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Úvodné slovo  
 
 
Vážení čitatelia, bádatelia, a všeci záujemcovia o veci záhadné a tajomné,  
 
náš časopis vstupuje do druhého roka svojej existencie a pomaly nadobúda 
svoju osobitosť. Vyvoláva nadšenie aj nenávisť, a to je dobre, pretože to 
najhorší, čo može byť, je lahostajnosť. Našťastí sa nás niečo také netýka.  
 
No to hlávne musí byť bádanie a riešenie záhad.   
 
 

Martin Toth  
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Agrosymboly  

 

  

Sú naozaj pravé ? (3) 

Informácie o tom, aké znaky sú v 
agrosymboloch sledované, a predovšetkým 
informácie o znakoch pravosti 
agrosymbolov sú doposiaľ neusporiadané a 
ani mnohí bádatelia nie sú v tejto oblasti 
zajedno.  

Pretože je potrebné sústrediť všetky doposiaľ 
zistené znaky pravosti a anomálie, s ktorými je 
možné sa pri výskume agrosymbolov stretnúť, 
uvádzame seriál o jednotlivých znakoch, podľa 
ktorých bádatelia posudzujú ich pravosť.  

Magnetické anomálie a s nimi 
pravdepodobne súvisiace poruchy 

elektrických zariadení 

V niektorých prípadoch bádatelia popisujú 
„divoké“ točenie strelky kompasu alebo odchýlku 
strelky o 10° až 20° (bádatelia z ČR, napr. až o 
90° po prekročení okraja agrosymbolu.)  

Tieto magnetické anomálie sú spravidla merateľné len krátko, bezprostredne po 
objavení CC, čo vedie bádateľov k presvedčeniu, že majú do činenia so silnými 
magnetickými poliami, ktoré súvisia so vznikom obrazca.  

Problém je len v tom, že sme odkázaní len na vyjadrenie bádateľov, ktorí nemajú 
nijaký dôkaz pre takéto tvrdenie. Technické vybavenie náhodných objaviteľov, ale aj 
bádateľov je viac než skromné – spravidla bežný kompas, ktorého výchylky môžu byť 
ovplyvnené tak pohybmi operátora, ako aj feromagnetickými predmetmi – napr. kľúčmi 
vo vrecku, apod. Môže tam zapôsobiť aj prosté prianie, alebo aj lož. Informácie takéhoto 
charakteru nie sú preto veľmi spoľahlivé.  

Bádatelia používali aj buzolu na stabilnom zariadení, čo už je istou zárukou presnosti, 
no za predpokladu, že bádatelia sú dostatočne vyškolení. Boli aj prípady, že bádatelia 
hlásili „odchýlky“ zistené týmto prístrojom, no len z dôvodu chybného postavenia 
a omylu.     

Bolo by naozaj žiadúce zisťovať aj ďalšie fyzikálne parametre - elektrostatické pole a 
jeho gradient v CC i mimo neho, zmeny obsahu vlhkosti, vodivosť pôdy, zmeny 
koncentrácie kladných a záporných iónov nad CC. Na zaznamenanie uvedených zmien je 
potrebný magnetometer a pod., prístroj so záznamovým zariadením, so sledovaním 
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času, ktorý uplynul od vzniku CC. Je  nevyhnutné vypracovať presnú metodiku 
zisťovania magnetických anomálií vnútri aj mimo CC. Na základe tejto metodiky 
zjednotiť prístrojové vybavenie bádateľov (dvojitý kompas, jednoduchý magnetometer 
apod.), čo je však v podmienkach 
amatérskych bádateľov zatiaľ 
nereálne.  

Poruchy el. zariadení 
v agrosymbole: najčastejšie sa 
uvádzajú nefunkčné fotoaparáty, 
mobilné telefóny, v 90. rokoch aj 
diktafóny (klasické magnetofóny) 
a videokamery. Prístroje vraj následne 
po opustení lokality normálne 
fungovali. Veľká časť týchto problémov 
vraj súvisí s náhle  vybitými batériami 
a v prípade dobíjaných batérií vraj ich 
nemožno opätovne dobiť.     

Bádatelia skúšali tiež z miest agrosymbolov vysielať alebo prijímať rádiové prenosy za 
pomoci malých vysielačiek v pásme CB. Niektoré publikované správy hovorili o lepších 
podmienkach pre príjem a vysielanie vnútri agrosymbolov než mimo nich, avšak tieto 
údaje boli niekoľkokrát overené s negatívnym výsledkom. Ale aj tu platí možný záver, že 
zmeny sa prejavujú len v prvých hodinách po vzniku obrazca. 

