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Úvod 

Moje teórie je ochotných počúvať len málo ľudí 
a v mojom okolí už vôbec. Vedecká obec ma neberie 
vážne a zaraďuje ma medzi pseudospisovateľov alebo ma 
označuje pojmom pseudoteoretik. Možno je to preto, že 
pre svoje teórie, ktoré ponúkam, nemám naozaj vedecký 
podklad. No ak odhliadneme od vedy a od skutočnosti, že 
je ešte len rok 2020, tak o 500 rokov neskôr sa vedci určite 
budú vysmievať z našich terajších odhadov a pokusov… 
to je môj pohľad na celú vec. Mám mnoho názorov na 
rôzne veci a na historické udalosti, ako je napríklad 
pravek. Podľa môjho názoru to bolo obdobie po 
klimatickej alebo totálnej vojnovej katastrofe. Ľudské 
rasy, ktoré tu žili pred pravekom, boli už na takej vyspelej 
technologickej úrovni, že ich zničili vlastné zbrane. 
Vyvolali zemetrasenia, urýchlené sopečné výbuchy. 
Častice popola a hliny sa ako oblaky dvíhali k nebesiam 
a zastreli celú Zem. Nastala kataklizma a povrch Zeme 
zamrzol. Len malá hŕstka ľudí, ktorá zostala nažive, 
postupom času zdivočela. Rádioaktívne žiarenie bolo takej 
vysokej intenzity, že mnohé malé živočíchy, vtáky a ryby 
jednoducho zmutovali. Zmenili svoj tvar a ich potomstvo 
naberalo ozrutné rozmery. Žiarenie bolo smrteľné i pre 
človeka, a tak sa skryl v jaskyniach a v iných podzemných 
priestoroch, kde to len bolo možné. Po tejto katastrofe 
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človek stratil reč, lebo jeho mozog bol ožiarený nám 
neznámymi zbraňami, ktoré si predtým sám vyrobil (je 
možné, že to vôbec nebola ľudská rasa – Homo sapiens). 
Mohla to byť vyspelá civilizácia, ktorá sem prišla z iného 
sveta. Rečové a mentálne centrá mozgu tých bytostí, čo 
prežili, boli narušené žiarením. Človek zostal na úrovni 
múdrejšieho zvieraťa s jediným výrazným inštinktom – 
prežiť. Zákon prírody. Tento zdegenerovaný možno človek 
a možno iný druh bytosti z hviezd prišiel o zdravý rozum. 
Skončil v jaskyniach a nastal vek – nula. To, čo mi dnes 
nazývame pravek. 

 

Nemám na túto teóriu žiadny podklad. Snažím sa len 
pozerať na veci okolo seba inými očami. Nie tak, ako nás 
učili, ale presne opačne. A vtedy sa mi rad za radom 
vynárajú nové a nové možnosti nazerania na život na 
Zemi. Odborníci by ma označili za blázna, ak by som  
im predložil takýto druh videnia. Som s tým už dávno 
zmierený. A na samom konci tejto palice je stále iný 
poznatok, ktorý je možné brať do úvahy už aj dnes o tom, 
že možno nie je reálny (skutočný) svet ten, ktorý vidíme 
a cítime, ale práve naopak. Je to moja jediná opora. Veda 
a škola nás učí to, čo je vhodné. A najznámejšia kniha 
sveta zase opisuje veci z iného pohľadu. A tu vidím jeden 
háčik. Prečo sa v nej nepíše o dobách pred pravekom? 
Dinosaury, prvohory a druhohory, pračlovek, život 
pračloveka medzi pravekými zvieratami gigantických 
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rozmerov. Prečo!? Nesedí to niekomu pre inú výučbu 
sveta? Alebo sa to snáď vôbec nestalo? Je to rozpor. Je to 
preskočená pasáž o stvorení sveta. Ale na túto tému radšej 
nebudem pokračovať. Ťažko povedať, o aký pilier sa 
oprieť. O evolúciu alebo o to, čo poznáme z kníh…? Alebo 
vlastne o nič a začať celkom od začiatku. A tak, ako sa 
v dávnych časoch slovne tradovalo – všetky cesty vedú do 
Ríma, tak ja mám úplne nové príslovie – všetky kamene 
vedú k Sumerom. A tak sa dostávam k úvodu mojej teórie, 
v ktorej chcem vysvetliť podstatu problematiky o Morskom 
oku. Sumeri, starodávne neznáme etnikum, ktoré sa 
objavilo (po údajnom praveku, keď už bola planéta Zem 
obývateľná) a znamená vznik mezopotámskej civilizácie – 
začiatok staroveku. Stvorili človeka, nás, ľudskú rasu, 
takých, ako sme dnes. Vytvorili si otrokov na dolovanie 
zlata na ich technologické potreby. Sme ich výtvor 
a „vytvorili nás na účely ťažkej práce, pretože im sa  
to nedarilo (zrejme neboli schopní ťažko pracovať 
v podmienkach, ktoré vtedy Zem poskytovala. Nemohli 
vojsť do podzemia a baní, aby ťažili naše zlato, a tak 
stvorili (asi po mnohých nezdarených pokusoch) človeka. 
A človek začal pracovať a uznávať ich ako svojich bohov, 
stvoriteľov. Vychádzam aj z predpokladu, že v tej dobe bol 
úplne iný vzduch v podzemí a oni by sa pod zemou udusili. 

