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[Vyberte datum.] 

  Úvodné slovo  
 
Vážení čitatelia, bádatelia. 

Hľadať v záhadológii originálne a pôvodné myšlienky, je čoraz ťažšie.  
Odráža sa to aj v úrovni celej bádateľskej scény. Opakovanie stokrát 

omletých tém a recyklácia starých článkov nie je nič, čo by záujemca o 
záhady dávno nepoznal.  

Aj my sme museli siahnuť do hlbších zložiek nášho archívu a otvoriť otázky, 

možno dávno zabudnuté, no stále nevyriešené.   
Martin Toth  
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Orientácia vo svete záhad ...  

Baltský trojuholník 

Bermudský trojuholník v Karibskom mori je notoricky známy. Menej sa už vie, že v 
Európe je podobné záhadné miesto, kde sa lode dostávajú do nepochopiteľných 

ťažkostí a posádky hlásia podivné úkazy. Tajomné miesto leží v Baltskom mori, 
neďaleko Gdanskeho zálivu. 

Záhada tejto oblasti siaha až do 50. rokov. V roku 1959 sa tu udial prípad, ktorý patrí k 

poľským ufologickým evergrínom, porovnávaný s Roswellom. Došlo tu vraj k havárii neznámeho 
objektu a dokonca aj k nálezom mŕtvych bytostí na gdaňskom pobreží, a všetko vraj odviezla 
Sovietska armáda. 

 Prípad podrobne rozobral poľský bádateľ Robert Liesniakiewicz (1). Prvýkrát sa tento príbeh 
objavil v časopise "Granice" č.12 / 1988. Mnoho úsilia tejto legende venoval Bronislaw Rzepecki 
(2) (3). Zistil, že o incidente nie sú žiadne stopy. Všetky dokumenty zmizli, alebo boli zničené, 

svedkovia zomreli, alebo si nič nepamätajú. 

Všetko pochádzalo zo správy v novinách "Wieczór Wybrzeże". 21. januára 1959, o 5 hodine 

prístavný robotník Jan Blok, pracujúci na palube lode "Jaroslaw Dabrowski", kotviacej na móle č. 
IV, si všimol červené svetlo na oblohe, ktoré letelo priamo na neho. Inštinktívne sa zohol. Po 
chvíli si všimol jasný záblesk svetla v tvare kužeľa, asi 1,5 m v priemere a dĺžky 4 metre. Bol tak 

oslnený svetlom, že si zakryl oči. Súčasne začul prenikavý zvuk a niečo spadlo do mora. Aj 
ostatní svedkovia videli červený žiariaci objekt, ako zmizol vo vode. 

Prístav bol prehľadaný potápačmi, ale bezvýsledne. Dno bolo blatisté a každý pohyb spôsobil 

zhoršenie viditeľnosti. Navyše, s najväčšou pravdepodobnosťou, meteorit zapadol do dna. 
Nasledujúci rok bol pokus s bagrovaním dna opakovaný, ale bez úspechu. Podľa niektorých 

názorov šlo o meteorit, podľa iných o pád amerického satelitu SCORE (4), čo by vysvetľovalo 
povesti o záujme sovietskych vojenských orgánov. 
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Červené svetlá na oblohe 

O tom, že sa pod hladinou deje čosi divné, sa začalo prvýkrát šuškať v roku 1979, kedy 
posádky dvoch rybárskych lodí nezávisle na sebe ohlásili, že na oblohe uvideli formácie 
niekoľkých červených gúľ. Útvary sa pohybovali obrovskou rýchlosťou a nakoniec sa rozdelili na 

dve skupiny. V tú chvíľu sa všetky elektrické spotrebiče na palubách lodí "zbláznili". Ručičky 
kompasov sa točili ako ruleta a všade sršali iskry. Rybári začali trpieť silnými bolesťami hlavy a 

nevoľnosťou. Niektorí dokonca strácali vedomie. 

 Zhruba po pätnástich minútach červené svetlá zmizli v oblakoch a všetko sa vrátilo do 
normálu. Kapitáni oboch lodí podivný úkaz oznámili úradom, ale dôkladné prehliadky oboch 

plavidiel neobjavili nič mimoriadne. Rovnako tak námorníci, boli po zdravotnej stránke úplne v 
poriadku. 