Pokračovanie nabudúce... ■ 

 

Záhadné „odtlačky“ po agrosymboloch 

Foto odtlačkov agrosymbolov zo satelitného snímkovania zemského 
povrchu nám zaslal čitatel Pezz. Sú to podľa neho jasné dôkazy vplyvu 
energie na vytváranie agrosymbolov a nemôže ísť o podvod šľapaním v 
obilí.  

Áno, tieto „odtlačky“ v následnom poraste na mieste agrosymbolu sú 
známe z mnohých, aj českých lokalít. V prvých rokoch sa bádatelia 
domnievali, že ide o následok návštevy tisícov ľudí, ktorí obrazce 
navštívili, no v ďaľších rokoch, keď záujem poklesol, sa takéto odtlačky 
objavovali tiež.  

Čo ich spôsobuje, nie je jasné. Zmeny v poraste po roku aj po 
poľnohospodárských prácach vylučujú vplyv chemikálií aj vody. ■ 
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Astronómia  

Poučme sa o astronómii ! 

Keď čítame rozličné články od ufológov, často narážame na omyly a 
nepresnosti, ktoré pramenia z neznalosti základných téz a údajov astronómie.      

Ono sa pekne číta, že v našej galaxii sú „miliardy obývaných planét“. Pri odhadoch, 
že v galaxii je 400 – 1000 miliard hvezd, odhad je 1 – 10 miliard obývaných planét.  
Teda v optimistickom variante 1 obývaná planéta na 40 hviezd. Keď uvážíme, že 
v galaxii sú hvezdy v rozličných fázach vývoja, znamená to, že nie v každej fáze je 
možné fungovanie planetárnej sústavy. Sú to najmä mladé hvezdy, kde sa planetárne 
sústavy len tvoria a tiž staré hvezdy, ktoré už najbližšie planéty pohltili. Ťažko budem 
odhadovať také vhodné percento, najmä keď sú aj malé hvezdy, vyhorené apod.  

Stačí sa zoznámiť s počtom pevných planét, objavených v okolí hvezd našimi 
dalekohľadmi. Z vyše 5000 objavených planét je iba približne 150 „pevných“, tedy nie 
kvapalní obri typu Jupitera. Opäť nerátam, koľko takých planét je v zóne potrebnej pre 
vznik života.  

Opäť rátať s možnosťami „života“ vo svetle nedávnych objavov a bombastických 
vyjadrení je trochu predčasné, ale to je téma na inú úvahu.  

Možno povedať, že rátať s 1 obývanou planétou na 40 hviezd, je až priveľmi 
optimistické.  

Druhý moment, ktorý viedol k napisaniu tohto článku, je správa, ktorú prevzali 
rozličné periodiká a aj nový časopis UFO  REVUE. A to, čo sa stane, ked exploduje 
hvezda Betelgeuze. Počiatok tejto správy bol správny – exploduje jedno vzdialené slnko. 
Je obrovské, siaha až za obežnú dráhu Jupitera. Čo sa stane ďalej?  

Správu spracoval nejaký novinár s nízkym IQ. Dospel k záveru, na úrovni svojej, 
mierne povedane, slaboduchej logiky: keď vzplanie nové slnko, ktore je teraz vidno len 
v noci ako hviezda, tak v noci bude svetlo ako vo dne !  

A pustil túto hlúposť ďalej. A hlúposti sa šíria veľmi rýchlo. Padnú na úrodnú pôdu 
iných nepremýšľajúcich ľudí, a tak sa môžeme dočítať aj ďalšie nezmysly. Napríklad – 
kedy k tejto udalosti dôjde? Tohto roku? Alebo v onom tajomnom roku 2012?  

A čo keď vám poviem, že už k tejto udalosti možno došlo? A možno už pred 639 
rokmi ? No áno, keď je Betelgeuze vzdialená 640 svetelných rokov, svetlo k nam letí 
práve takto dlho. Takže teraz ju vidíme tak, ako vyzerala v roku 1371 – teda za Karla 
IV.  

Samozrejme vôbec neuvažujte o takých nezmysloch, ako o druhom slnku a 
obrovskom svetle – keď k nam svetlo z explózie tejto hvizdy dorazí, sposobí maximálne 
to, že pôjde o najjasnejšiu hviezdu a to je všetko. O nejakom novom Slnku môzu blúzniť 
len blázni.■   
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Astronómia  

 

Ako je to s Planétou X ? 

