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  Úvodné slovo  
 

Vážení čitatelia, 
 

po takmer ročnej odmlke sa opäť stretávame. Mnoho sa zmenilo, no hráči 
zostávajú rovnakí – bádatelia a záujemci o tajomné javy, no žiaľ aj blázni 
a šarlatáni všetkého druhu.    
 

Martin Toth  
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Bol to Horten ? 

V Paranormal Revue bolo v článku (1) 
uvedené, že jedna z teórií, vysvetlujúca 
historicky prvé pozorovanie „lietajúcich 
tanierov“, sa vzťahuje k nacistickým 
lietadlám.  

Podľa nej pán Arnold pozoroval lietadlá Horten  
Ho 229 / Gotha Go IX.  

Bolo by to pekné a logické vysvetlenie, má to 
len niekoľko háčikov:  

Lietadiel Horten 229 bolo ukoristených len 3 
prototypy a 3 rozpracované kusy (2) Je 
samozrejme možné, že za 2 roky boli vyrobené 
ešte 3 kusy, no prečo? Na testovanie bohato 
postačuje 6 kusov, a skôr platí, že nie všetky 
mohli byť letuschopné.  

Tiež ich rýchlosť je uvedená max. 977 km/h vo 
výške 12.000 m, (2), a ťažko mohla byť od 
vzniku lietadla navýšena na 1500 km/h, aj keď to 
je len odhad pána Arnolda.  

Možné súvislosti môžeme hľadať v tom, kde sú 
hora Mr. Rainier, kde boli čudné stroje videné a kde vtedy boli továrne firmy Northrop, 
ktorá mala Horteny skúšať. Môžeme sa dočítať, že sídlo bolo v Kalifornii, kde je aj dnes 
vystavené v múzeu. (2) A práve hora Mt. Reinier je v štáte Washington, teda na 
západnom pobreží USA asi 500 km severne od štátu Kalifornia (cez Oregon). Aj keď 
továrne Northrop boli až na juhu Kalifornie a dolet Hortenu sa predpokladal 1000 km 
nemôžeme vedieť, z ktorého lietiska štartoval. Súvislosť tu teda určitá je.   

No aj tak, davať do súvislostí Horten 229 a 
napr. súčasný bombardér B2 je sporné – práve 
firma Northrop, od ktorej B2 pochádza sa od 
počiatku zaoberala konštrukciou „lietajúcich 
krídel“. Je tiež pravda, že už za vojny a po nej 
firma začala skúšať ďalšie samokrídlo YB 35 
s vrtuľovými (obr. 1) a YB 49 s prúdovými 
motormi (obr. 2 – YRB 49). Nijako sa však 
nepodobá Hortenu.  

 

 



 
On-line magazín o záhadách a tajomstvách 

AZIMUT ZÁHAD 1/2013 3

 

Odkazy 

(1) Cabuk, J.: Prvé pozorovania UFO. 
Paranormal Revue 1/2011, s. 31-32  

(2) Horten Ho 229 - 
http://en.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Horten_Ho_229  
(3) Northrop - 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Northrop  

 

Kamene od 
mimozemšťanov? 

Cez okno, známy server, 
ktorého redaktori preberajú 
kadejakú blbosť, zase naletel… 

Na stránkach Cez okno sa objavil 
prevzatý preložený článok 
“Mimozemšťania rozmiestňujú 
kamene?” (1) O tom, ako na brehu 
rieky Tom v Kemerovskej oblasti bol 
nájdený kameň obostretý kovovou 
obručou, všetko o váhe 30 ton. 

Zariadenie je samozrejme od mimozemšťanov, ktorí o nás získavajú rôzne informácie 
a za jeho pomoci sa dá dostať do “iných rozmerov”. Tieto a ďalšie podrobnosti 
záhadného nálezu bez jedinej fotografie nebolo vôbec redaktorom podozrivé… 

Nevšimli si ani toho, že prevzatý článok (2) vyšiel práve 1.4.2012, teda na Apríla … 

Odkazy 

(1) „Mimozemšťania rozmiestňujú kamene?“ 10.5.2012, http://www.cez-
okno.net/clanok/badanie/mimozemstania-rozmiestnuju-kamene 

(2) http://www.yoki.ru/anomalous/ufo/01-04-2012/400279-paralstown-0/ 
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Kto rozlúštil posolstvo z Crabwoodu ? 