Oponenti však tvrdia, že neidentifikované svetlá a nekompetentní 
pozorovatelia sa vyskytujú v tejto oblasti rovnako tak, ako inde. 

Loď išla ku dnu. 

Špekulácie o podivnom mieste ožili s plnou silou aj v roku 1991, 
kedy sa potopila loď plná rybárov. Z ôsmich námorníkov prežilo 
sedem. Všetci potom svorne tvrdili, že sa ich plavidlo náhle a bez 

akejkoľvek zjavnej príčiny roztriaslo, prudko naklonilo na bok a 
začalo sa potápať. 

Oficiálne vysvetlenie však tvrdí, že ku katastrofe došlo príčinou 

opitosti posádky. 

S neobvyklým fenoménom sa stretla tiež poľská loď Westerplatte. 
V júni 2000 sa vydala na pravidelnú cestu z gdyňského prístavu. Keď sa muži chystali zhodiť 

siete, do tej doby modré nebo náhle sčernelo a rozpútala sa divoká búrka. Na dovŕšenie smoly 
zhasol lodný motor a odmietal naskočiť. Kapitán sa snažil volať vysielačkou o pomoc, ale márne. 
Prístroj tiež nefungoval, rovnako ako GPS navigácie. 

Po chvíli búrka utíchla a mraky zmizli rovnako rýchlo, ako sa objavili. V tú chvíľu sám od seba 

naskočil aj motor. 

Mužom potom nikto nechcel ich zážitok veriť. Meteorologická služba na radaroch nemala 
žiadnu búrku, dokonca ju nevideli ani ľudia na fínskej jachte, ktorá v osudnú chvíľu plávala len 

dva kilometre od Westerplatte. 

O vyjadrení k týmto prípadom sme požiadali poľských kolegov.  

Odkazy 

(1) R.Leśniakiewicz - "UFO i Kosmos", Tolkmicko 2010 
(2) Br. Rzepecki: Incydent Gdyński. In „Wizje Peryferyjne” nr 1/1997, ss. 5-10 

(3) Br. Rzepecki & K. Piechota: „UFO nad Polską”. Białystok 1996, s. 295 
(4) https://en.wikipedia.org/wiki/SCORE_%28satellite%29  

https://en.wikipedia.org/wiki/SCORE_%28satellite%29


 

On-line magazín o záhadách a tajomstvách 

AZIMUT ZÁHAD 1/2015 3 

 

Naozaj 
rytina? 

Lao Chi-Pen, (Tsj'i 

Pen-Lai), archeológ z 
Pekinskej univerzity, 

objavil vraj v 
jaskynných 
labyrintoch na ostrove 

Jotuo na jazere 
Toengt'ing v provincii 

Chu-nan, v roku 1957 
(inde sa píše, že v 

1961) tajomné 
jaskynné maľby so 
záhadným obsahom. 

Boli na nich "ľudia" v 

podivných šatách, ktoré vyzerali ako skafandre s hadicami akoby pripojených k oblečeniu). Bol 
tu tiež obraz, ktorý vraj znázorňoval Slnečnú sústavu. Tretia a štvrtá planéta bola spojená 

čiarou. 

V galérii kresieb jedna predstavovala loveckú scénu - zvieratá, stíhané mužmi vyzbrojenými 
oštepmi, ale aj dve podivné postavy so svätožiarou na hlavách a držiace neznáme zbrane, 

podobajúce sa nápadne puškám, ale sediace na malých plochých objektoch, ktoré sa akoby 
vznášajú vo vzduchu ... 

A práve táto kresba je uvedená na mnohých záhadologických weboch. 

Problém je, že pravosť tejto kresby je veľmi sporná. 

Ťažko možno overiť skutočnú totožnosť profesora Lao Chi-Pen. Z rešerší všetkých informácií k 

tomuto obrázku vyplýva, ako by dôsledne zametal stopy. Expedícia sa uskutočnila roku 1957 
(dva roky pred zemetrasením v tomto regióne). Takže prípadným bádateľom sa naznačuje, že 
obrazy už môžu byť zničené. 