Možno by sme mali za ňu pokladať 
Eris, a nie Nibiru.  Prečo NASA drží v 
tajnosti obežnú dráhu Eris?  

"Planéta X" vyvoláva rozpor pri 
aplikácii na reálnom objekte.  Tento 
spoločný termín, planéta X, bol 
používaný astronómami za posledné 
storočie pri popisovaní objektov, ktoré 
sú podozrivé.  Ako náhle je objekt 
objavený a pomenovaný, ako to bolo s 
Pluto a Eris, už to nieje Planéta X.   

Eris je jedna z niekoľkých trpasličích 
planétok, nedávno objavených 
astronómami na vonkajšom okraji 
Slnečnej sústavy, pričom všetky majú  
normálne dráhy. Ani jedna sa bližšie 
k Zemi nepribližuje. Podobne ako Pluto, 
Eris je menšia ako náš Mesiac. Je veľmi 
vzdialená a jej orbita sa nikdy 
nepribližuje bližšie k Zemi ako 4 
miliardy kilometrov.  Nie je to 
tajomstvo – známa je Eris aj  jej 
obežná dráha. Všetko sa dá ľahko 
overiť na Google alebo Wikipedii. ■  

 

Ako môžeme poprieť 
existenciu Nibiru? 

Viete, že NASA objavila už v roku 
1983 neznámu planétu?  V tej dobe 
ju nazvali Planéta X a potom ju 
premenovali na Xena a Eris.  

Družica  IRAS (Infrared Astronomical 
Satellite) z NASA skenovala oblohu po 
dobu 10 mesiacov v roku 1983 a objavila 
mnoho infračervených zdrojov, ale ani 
jeden z nich nebol Nibiru alebo Planéta X, 
ani nijaký iný objekt mimo Slnečnej 
sústavy.  Stručne povedané, z 350 000 
infračervených zdrojov z katalógu IRAS, 
mnoho nebolo identifikovaných. Všetky 
tieto pozorovania boli vykonané 
výkonnejšimi nástrojmi, tak zo zeme, ako 
aj z vesmíru.   

Povesť o "desiatej planéte" sa objavila 
v roku 1984 po vedeckej štúdii, kde sa 
písalo o niekoľkých infračervených 
zdrojoch s názvom "neidentifikované 
bodové zdroje z registra IRAS", ktorá bola 
publikovaná v Astrophysical Journal 
Letters.  Ale čoskoro sa zistilo, že tieto 
"tajomné objekty" boli vzdialené galaxie 
(s výnimkou jedného, ktorý bol zvyškom 
"infračerveného mraku"), čo bolo 
zverejnené v roku 1987.  Ani jeden zdroj 
IRAS nebol planétou. Bohatú diskusiu na 
túto tému bolo možné nájsť na webových 
stránkach Phil Cop.  Skrátka - Nibiru je 
ničím nepodložený mýtus.   

Ak chcete astronómom tvrdiť, že 
nejaká planéta sa vracia, ale je 
"neviditeľná", tak vás vysmejú. 
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Od redakcie … 

Vznikol nový e-zin ... 

Svoj e-zin, teda 
internetový časopis, začal 
vydávať ufologický portál 
UFO Revue, v spolupráci 
s CEZ OKNO.  

Na prvý pohľad velmi pekný časopis, a 
tak nahliadneme do jeho obsahu. Od 
šéfredaktora menom Yezid sa dočítame 
v akomsi filozofickom úvode, plnom 
katastrof o tajomnom čísle 144 000, čo 
vraj znamená počet zachránených ľudí, 
ktorí vyžarujú svetlo. A pozýva čitateľov 
čítať magazín, ktorý má byť vraj 
predovšetným duchovnou cestou. A má 
pravdu. Hneď za obsahom sú pekné verše. 
„Och Bože ...“  

Následuje reportáž T. Stankoviča 
z prieskumu jedného piktogramu so 
záverom, že otázku pravosti si musí každý 
urobiť sám ... No neviem, ako sa s tým 
popasujú ostatní čitatelia, z fotografií a 
článku sa pravosť podľa mňa určiť nedá. 
Ani údaje o zmeranej bioaktivite časti 
piktogramu ma akosi nepresvedčili ... :-)  

Nasleduje kópia odpovede z GŠ OS SR o 
tom, že nejestvujú nijaké záznamy o UFO. 
To asi patrí k ďalším článkom na tú istú 
tému – „Odtajním, odtajníš, odtajníme,“ a 
„V ČR nebyly nikdy vedeny svazky o UFO, 
neboť je to stále utajované.“ Táraniny 
exopolitikov sú známe, a tak neprekvapí 
ich záver, že je všetko utajené. Čitateľov 
z Čiech asi nepoteší preškrtnutá mapa 
Českej republiky...  