V posledných rokoch sa v slovenských záhadologických kruhoch preslávila 
dvojka „Paulik &&&& syn“, často sa objavujúci na stránkach UFO magazínu i na 
stránkach českého Magazínu 2000 záhad.  

Je podivné, že títo dvaja vystupujú ako autori vylúšteného posolstva piktogramu 
z Crabwoodu! Pri podrobnom monitorovaní informacií z internetu, ktoré náš klub 
prevádza vyplýva, že posolstvo na disku z Crabwoodu ako prvý vyriešil akýsi anonym 
menom Richard, dopisovateľ na stránke Lindy Moulton-Howeové a to ihneď na druhý 
deň po objavení piktogramu!  

Kolegovia z KPUFO si taktiež dali tu prácu a prešli celú správu na disku, písmeno po 
písmenu. Dospeli k záveru, že obvinenie autora „posolstva“ z neznalosti gramatiky a 
písaní veľkých a malých písmen, nieje na mieste. I po zväčšení obrázka je niekedy 
obtiažne správne určiť druh štvorčekov (0 alebo 1) zvlášť v mieste stôp po kolách 
traktoru. Pri pozornom pohľade idú vylúčiť chyby, ktoré uvádzajú Paulíkovci. Je tam 
skutočne „We oppose…“ 

Chyby v slove BELIEVE sú zrejme zámerné a napovedajú o ďaľšom skrytom kóde, 
ktorý zatiaľ nebol nájdený. Písmeno B ma o jeden štvorček naviac a písmeno V má 
dokonce 12 štvorčekov. Postup identifikácie písmena V uvádza Paul Vigay. 

Určite nie je náhoda, že počet slov s veľkými písmenami je práve 8. 

Člen KPUFO – 
Karviná, Ing. Eduard 
Beneš vysvetľuje 
posolstvo takto: 

V prvej rade 
predkladám, že neverím 
na mimozemský pôvod 
správy. Súčasná 
technológia umožňuje 
cez družice zamerať 
akýkoľvek bod na Zemi 

s decimetrovou 
presnosťou. Prenos 
energie po mikrovlnnom 
paprsku taktiež nie je 
mimo technologickej 
možnosti veľmocí.  
Myslím, že správy 
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z Chilboltonu a Crabwoodu majú spoločnú iba snahu o presvedčenie ľudí o mimozemskej 
prítomnosti. To je ta falošná karta, s ktorou USA hrá už od Roswellu. 

Falošný dar je práve ten disk, ktorý nám mimozemšťan vytvorený v Hollywoode 
ponúka. 

Zvlášť varovná je posledná veta. „Conduit  closing.“ Nieje to proste : „koniec správy“. 

Ja som to preložil ako „Cesta sa uzatvára“. Teda - projekt sa uzatvára, jeho prvá 
skúšobná zameriavacia fáza. Tvorcovia agrosymbolov už dosiahli uspokojujúceho stupňa 
presnosti a teraz začne daľšia fáza, o jej následkoch môžeme iba špekulovať. Nechce sa 
mi ani pomyslieť na to, že by to mohli vyskúšať na luďoch. Dopadli by sme ako uhynutý 
vysušený hmyz, veľakrát přiškvarený k steblám v piktograme.  

Celú históriu pátrania okolo tohoto údajného „posolstva“ nájdete na stránkach Klubu 
psychotroniky a UFO – Záhady a zajímavosti (ZaZ) http://www.zahadyazajimavosti.cz   

Veľké stopy? 

Ako ukázali Novinky v 
článku (1), na skalnej 
stene v juhoafrickej 
Pretórie je obrovská 
ľudská stopa. 

Nikto sa nezamýšľa nad 
tým, prečo je vo zvislej 
polohe a či vôbec skalný 
masív je v stave, ktorý by 
umožňoval jeho posun z 
predchádzajúcej vodorovnej 
polohy do zvislej. A vôbec 
kedy sa tak stalo. To by 
umožňovalo určiť pred akou 
dobou došlo k tomuto 
posunu. 

Nikto tiež neskúmal kedy bola skala ešte v stave, aby v nej mohol niekto urobiť 
prirodzeným spôsobom, teda prostým odtlačkom takú stopu. 

