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Mili kolegovia a bádatelia! 

 

Agrosymboly  

Dochádzajú prvé spravy o slovenských a českých agrosymbolech. Prvé spravy v SR sa 
týkaly obrazcov u obcí Bojničky, a Dolné Lovčice. Bližšie pokyny :  
http://www.kpufo.eu/sk/?p=781  

Kozárovce - http://www.aufob.org/articles.php?article_id=56 – na snehu aj na novom 
poroste po roku sa ukázal tvar lonského obrazca. Tento fenomén je známy, aj keď 
nepochopiteľný. Čo može ovplyvniť rastliny aj po prevedených poĺnohospodárských úkonoch? 
Aký je Váš názor?    

 

Slovenská záhadológia  

Kedže som načínal tento projekt, mal som na pameti na jednej strane výhody tohto riešení, 
ale zabúdol som na to hlavné – na našu národnú povahu. Nieje to nič také, čo by Vás nijak 
obmezovalo.  

Využívajte preto tento priestor! Utvorme tím, ktorý bude spoločne – aspoň komunikovať, 
keď už nie nijako spolupracovať. V priestore je už na desiatky hlásení o UFO, no nik z Vás sa 
neprihlasuje ani došlé prípady nehodnotí. Prečo?    

Vyžaduje to od Vás len prihlásenie na Google - http://www.google.sk/ - vľavo hore v rozpise 
– ďalší > WEBY. Vpravo kliknite na „Zaregistrovať sa do služby Weby“. Keby ste mali 
akékoľvek problémy, napíšte.  

K Vašej návšteve sú už pripravené desiatky prípadov, zatiaľ zobratých z interneta, 
najma AUFOB, ale aj našich. Pozrite sa tam, napíšte svoj názor, komentár k dajakému prípadu.     

  

Súpis prípadov UFO  

Stručný prehľad slovenských prípadov UFO uvádza UFO klub Trnava na http://www.ufoklub-
trnava.sk/?strana=pozorovania&zoradenie=datum&stranka=1, zatial do roku 2004.   

 

Anomália ?  

Pri ceste z Popradu na Pieniny - cestou cez Magurský priesmyk je taký kopec - stromy rostú  
mierne šikmo, tak si cyklista myslí, že ide z kopce, ale šlapať musí ovela silnejšie. (z jednej 
diskúsie.) Zná niekto toto miesto presne? Sú fotografie?  
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Psychotronika  

Kto sa účastní podujatí Slovenskej psychotronickej spoločnosti ? 
http://www.psychotronicaslovaca.sk – aké sú výsledky jej činnosti, aké zborníky alebo diskúsie 
tam prebiehajú?   

Podľa našich zistení boli na vojenskej vysokej škole v Liptovskom Mikuláši urobené a 
obhájené 3 diplomové práce s tématom geopatogenných zón a prútikárstva, a to v rokoch 
1984-1986. Na náš dotaz akadémia ústami vedúcej univerzitnej knižnice oznámila, že tieto DP 
už nie sú uschované. Vie niekto niečo o autoroch, alebo o týchto DP ? Napíšte!   

Zo zahraničí 
 
Prebiehá e-mailová komunikácia s maďarskými bádateľmi a S. Puzstayom. Dochádza tiež 

k výmene prípadov o pozorování UFO – Maďarov v ČR.  
 
Rokujeme tiež s kolegmi o ponúke bulharského študenta Alexandra Milanova vytvoriť 

„európskú občanskú iniciatívu“ a o iniciatíve italského europoslnca M. Borghezi pro vytvorení 
agentúry EU pre riešení fenoména UFO v celoeurópskom meriatku.  

Nemame zatiaľ predstavy, čo to može znamenať, aký to može mať vplyv na našu 
robotu, možno nijakú, no ukazuje sa, ze v EU už neide o dajaké lokálne problémy, teraz je 
nutné pozerať sa ďalej a rozmýšlať v širších súvislostiach.  Napíšte svoju mienku!  

 
Kniha  

Paul Stonehill : Expediente Soviet UFO.  

http://www.nowtilus.com/pags.php?d=c85bbf134839466345581abc3be7efebO1O1274  

Záhady vo fotografii – aj so slovenskými prípadmi - http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/  

Diskutujte na Facebooku !  

KPUFO na Facebooku – najdete na 
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=177343598078&ref=mf   

Umiestnete odkazy a hlaseni na Vase weby:  

Hlášení o pozorování neidentifikovaného létajícího objektu (UFO) 
anomálního atmosférického jevu (AAJ)  http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm  

Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru 
jevy "poltergeist", zjevení, aj.)  http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm  

Návod a hlášení k průzkumu agrosymbolů (crop circles kornkreise) 
http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm  

Teším sa na Vaše názory a pripomínky 

Za KPUFO.EU/SK  

Váš Martin Tóth  

Informačný bulletin KPUFO.EU/SK - interný materiál Klubu psychotroniky a UFO v 
Slovenskej republike. Vychádza podľa potreby v elektronickej forme. Pripomienky, námety, 

korešpondenciu, odkazy a iné zasielajte na adresu KPUFO – SK slovensko@kpufo.cz * 
http://www.kpufo.eu/sk

  