Snad najlepší článok tohto vydaní 
„Falošné hrozby 2012 a skvelé rady typu 
snadno a rychle“, popisujúci táraniny 
rozličných osvietencov a čerpajúci 
z bohatej zásobárne takých debilných 
článkov jako má CEZ OKNO.  

Dobrá je tiež úvaha M. Banáša o pátraní 
po mimozemskom živote, aj keby sa 
s niektorými názormi dalo polemizovať. Za 
zmienku tiež stojí prevzatý článok o 
„druhom Slnku“ ktoré sa vraj objaví, až 
vybuchne hvezda Betelgeuze. Aj týmto 
článkom je venovaná poznámka na inom 
mieste tohto nášho časopisa.  

Najslabší materiál, keď ho možno tak 
nazvať len s najväčším sebazaprením, sú 
zvratky akéhosi „kontaktéra“ Alexa 
Colliera o Androméďanoch a klasické 
táraniny o únosoch, A51, 
mimozemšťanoch v jednom rozhovore. 
Z rozprávok sme dúfam už všetci vyrástli. 
Článok je doplnený obrázkom, o ktorom 
som si v prvej chvíli myslel, že ide o 
schému výkopu pre odvod kanalizácie. 
Nie, je to obrázok frekvencií a esencí 
z nejakých energií. Aj tento blábolivý 
kontaktér Collier je častým zjavom na 
stránkach CEZ OKNO...    

Čo dodať? Nemožem sa zbaviť dojmu, že 
najlepšie sú tie články, pri ktorých ich 
autori premýšľali vlastným mozgom. 
Prevzaté táraniny rozličných kontaktérov a 
stále sa opakujúce nezmysly o sprisahaní, 
utajení všetkého a všetkých, únosoch, UFO 
na Mesiaci, mimozemských rasách, sa 
čítajú možno dobre v sci-fi knihách, ale 
v ufológii je to už únavné. Nechápem, 
prečo to majú niektorí ufológovia natoľko 
v obľube, aj keď nemajú ani  najmenšiu 
možnosť overiť si čo i len jediné slovo 
z takých hlúpostí.  

Prajem novému e-zinu, aby mal 
v budúcnosti lepšiu možnosť doplniť 
nesporne pekný vzhľad aj kvalitnými 
materiálmi. Tiež aby viacej podporoval 
tvorbu našich, slovenských bádateľov, 
ktorí majú dosť vlastného rozumu a 
tvorivej invencie na riešenie rozličných 
otázok našich aj svetových záhad. ■  
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Rozhovor  

Rozhovor s Milanom Banášom, bádateľom 
a autorom v oblasti záhad a tajomna 

 
- Milan, čo ťa 

priviedlo 
k záhadológii? Čo 
ťa zaujíma 
najviac a prečo?  

 
Keby som to mal 

konkretizovať, 
záhady patrili vždy k mojim najväčším 
záľubám. Aktívne sa však skúmaniu 
záhad a konkrétnejšie UFO venujem 
necelý rok, no a za to všetko vďačím 
osobnému pozorovaniu jedného takého 
neidentifikovateľného lietajúceho objektu. 
Najmä počas roku 2010 som však bol v 
akomsi "centre diania" záhadných 
udalostí.  
 
- Si pomerne novou osobnosťou 

v oblasti slovenskej záhadológie. Ako 
vidíš jej súčasný stav na Slovensku?  
 
Tak, čo sa týka medializovania 

prostredníctvom internetu, máš pravdu, 
som novicom. Ale čo sa týka skúseností, 
čisto na amatérskej úrovni pátram po 
rôznych racionálne nevysvetliteľných 
javoch už takmer desať rokov. Ako veľký 
kritik nemôžem zabudnúť ani na pomerne 
rozháraný a neprofesionálny prístup v 
našich podmienkach. U nás nájdeme 
napríklad veľa weboviek o záhadách a 
UFO, kde sa ale do nekonečna obmieňajú 
tie isté články a navzájom sa prekrúcajú. 
Ľudia v širšom meradle potom nevedia na 
koho sa obrátiť a často je práve internet 
ich jedinou možnosťou. Nachádzajú tam 
však len číre dezinformácie. Preto 
pokladám za jediné rozumné riešenie 
jeden slovenský "UFOKLUB" ktorý by mal 
stálych členov a širšie spolupracoval s 

predsa len skúsenejšími kolegami z 
Česka. 
 
