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  Léčivá energie  
     bosenských pyramid  
 na Moravě

Pozval jsem na Moravu objevitele bosenských pyramid Dr. S. Osmanagiche. Unikátní 
přednáška se uskuteční 6. 3. 2023 v Černé Hoře, hotel Sladovna. Setkáme se 
v Černé Hoře? 

Dr. Osmanagich se od roku 2005 věnuje výzkumu 
pyramid u města Visoko. O rok později objevil 

podzemní chodby Ravne pod pyramidou Slunce, 
které dnes navštěvuje každý rok víc jak deset tisíc lidí 
z celého světa. Bosenské pyramidy Měsíce a Slunce, 
zejména tunely Ravne, jsou pro současnou vědu 
nepřijatelným faktem, který by mohl změnit oficiální 
historii lidstva a moderní nauky o zdraví.
V roce 2006 jsem osobně poznal S. Osmanagiche, 
který mě provedl celým bosenským údolí pyramid. Viděl 
jsem první objevy a vykopávky, hovořil s egyptologem 
Barakem, který prohlásil na kongresu v Káhiře, že 
„v Bosně jsou skutečné pyramidy“. Barak, jak jinak, 
pak přišel o práci, přesto archeologický výzkum 

pyramidy Slunce pokračoval dál. Dr. Osmanagich založil 
neziskovou organizaci, „Archeologický park Bosenská 
pyramida Slunce“, která provádí odborné výzkumy 
v údolí pyramid. Co všechno se podařilo objevit si 
můžete poslechnout na unikátní přednášce v Černé 
Hoře 2023. 
Mimo jiné uvidíte kovový artefakt, který jsem objevil 
v tunelu Ravne nedaleko megalitu K2, nebo výsledky 
našich odborných testů a měření. Nejenom to, ale 
shrnutí mnohaletého úsilí a výzkumu bosenských 
pyramid se dočtete v nové knize Dr. Osmanagiche 
„Můj příběh“. Kniha, kterou přislíbil, že přiveze, bude 
v českém jazyce.

>>

Úvod

Časopis WM magazín v barvě je pouze pro elektronické verze od č. 254. Tištěný časopis má vnitřní blok černobílý (pro vysoké náklady na barevný tisk). 
Předplatné e-verze: http://wmmagazin.cz/eshop/13-predplatne-elektronicke-verze
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Přijďte na přednášku, kde se dozvíte vše o nejnovějších objevech, které 
mění historii lidstva. Přijďte na přednášku, kde se dozvíte vše o léčivých 
energiích bosenských pyramid a tunelu Ravne. V Bosenském údolí pyramid 
se uskutečňuje největší archeologický projekt na světě. 
Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny. Překládat bude 
Tomáš, kterého mnozí znáte od našich prvních cest do Bosenského údolí 
pyramid s WM magazínem a Nový cestovatel.cz
Těšíme se na vás.

Jirka, Tomáš a Semir.

Více informací
Datum: pondělí 6. 3. od 18:00 (doporučujeme přijít dříve, prostor 
bude přístupný od 17:30).
Přibližný čas přednášky je 2,5 - 3 hodiny, záleží na počtu otázek.
Vstupné je dobrovolné.
Místo konání: Hotel Sladovna, nám. U Pivovaru 3, 67921 Černá 
Hora
Pokud přijdete, napište, nebo zavolejte: jirimatejka@wmmagazin.cz, 
+420777770609 (8)
Tuto akci organizuje Jiří Matějka a Tomáš: www.wmmagazin.cz 
a www.novycestovatel.cz, dotazy: +420777770608 (608). 
Mapa: 49.4153061N, 16.5822297E → mapy cz

Další přednášky se uskuteční:

Praha – 4. 3. 2023 → vstupenky https://www.smsticket.cz/
vstupenky/33855-tajemstvi-bosenskych-pyramid-a-jejich-lecivy-
potencial

Vsetín – 5. 3. 2023 – vstupenky https://www.takjinak.cz/semir/
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Posvátný Keros

Keros je skoro nedostupná 
perla Malých Kyklad, posvátný 

a zakázaný ostrov! Není obydlený, 
zato nálezy plní všechna významná 
světová muzea. Archeologové 
tvrdí, že nejnovější nálezy obsahují 
důkazy zpracování kovů o tisíc let 
dříve, než popisují oficiální dějiny. 
Součástí bájného Kerosu je ostroh 
Dhaskalio, který byl osekán do tvaru 
pyramidy.