Boli to určite sťažené podmienky na dýchanie, a tak 
Sumeri ako úplne iné bytosti mali s naším vzduchom 
celkový problém. Mohli existovať iba na povrchu zeme.  
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Naša planéta Zem je stará približne 4,57 miliárd 
rokov! My poznáme svoju podstatu od doby, ktorú som už 
spomenul – od čias Sumerov. Prvá zmienka alebo dôkaz 
o ich „objavení sa“ sa datuje do roku 4000 pred Kristom. 
Inak povedané, pred viac ako 6000 rokmi. Ak sa zamyslím 
nad tým, aký vek má naša Zem, tak by som musel byť 
úplný blázon, aby som veril tomu, že pred Sumermi tu 
neexistovali žiadne civilizácie. Milióny rokov predsa táto 
planéta ponúkala priestor na život. To, čo vieme dnes, sú 
len útržky. Nemám v úmysle pri vysvetľovaní mojej teórie 
rozoberať problematiku o Sumeroch. Len sa o nich 
opieram. Zem sa mení bezprestania. Kontinenty sa menia, 
posúvajú sa na základe tektonickej činnosti a nakoniec 
sme prekonali aj prírodne katastrofy. Zemetrasenia, 
výbuchy sopiek, záplavy a aj celosvetové záplavy, ktoré 
mnohokrát zmenili celý svet. A preto dnes už nie je možné 
mnohé zistiť alebo nájsť vysvetlenia na mnohé naše 
otázky. Kto postavil tie a oné stavby, sochy, pyramídy... 
Artefakty a dôkazy, mestá a megalitické stavby sa prepadli 
pod zem alebo ich zaliali morské a riečne vody a skončili 
na dne. Po tisícoch rokoch sa stratili už úplne pod 
povrchom zeme. No a navyše už oddávna sa objavovali 
mnohé ochorenia, epidémie ako lepra, mor a pod. Ja 
osobne vnímam mor, ktorý sa tu prehnal v stredoveku, ako 
chorobu „zhora“. Je spomenutý i v Biblii ako trest Boží 
pre neposlušné národy. Všetko je v pohybe. Nič nie je 
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tam, kde bolo pred miliónmi rokov. Alebo to už ani 
neexistuje. Ak by ste sa pozreli do múzea, kde sú 
vystavené sochy, sošky a rôzne predmety z čias Sumerov, 
tak by vám bolo jasné, že nešlo o typický ľudský druh. 
Zvláštne bytosti, ktoré tu žili a kráčali po Zemi ani 
náhodou neboli ľudia a ani s nami nemali vôbec nič 
spoločné. Totiž na začiatku, v čase Sumerov sme ešte 
vôbec neexistovali. Až keď najvyšší Sumer El pochopil, 
že musí vytvoriť bytosť, nejakú rasu, ktorá bude poslušne 
pracovať a svojho stvoriteľa počúvať. Aj sa tak stalo. 