- Aké sú jej silné a slabé stránky?  
 
Ako som už spomenul vyššie, za 

rozhodne najväčšiu slabinu pokladám 
webové stránky, ktoré sú oproti tým 
zahraničným na veľmi amatérskej úrovni. 
Minimálne pre tých, pre ktorých sa 
podobný prieskum vôbec robí. Pre ľudí, 
ktorí hľadajú odpovede. 
Silné stránky? Prekvapujúca otázka, 

priznám sa. U nás a za takých 
podmienok, v akých ja a moji "kolegovia" 
pracujeme, je myslím najsilnejšou 
stránkou vôbec to, že podobný, aj keď nie 
profesionálny výskum vôbec prebieha. 
 
- Ako vidíš jej ďalší rozvoj, čo teraz 

najviac potrebuje?  
 
Potrebujeme vyvarovať sa častých 

omylov z minulosti. Drvivá väčšina 
hlásených pozorovaní UFO u nás pripadá 
k celkom bežným atmosferickým javom 
alebo zle vyloženým pozorovaniam 
lietadiel či balónov. V súčasnej dobe je 
najčastejšie mylne za UFO označovaný 
výstrelok menom čínsky lampión prianí. 
Takže okrem celkom jednoznačnej 
potreby transformovať rôzne webovky 
doslova plné somarín, čo by malo za 
následok zlepšenie komunikácie, je to 
podľa mňa hlavne založenie 
poloprofesionálnej organizácie - klubu. 
 
- Keď sa pozerám na slovenskú 

záhadológiu, tak sa jednotlivé 
osobnosti prebúdzajú len na podnety 
zvonku, najčastejšie mediálne správy 
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a aféry s UFO, apod. Je to podľa teba 
normálne? Majú bádatelia len čakať, 
čo sa im predloží? Ako by mala podľa 
teba vyzerať práca bádateľa?  
 
Bádateľ je bádateľom od toho, že 

pravdu hľadá. Na Slovensku však 
podobných "Indiana Jonesov" 
postrádame. Ja sám sa hlavne pre 
nedostatok finačných prostriedkov a 
voľného času nemôžem takto realizovať. 
Neviem posúdiť ako sú na tom ostatní, 
ale súhlasím s tým, že ufológ by mal 
prijímať nové informácie pasívnym 
vyhľadávaním, nielen prostredníctvom 
internetu či rôznych foto a neustálym 
vyťahovaním starých tém. 
 
- Ako vnímaš celkovú atmosféru 

v slovenskej záhadologickej scéne?    
 
Atmosféru? Myslím si, že napriek 

všetkým okolnostiam, je záhadológia na 
Slovensku stále v plienkach. Mnohé kvázi 

výskumné skupiny spolu vôbec 
nespolupracujú, ani vnútorne nie sú 
vzťahy práve najlepšie. Ale katastrofa to 
zas nie je :) 
 
- Čo si myslíš o spolupráci 

záhadológov v okolitých krajinách 
(ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina)?    
 
Dianie v zahraničí prakticky nesledujem 

z vyššie uvedených dôvodov. 
Samozrejme sa nemôžeme porovnávať zo 
zahraničím, dokonca ani s našimi 
najbližšími susedmi z Česka, kde funguje 
skutočne vynikajúci Projekt Záře. Nám by 
pomohlo iba združenie s nimi. Výborné 
podmienky majú napríklad v Nemecku či 
Francúzsku, kde aktívne prebieha 
spolupráca s kolegami z USA či iných 
vyspelých krajín. Snáď sa to smerom do 
budúcna zmení k lepšiemu aj u nás. 
 
Ďakujem za rozhovor!  

(MaTo)  

Nieje to trochu nelogické? 

Je zaujímavé, že niektorí ľudia na jednej strane veria, že USA a ZSSR 
lietajú do vesmíru od 50. rokov. Kozmické technológie vraj obdržali od 
mimozemšťanov, na oplatok za milióny unesených ľudí, s ktorými tak 
môžu robiť svoje bezcitné experimenty...  

Priekopníkom týchto táranin bol Milton William Cooper a jeho 
veľmi rozšírená brožúra „Mimozemšťané v pozadí vlády USA“.  

Tam sa môžeme dočítať, že Cooper bol senátorom, no nie je jasné, 
kde sa tento nezmysel zobral. Isté je, že to bol luhár a podvodník, 
pomätený z mimozemšťanov, mnoho raz prichytený pri rozširovaní 
nezmyslov. Jeho osud je pre našich „horlivých ufológov“ naozaj  
varovaním.  