Ostrov Keros

Ostrov Keros (Karos, Kéria) se 
nachází v Malých Kykládech 
(Kyklády, Řecko) a je považován za 
archeologicky unikát. Je významný 
z hlediska geoarcheologie, protože 
se na ostrově vyskytují stopy 
lidské činnosti z doby před 12.00 
lety (holocén). Podle odborníků 
ostrov prošel před pár tisíci lety 

geologickými změnami, které 
způsobily tvarování terénu, zlomy 
a sesuvy svahů. Na ostrově bylo 
provedeno 60 sond, kde se potvrdily 
různé sklony sesuvů. Je zřejmé, 
že na ostrov měly vliv nedávné 
geologické události. Dnes je ostrov 
neobydlený, oficiálně se uvádí snad 
jeden pastýř koz.

Posvátná temnota 
ostrova Keros

Na ostrově Keros bylo objeveno 
tisíce rozbitých figur ze 
starokyládského období. Odborníci 
figurky nazývají „kykládská 
záhada“. Stylizované lidské postavy 
z mramoru (tzv. Kykládské idoly) 
byly dokonale propracované 
se všemi detaily a zbarvením. 
Podobné figurky se našli po 
celých Kykládech, ale žádná 
nebyla tak dokonale zpracovaná, 
jako z Kerosu. Na první pohled 
je zřejmý postupný úpadek od 
dokonalosti k jednoduchosti. První 
prototyp Kykládských idolů byl 
bezkonkurenčně nalezen pouze na 
Kerosu. (Tyto stylizované postavy 

Svět
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inspirovali novodobé západní 
umělce, včetně Pabla Picassa). 
Na posvátný ostrov Keros, v pozdní 
době kamenné (před Helénská 
doba), přijíždělo tisíce poutníků. 
Ostrov byl posvátným místem 
se složitými rituály (které dnes 
neumíme vnímat ani pochopit) až 
do příchodu prvních Antiků. Pak 
Keros z neznámých důvodů přestal 
fungovat a stal se zakázaným 
ostrovem.

Pouť na Keros mohla být 
odevzdáním toho nejcennějšího 
zemi, moři a nebi, a třeba také 
pokusem o znovuzrození. Nejezdilo 
se tam bojovat, ani lovit nebo 
pracovat, ale kvůli čemusi, co je 
mimo naše chápání, kdy starosti 
a obavy přestávají ovlivňovat naše 
životy. Ostrov Keros je považován za 
jedno z nejstarších center léčitelství 
světě.

Keros a ostroh Dhaskalio

Ostrůvek Dhaskalio je malý ostroh 
na západní straně posvátného 
ostrova. Geologové tvrdí, že byl 
před ještě 4.500 lety spojen 
s ostrovem Keros. Před více 
jak 4.000 lety obyvatelé upravili 
(ořezali, osekali) Dhaskalio to tvaru 
pyramidy. Zformovali jej na terasy 
pokryté 1.000 tunami speciálně 
dovezeného lesklého bílého 
kamene, aby měl vzhled obří 
stupňovité pyramidy vycházející 
z Egejského moře: nejpůsobivější 
umělé stavby na celém 
souostroví Kyklady.

Pod povrchem teras se skrývají 
složité dokonale provedené 
inženýrské konstrukce. 
Archeologové ze tří různých zemí 
zapojených do průzkumů našli 
důkazy o komplexu drenážních 
tunelů vybudovaných 1.000 let 
před slavným potrubím minojského 
paláce v Knossos na Krétě – 
a stopy důmyslného zpracování 
kovů.

Dhaskalio, dokonalé 
město na počátku věků

Udržování a budování města 
vyžadovalo obrovské společné úsilí. 
Nyní opuštěné svahy Dhaskalia byly 

kdysi pokryty stavbami a budovami, 
což naznačuje, že před 4.500 lety 
to byla jedna z nejhustěji osídlených 
částí ostrovů-navzdory skutečnosti, 

že nemohlo být soběstačné, což 
znamená, že většina potravin, stejně 
jako kámen a ruda pro zpracování 
kovů, musely být dováženy.

Svět
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Věda už nehledá pravdu

Co všechno přinese tento rok a co 
nám přinesou roky příští? Asi 

ještě nikdy za posledních třicet let, 
a vůbec od druhé světové války, nebyli 
lidé u nás a v Evropě celkově v takové 
nejistotě z toho, co přijde. Asi už nikdo 
nezpochybňuje tezi, že Západ stojí na 
zásadní křižovatce, a to, kterou cestou 
se vydá, ovlivní jeho vývoj na desítky 
a nejspíše i na stovky let. Kde se vůbec 
nacházíme, jak jsme se na tomto místě 
ocitli a jaké máme možnosti dalšího 
směřování? Jsem ráda, že si o těchto 
věcech, které nás tolik ovlivňují, mohu 
opět povídat ekonomem a prognosti-
kem Peterem Staňkem.