Reakcia na: http://www.novinky.cz/cestovani/257784-v-jihoafricke-pretorii-
zkoumaji-obri-stopu-stale-opredenou-zahadami.html  
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Na webe Exopolitika sa 
objavilo ďalšie "teoretické" 
zdôvodnenie tohto odboru v 
piatich bodoch. Svedčí to o 
náročnom prepracovaní 
tématiky, ku ktorému by som aj 
ja rád prispel šiestym bodom: 

Exopolitika je odbor postavený 
na dohadoch a báchorkách, niekedy 
aj vyložených fantáziach a 
preukázaných podvodoch, ktoré jej 
zástancovia považujú za 
preukázané fakty, z ktorých potom 
konštruujú ďalšie teraz už úplne 
smiešne fantasmagórie.  

Tu je zopár príkladov:  

 

Pamäť je záhadná vec  
Na stránkach českej exopolitiky sa objavily 

pamäti slovenského pilota Daniela Lazárika.  

Predložil niekoľko prípadov, kedy sa priamo 
stretol s mimozemskými plavidlami od 50. rokov a dokonca aj s mimozemšťanmi 
podobajúci sa mačkám...  

A aby to bolo úplné bol v tajnom rozkaze (ktorý sa čítal pred jednotkou v rannom 
rozkaze!) vymenovaný leteckým dispečerom s úlohou naviazať spojenie s 
mimozemskými návštevníkmi. Čo si viac priať?  

No ako je možné, že sa nezmieňuje o prípade z apríla 1955 nad Krupinskou 
vrchovinou, ktorý je pod jeho menom uvedený v knihe V. Patrovského „Záhady 
létajících talířů“ (Naše vojsko, Praha, 1969) na strane 159?  

A prečo sa o všetkých týhto prípadoch, na ktoré sa teraz tak dobre pamätá nezveril 
už vtedy v 60. rokoch?   

Záver je teda jasný – skôr ako začnete niečomu veriť je treba si overiť, čo je o tom 
známe.  

Reakcia na: http://www.exopolitika.cz/news/vypoved-slovenskeho-pilota/ 
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Správa sa váš hafan podivne ? 

Ako je možné, že "Šediváci" unesú 
každého koho si zaumienia? Prečo sa to  
deje? Článok na exopolitika.cz nám to 
konečne objasňuje. 

Šediváci totiž vedia ovplyvniť nielen myseľ 
unesených, takže si na únos nepamätajú, ale 
ovplyvnia aj myseľ ochranky a strážnikov v 
parkoch, kde sa strácajú deti a ovplyvnia myseľ aj 
strážnych i policajných psov a dokonca aj - kaprov! A hneď ako niekoho unesú, vyvolajú 
Šediváci búrku, aby zmyli stopy. 

Takže ak sa váš domáci maznáčik začne správať čudne, vedzte, že ho ovplyvnili 
Šediváci s cieľom vás uniesť. Musíte sa ich ihneď zbaviť, radí David Paulides autor celej 
série kníh s touto tématikou. S ovplyvneným kaprom je to ľahké, najmä pred Vianocami. 
Ale ako sa zbavil autor psov to bohužiaľ nepopisuje. Dať zviera do útulku? Tým však 
vystavuje nebezpečenstvu ich pracovníkov! Možno by nebolo od veci zistiť, či medzi nimi 
nie je väčšie percento unesených ako v iných povolaniach, keď pracujú v tak rizikovom 
prostredí. 

Takže pozor na zvieratká ovplyvnené mimozemšťanmi a na ochrancov zvierat! Ich 
zásah v prípade nešetrného zbavenia sa spojencov mimozemských votrelcov si budete 
dlho pamätať aj bez regresnej hypnózy. 

Reakcia na : „Šediváci unesli na tisíce dětí a dospělých“. Exopolitika.Cz, 22.11.2013 

 

Keď to sype...  
WM magazín (Wojnar-Matějka) pozvali do ČR a SR Semira Osmanagiče, 

objaviteľa a horlivého propagátora bosnianskych pyramíd, aby tu 
usporiadal sériu prednášok. 

Poslucháčov, schopných uveriť každému nezmyslu, keď bude len trochu o 
pyramídach, tu isto nájde dosť a dosť. 

Je však zaujímavé, že práve WM magazín usporiadal v lete 2006 k bosnianskym 
pyramídam bádateľskú výpravu a dospel k záveru, že ide o nezmysel. (Prečo musia 
existovať pyramídy v Bosne. WM magazín č.54-55, 2006) 

Postupne sa však začala situácia obracať. Ciest pribúdalo, začali sa točiť filmy a 
organizovať aj zájazdy, naposledy tento rok v lete. 