Je však dosť  nelogické, ak sa dočítame, že pristátie Američanov na 
Mesiaci bolo fingované a nafilmované. Takéto tézy však pochádzajú 
spravidla od tých istých ľudí ...  
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Úvahy a reakcie … 

O francúzskej tajnej službe, žandároch a UFO 

Jean Bastide, predstaviteľ MUFON vo Francúzsku, rozoslal po svete informáciu 
o novej knihe. Správu doplnil varovaním pre všetkých - zistil, že Francúzsko 
koná úplne rovnako ako USA, Rusko alebo Čína - tajné služby potláčajú 
informácie o UFO. 
 
V poslednej dobe sa takými 

"varovaniami" a "odhaleniami" pred 
tajnými službami a operáciami v oblasti 
UFO roztrhlo vrece. Je to už únavné a 
napĺňa to porekadlo o tom, že všetkého 
veľa škodí. Čo si môžeme myslieť o 
tajných službách, keď sa možno o ich 
činnosti dočítať kdekoľvek na internete? 
Čo je to za tajné operácie, keď sa o nich 
dozvedáme také množstvo podrobností? 

Logicky dôjdeme k záveru, že buď ide o 
zámerné dezinformácie, alebo o účelové 
lži a rozprávky pre prostáčikov, chybný 
výklad normálnych procesov a javov a 
zmätok z nadmiery konšpiračných teórií. 

Jean Bastide: ABOUT FRENCH SECRET 
SERVICE, GENDARMERIE AND UFOS,  
http://www.kpufo.eu/veas/htm/s_bas.ht
m ■ 

  

Ako zrátať mimozemšťanov ? 

Portál českých exopolitikov prináša celý rad príbehov 
o kontaktoch ľudí s mimozemšťanmi. Príbehy dávnominulé aj tie 
najaktuálnejšie.  

Jedným z nich je aj príbeh 23-ročnej ženy z Argentíny, ktorá sa stretla dokonca so 14 
mimozemšťanmi naraz! Ako sa to odohralo?  

V podstate nič nového. Ženu čosi zobudilo a po precitnutí mala okolo lôžka 14 
mimozemšťanov. Boli malí a stáli po 5 a 4 okolo jej postele. Manžel ani dcéra sa 
nezobudili „lebo ešte nie sú pripravení“, ako jej, samozrejme telepaticky, nahovorili 
mimozemšťania.   

Ako sa píše v článku, v priebehu 40 minút jej bytosti prezradili všetky svoje 
tajomstvá. Okrem iného aj to, že sa tu striedajú v polročných intervaloch.  

No len posúďte, akí sú tí mimozemšťania milí! Priletia bohvie odkiaľ, aby vás zobudili 
a povedali vám také dôležité informácie! Už chápem, prečo nechceli zobudiť aj muža 
s dcérou – také závažné informácie by dozaista nepredýchali. Možno taký ročný interval 
by muž ešte pochopil. Ale polročný interval – chápete, že to skrátka nebolo možné. Pani 
tak len sama prijala informácie a exopolitici môžu byť spokojní.  

Nedávno som bol na veľkej rodinnej oslave a mal som zrátať deti kvôli rozdeleniu 
nejakej torty a sladkostí. Bolo ich tiež 14 a veľkosťou sa podobali popisovaným 
mimozemšťanom. Ale pretože to neboli mimozemšťania, a teda nestáli na mieste, v dosť 
veľkej obývačke, mal som problémy ich správne zrátať a až po niekoľkých pokusoch sa 
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mi to podarilo. Tak si hovorím, akú tá pani mala výhodu. Mimozemšťania sú prosto 
ukáznenejší. Ja som musel vstať a zo svojich 195 cm som ich konečne prehliadol. Táto 
pani však ležala na posteli. Ja som mal k dispozícii plný denný jas a ona bola vo tme, 
bolo tam trochu svetla z  kachieľ.  

Tak neviem, prečo poprední svetoví exopolitici pripísali tomuto prípadu 90%-nú  
dôveryhodnosť. Za ten polročný interval mimozemských návštev by si prípad zaslúžil 
priamo 114 % !   

 Odpočúvajú duchovia ICQ ?  

Na stránkach UFO klubu Trnava sa objavil príspevok popisujúci 
príbeh akejsi dievčiny, ktorá potom, čo sa prostredníctvom  ICQ 
rozprávala s kamarátkou o UFO, zazrela z balkóna svojho bytu 
UFO.  