Martina: Ještě doplním, že jste 
bývalý poradce několika premiérů, 
a také bývalý předseda vědecké rady 
Ekonomického ústavu Slovenské 
akademie věd, bývalý poradce Svě-
tové obchodní banky i Mezinárodního 
měnového fondu. Pane profesore, 
jste uznávaný analytik, zpracoval jste 
spoustu vědeckých článků a pojed-
nání, ale já bych přesto začala lidově: 
Řekněte mi, čeho jsme to, prosím vás, 

byli v uplynulém roce svědky? Co se 
stalo se světem v roce 2022?

Peter Staněk: Kdybych to měl říci 
prostě: Svět se vymkl z kloubů, blbost 
zvítězila, moudrost si vzala dlouhodo-
bou dovolenou, a teď jsme svědky 
přímo šíleností. Šíleností, které se 
ženou celou společností. Jsou to 
nejenom elity, ale vezměte si i postoj 
mnoha lidí k vakcinaci, postoj mnoha 
lidí k ukrajinskému konfliktu, k tomu, 
co se děje v geopolitické architek-
tuře planety. A skutečnosti, že někteří 
se koukají na zprávy a nevidí, někteří 
nekoukají na zprávy a vidí. A v koneč-
ném důsledku je zajímavá jedna věc: 
Opravdu jsme ztratili zdravý rozum? 
Nejsme schopni kritické analýzy všech 
souvislostí? A hlavně, nejsme schopni 
udělat architekturu souvislostí, co je 
příčinou toho, co je kolem nás? Bohu-
žel, musím říct otevřeně, a souhlasím 
s belgickým profesorem, který se zabý-
val vědou, že bohužel velká část vědy 
již nehledá pravdu, ale stává se slou-
hou politických elit, a vědecky zdůvod-
ňuje všechny nesmysly. Od toho, co 

jste viděla v covidu, až po geopolitic-
kou architekturu planety. Ať žije věda. 
Svobodná věda.

Svět se vymkl z kloubů, 
blbost zvítězila, moudrost 
odešla, a jsme svědky šíle-
ností, které se ženou celou 
společností.

Martina: Pane profesore, začal jste 
větou: „Svět se vymkl z kloubů“. Tato 
věta by na mě působila trochu uklid-
ňujícím dojmem, protože citujete kra-
levice dánského, a tudíž stejný dojem, 
pocit, měl už William Shakespeare, 
což je nadějeplné, protože to zna-
mená, že neděláme větší chyby, než 
dělali lidé kdysi.

Peter Staněk: Otevřeně s vámi sou-
hlasím, že se svět ocitl na zásadní 
křižovatce. Náš problém je ve dvou 
směrech: Poprvé, někdo vypnul sema-
fory, takže nevíme, jestli vlevo, nebo 
vpravo, vpřed, nebo vzad, nebo jakým 
způsobem na tu křižovatku reagovat. 

Peter Staněk 1. díl: Část vědy už nehledá pravdu, stává se 
slouhou politických elit a vědecky zdůvodňuje nesmysly.

Společnost
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Konvenční medicína, tak jak 
je praktikována dnes, je ve 

skutečnosti jen předstíraná. 
Lékaři a výrobci léků jen 
předstírají, že pacientům navrací 
zdraví tím, že jim dávají léky. 
Například FDA (the Food and 
Drug Administration - americký 
úřad pro schvalování potravin 
a léků) předstírá, že chrání 
veřejnost. Lékařské časopisy 
předstírají, že otiskují pouze 
přesné a vědecky podložené 
výsledky výzkumů. 

Výrobci léků předstírají, že pečují o 
životy a zdraví pacientů. Nezisková 
sdružení nemocných předstírají, 
že vyhledávají nové druhy léčby, 
zatímco ve skutečnosti většina 
z nich pouze vyhledává další 
cesty, jak přesvědčovat pacienty 
o výhodnosti léčby konvenční 
medicínou (do které patří léky, 
operace, chemoterapie a 
ozařování).

Jak jsme došli k tomu, že jde o 
předstírání? Vedle všech stinných 
stránek vědy, korupcí, podvodů, 
tajných dohod, střetů zájmů a 
nepoctivostí, které charakterizují 
tzv. „moderní medicínu“, tu existuje 
ještě jedna nejdůležitější věc ke 
zvážení: VÝSLEDKY. Pokud by 

moderní medicína byla opravdu 
funkční, nemohli bychom zde vůbec 
mluvit o předstírání a byli bychom 
tou nejzdravější populací, jaká kdy 
žila na této zemi!

Zdraví nemocní

Jde o vážnou věc. Američané platí 
za zdravotní péči na hlavu víc, než 
kterýkoliv jiný národ na světě. Užívají 
více léků, podstupují více operací 
a navštěvují nemocnice častěji, 
než kdokoliv jiný. Pokud by léčba 
s pomocí léků a operací opravdu 
vracela lidem zdraví, neměl by tento 
národ patřit k nejzdravějším lidem 
na planetě?