Čo spôsobilo taký obrat? Že by sa zrazu z prírodných blokov stali otesané 
kvádre a z kopcov sa stali pyramídy? Alebo tu zapôsobila vidina dobrého kšeftu s 
ľudskou hlúposťou? Prečo nie, keď to ide v Bosne, tu to pôjde tiež dobre. 
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Prečo uctievať 
sochy moai? 

Arnošt Vašíček sa v 
časopise Záhady života 
čuduje, že sochy na 
Veľkonočnom ostrove nikto z 
miestnych nijako zvlášť 
neuctieva. (ZŽ, 2013, č. 11, s 
18). 

Ako ich asi dnes môže 
niekto uctievať, keď od vzniku sôch uplynulo niekoľko storočí a navyše kontinuita 
osídlenia domorodcov bola niekoľkokrát prerušená, dokonca aj úplným vyľudňovaním 
ostrova? 

Veď stačila tridsaťročná vojna, aby ľudia v Čechách zabudli, prečo sa tu stavali 
zmierovacie kríže... 

 

V septembri 2013 vznikla nová 
organizácia - Slovenská asociácia 
výskumu paranormálnych javov 
(SAVPJ). Jej oficiálna adresa je : 
Orešany 103, SK 95606, Slovenská 
republika. IČO: 42336414. Internet: 
http://www.savpj.org/  

SAVPJ začala vydávať aj nový 
časopis – e-zin – X Paranormal. 
Požiadali sme preto zakladajúcich 
členov o rozhovor.  

Radi vám teraz predstavujeme 
bádateľa Miloša Frtúsa, ktorý stál u 
vzniku novej organizácie a jeho 
nového časopisu.  
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Beseda s  

Milošom Frtúsom 

• Čo ťa k paranormálnu priviedlo?  

„Povedal by som, že  záujem o niečo nadpozemské 
pramení z môjho vnútra, ktoré neustále hľadá odpovede 
na otázky samotnej existencie. Veď koho nezaujíma 
dôvod, prečo je na svete práve on a prečo vznikla 
samotná existencia, podľa mňa ani nežije...“ 

• Tak minulosť už poznáme. Nás však 
zaujíma aj dnešok a budúcnosť. Ako si 
predstavuješ svoj daľší postup?  

„Chcem, aby sa verejnosť viac zaujímala o to, čo bežne vnímať. Nedokážeme ale 
zároveň, aby nepodliehali prílišnému nadšeniu a všetko podrobili kritike. Aj za týmto 
účelom vznikol časopis Xparanormal, aby ľudom priniesol zaujímavé udalosti 
z paranormálneho sveta.“ 

• Aj keď ufológia trvá už šesť desaťročí, v podstate stále prešľapuje na 
mieste. Niet jediného rukolapného dôkazu, sú len dohady a otázky. Ako sa s 
tým bude SAVPJ vyrovnávať?  

„SAVPJ bude zhromažďovať dôkazy a udalosti, ktoré považuje za nevysvetlené 
a ďalej ich bude vyhodnocovať. SAVPJ sa bude v budúcnosti snažiť byť profesionálnou 
skupinou bádateľov, ktorí budú mať k dispozícii techniku, ktorá im umožní sa venovať 
prípadom hlboko a korektne.“ 

• Ufológiou sa zaoberali mnohé vynikajúce mozgy, vedci aj význační 
bádatelia. No ufológia je plná podvodníkov aj šarlatánov alebo náboženských 
fanatikov. Ako podľa teba je potrebné pristupovať k tomuto problému? 

„Jedine vysvetľovaním a rozumnou kritikou. Ľudia musia byť kritický lebo naivita ich 
stiahne do pekla vlastného sebaklamu.“ 

• Záhadológia priťahuje najmä mladých ľudí. Prichádzajú plní nadšenia, 
no keď spoznajú, že v podstate ide o beh na dlhú trať bez rýchlych výsledkov, 
obor opúšťajú a ich miesta zaberajú opäť noví mladí, rovnako neskúsení aj 
nadšení. Čo je tým faktorom pre dlhodobý záujem o záhady? Musí to byť vždy 
vlastný zážitok s niečim podobným?  