 

Morské oko, inak aj Veľké Vihorlatské jazero, nám 
východniarom netreba predstavovať ani nijako dopodrobna 
opisovať. Poznáme ho od detstva. Pre tých, čo nežijú na 
východe a chceli by sa prísť pozrieť na prostredie, ktoré 
v tejto knihe opisujem, ozrejmím, že je to jazero, ktoré leží 
pod Sninským kameňom v katastrálnom zázname obce 
Remetské Hámre a Vyšná Rybnica. Odkedy jazero existuje 
(19. storočie), je to lákavá turistická trasa vhodná i pre 
rodiny. Rozkvitá tu turizmus všeobecne. V časoch Rakúsko-
Uhorska sa v lesoch tohto regiónu preháňalo predstavenstvo 
monarchie na koňoch a kočoch. Grófske sídlo je dodnes 
atrakciou pri brehu jazera. No z tejto doby takisto 
neexistuje žiadny záznam, po ktorom už dlhšie pátram. 
Nikde sa neuvádza nič o tom, čo by bolo prínosom do 
tohto môjho stručného diela. Fotografie a informácie 
o Morskom oku si dnes nájdete bežne na internete. Ani 
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grófi ani grófky na prechádzkach týmto pralesom 
neregistrovali to, čo mali celý čas pred očami. Kamene. 
Ale nie hocijaké kamene. Cestou hore k jazeru po pravej 
strane cesty je vidieť odkryté korene stromov a pováľané 
kamenné diely pod nimi. Je to odkryté len čiastočne, ale 
ide o veľmi dobre viditeľný úkaz. Tieto odkryté kamenné 
časti prastarých stavieb doslova „bijú“ do očí turistom 
a ľuďom, ktorí okolo nich prechádzajú. Stačí sa na celú 
vec pozrieť ináč. Skúmať veľké kamenné útvary zo 
stavebného, technického, geometrického hľadiska. Príroda 
sama osebe nevytvára takéto tvary! Geometrické tvary 
skál. Tie sú očividne zosypané a po tisícročiach zasypané 
hlinou a nánosmi. Podľa všetkého sú to časti kamenných 
stavieb, aké poznáme zo starého sveta. Keď rozkvital 
Babylon, Mezopotámia, žili starí Sumeri, Egypťania… 
majstri kameňa, ktorí dokázali postaviť celé mestá 
a krajiny na kamennom základe. Dokázali i roztaviť 
kamenné bloky a následne ich lepiť na seba ako plastelínu. 
Túto techniku staviteľstva je vidieť napríklad v Machu 
Picchu. Bolo to také jednoduché (pre danú mimozemskú 
rasu) postaviť kamenné mestá. Ako detská hra v škôlke. 
Medzi kamene sa nevojde ani ihla. Také dokonalé sú 
stavby, ktoré vybudovali touto technológiou. Pretože sú 
zlepené dokopy. Aj pri Morskom oku by sa určite našli 
pozostatky takejto stavby. Keď som navštevoval tento 
prales ešte v detskom veku s rodičmi, tak som si naozaj 
ani ja nevšimol takéto veci. Pred desiatimi rokmi som sa 
tam vrátil s rodinou na prechádzku. Okamžite som si 
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všimol tento odkrytý breh, plný zasypaných kamenných 
stavebných dielov. Zostal som stáť ako obarený. Neveril 
som tomu, na čo sa vlastne pozerám. Ako to, že si to ešte 
nikto nevšimol. Veď je to tu vystavené ako v múzeu! 

 