Avšak rozhlédněte se kolem. Ve 
skutečnosti jsou Američané 
nejvíce nemocní na celé 
planetě. Mají více nákaz, 
nemocí a potíží, než kdy měla 
jakákoliv populace, sledovaná 
během dostupné historie 
lidské civilizace (pokud 
pomineme mory a podobné 
zkázy). Příčina spočívá v tom, 
že medicína v podobě, jak 

je praktikovaná dnes, je pouze 
předstíraná.
Zdá se to být nemožné? Jak mohou 
všichni lékaři předstírat? Podívejme 
se na to blíže:

 Konvenční školy pro mediky: 
předstírají, že se vyučuje o 
zdraví, ale ve skutečnosti 
je to výuka diagnóz chorob 
v kombinaci s postupy léčby za 
pomocí léků nebo chirurgických 
zákroků. Vyloučeny jsou 
jakékoliv jiné způsoby léčby 
(i kdyby měly prokazatelné 
účinky).

 Úřad pro schvalování 
potravin a léků: jde o silně 
zkorumpovanou agenturu, 

 Pojďme si zahrát 
 na doktora! Mike Adams

Zdraví
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Ve světě medicíny si „skeptikové“ 
nárokují, že jsou výhradními 

ochránci intelektuální pravdy. Každý, 
kdo se opováží s nimi nesouhlasit, 
je prostě jen šarlatán, jak tvrdívají. 
Stručně řečeno, skeptici jsou 
naklonění vakcínám, mamografům, 
farmaceutickým produktům a 
chemoterapii. Jsou oponenty 
výživových doplňků, bylinné terapie, 
chiropraxe, masážní terapie, 
energetické medicíny, homeopatie, 
modlitby a léčivého doteku.

Je toho ale ještě mnohem více, co 
byste měli vědět o „skepticích“. Jak 
se níže můžete seznámit, tito lidé 
sami o sobě připouští, že nemají 
žádné vědomí a že tu není nic 
takového jako duše, duch nebo 
vyšší síla. Není žádný život po smrti. 
Ve skutečnosti není v životě mnoho 
života, pokud jste skeptikem.

Na co skutečně věří 
skeptici

Napadlo mě, že by mohlo být 
zajímavé přesně zjistit, na co 
„skeptici“ skutečně věří; proto 
jsem si udělal menší průzkum a 
shromáždil zde dostupné informace 
z různých „skeptických“ webových 
stránek. To, co jsem našel, vás 
rozesměje natolik, že vás z toho 
bude břicho bolet ještě celý týden. 
Pojďme se na to podívat.

Čemu skeptici 
     skutečně věří?

Mike Adams

Skeptici jsou ti nejméně informovaní lidé na celé planetě. 
Jsou to lidé, které je nejsnadnější oblbnout.

Od českého spolku skeptiků Sisyfos převzal časopis WM magazín v roce 2002 nejvyšší možné ocenění - 
Zlatý balvan.

Společnost



WM MAGAZÍN  254 (2-2023)24

Zdraví

A opět je zde heretik bez lékařského vzdělání, který vynalezl přístroj 
podle všeho opravdu léčící rakovinu. Nabízí se nejedna smutná 
paralela směřující k vynálezcům, jako byl Royal Raymond Rife nebo 

Lahkovsky, kteří byli pro obdobný „přečin“ doslova uštváni k smrti. 
Ti, kteří se právem obávají o pohádkové zisky z prodeje až tisícinásobně 
předražených „léčiv“, sloužících pouze k dlouhodobému živoření závislých 
nemocných, reagují na slovo „vyléčit“ jako býk na červenou muletu… 
Uvidíme, jak to dopadne tentokrát.

rakovinu
Elektromagnetické 
 vlny léčí
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Bububu! Dejte si pozor na všechny živočišné tuky 
– máslo, sádlo, smetanu a „tlusté“ maso! Léta 

varovali před účinkem nasycených tuků na naše 
zdraví. Říkali, že mohou zvýšit riziko kardiovaskulár-
ních onemocnění, infarktů a mrtvic. Avšak s nebez-
pečností těchto tuků zdaleka nesouhlasí všichni. 
Britský kardiolog Aseem Malhotra nedávno vyvolal 
poprask prohlášením, že veškeré strašení nasyce-
nými tuky je fraška.

Malhotra, specialista na intervenční kardiologii registro-
vaný v londýnské Universitní nemocnici Croydon v článku 
v British Medical Journal píše: „... celá ta záležitost není 
tak jednoduchá, jako víra, kterou nám vštěpovali“, a že 
strašení škodlivostí nasycených tuků vedlo k zbytečnému 
léčení milionů lidí nebezpečnými statiny.