Aj táto kresba, aj keď je k nájdeniu na viac ako 100 weboch, nie je reálna. Je to "umelecká 

reprodukcia" popisu. Táto informácia je uvedená len na niektorých čínskych weboch, na iných 
nie. Nie teda originál! „Umelecká reprodukcia!   

Znamená to len jedno – scéna na obrazu je veľmi problematická a vôbec nie je jasné, či vôbec 

taký obraz existoval. Jedno je isté - takto obraz vôbec nevyzeral, a celkom iste by takto vôbec 
nevyzerala skalná rytina. 

Napriek tomu otázka pravosti je stále otvorená a ak tento článok podnieti niekoho k ďalšiemu 

pátraniu, bude to len dobre. 
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Čo ukrýva prastarý monument v Nemrut Dag? 

Dvetisíc metrov vysoká hora Nemrut Dag na východe Turecka je obostretá veľkým 
tajomstvom. Na jej vrchole sa na rozlohe 1150 metrov štvorcových nachádza 50 

metrov vysoká mohyla. Vnútri je zrejme hrobka kráľa Antiocha I., ktorý vládol v 
rokoch 69-38 pred n. l. Dovnútra sa zatiaľ nikomu nepodarilo preniknúť. 

Gigantické sochy 

Antiochus bol známy 

megaloman, ktorý sám 
seba videl ako veľkého 
vladára a nástupcu 

Alexandra Veľkého, od 
ktorého odvodzoval svoj 

pôvod. Vôbec 
nepochyboval o tom, že je 

rovný všetkým bohom. 
Rozhodol sa, že si postaví 
hrobku, akú predtým nikto 

nikdy nevidel. Zvolil 
najvyšší vrchol v okolí, 

jednak, aby mohyla bola 
viditeľná zo všetkých kútov 
kráľovstva, ale aj preto, 

aby bol po smrti čo 
najbližšie bohom na 

oblohe. Okrem titanskej 
hrobky nechal postaviť aj dve terasy, na ktorých spočívali chrámy a tiež obrovské sochy bohov, 
medzi ktorých sa nechal smelo zaradiť. 

Vplyvom času a častých zemetrasení, z chrámov ostali len trosky a zo sôch sa zachovali hlavne 

hlavy. Teraz ležia na zemi, ale aj tak sú stále monumentálne. Každá meria na výšku niekoľko 
metrov. Naopak, bez poškodenia vydržala kamenná mohyla. 

Najstarší horoskop sveta 

O úchvatnom pohrebnom komplexe vedeli dlho len miestni. Pre západný svet ho až roku 1880 

náhodou objavil nemecký inžinier Karl Sestier. Dodnes nikto nevie, čo presne sa vo vnútri 
mohyly nachádza. Neuspeli ani vykrádači hrobov. V prípade násilného vniknutia by sa stavba 

veľmi pravdepodobne zrútila a nepozvaných návštevníkov pochovala. Preskúmanie mohyly bez 
poškodenia umožnili až súčasné prístroje, napriek tomu sa Antiochovu hrobku stále nepodarilo 
objaviť. 

Najtajomnejším miestom komplexu tak zostáva údajne najstarší horoskop sveta. Na veľkej 
pieskovcovej doske je vytesaný lev, nesúci kosáčik Mesiaca. Zvyšok plochy pokrýva obloha, 
ktorú tvorí celkom 19 jasne zobrazených hviezd. Podľa astronómov ide o postavenie planét, 

ktoré nastalo 7. júla roku 62 pred n.l. Čo ale dátum znamená, nikto nevie. Zrejme ide o začiatok 
stavby mohyly, ale možno označuje inú mimoriadnu udalosť. Špekuluje sa napríklad o odovzdaní 

nástupníctva, prírodnej katastrofe, alebo prílet mimozemšťanov.  
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UFO pozorované pri obci Uhliská 

V obci Uhliská pozorovali 26.3.2015 medzi 18:30 - 21:30 hodinou, záhadné 
UFO. 

Veľký svietiaci predmet vraj pozorovali v smere na Levice a Banskú Štiavnicu, 
čo je pozoruhodné, pretože Levice sú na juhozápad a Banská Štiavnica na 

severovýchod od obce. 