Reč je o týchto kamenných výtvoroch po pravej strane 
cesty smerom hore k Morskému oku. 
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Takéto geometrické tvary kameňov (stavebných blokov) 
príroda sama nevytvára. Tento pohľad vytvára dojem 
zosypanej stavby po zemetrasení alebo inej katastrofy, pri 
ktorej sa stavby rúcajú. V mojej teórii o Eli nejde o dojem, 
ale o realitu. Stačí zobrať technický alebo krajčírsky meter 
a premerať obvody týchto kamenných blokov. Nikto mi 
nevyhovorí, že to nie je dielo ľudských alebo 
mimozemských rúk. Presnejšie rúk Sumerov. V časoch, keď 
sa objavili Sumeri, vznikla Pravlasť. Táto Pravlasť všetkých 
národov sa rozšírila do celého vtedajšieho sveta. Existovalo 
viac kontinentov, ako poznáme dnes, aj Lemúria, Mu, 
Atlantída. V čase vzniku Pravlasti žila na celej Zemi len 
hŕstka ľudí, pretože boli výtvorom mimozemských bytostí. 
Dajme tomu vytvorili biologických robotov, ktorí sa sami 
rozmnožujú a celý život pracujú. Netreba sa o nich špeciálne 
starať a udržiavať ich. Žiadne ďalšie náklady na výrobu 
a materiál. Jednoducho dokonalý výtvor určený na prácu. 
Dodnes žilo na Zemi viac ako 110 miliárd ľudí (dnes 
panikárime, lebo je nás 8 miliárd). Mnohé národy sú 
potomkovia hviezdnych cestovateľov, ktorí si vybrali našu 
Zem, lebo ich upútala svojou krásou a umožňuje biologické 
jestvovanie. Ani sa nečudujem, že grécki bohovia 
(mimozemšťania) si vybrali Grécko a jeho ostrovy. Aj my sa 
tam dnes poberáme na dovolenky k moru. Zostalo to v nás 
zakorenené. Pravlasť bola základom mnohého, dala nám 
kamenných majstrov – Sumerov, ktorí projektovali a stavali 
megalitické stavby z kameňov. Pyramídy v Gize, pyramídy 
(odpaľovacie raketové rampy) v celej Latinskej Amerike, 
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sochy na Veľkonočnom ostrove. Veľkonočný ostrov v tých 
časoch bol súčasťou pravlasti. Súčasť kontinentu. Domorodí 
obyvatelia na tomto ostrove dodnes vedia, že ich rodná vlasť 
„pravlasť“ bola veľká zem v Atlantickom oceáne. Ak sa ich 
niekto spýta, odkiaľ prišli, ukážu na Atlantický oceán. Po 
veľkej záplave, ktorá prišla buď pohybom tektonických 
dosiek, alebo totálnou vojnou, samozničením vlastnými 
super zbraňami, a tak tieto kontinenty skončili pod vodou. 
Zostali len útržky. Veľkonočný ostrov, malé roztrúsené 
ostrovy po celom svete. Egypt bol takisto súčasťou pravlasti 
a všetko, čo v ňom bolo postavené z kameňa. Sumeri stvorili 
náš druh človeka a všetko, čo vo svojej dobe postavili, bolo 
postavené ich technológiami. Preto už nikdy nebudeme 
vedieť, ako sa to celé dialo a prebiehalo. Zostali nám len 
útržky celého starého sveta – pravlasti. Najvyšší Sumer, 
ktorý sa postavil na pozíciu boha vtedajšieho sveta, mal 
meno El (ináč Eli, Elai…). Ovládal celý vtedajší svet. Bol to 
boh všetkých bohov. Preto ešte dnes používame pojem elita. 
Je to odvedené od najvyššie postaveného a vládnuceho boha, 
ktorému elita podlieha. El prostredníctvom elity ovládal celý 
svet a národy stvorené nimi – Sumermi. Tak mi napadá,  
že dodnes sa toho nejako veľa nezmenilo. V tom 
prehistorickom čase Sumerov naozaj existovala jediná 
svetovláda. A podotýkam nie ľudská, ale mimozemská. 
Sumerská. Preto ma dnes zarážajú konšpirácie o jednotnej 
svetovláde jedného človeka nad celým svetom. Nie je to 
možné. Človek nikdy nemôže ovládať celý svet a všetky 
národy. Náš mozog nemá túto kapacitu a takéto myslenie. 
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Človek bol stvorený a stvorené dielo nemôže ovládnuť 
stvoriteľa. Je to jednoduchá rovnica. Môže sa o to pokúšať, 
ale nikdy sa to nestane realitou. Zakaždým sa to skončí 
nezdarom, to znamená, že prídu vojny, nastanú prírodné 
katastrofy a rozšíria sa choroby. Je to smiešny pokus 
podobať sa stvoriteľovi alebo stvoriteľom. Tak ako sa deti 
hrajú na pieskovisku a stavajú hrad z piesku, ktorý sa 
zákonite po čase rozpadne a zmizne.  
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Hoci to nie je veľmi kvalitná fotka, dúfam, že postačí 
na predstavu o tom, na základe čoho som vytvoril moju 
teóriu – Eli. 
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Teraz trochu o Sumeroch v Mezopotámii okolo roku 
4000 pred Kristom. Uvažujem, podľa akého kalendára sa 
budeme riadiť pri tomto mojom výpočte. Podľa 
židovského kalendára máme dnes rok 5783. Je to kalendár 
od počiatku sveta. Zvláštne, žiadny predchodca človeka, 
žiadny pračlovek, evolúcia, žiadny prechod z opice na 
človeka… Zrazu tu boli Sumeri, neznáme etnikum, ktoré 
bolo dokonalé už na samom začiatku. Takže podľa nášho 
kalendára sa tu „objavili“ zhruba pred 6000 rokmi. 
Nemusím v tejto mojej teórii rozoberať dopodrobna 
históriu o Sumeroch. Chcem sa dopracovať aspoň ku 
pravdepodobnosti mojej teórie. Požiadal som o pomoc 
človeka, ktorý celý život pracuje s číslami. Inžiniera... 
ktorý odmietol byť menovaný v mojej teórii. Keďže ide 
o človeka matematicky veľmi nadaného, tento výpočet 
netrval dlho a sám som bol prekvapený výsledkom. Teraz 
vám predložím niečo, čo nenájdete v žiadnej knihe ani na 
internete. Pravdepodobnosť. A je veľmi vysoká. Takže 
Sumeri zanechali na kamenných doskách odkazy na svoju 
domovskú planétu – Nibiru. Presnejšie a odbornejšie 
v našej dobe označovaná za Planétu X. Stále sa vedú spory 
o existencii tejto planéty a mnohí konšpirátori ju 
spomínajú vo svojich katastrofických predpovediach 
hraničiacich s armagedonom. V známych zdrojoch, ktoré 
nájdeme bežne na internete, sa spomína, že planéta Nibiru 
sa nachádza 30 miliónov km nad obežnou dráhou planéty 
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Venuša. Nie som astronóm, v tomto prípade iba laik, tak 
nebudem fušovať do týchto astronomických záležitostí 
a čísel. A tak sa vraciam k tým mojím výpočtom. Takže tu 
vám ponúkam môj matematický pohľad na celú vec. 

