Tušení souvislosti
V minulých dnech proběhla sdělovacími prostředky zpráva o "tajemných kruzích" v obilí,
které se vyskytly opět v blízkosti obce Rataje na Kroměřížsku. Novináři se opět projevili jako
lovci senzací a jako totální diletanti. Byla snad výskytem tohoto piktogramu zahájena letošní
sezóna piktogramů v Čechách?
Seriózním průzkumem piktogramů se již zabývá celá řada záhadologických klubů i
jednotlivců, kteří již zmíněný obrazec navštívili. Metodika uznání "pravosti" piktogramu, čili
toho, že byl vytvořen neznámým způsobem neznámým tvůrcem je poměrně spolehlivá a
podle charakteristických znaků lze celkem spolehlivě rozhodnout o tom, zda se opět někdo
pobavil na účet senzacechtivé veřejnosti. Vzhledem k tomu, že před zahájením odborného
výzkumu byl již obrazec pošlapán místními občany, byly již některé znaky zničeny, což
snižuje možnost odhalení pravosti či podvodu. Zaměříme-li se pouze na nejviditelnější znaky
piktogramu podoby jakéhosi "sněhuláka", jedná se o jednoduchý obrazec složený z kruhů a
mezikruží, který lze vytvořit pouze za pomoci pár prken, provazů a šlapačů za několik hodin.
Jeho pravost by mohl potvrdit pouze detailní rozbor klasů z obrazce a mimo něj, pokud by
byly zjištěny charakteristické změny, způsobené mikrovlnným zářením, které je považováno
za hlavní příčinu vzniku "pravých" obrazců. (I když to dosud nikdo experimentálně
nedokázal.) Nezbývá tedy, než si počkat na výsledky odborných expertíz, abychom se
dozvěděli něco bližšího o ratajském piktogramu.
Proč právě tato lokalita? Snad jedinou souvislost nacházím mezi blízkostí obce MorkoviceSlížany, kde se již pátým rokem, vždy koncem května, koná setkání příznivců záhad. Jedním
z tradičních bodů programu je i problematika UFO a piktogramů. V květnu ovšem ještě není
obilí zralé pro tvorbu piktogramů. Že by snad některý místní příznivec záhad čekal až obilí
dozraje a takto se zviditelnil? Nejsou "circlemakeři" něco jako sprejeři? Za účastníky setkání
snad mohu prohlásit, že žádný z účastníků by se nesnížil ke tvorbě falešného piktogramu.
Letošní setkání bylo však něčím výjimečné. Martin Setox se pokoušel navázat kontakt s UFO,
které se však neobjevilo, i když jistá jasnovidka prohlašovala, že UFO je v blízkosti. Nechtěli
nám mimozemšťané tvorbou ratajského piktogramu naznačit, že opravdu existují a takto
netradičně pozdravit účastníky morkovického setkání? Kdo ví? Je-li piktogram "pravý"
zasadili tím mimozemšťané všem skeptikům těžkou ránu, je-li dílem nadšenců z okolí, prosím
je, aby se přiznali a nemátli hlavu seriózním záhadologům.
O setkání v Morkovicích se dozvíte vše na:
http://tally.wz.cz/2005-05-27_Morkovice/Morkovice2005.htm
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