Čo na tom, veď objekt sa pohyboval "bičíkovito", zo strany na stranu, a to po celé 2 

hodiny! 
Objekt bol natočený na mobilný telefón, takže tento chaotický pohyb dokladá aj 

záznam, odvysielaný aj v internetovej TV Blesk. (1) 

Situácia sa opakuje, ako niekoľkokrát. Ľudia vidia veľký svietiaci bod, nízko nad 
južným obzorom, v tomto prípade pravdepodobne hviezdu Sirius, inokedy planéty 

Jupiter alebo Venušu. 

Jasný bod ich upúta, lebo je väčší a jasnejší, ako okolité, a vplyvom atmosféry 

rôznofarebne bliká. Pozorovatelia bod nafilmujú, a snažia sa ho aj priblížiť. Bod je stále 
na mieste a tak keď to trvá dosť dlho, pozorovatelia odchádzajú domov. 

Potom záber odovzdajú médiám a vykladajú o záhadnom jave. Médiá, dychtiace po 

nezmysloch, ich s radosťou odvysielajú. Bod, zachytený z ruky na mobile, poskakuje 
sem tam, a tak povedačky o pohybujúcom sa bode dostávajú akúsi podporu. Rozostrený 

bod pri priblížení dostane vplyvom optiky rôzne tvary a to je opäť vykladaný, ako tvar 

mimozemskej lode.  

Je otázka, prečo sa tak deje? 
Prečo nie je možné poučiť sa zo 

starších prípadov a neopakovať 
staré chyby? (2) Možno tu je aj 

odpoveď na otázku, prečo Ufológia 
začína stále od začiatku? Je to 

hlúposť ľudí? Túžba po zviditeľnení, 
keď už je tá príležitosť? 

(1) http://tv.blesk.cz/video/2285930
/zpravy-okamuruv-nakup-fanousku-za-

pul-mega-a-ufo-na-slovensku.html 
(2) (-r-): Poučný prípad. Azimut 

záhad č. 5/2011, on-line: 

KPUFO.EU/SK, 
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/ufo-

a-anomalne-atmosfericke-javy/3066-
302  

 

http://tv.blesk.cz/video/2285930/zpravy-okamuruv-nakup-fanousku-za-pul-mega-a-ufo-na-slovensku.html
http://tv.blesk.cz/video/2285930/zpravy-okamuruv-nakup-fanousku-za-pul-mega-a-ufo-na-slovensku.html
http://tv.blesk.cz/video/2285930/zpravy-okamuruv-nakup-fanousku-za-pul-mega-a-ufo-na-slovensku.html
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/ufo-a-anomalne-atmosfericke-javy/3066-302
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/ufo-a-anomalne-atmosfericke-javy/3066-302
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/ufo-a-anomalne-atmosfericke-javy/3066-302
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Ako je to s tými šťastnými divochmi? 

K obrázku, ktorý koluje po internete 

Tí ľudia sú tak krásne ružoví! Každý kmeň je iný! Proste ideálny svet, v ktorom žijú, 
ako sa to aj píše pod obrázkom ... 

Škoda, že tých, ktorí tento krásny obrázok a text zdieľajú, nestretol kmeň kanibalov! 
Alebo kmeň, ktorý neznáša cudzincov alebo všetko cudzie! Alebo kmene, ktoré jedia 

srdcia nepriateľov...  

A že sa tiež ľudia z 
kmeňov mláti 

navzájom. 

Nie je to nič 

výnimočné v Amazónii, 
to isté bolo v Afrike 

alebo u Indiánov. 
Kmene medzi sebou 

bojovali, s niekým 
obchodovali, s iným sa 

nenávideli. Z toho 
potom výhodne ťažili 

bieli prisťahovalci, 

pretože využívali 
miestne rozpory. 

Neinak tomu bolo v 
Latinskej Amerike - 

ostatné národy vítali 
hŕstku Španielov ako 

osloboditeľov pred 
Aztékmi alebo Inkmi. 

Namiesto aby sa 
spojili, sami prispeli k 

svojmu vyhubeniu. To 
vôbec nesvedčí o ich 

múdrosti. 