Medzi židovským a kresťanským kalendárom som 
vypočítal rozdiel v rokoch – 3761 rokov. Čiže židovský 
rok 5783 – 2022 = 3761.  

Sumeri sa určite neriadili podľa kresťanského 
kalendára, ale podľa toho prvého, nimi založeného. 

Podľa zatiaľ dostupných informácií na planéte Nibiru, 
ak existuje, znamená 1 pozemský rok – 3600 rokov. Je to 
kvôli vzdialenosti medzi týmito planétami a veľmi veľkej 
obežnej dráhe, na ktorej Nibiru obieha. 

Príklad: Ak na našej Zemi ubehne 18 000 rokov, tak 
na Nibiru je to 5 rokov. Bavíme sa o absolútnych 
rozdieloch. 

A tak stvorenie prvého človeka datujem do roku 9760 
– podľa židovského kalendára. 

Naši astronómovia a ďalší špecialisti predpovedajú, že 
v roku 6000 n. l. už nebude naša planéta Zem obývateľná 
z dôvodu silných slnečných erupcií. Zem už bude spálená 
a život nebude možný. No vzhľadom na vývoj našich 
technológií už dávno predtým opustíme Zem. Čiže 6000 – 
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2022 = 3978. Dostali sme rozdiel, ktorý predstavuje sumár 
rokov, počas ktorých ešte možno budeme môcť existovať 
na našej Zemi. Máme teda pred sebou teoreticky 3978 
rokov. Pre Sumerov na ich rodnej planéte to znamená – 
1,105. Čiže viac ako 1 rok. 

Takto pomocou výpočtov môžeme dospieť k rôznym 
údajom, ktoré by nás mohli zaujímať. 

Ak nás Sumeri stvorili na otrockú prácu v baniach, na 
dolovanie zlata a iných surovín, ktoré potrebovali na 
záchranu svojej planéty Nibiru, ubehlo 5783 pozemských 
rokov odo dňa stvorenia. Nevieme, kedy opustili našu 
Zem aj s nákladom zlata. Nevieme, ktorý rok to bolo, ale 
podľa týchto výpočtov ubehlo od stvorenia človeka pre 
Sumerov presne – 5783 : 3600 = 1,60 rokov!!! 

Ani nie 2 pozemské roky!!! 

Už som vám približne objasnil, čo tieto čísla pre koho 
znamenajú a akú majú podstatu. 

Na zopakovanie presnosti výpočtu – konverzie rokov 
medzi planétou Zem a Nibiru – si môžeme ukázať príklady. 

1 rok na Nibiru – 3600 pozemských rokov. 2 roky na 
Nibiru – 7200 pozemských rokov. 3 roky na Nibiru – 10 
800 pozemských rokov. 