Malhotra vysvětluje:
„Nasycené tuky jsou démonizovány od Keysovy pře-
lomové ´Studie sedmi zemí´ z roku 1970. Ta dospěla 
k závěru, že existuje korelace mezi výskytem srdečně 
cévních onemocnění a celkovou koncentrací chole-
sterolu, která byla úměrná energii poskytované nasy-
cenými tuky. Ale souběžnost ještě není příčina. Radili 
jsme však k omezení celkového příjmu tuků na 30% 
denní spotřeby energie a nasycených tuků na 10%.“

Na rozdíl od toho, co nám léta říkali, Malhotra pozname-
nal: „Doslova kohorty nedávných hloubkových studií 
žádnou významnou vazbu mezi příjmem nasycených 
tuků a rizikem kardiovaskulárních chorob nepodpořily. 
Naopak. Bylo zjištěno, že nasycený tuk má ochrannou 
funkci.“

Druhým nejvíce předepisovaným typem léků v USA jsou 
statiny. Také lékaři v Británii na statin každoročně vystaví 

Kardiolog: 
Nasycené tuky 
nezpůsobují srdeční 
onemocnění, je to mýtus

na 60 milionů receptů. Neexistuje však žádný důkaz, že 
by tyto léky nějak snížily úmrtnost na kardiovaskulární 
onemocnění. Pokles úmrtnosti na kardiovaskulární cho-
roby by podle Malhotry mohl být spíš důsledkem ome-
zeného kouření a dostupnosti život zachraňující akutní 
léčby.

V posledních desetiletích šířené mýty o nasycených 
tucích a vysokém cholesterolu vedly k tomu, že více 
Američanů jedlo a pilo víc nízkotučných nebo až bez-
tučných potravin a nápojů. Srdečních onemocnění však 
nadále přibývá, společně s obezitou. Jedna z metaana-
lýz dospěla k závěru, že „… neexistuje žádný významný 
důkaz, z něhož by vyplývalo, že stravu s nasycenými 
tuky lze jakkoli spojovat se zvýšeným rizikem srdeč-
ních či cévních onemocnění.“

Problém se vynořil poté, když nasycené tuky démonizo-
vala zmíněná „studie sedmi zemí“. Mnozí lidé pak tyto 
tuky začali nahrazovat mnohem škodlivějšími trans- nena-
sycenými tuky a cukry – tedy substancemi, které proka-
zatelně jsou původci chorob a chatrného zdraví. Proto 
také Američané, i přes omezený příjem energie z pod-
řadných nenasycených a přenesených tuků, v posled-
ních 30 letech ztloustli.

Malhotra uzavírá, že statiny přesto jakýsi přínos mají, 
ne však v účinku na cholesterol. Měly, jak říká, přínos 
v účinku na úmrtnost, jaký se u jiných srdečních léků 
neprojevil. Přesto se ale mnohé problémy s těmito léky 
neřeší – zejména skutečnost, že mají více než 300 nepří-
znivých vedlejších účinků.

Podle: 
naturalsociety.com/heart-expert-saturated-fat-risks-
-myths/

Zdraví
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  Kosmická vlna 
          zasáhne Zemi 
      v roce 2023 
a může zničit civilizaci

Mohlo by to být ono „nebezpečí 
ve vesmíru“, o kterém mluvil na 

slyšení i senátor Richard Blumenthal 
a o kterém podle svých slov nemůže 
říct víc, aby se vyhnul panice? Situace 
je následující, a to vše již bylo potvrze-
no vědeckými, kvaziautentickými zdro-
ji, a proto je to velmi znepokojivé.

O co jde?

Účelem článku není vyvolat paniku, 
ale odhalit fakta a připravit se na mož-
nost toho, co tvrdí vědci.
Senátor Richard Blumenthal byl na 
slyšení dotázán, zda ví o nějakém 
nebezpečí, které by mohlo postihnout 
lidstvo. Mluvil o tom dost zastřeně, ale 
v podstatě řekl, že věděli o určité věci, 
o které nemohl mluvit, aby lidi uklidnil.
A nyní vyšly najevo zprávy, že v roce 
2023 zasáhne Zemi sluneční bouře, 
kosmická vlna tak silná, že by mohla 
být pro moderní civilizaci osudná. 
Dokáže nás „vybombardovat“ zpět 
do doby kamenné – jak říkají vědci. 
Vědec Climate Science Center David 
Mauriello se více obává poklesu mag-
netického pole a možného posunu 
pólů než nového slunečního minima 
a globálního ochlazování.

Během tohoto roku se kombinované 
efekty klesající magnetosféry – jako 
vedlejší efekt magnetických zvratů 
nebo anomálií – které mohou kles-
nout pod 10 % maxima zemského 
magnetického pole – mohou přidat 
k silnému výtrysku plazmy ze Slunce.