Tiež je potrebné sa zbaviť predstavy, ako prebiehalo dovážanie otrokov do Ameriky: že 

zlí Európania sa vylodili u nebohej africkej bezbranné dediny, polovicu zabili a zvyšok 
zotročili. V skutočnosti bola pritom Afrika taká jedna veľká horda kmeňov, ktoré 

navzájom bojovali a väčšina otrokov sa získavala jednoducho kúpi od afrických 
náčelníkov. 
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A život kmeňov dnes nie je vôbec idylický. Dĺžka života je v priemere stále okolo 30 

rokov, z detí prežívajú do dospelosti len niektoré. Dievčatá otehotnejú už v 12 rokoch, 

samé si robia potrat, mnohé umierajú. 

Kmene nepoznajú nič o ochrane prírody, ako sa nám snaží nadšenci prezentovať 
frázami o žití v súlade a všeobecnej harmónii. Kmene v Amazónii využívajú prírodu 

úplne koristnícky. Ulovia všetko čo je v dosahu, vrátane mláďat a vôbec ich nezaujíma, 
čo budú jesť za rok. A potom, keď vypukne hladomor, tak musí prísť obrovské špinavé 

nákladiaky s potravinami, lekári a lieky od tých zlých bielych vlád... 

A ak sa to niekomu podarí, tak sa priviaže k tomu nákladiaku a príde do tej škaredej 

civilizácie, kde vytvorí obrovské páchnuce slumy z dosiek a plechov u veľkých miest, 
kam vláda zase musí priviesť aspoň vodovodné potrubie, aby zabránila najhoršiemu. Čo 

potom tí prichádzajúci z džungle robia? Nič nepoznajú, sú negramotní, len zvyšujú 
zločinnosť v mestách... 

Ale tu sa robí z belochov a vôbec z civilizácie zlé genocídne inštitúcie. Mnohí glorifikujú 

staroveké civilizácie, ich bezpochyby pozoruhodné znalosti a zručnosti, ale nemožno 
zabúdať na to, že tie mali aj svoju odvrátenú tvár. Aztékovia vyrezávali zajatcom za živa 

srdce, kňazi sa obliekali do kože svojich 

obetí. Na Montezumovy narodeniny bolo za 
jeden deň takto popravených 5000 

vojnových zajatcov. 

Civilizácia má svoje problémy. Ale vedela 
sa rozvinúť, vyrobiť viac jedla, skrotiť 

choroby, a spoznať prírodu i vesmír. Áno, 
aj vyrobiť veľa zbytočných, aj 

nepotrebných a tiež škodlivých vecí. Ale 
dokáže sa o seba postarať. Títo o seba nie. 

 

Je to ľahké... 

S grafickými programami prišla do módy 
prax upravovať verejne dostupné fotografie 

rôznymi záhadnými nálezmi. Nie je to nič 

ťažkého. 

Tak je tomu aj v prípade nálezu akýchsi 
"tlačidiel" v kameni. Vyhľadať pôvodnú 

fotografiu je jednoduché - ide o fosíliu z 
Messel z nemeckej Wikipédie. 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Mess
el)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Messel
http://de.wikipedia.org/wiki/Grube_Messel
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Šarišský Stonehenge 

Dlhší čas sme pátrali po pôvode tohto označenia, no až s pomocou českých 
kolegov a stránok o geokešingu teraz vieme, že ide o zaujímavé zoskupenie 

skál, nachádzajúci sa v najzápadnejšej časti Slanských vrchov.  

 

„Šarišské Stonehenge“, alebo "Pohanské obetisko", je zaujímavý skalný útvar v severnej 
časti Slanských vrchov, asi 80 m severovýchodne od zelenej značky, nad záverom 

doliny Šebastovky.  

Aj keď v ňom romantické duše vidia staroslovanské, či dokonca keltské pohrebisko, 

nejde o ľudský výtvor, ale o prírodný útvar - blokový rozpad andezitov.  

Asi 300 m severne z vrcholu kameňolomu Borovník, je jeden z mála perfektných 
výhľadov na severné predpolie Slanských vrchov. 

Toto miesto sa nachádza na jednom z vrcholov kopca Mohylky, ktorý tvorí 

severozápadný 

výbežok Slanských 
vrchov od Troch 

chotárov.  