„Problémom nie je len miznúce nadšenie. Problémom je prehnané nadšenie ☺. 
Zahadológia musí byť v prvom rade o chuti sa učiť a kriticky myslieť . Je tiež dôležité 
obetovať pre tento obor aj čas na úkor vlastného voľna. Ľudia mnohokrát vstupujú do 
záhadologických skupín, pretože si myslia, že tam niečo také záhadné zažijú 
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a sklamanie príde, keď sa to nestane. Ich nezaujíma študovať tento obor, ich zaujíma 
túžba po osobnej skúsenosti.“ 

• Záhadologia je všeobecne vo vleku médií, stále akoby čaká na 
podnety z vonkajšieho sveta – vlastne to je aj predmetom jej záujmu – no 
napriek tomu ako by nevykazovala vlastnú aktivitu. Ako vidíte vzťah SAVPJ a 
médií? 

„SAVPJ a média musia spolupracovať, lebo aj najmenšia spolupráca môže priniesť 
obom istú výhodu - teda záujem verejnosti a informácie.“ 

• Čo si myslíte o súčasnej slovenskej ufológii, aké sú jej silné aj slabé 
stránky? Ako vidíte jej budúcnosť?  

„Slovenská ufológia podľa mňa dlhodobo stagnuje. Nie pretože by nebolo čo riešiť, 
ale pretože je časovo obmedzená, ale postupne sa to mení, dúfajme k lepšiemu aj pre 
isté projekty, ktoré v budúcnosti aj SAVPJ plánuje.“ 

• Slovenskí bádatelia doteraz nemali vlastný tlačený časopis. Ako by 
taký časopis podľa teba mal vyzerať?  

„Časopis by mal v prvom rade prinášať zaujímavé 
udalosti, ktoré by mal hlboko rozobrať a podľa 
dostupných možností osvetľovať, aby nedochádzalo k 
zosmiešneniu udalostí a zároveň aby nenahrávala rôznym 
skupinám, ktoré z toho finančne ťažia, ako sú šarlatáni a 
„bádatelia“ a im podobní.“ 

• Ďakujeme za rozhovor... 

 

O čom píše nový e – zin 
Po určitej prestávke, kedy zanikol rad e-zinov, 

vznikol nový časopis slovenských bádateľov X 
Paranormál. Čo prinesie? Dúfajme, že lepšiu 
spoluprácu bádateľov a posun činnosti a bádania. 

Úvodník Gabriely Slovákovej prisľúbil, že nový časopis síce vyrástol na 
predchádzajúcich tlačovinách, ale nebude na ne nadväzovať. Pozrime sa ako sa toto 
predsavzatie darí napĺňať. 

Pozdrav čitateľom od Puzstaya Sándora preukázal, že je zjavne v zajatí 
konšpiračných a exopolitických vplyvov. Napr. v texte spomenutý Paul Hellyer, ktorý je 
už zjavne senilný, vraj vedel o všetkých tajných operáciach vlády s mimozemšťanmi. 
Alebo Clarc McClelland – vraj bývalý zamestnanec NASA, dokonca aj palubný technik 
raketoplánu, bol vraj prítomný pri rozhovore s trojmetrovým mimozemšťanom priamo v 
nákladnom priestore Space Shuttle. Problém je, že si ho nik v NASA nepamätá a ani o 
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ňom niesú v NASA nijaké záznamy. Obvyklá výhovorka takýchto podvodníkov je, že 
všetky záznamy o ňom úrady vymazali... ☺  

Nasledujúci rozhovor s Lui Treviňo, mexickým ufológom je tiež plný fantázií o 
podzemných základniach s mimozemšťanmi. 

Puzstay vyjadril nádej, že aj v SR budeme raz oslavovať Svetový deň UFO... Ak to má 
znamenať, že bádatelia majú nekriticky preberať fantázie rôznych magorov, tak nič 
oslavovať nechcem. 

"Existuje život po smrti?" pýta sa J. Pavlík a ako je možné čakať odpoveď bude 
určite Áno. Dokazujú to vraj svedectvá ľudí, čo prežili klinickú smrť, takže nič nové. Tiež 
staré klišé, že veda nič nevie, len duchovní ľudia všetko poznali už dávno... Možno by si 
mohol autor zistiť, že tieto svedectvá sú už dlhé roky testované a existujú úplne 
prirodzene, materialistické vysvetlenia týchto zážitkov spočívajúcich vo fyziologických a 
chemických pochodoch v tele. (1) 

Článok "Havária UFO alebo pokus o zostrelenie" (R. Thomschitz) rozpráva o 
prípade maďarského Roswellu, kedy Mig 21 zostrelil UFO a Maďari zajali živého 
mimozemšťana. Nepodarilo sa s ním dohodnúť. (Ak však komunikácia prebiehala v 
maďarčine, nie je sa čomu čudovať... ☺) Nie je preto divu, že sa o tomto prípade 
nedozviete nič iné, než len z ufologických zdrojov - pilot lietadla stále tvrdošijne opakuje 
oficiálnu verziu... 