Nedávná studie založená na pozoro-
váních z devíti dalekohledů, včetně 
známého Hubbleova vesmírného da-
lekohledu, ukázala, že 1. května 2019 
zasáhl hvězdu nejbližší naší sluneční 
soustavě, Proxima Centauri, nebývale 
silný, prudký výbuch.
Byla to exploze 100krát silnější než 
jsme dosud zaznamenali. Proxima 
Centauri je červený trpaslík ve vzdá-
lenosti 4,25 světelných let od Země. 
Tato exploze na Proximě Centauri byla 
stejně silná jako exploze X-200+ na 
našem vlastním Slunci. Nezapomínej-
me, že nejsilnější erupcí naší doby 
byla „pouze“ X-45. Ta byla změřena 
v roce 2003 a naštěstí nebyla namíře-
na na naši planetu.
Carringtonská událost z roku 1859 
byla také způsobena explozí X-45. Je-
likož naše společnost ještě nebyla 
závislá na elektronice, důsledky byly 
omezené.

Mauriello spekuluje, že pokud jsou 
nejnovější informace o existenci jaké-
hosi galaktického „Birkeland Stream“ 
správné, pak tato kosmická „vlna“, 
která dosáhla Proxima Centauri v roce 
2019, již míří k Zemi téměř rychlostí 
světla. To znamená, že tato vlna by 
mohla v létě 2023 dosáhnout Slunce 
a způsobit podobně velkou explo-
zi. Nemusí ani mířit přímo na naši 
planetu, aby prostřednictvím „haló“ 
efektu způsobilo bezprecedentní zká-
zu a „bombardovalo“ náš svět do doby 
kamenné.

Nedávná superexploze v Barnardově 
hvězdě vzdálené 5978 světelných let 
silně naznačuje, že se jedná o více 
než teoretickou možnost. Hvězda 
vzplanula v očekávaných intervalech. 
Kvůli zmenšující se magnetosféře 
stačí průměrný X-fler k vyhlazení 90 
% naší civilizace, která se stala silně 
závislou na elektronice a elektřině. 
Nadcházející galaktická „vlna“ může 
také vyvolat silný tlak na rychlý posun 
pólů.

„Musíme být připraveni na srpen 
2023,“ řekl Mauriello.

Kosmická vlna z Alpha 
Centauri zasáhne Zemi 
v roce 2023 a může 

zničit civilizaci. Všichni 
bychom se měli připravit na 
srpen 2023, tvrdí vědci.

Vesmír
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17 200 let stará soška 
objevená v Rumunsku: 
„Venuše z Piatra Neamț“

Epochální objev, který učinil rumunský středoškolák. V roce 2019 byla objevena záhadná 
soška stará více než 17 200 let. Je jediným nalezeným a nedotčeným artefaktem na 
celém světě za posledních 100 let. Kromě toho je to nejvýznamnější paleolitická socha 
v Rumunsku a v jihovýchodní Evropě.

Poradím vám, kde ji můžete 
vidět, ale také kde najdete její 

„sestřičky“. Protože v Evropě bylo 
postupem času objeveno mnoho 
takových soch. Obecně se jim říká 
„Venuše“. Ke jménu je navíc při-
dáno město, ze kterého pocházejí. 
Soška rumunské Venuše byla obje-
vena na místě „Piatra Neamț“. Její 
nejznámější „sestra“ je Rakušanka 
– „Venuše z Willendorfu “, další je 
slavná česká „Věstonická venuše“ 
a další je Maltská Venuše“.
„Venuše z Piatra Neamț“, vyrobená 
z vápence, měří pouhých 10 cm. 

Nemá fyziognomii, ale jakýsi „účes“ 
přes obličej. Jeho tváři se často 
říká „cizí tvář“ a na obrázku můžete 
vidět proč. Ale ostatní „venuše“ 
vypadají stejně, s kloboukem nebo 
„helmou“ se vzorem na obličeji.
Socha byla objevena v Piatra 
Neamț 21. června 2019. Výzkum-
níci Marin Cârciumaru, Elena 
Cristina Nittu a jejich tým praco-
vali v oblasti poblíž města Pia-
tra Neamț. To bylo těžce postiženo 
povodněmi. Při povodni si archeo-
logové mysleli, že by to mohlo být 
užitečné pro jejich práci – přívaly 

vody mohou něco zajímavého 
odkrýt. První, kdo si sošky v blátě 
všiml a položil na ni ruku, byl 19letý 
student Andrei Șmeu. Chlapec, 
student na „Petru Rareș“ National 
College v Piatra Neamț, ve svém 
volném čase pomáhal archeolo-
gům. „Našel jsem sochu! Vypadá 
to jako venuše z Willendorfu! Má 
účes,“ zvolal Andrei.
“Venuše má určitou symbolickou 
hodnotu, tvary, které jsou ztvár-
něny v této opulentní podobě, tedy 
ta vysoce vyvinutá ňadra, hýždě 
a hlavně to, že na hlavě nejsou 

Historie
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Staré město vysoko na útesu nedaleko Zagrade je jedním z nejtajemnějších míst 
v Bosně. Dodnes jsou vidět staré schody, terasy a sklepení. Do podzemního města 
vyzdobeného zlatem existoval vstup z nedaleké vesnice. Dodnes je místo odborně 
neprozkoumané. 