Prístup sem je 
možný z obcí 

Podhradík, 
Okružná, Pavlovce, 

či Petrovce. 
Vozidlom sa 

dostanete najbližšie 

z obce Lipniky, až 
ku kameňolomu 

Borovník na 800 m 
od Mohyliek, 

výstup je však vo 
veľmi strmom 

kopci. Síce dlhší, 
ale najpohodlnejší 

prístup, je z obce Podhradík, buď po zelenej turistickej trase, alebo po lesnej asfaltovej 
ceste, z ktorej konca je to už nedaleko. 

GPS : 49° 0' 10.8949324" N, 21° 24' 16.9725037" E  

S použitím : http://www.geocaching.com/geocache/GC379GV_mohylky-sarissky-
stonehenge?guid=6eee0f22-163a-4158-adae-2553c7095eec  

http://www.geocaching.com/geocache/GC379GV_mohylky-sarissky-stonehenge?guid=6eee0f22-163a-4158-adae-2553c7095eec
http://www.geocaching.com/geocache/GC379GV_mohylky-sarissky-stonehenge?guid=6eee0f22-163a-4158-adae-2553c7095eec
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Hodinky dôkazom cestovania v čase? 

Po internete koluje podivné foto. Ide o dámske náramkové hodinky, zašlé a 

zaprášené.  

Podľa sprievodných textov, boli 

vraj objavené v akejsi starej 
hrobke. Sú teda dôkazom 

prehistorickej vyspelej techniky a 
teda dávnej civilizácie, alebo 

darček od mimozemšťanov?  

Ide samozrejme o žart.  

Prvýkrát sa táto fotografia objavila 

v decembri 2008 na čínskom 
Techeblog. Pôvodne sa tu písalo, že 

vraj tieto "100 rokov staré" 
švajčiarske hodinky boli nájdené 

v zapečatenom, 400 rokov starom 
hrobe a sú teda dôkazom toho, že 

patrili cestovateľke v čase.  

Mayské proroctvá a kruhy v obilí 

V dokumentárnom filme s názvom "2012 - Mayská proroctví a kruhy v 
obilí," ktorý 5x vysielala ČT2, sa tvrdí okrem iného na základe jedného z 

objavených piktogramov v obilí, že mimozemšťania majú vo svojom 
genóme o 1 048 000 sekvencií viac než ľudia: Z toho vraj vyplýva, že sú 

títo návštevníci z hviezd oveľa vyspelejší. 

Čo z toho ale skutočne vyplýva je, že tvorcovia dokumentu nemajú 

potuchy o základoch biológie, pretože dĺžka genómu rozhodne nemá nič 
spoločné s vyspelosťou alebo s inteligenciou. Dokazuje to fakt, že 

napríklad genóm meňavky veľké obsahuje 100x viac báz než ľudský 
genóm. 

Znamená to azda, že je meňavka 100x inteligentnejšie než človek? 
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Sprievodca po záhadologických weboch a blogoch 

A ešte jedna 

rytina z Číny 

Nedávno objavená rytina mezi Guangxi a Guangdong, stará prinajmenšom 3000 rokov, má 

predstavovať figúru s technologickými prvkami. Niektorí Číňania veria, že 
mimozemšťania, nazývaní v staroveku Synovia Nebies, položili základy čínskej 

civilizácie. 

Suenee.CZ 
 Ing. Jan Marek, ktorý si vzal za pseudonym Sueneé, sa zameriava na svojom, 

rovnako nazvanom webe, na oblasti vlastné každému záujemcovi o záhady a 
tajomno. 

Z rubriky EXOPOLITIKA je zjavné, že ufológia, teda skúmanie UFO, sa už nenosí, 
lebo je predsa jasné, že mimozemšťanmi sa to tu len tak hemží. Možno tu nájsť znášku 

tých najstupidnějších absurdít, ako je to v tomto odbore obvyklé. V podstate sú tu 
mimozemšťania už od počiatku planéty, stvorili život i človeka, ale všetko je utajené. 