4 roky na Nibiru – 14 400 pozemských rokov. 
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Čo z toho vyplýva? To, že naši stvoritelia odleteli zo 
Zeme s nadolovaným zlatom pred rokom. Je to zhruba 
1 rok v ich časovom priestore. Viem, že to znie šialene. 
Ale čísla neklamú. A teraz si môžeme položiť jednoduchú 
otázku. Kedy sa vrátia? Alebo, kedy by sa za nejakého 
predpokladu mohli vrátiť? Skontrolovať svoj výtvor – 
človeka a nahnať ho do baní po ďalšie zlato?! O jeden, 
dva alebo tri roky ich času? Odpoveď je jednoduchá. Ak 
by sa vrátili, už nás nenájdu. A po našich civilizáciách 
takisto ani stopy. Ak by sa rozhodli vrátiť po ďalšie 
zásoby zlata o 10 rokov, na našej Zemi by ubehlo 36 000 
rokov! Boli by znova nútení vytvoriť ďalšiu bytosť na 
ťažkú prácu v baniach. Možno by sa znova rozhodli pre 
človeka a možno nie. Tu sa môžu začať konšpirácie 
o genetickom inžinierstve, ale to by som nerád začínal. 
Tak či onak, nás by tu už nenašli. Ale zlato a ostatné 
suroviny tu budú naďalej. A to je ich zmysel a cieľ príletu 
na túto planétu. Zem. Je veľká polemika aj okolo toho, kto 
túto planétu pomenoval – Zem. Znie to tak vesmírne… 
Ani by som sa nečudoval, že to boli práve oni. Sumeri. 

Pamätám si ešte zo školských čias často hovorený 
výrok: pre Boha je tvoj život iba jeden deň. 

Tak v tomto prípade to naozaj platí. Konečne som sa 
aspoň priblížil k vysvetleniu tohto významu. Pre Sumerov 
je naozaj náš život iba jeden deň ich času. A to znamená aj 
vysvetlenie nesmrteľnosti, ktorú stále hľadáme. Oni sú pre 
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nás konverziou týchto rokov naozaj nesmrteľní. Konečne 
sa mi začína skladať táto dlhoročná skladačka. 

Nesmrteľnosť spočíva v inom čase a priestore. 

Alebo de facto – na inej planéte. 
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Kapitola tretia. 

 
Dôkazy 
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Po príchode na parkovisko pod Morským okom, stačí 
vojsť do lesa po pravej strane cesty. Nachádza sa tam 
zvláštny mini vodopád. Alebo skôr malá kamenná 
priehrada, cez ktorú prúdi voda z hôr. Tu sa nemám  
o čo oprieť, pretože som sa nedopracoval k žiadnym 
informáciám o tomto výtvore. Neviem, kedy, kto a ako ho 
postavil. No pri pohľade na toto kamenné dielo sa mi zdá, 
že to vlastne nie je žiadna účelovo postavená priehrada na 
vodu, ale bývalá súčasť nejakej prehistorickej stavby. 
A dnes si voda cez tento pozostalý múr našla vodu. Je to 
moja teória. Kto a prečo by sa obťažoval postaviť takto 
nelogicky nejakú stavbu v lese. Na čo by slúžila. Je to 
ruina a ďalší dôkaz o našej pravlasti, ktorá sa tiahla celou 
zemeguľou. Aj tu kedysi úradovali a tvorili Sumeri. 
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Dostávam sa k poslednej časti týchto dôkazov 
o pravlasti. V jedno nedeľné popoludnie som zahliadol na 
sociálnej sieti jeden príspevok od mojej známej. Vyrazilo 
mi to dych a nemohol som veriť vlastným očiam. 
Fotografia, ktorú tam moja známa nahodila z prechádzky 
pri Morskom oku dorazila klinec do mojej teórie – Eli. 
Táto fotografia len potvrdzuje to, po čom bádam už viac 
ako 10 rokov. Nedokončená socha v skale, aké je vidieť 
po celom svete. Rovnaká technológia, prostredníctvom 
ktorej sa vyrábali sochy a mestá z kameňa. Nemusel som 
odletieť na Veľkonočný ostrov ani do Egypta alebo do 
Latinskej Ameriky. Stačí sa prejsť okolo Morského oka 
a vybrať sa lesnou cestou na Sninský kameň. Tam sa 
nachádza tento dôkaz, ktorý ma pohnal napísať túto teóriu. 
Kvôli nemu som sa znova vybral k Morskému oku, aby 
som si to mohol obzrieť a nafotiť. Pre mňa je to 
neuveriteľné a nepochopiteľné, že dodnes týmto dôkazom 
nikto nevenoval žiadnu pozornosť. Prikladám teda aj 
fotografie tejto „sochy“, aby ste si mohli spraviť vlastný 
názor. Myslím si, že tu netreba rozvíjať nejakú nekonečnú 
diskusiu. Každý si môže spraviť vlastný názor a sám si 
predstaviť, ako to mohlo celé prebiehať. Verím, že hlavná 
vetva bádania alebo vedy by napísala, že v dobe kamennej 
sa túto podobizeň človeka snažili vykresať do skaly ľudia 
pästnými klinmi. Čo ja osobne považujem za totálne 
šialenstvo. Super technológia, ktorou sa to dalo tak 
jednoducho spraviť, už zrejme na tejto zemi neexistuje  
a je buď pochovaná na dne morí a oceánov, alebo 
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v útrobách samotnej Zeme. Odhadujem, že tento výtvor je 
vekom rovnaký ako hociktoré kamenné sochy alebo 
artefakty niekde v Mexiku. A tak sa stačí vybrať na 
rodinnú prechádzku do tohto pralesa a lepšie alebo ináč sa 
pozrieť na tieto dôkazy. Sú priamo pred nami a môžeme 
sa ich dotknúť.  