Expedice časopisu WM 
magazín a Nový cestovatel 
z.s.

Projíždíme hlubokým kaňonem. 
Cesta je neudržovaná, mosty přes 
řeku jsou poskládané z volně po-
ložených klád. Ve skále vysekané 
tunely jsou tak nízké, že jimi stěží 
projede nákladní auto. Na strmých 
svazích vidíme malé vesnice. Oblo-

ha je blankytně modrá, slunce pálí, 
je horko. Klimatizace v autě jede 
naplno, osvěžení hledáme v chladné 
horské říčce Jasenica.

Zagrade se nachází v centrální 
Bosně, daleko od moderní civi-
lizace. Elektrifikace vesnic zde 
probíhala teprve před dvaceti lety. 
Místní obyvatelé zde žijí a pracují 
tradičním způsobem. Malá políčka 

s ovocem a zeleninou, pastviny pro 
krávy a ovce jsou vidět kolem každé 
usedlosti. 

Klikatou cestou vyjíždíme do ves-
nice Skomorje. Motor expediční 
čtyřkolky řve na plné obrátky. Jsou 
místa, která jen stěží projedete na-
poprvé. Oblaka prachu a hluk moto-
ru přilákal místní ženy, které přeha-
zovaly seno ve stodole. Ptali jsme se 

 Ztracené město 
    Vrbenac Jiří Matějka

Výzkum
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zuje pozdější obchodní význam mís-
ta. Vrbenac je vzpomínán prvními 
Římany. Po příchodu křesťanů bylo 
město opuštěno a zničeno.

Průzkum ztraceného 
města

Základna ztraceného města se 
nachází u soutěsky, v nadmořské 
výšce 690 m. Kolmá skalní stěna 
je vysoká přibližně 115 metrů od 
úpatí. Na vrcholu tajemné stavby je 
kamenná čtvercová plošina (14 x 
14 m.) ohraničená hradbami. Skalní 
hradby vysoké 10 metrů jsou uměle 
opracované. V rozích jsou vidět vy-
sekané prohlubně, snad vstupy do 
podzemí, které jsou dnes zavaleny 
sutí. Ještě před válkou v osmdesá-
tých letech zde byl velký trůn vytesa-
ný z jednoho kusu kamene a několik 
stolic. Vše bylo zničeno a svrženo 
do řeky. 

Zdá se, že kolmé vystavěné dvojité 
hradby vedou až na vrcholy hory. 
Také na protějším svahu kaňonu 
jsou vidět linie a pozůstatky hradeb-
ní zdi. 

K náhorní plošině vede do kame-
ne vytesané schodiště. Kdysi bylo 
hladce opracované s pravoúhlými 
stupni, dnes podléhá erozi a sesu-
vům štěrků. Výška schodišťových 
stupňů je nezvykle vysoká. Člověk 
dnešního vzrůstu musí při výstupu 
vynaložit velkou námahu. Za vrcho-
lovou plošinou se schodiště mění 
v pěšinu, která vede směrem k osa-
dě Melitičama. 

Kamenné schodiště je nezvykle 
položené. Schody začínají na hraně 
stěny ve výšce cca 100 metrů od 
základny města. V dolní části scho-
diště jsou skalní terasy zavezené 
zeminou. Možná kdysi sloužily pro 
pěstování plodin, nebo jako okrasný 
park. Na terasách dnes roste pouze 

náletový porost. Růstu velkých stro-
mů brání kamenné dláždění teras. 
Našly se obdélníkové kameny, které 
mohly tvořit klenuté brány vstupu do 
města ze spodní části. To je zajíma-
vá informace, kterou si ještě jednou 
připomeneme.

Kamenné schodiště končí na hraně 
útesu ve výšce 100 metrů. Na opač-
ném konci schodiště jsou brány, 
terasy a vrcholová plošina s kamen-
ným trůnem ve výšce 115 metrů. 
Proč začíná schodiště vysoko na 
útesu? 

Tajemný Vrbenac je 
prehistorické vodní dílo

Při vjezdu do Mehuriči jsme pro-
jížděli prvním tunelem vysekaným 
v dvojité kamenné hradbě. Údolí 
kdysi pravděpodobně přetínala hráz 
– kamenná stěna. Na protější stra-
ně jsou vidět její základy. Kamenná 
hráz vysoká víc jak 90 metrů pře-
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Průzkum ztraceného města Vrbenac 
bude pokračovat

První expedice časopisu WM magazín splnila 
očekávání. Zjistili jsme základní fakta o ztraceném 
městě, viděli horské vesnice a poznávali obyva-
tele. Druhá expedice bude mnohem náročnější, 
pokusíme se najít cestu do ztraceného města 
Vrbenac, která je dnes zarostlá a nepřístupná.