Vcelku zaujímavé pozorovanie, ktoré by si zaslúžilo podrobné vypočutie onej slečny, 
vypísanie všetkých dostupných údajov – teda postupovať podľa všetkých pravidiel, ktoré 
za vyše 60 rokov existencie problému UFO ufológovia stanovili ako cenné skúsenosti 
z praxe.  

Namiesto toho sa autor článku pustil do odvážnych úvah – ako je možné, že sa UFO 
objavilo práve vtedy, keď to dievčina očakávala alebo o tom písala? A rozvíja ďalšie 
ďalekosiahle úvahy – odpočúvali mimozemšťania našu komunikáciu a IHNEĎ vyslali 
svoju kozmickú loď, keď vypočuli, že sa o nich dve dievčence rozprávajú?  

Takéto nesporne zaujímavé úvahy, bez ktorých by sa ufológia nepohla z miesta, však 
majú niekoľko háčikov: Keď sa dve dievčence rozprávali o UFO, prečo mimozemšťania 
neposlali UFO aj k druhému dievčaťu? Mali málo tanierov? Ako tiež určiť, či UFO priletelo 
kvôli komunikácii týchto dievčat? Na sídlisku si mohol aj iný človek priať vidieť UFO!  

Autor sa však tým neobmedzil a pustil sa do ešte hlbších hypotéz – nemuseli to byť 
mimozemšťania, kto privolali UFO, ale vraj aj zlí duchovia, záhrobné sily... brrrr.... hrôza 
ma zachvacuje, keď si uvedomím dôsledky takýchto prevratných hypotéz ... duchovia zo 
záhrobia si sadajú ku svojim PC a čítajú a čítajú – a keď počujú niečo o UFO, ihneď 
upovedomia svojich kamarátov ufónov, aby nás skontrolovali ...   

Čo povedať na tieto prevratné hypotézy? Možno niečo o tom, že autor zjavne nemal 
svoj deň, alebo skôr že svoj dobrý deň nemali administrátori tohto webu, keď pustili 
takú obludnú zmes fantazmagórií na svoj web.  

Áno, môžete namietnuť, že je sloboda vyjadrovania a kde vlastne by mali také 
hypotézy zaznievať, než na ufologickom webe? No ja sa domnievam, že nezmysly 
zostanú nezmyslami a je veľmi zlé, keď ufológovia nevedia rozoznať fantazmagórie od 
skutočne podnetných myšlienok a hádžu ich na jednu kopu v rámci akejsi pochybnej 
filozofie, že do záhadológie patrí všetko.  

Takáto cesta ufológiu celkom určite nedovedie nikam, iba ak do krajiny bájok 
a výsmechu a v očiach súdnej verejnosti do večného zatratenia ...   
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Prípady 

Pozorovanie pri Leviciach 

31.10.2005 asi o sedemnástej hodine 
sme sa traja kamaráti vydali na nočnú 
túru. Keď sme vyrážali bolo síce ešte 
vidno, ale za necelú hodinu sa úplne 
zotmelo. Cez deň sú takéto prechádzky 
vežmi nudné. Aspoň tie po okolí Levíc, 
keď v Leviciach bývate a všetko tu 
poznáte. Každý z nás troch má rád 
adrenalín, inými slovami sa radi bojíme. 
Všetci sme boli vyzbrojení baterkou a 
nožom. 

Najskôr sme sa vydali na Šiklóš (vrch 
Vápnik). Je to najvyšší vrch v okolí Levíc. 
Keď sme boli na pol ceste bola už tma 
ako v hrobe. Svietili len hviezdy. Keď sme 
sa dostali až hore, vyliezli sme na 
rozhľadňu, aby sme mali výhľad na 
okolité dediny. Ešte sa nič podozrivého 
nedialo.  

Tam sme sa rozhodli, že sa nebudeme 
vracať rovnakou cestou, ale, že pôjdeme 
popri kúpalisku Margita-Ilona a z 
Kalinčiakova do Levíc. Ešte pred 
kúpaliskom sme zastali a pozorovali 
hviezdy.  

Kamarát si všimol 4 čudne 
usporiadané svetlá,  až nápadne 
pravidelné. Najskôr sme si mysleli, že sú 
to nejaké pouličné lampy, lebo sa vôbec 
nehýbali, ale keď sme sa tomu lepšie 
prizreli, všimli sme si že sú príliš vysoko 
nad obzorom.  