SPOLOČNOSŤ a EKONOMIKA zjavne slúžia negatívnym silám, zatajujúce podstatu 

útokov z 11. septembra 2001, a tiež brzdí vývoj na dosiahnutie voľnej energie, čo sa 
dozvieme z ďalšej rubriky ZDROJE ENERGIE. 
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V rubrike ZDRAVÍ sa dozvieme plno výhrad na tých, v bielych plášťoch, ktorí sa vraj 
hrajú na bohov, teda klasickí lekári. Pritom je to tak jednoduché: je vraj potrebné vziať 

zdravie do vlastných rúk, teda samostatne rodiť doma, deti zásadne neočkovať, ale 
využiť lieky amazonských Indiánov, ako Ayahuasca, a ďalších prírodných elixírov. 

Ostatne choroby pochádzajú z rozprašovaných jedov z lietadiel, teda z chemtrails. Ani 
potravu nepotrebujeme, je plná jedov a brethariánstvo nám ukazuje, ako možno žiť z 

ničoho. 

SPIRITUALITA 

nesmie predsa k takej 
výbave chýbať, veď 

každý správny 
exopolitik vie, že s 

mimozemšťanmi sa dá 
spojiť práve v určitom 

duchovnom 
rozpoložení. 

Spiritualita v podaní 
Sueneé je v znamení 

múdrostí Jaroslava 
Duška, (ktorého 

nájdeme v každej 

rubrike) a 
samozrejme v návrate 

ku všetkému 
prirodzenému - chodiť 

nahí, bosí a ženy bez 
nohavičiek, bez 

podprseniek (alebo 
úplne hore bez), a 

zásadne v sukniach. 
Tie sa musia vyzliekať 

vždy cez hlavu, aby sa 
nestrácala životodarná 

energia... 

Marka možno vidieť na ezoterických festivaloch v hrubej sukni, dodávajúceho k 

atmosfére predajcov s duchovnom svoje bubnovacie maratóny. 

Prebraté články z podobne zameraných webov Sueneé nepodrobí ani mizivému 
náznaku nejakého overeniu dát a tak poskytuje kritikom v diskusii bohatý zdroj 

námietok.  

Práve diskutujúci sú kladom celého webu, lebo patria skôr medzi premýšľavých a 

kritických čitateľov a z ich príspevkov sa dozvieme viac ako z daného článku. 
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Čo je nové v slovenskej záhadologii?  

Kanál Youtube začal zaplňovat svojimi 

videami Martin Mikuaš. Bez akejkoľvek 
znalosti toho, čo sa na oblohe odohráva, 

mystifikuje ludí snímkami normálnych hviezd, 

planét nízko nad obzorom, prelétavajúcimi 
satelitmi apod., a vydává to za UFO.   

Vľani sme tu písali, že trnavský UFO klub obnovil 

svoju činnosť a že bude dobre, keď bude vyvíjať aj 
kvalitnú činnosť. No pozvaní Pavla Roško nieje práve 

dobrým počinom. Je treba povedať, že Pavel Roško nieje 
nijaký ufolog. Zarába si na prednáškach o tých 

najstupidnejších nezmysloch, predvádza fotky hmyzu 
a ftákov. Jeho nezmyselné výlavy nemajú s ufologiou nič 

spoločné a kto mal to nešťastie si ich niekedy vypočuť, tak 

bude aj súhlasiť, že aj nie so zdravým rozumom.  

3-5.7.2015 sa v Zázrivej konala konferencia 
Phooenix - podrobnosti tu: (2) Žial, niesú nijaké 

ohlasy ani hodnotení jednotlivých podujatí.   

Za dlhoročnú činnosť na poli historického bádania 

bol 23.5.2015 k 25. výročí vzniku 
Československé archeoastronautické asociace 

ocenený PhDr. Rudolf Irša (3). Blahoželáme.  

Žije aj web Asociácie UFO bádateľov (4) a 
pribudli u neho fotky starších agrosymbolov. 

(1) http://www.ufoklub-trnava.sk/  
(2) https://www.facebook.com/events/1559019137688870/ 
(3) ČsAAA, http://www.csaaa.eu  

(4) http://www.aufob.org/ 

 

(c) Azimut záhad. Neperiodický internetový časopis slovenských bádateľov a záhadológov. 

Číslo 1 (12) vyšlo v novembri 2015. 
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