Jiří Matějka

Cesty a expedice s časopisem WM magazín pořádá Nový cestovatel, 
z.s. (www.novycestovatel.cz)
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 Dutina 
 v Kotě zulu 664

V lokalitě Markušovce – Stožky se nachází dnes již nefunkční báňský závod. Kdysi 
se zde těžila a zpracovávala železná ruda. Výroba byla ukončena v roce 1992. 

Moderní štoly se razily v nadmořské výšce asi 230–240 m. Pod štolami je velké 
jezero, pod ním nekonečné zá-soby kovové rudy. Voda a kov jsou důležitými prvky pro 
každou pyramidální stavbu. Před 42 lety byl na severní straně Koty zulu 664 vyražen 
průzkumný tunel do hloubky 260 metrů (1976). Vodorovně ražená chodba končí ve 
středu pyramidálního kopce Kóta zulu 664. Proč by tunel vyražen a z jakého důvodu 
byly práce ze dne na den zastaveny?

Ražení nového tunelu, 
nebo úprava starého 
vstupu?

Chodba byla vyražena před asi 40 
lety jako průzkumná sonda. Podle 
pamětníků ražba skončila ze dne na 
den. Co mohlo být důvodem náh-
lého ukončení? Co se ve skuteč-
nosti hledalo a nenašlo? 

V báňském deníku je zapsáno, 
že se jednalo o průzkumnou 
sondu. V tu dobu bylo běžné, že 
se při ražení štol narazilo na drahé 
kameny, které pak byly prodávány 
zahraničním zájemcům. Je možné, 
že v Iontovém tunelu hledali před 
víc jak 40 lety velký krystal? Na 
počátku našeho průzkumu to vypa-
dalo jako dobrý důvod. 

Nové informace od přímých účast-
níků to ale popisují jinak. 

Tehdejší geologové zjistili, že v Kótě 
zulu 664 je velká dutina, do které 
se snažili prorazit. Pokud by ji našli, 
bylo v plánu v ní ukládat nebez-
pečné rtuťové odpady z úpravny 
rud. Naštěstí k tomu nedošlo! Tehdy 
lidé přemýšleli jinak. Pro nás je to 
důležitá informace – v pyramidál-

Výzkum
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Podmínky předplatného měsíčníku 
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Roční předplatné zahrnuje dodání měsíčníku 
WM magazín Skryté skutečnosti v období 
12 měsíců. Vydavatel může v určitých obdo-
bích (vánoční svátky; prázdniny) některá čísla 
sloučit, nebo je vypustit. Pokud se rozhod-
nete změnit objednávku předplatného (např. 
adresu doručování při dlouhodobé změně 
pobytu nebo při přestěhování), můžete nám 
zatelefonovat (+420 777 770 609), mailo-
vat (obchod@wmmagazin.cz), nebo napsat 
na adresu redakce.

Zvýhodněné předplatné poskytujeme 
po zaslání studentského průkazu. Elek-
tronickou verzi WM magazínu si můžete 
objednat on-line na našich stránkách 
www.wmmagazin.cz. Starší čísla zasíláme 
do vyprodání zásob. Cena za starší číslo je 
75 Kč/ks včetně poštovného. Pokud poža-
dujete více kusů, napište nám do vydavatel-
ství (jirimatejka@wmmagazin.cz).

Starší čísla budou zasílány do vyprodání 
zásob.

Všiml jsem si místa, pár 
metrů před koncem 
tunelu, kde voda mizí. 
V zimním období se zde 
vytvořila malá kaluž, 
když nestačila odtékat. 
Voda kape ze stropu 
celoročně, takže jde 
o poměrně velké množ-
ství. Voda mizí v tom 
jednom místě dolů 
pod tunel. Možná je to 
důkaz existence velké 
dutiny, kterou hledali. 
Na konci chodby byl 
vyvrtaná sonda, jedna 
vodorovně dál do hory 
a druhá svisle dolů. 
Místo vsakování vody se 
nachází u kolmého vrtu.

Fenomén Kota 
zulu 664

Výzkumu lokality se 
věnuji od roku 2015, kdy proběhl 
první průzkum. Od té doby si Kota 
zulu 664 získala mnoho příznivců 
a pravidelných návštěvníků. Bohu-
žel v roce 2019 byla oblast i Iontový 
tunel oficiálně z moci úřední zaká-
zaný. Doufám, že jednoho dne bude 
tento zákaz zrušený. Vše o průzku-
mech najdete na mém webu www.
kotazulu664.sk

Jiří Matějka
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