Boli od nás vzdialené aj niekoľko 
kilometrov. Nekládli sme tomu veľkú 
pozornosť a šli sme ďalej. V Kalinčiakove 
sme sa rozhodli, že si našu nočnú túru 
ešte predĺžime, tak sme sa vydali po 
poľnej ceste smerom na osadu Čudo. 
Zasa sme pozorovali hviezdy. V tú noc 

padalo dosť veža hviezd, tak sme si vždy 
niečo želali. Ja som si všimol na oblohe 
tesne pod Veľkým vozom niečo ako 
lietadlo.  

To „lietadlo“ neblikalo ako ostatné, ale 
jeho červené svetlo sa plynulo posúvalo 
zo strany na stranu. Šli sme ďalej a o 
takú štvrť hodinu (mohlo byť 18:45) som 
znova začal obdivovať nočnú oblohu, na 
ktorej nebol jediný mráčik. Keď som sa 
pozrel na Velký voz, všimol som si, že to 
„lietadlo“ tam ešte stále je. Už neblikalo 
ako pred tým, ale jeho červené svetlo sa 
pomaly a plynulo zosilovalo a 
zoslabovalo. Už som si bol istý, že to 
lietadlo nebolo, lebo bolo ticho ako v 
hrobe.  

Po chvíli sa začalo aj pomaly 
pohybovať smerom naľavo od Veľkého 
voza. Vyzeralo akoby chcelo krúžiť ale po 
niečo ako 90 stupňoch zastalo a zdalo sa 
akoby sa začalo približovať, potom 
zastalo a začalo sa vzďaľovať. Myslím že v 
žiare mesta by sa také niečo nedalo 
pozorovať.. Celé toto pozorovanie mohlo 
trvať aj 20 minút.  

Potom jeden s kamošov povedal, že si 
pri páde jednej hviezdy želal aby sme 
videli pristávať UFO, keď sme už niečo 
podobné v ten večer videli. Rýchlo sme sa 
ponáhľali domov. Keď sme z poľnej cesty 
dorazili na okraj Levíc, počuli sme ako 
psy jednohlasne a monotónne zavýjajú. 
Domov sme sa vrátili už o pol deviatej 
večer. 
Mohli by ste nám prosím napísať čo si o 
tom myslíte... 

Ďakujeme. 
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Nový projekt 
 

 

Sprievodca po slovenských záhadologických weboch a blogoch 

 
UFO-MEMORY.SK a UFO-MEMORY.CZ 

Spoločne s Projektom Záře ustanovuje KPUFO.CZ a KPUFO.EU/SK spoločný 
projekt UFO-MEMORY.CZ a UFO-MEMORY.SK. 

Jeho cieľom bude sústrediť prípady o anomálnych javoch zo spomienok bývalých 
vojakov, dôstojníkov, pilotov, obslúh RL, vôbec každého, komu sa počas vojenskej 
základnej služby alebo vôbec služby v Československej ľudovej armáde alebo v Armáde 
ČR a SR, alebo u polície, stalo niečo čudného. 

Našu výzvu chceme zaslať na weby, zaoberajúce sa vojenskou tematikou, na vojenské 
časopisy, chceme osloviť vojenské spolky, príslušníkov klubov vojenskej histórie a 
známych VÚ. 

Spomienky pamätníkov budú umiestnené na osobitné webové stránky. 

Ak patríte tiež k pamätníkom a stretli ste sa s anomálnym javom počas tejto doby, 
priamo vyplňte dotazník k pozorovanie UFO http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm alebo 
k anomálnemu javu – http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm. 

Ak je Váš zážitok natoľko špecifický, že by Vás dotazník zväzoval vo vyjadrení, píšte 
na ufo@kpufo.cz – do predmetu píšte “UFO-MEMORY“! 

Ak chcete pomôcť a napáda Vás, koho osloviť, kam napísať, prípadne by ste mohli 
inak pomôcť, napíšte! 

 

Meditácia.sk - tiež starý osvedčený web, venujúci sa duchovnej tematike - reiki, 
šamanizmu, liečiteľstvu a pod. K 11.10.2010 stránka ukončila svoju činnosť a bude slúžiť 
ako archív. (Nordheim) ■ 

(c) Azimut záhad. Neperiodický internetový časopis slovenských bádateľov a záhadológov. 
Číslo 1 (3) vyšlo vo februári 2011. 

Editor Martin Toth * Grafický návrh : Jakub Cepník 
Príspevky do časopisu posielajte na e-mail: slovensko@kpufo.cz 

Tento časopis je možné zdarma stiahnuť na stránkach Klubu psychotroniky a UFO v Slovenskej republike 
(KPUFO.EU/SK) 

Je zakázané rozširovať akýkoľvek materiál z tohto magazínu bez súhlasu redakcie. 