 

Viniansky hrad viditeľný z diaľky a priblížený pohľad. 
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Viniansky hrad viditeľný z diaľky a priblížený 

pohľad. 
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Záver 

Táto moja teória – Eli, vznikala zhruba 10 rokov. 
Často mi úkazy v okolí Morského oka nedali v noci spať, 
ibaže som nevedel, z akého konca začať. Až spomenutá 
fotka začatej/nedokončenej sochy, ktorú uverejnila moja 
známa, rozbehla napísanie tejto teórie. Vyhnala ma znova 
na výlet k Morskému oku, aby som si to mohol celé znova 
dobre prezrieť a vyfotiť. Je pre mňa neuveriteľné to, že si 
to dodnes nikto nevšimol. Podotýkam, že moja teória nie 
je vedecky podložená ani sa neopiera o nejaké overené 
fakty. Veď ani nemôže, keďže sa o túto problematiku ešte 
nikdy nezaujímali odborníci a neuskutočnil sa žiadny 
výskum. Ja ponúkam teóriu a dúfam, že ju v budúcnosti 
niekto nezaradí medzi konšpirácie. No ak sa raz o túto 
záležitosť rozhodne zaujímať nejaký bádateľ a urobiť 
výskum, hodil som kocky. Je už len na ňom, ako s nimi 
bude hrať. Vyhradzujem si však právo na moju teóriu – 
Eli. Čo znamená táto teória v definícií? 

 

Teória Eli predkladá určité dôkazy o tom, že pri 
Morskom oku a v blízkom okolí sa nachádzajú zrúcaniny 
prehistorických sumerských stavieb. Také, aké dodnes 
existujú po celom svete. Ak by sme nejakým zázrakom 
odstránili hlinu a nánosy z povrchu zeme v tomto pralese, 
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možno by sme našli celé mestá z dôb Sumerov. Do tejto 
teórie takisto zahŕňam predpoklad o tom, že aj Sninský 
kameň je pozostatkom z nejakej prehistorickej stavby. No 
a na samý koniec tejto teórie uvádzam predpoklad, že 
zrúcaniny Vinianskeho hradu sú postavené na pyramíde. 
Môžete sa pozrieť z diaľky na tento hrad z akejkoľvek 
strany. Neverím, že takýto „kopec“ vznikne sám od seba. 
Podľa mňa je to takisto pochovaná pyramída pod nánosmi 
hliny… Viem, že to znie šialene. Ale skúste sa pozrieť  
na to inými očami. V mojom prípade je to ďalší dôkaz 
o existencii sumerskej pravlasti. Ani pri tejto záležitosti 
okolo Vinianskeho hradu stojaceho na vrcholu dávnej 
pyramídy nemôžem poskytnúť dôkazy, a teda ani nemám 
relevantné podklady na rozpracovanie tejto témy. Totiž 
nikdy si to nikto nevšimol. Nikdy neprebehol prieskum 
ohľadom takejto možnosti. A na samý koniec – všetci 
vieme, že takéto výskumy stoja nehorázne peniaze, a preto 
je viac než isté, že ani dnes, ani vo vzdialenejšej 
budúcnosti k tomu nedôjde. Preto moja teória – Eli – je 
založená len na mojich presvedčeniach a postrehoch. 

