to a vyskúšať 

účinky uzdravujúceho iónového tunelu však už nemôžete. Obvodný 

banský úrad v Spišskej Novej Vsi dal 1.3.2019 vchod do štôlne uza-

vrieť. Podľa banského úradu tam hrozilo nebezpečenstvo ťažkého 

úrazu. 

Zdroj: http://pieroaz55.blog.pravda.sk/2019/03/10/zahady-na-slo-

vensku-kota-zulu-664/ 

Snad vůbec první článek ve slovenských médiích, kde autor uvedl 

zdroje a linky na naše víc jak roční výzkumy a měření.  

Děkuji, Jiří Matějka.Jiří MatějkaOdkaz na článek: http://ko-

tazulu664.sk/psali-o-kote-zulu-664-slovenska-pravda/
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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