Tiež článok "Chránilo UFO kozmonautov pri havárii?" pochádza z ruských 
ufologických zdrojov, bez opory z iných prameňov. 

Prevzatý článok "Mrzačenie dobytka" dáva do súvislosti tento fenomén s rituálnymi 
obeťami božstvám. Netradičný pohľad na túto problematiku... aj keď je pozoruhodné, že 
údajní mimozemšťania sa správajú rovnako ako v židovskej tradícii... 

"Staronový dôkaz o Atlantíde" (Paterson, H.) je o objave podmorských ruín pri 
pobreží Kuby v predvečer Kubánskej krízy v roku 1961. Nálezov podmorských stavieb 
pri pobreží Kuby už bolo niekoľko a nie je už jasné, čo je pravda a čo výmysel. Možno by 
nabudúce mohol niektory bádatel urobiť rešeršiu všetkých zdrojov o tejto problematike. 

V článku "Útok a exorcizmus" sa dočítate o útokoch stvorených príšer zo spodných 
čakier a z fekálnej hmoty (?!?). A ďalšie objavy v podobnom štýle. 

"Príšera z Flatwoods" (Toth, M.) bola zrejme obyčajná sova, ktorú svedkovia 
zahliadli len na pár okamihov a strach vytvoril zvyšok. 

Článok L. Čermáka "Obrazce v obilí" je z autorovho blogu (2) a zoznamuje 
čitateľov s najznámejšími obrazcami leta 2013. 

Ďalší článok Karla Kýra "Kto bola Mária Magdaléna" nájdete tu (3). 

 

 



 
On-line magazín o záhadách a tajomstvách 

AZIMUT ZÁHAD 1/2013 12

 

"Ruský Roswell alebo zámerná mystifikácia" (red.) opakuje rozšírenú legendu o 
tajomnom filme KGB, lenže ten bol natočený v 90. rokoch na objednávku amerických 
filmárov v Kinostudiu Gorkého. Miestná posádka dodala vojakov a ostatných hrali málo 
známi moskovskí herci. 

Na popise stretnutí "Záhadologický Hlohovec 2013" je najzaujímavejšie to, koho 
paní Rašínová vystrašila rozprávaním o zlých Reptilianoch. Okrem nej samotnej ma 
nikto iný nenapadá. 

K článku "Kanadský projekt MAGNET" z archívu KPUFO chýbajú ďalšie, objektívne 
a nezávislé informácie, ktoré by bolo treba dohľadať z ďalších, nie len z ufologických 
zdrojov. 

Článok "Situácia vo vedeckej parapsychológii" nájdete tu (4). 

V rubrike Verte - neverte sú prípady z listov čitateľov. 

V článku o hrade Houska sú obvyklé nové aj staré povesti, ktoré sa s týmto hradom 
spájajú, aj dávno vyvrátených a objasnených. 

Nechýba článok o kométe ISON a ďalšie krátke články o knihách. 

Aj keď časopis XParanormál chce byť iným a novým časopisom, vcelku nevybočuje 
z bežných schém. Články zo širokého spektra záujmov nie sú na závadu, len by bolo 
možno potrebné ísť do väčších hĺbok a predkladať čitateľovi viac rôznych smerov 
pohľadov na danú problematiku. Takýchto projektov nie je veľa a tak môžeme byť radi 
za každý nový zdroj informácií. Budeme sa tešiť na pokračovanie.  

Odkazy: 
(1) Výzkum posmrtných stavů, vymístění z těla - Out of body experience (OBE). Cesty 

psychotroniky, 24.10.2013, Internet: 
http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/souvislosti/238-vyzkum-posmrtnych-stavu-
vymisteni-z-tela-out-of-body-experience-obe  

(2) http://liborcermak.blog.idnes.cz/ 
(3) http://www.savpj.org/news/kdo-byla-marie-magdalena/ 
(4) http://cestypsychotroniky.cz/index.php/teorie/168-situace-ve-vedecke-parapsychologii-

bilance-a-perspektivy 
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