 

Takže až sa niekedy vyberiete na výlet do tohto 
pralesa, skúste sa pozrieť na spomenuté veci inými očami 
a posúďte sami, ako ďaleko je moja teória od pravdy. 
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Príloha – fotografie spomínaných dôkazov 
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Tu stojím pri skale, na ktorej sú spomínané 
nedokončené sochy. 

Neznámy kozmonaut v skafandri. Zozadu je vidieť 
hadicu na prívod kyslíka do skafandra. 

Neznáma žena. Podľa štýlu tvorby jej tváre a detailov 
je očividné, že ide o rovnakú techniku, aká sa použila 
napríklad na sochy Moai na Veľkonočnom ostrove. 

Tvár možno mayského alebo mimozemského indiána. 
Rovnaké sochy sú v Latinskej Amerike a v oblasti mayskej 
kultúry. 

Typická tvár malého mimozemšťana Graya – Siváka, 
akého poznáme dnes z filmov a médií. Tento typ 
mimozemšťana údajne od nepamäti unáša ľudí a vykonáva 
na nich pokusy.  
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Je možné pripustiť aj teóriu o tom, že nejaké sumerské 
(mimozemské) dieťa sa hralo a „vypaľovalo nejakým 
neznámym nástrojom – z tejto skaly kamenné hračky?! 
Možné to je. V časoch starovekých Sumerov sa všetko 
vyrábalo z kameňa, pretože to bolo pre nich jednoduché 
a neničili planétu iným materiálom. Kameň je predsa 
nekonečne sa tvoriaci, obnoviteľný zdroj. 

 

 

K tejto e-knihe som spravil aj video priamo na mieste 
pri tejto skale. Môžete si ho pozrieť na YouTube. 
Prikladám link na skopírovanie. 

Link na video: https://youtu.be/NfbCx2sVvck 



Brandom McYntire – Morské oko a Sumeri 

 

35 

 



 

 

Názov originálu: Morské oko a Sumeri  
Podnázov: Teória – Eli 
Autor: ©Brandon McYntire  
Vydavateľ: Branko Mateja 
Fotografia na obálke a fotografie v knihe: ©Branko Mateja 
Výroba obálky a sadzby: ©Branko Mateja 
Formát: PDF Počet strán: 
Michalovce, Slovensko 2022, EÚ  
ISBN: 978-80-99996-46-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 
Úvod ....................................................................................... 3 
Morské oko ............................................................................. 6 
Sumeri .................................................................................. 15 
Dôkazy ................................................................................. 21 
Záver .................................................................................... 26 
Príloha – fotografie spomínaných dôkazov ............................ 28 
  



 

 

Morské oko a Sumeri 

Predkladám vám moju teóriu – Eli o Morskom oku a blízkom okolí. 
Nemôžem sa v nej opierať o žiadne vedecké fakty ani o výskumy, pretože 
dodnes žiadne neprebehli. Možno ani vy ste si na prechádzkach týmto 
pralesom nevšimli dôkazy o existencii našej pravlasti a sumerskej 
kultúry. Nemusíte cestovať za bádaním ani do Egypta, ani do iných  
častí sveta, ako je napríklad Veľkonočný ostrov. Stačí si spraviť výlet 
k Morskému oku do Vihorlatských lesov. Do tejto teórie som vložil aj 
moje presvedčenie o tom, že Viniansky hrad je postavený na vrchole 
pyramídy. Stačí sa z diaľky pozrieť na tento „kopec“ z ktorejkoľvek 
svetovej strany. V prípade tejto manifestácie riskujem úplné 
zosmiešnenie mojej tvorby a takisto osoby. Ale tieto artefakty pri 
Morskom oku mi nedali dlhé roky pokoj na duši, až som musel sadnúť 
a vypracovať túto krátku teóriu. Všetko ostatné nechám na vás. Ak sa 
vyberiete na výlet do tohto pralesa, máte možnosť všetko posúdiť sami. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


