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Zprávy výboru – činnost KPUFO a jeho sekcí

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
KPUFO navázal kontakty s Asociací neziskových organizací Plzeňského kraje. Bude
se jejím prostřednictvím snažit navazovat kontakty
s organizacemi
v zahraničí,
v partnerských městech, apod.
SEKCE AGROSYMBOL
Připomínáme, že pokud se dozvíte o nálezu agrosymbolu, je nutné okamžitě objevení
nahlásit, popř. zajistit samostatně všechny
dostupné informace. Seznamte se také
s pravidly průzkumu a odběru vzorků rostlinné
tkáně.
SEKCE MEGALIT
Obrátili jsme se na Svaz českých turistů a
Mikroregion Poddžbánsko s návrhem, aby se
megalitické památky staly ústředním tématem
cestovního ruchu v této oblasti a na propagaci
(bilbordy, směrovky, propagační materiály,
atd.) byly vyžádány prostředky z grantů.
Ministerstvo kultury ČR odpovědělo na náš
dopis. Píší, že při ochraně památek je nutné
postupovat podle dané legislativy a popisuje
postup, který je nutné projít. V podstatě však
tyto informace pro nás nejsou nové. (Vzhledem k rozsáhlosti dopisu jej zde neuvádíme,
můžete si o jeho kopii napsat, nebo si jej přečíst na stránkách KPUFO / Megalit.)
SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
Průzkum archeologické lokality již probíhá,
a to s velmi zajímavými výsledky. Je však po-

třeba co nejvíce dat a tak uvítáme každého
zkušeného psychotronika, který by se chtěl
zapojit. Je možné si stanovit termíny psychotronického průzkumu, tak, aby jeden den probělo měření min. 2 psychotroniků, měření více
jak 3 osob/den se nedá časově zvládnout.
Již jsme jednou informovali o tom, že jakási
společnost ADAM nabízí v rámci projektu
„zdravé bydlení“ proměření geopatogenních
zón. Už z cílů údajného projektu, kterým má
být zhotovení mapy GPZ v ČR je zřejmé, že o
podstatě toho tvůrci moc nevědí. Některé názory hovořily i o tom, že může jít o typařství
pro zloděje. Kdo by přesto chtěl ověřit, jak
takové měření probíhá, a pak nám o něm dal
zprávu, přihlašte se.
POLTERGEIST
Případ v Bobrové oživil některé starší případy a ukázal, o jak složitý jev jde. V žádném
případě to není oblast pro samozvané „krotitele duchů“. Případy, ačkoli postrádají důkazy
v klasickém smyslu, kterými by se daly udivovat znudění teenejdři, vyvolávají závažné následky v prožívání rodin, negativních reakcí
okolí, sousedů, i hrozby hospitalizace
v léčebnách nebo i odebrání dětí do ústavů.
Tak se také v případě Bobrové stalo.
Projekt HOUSKA – SETKÁNÍ S KHM
Nadále pokračuje pátrání po nejasných historických aj. otázkách kolem hradu Houska.
Řešení dosud publikovaných záhad je uvedeno v souhrnném dokumentu na KPUFO Česká Lípa, stále však vznikají další. Je zapotřebí
vytvořit tým napříč všemi spolky, a k řešení
otázek přistupovat koordinovaně.
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Letošní akce Sfinga 20.května 2006 se zúčastnila autorka jednoho dílu „Čas hradů
v Čechách“ Fr. Vrbenská a veřejně potvrdila,
že údajný dopis Karla Hynka Máchy z této
knihy je opravdu její výmysl, jak je to již několik let uvedeno na našem webu KPUFO Česká
Lípa.
To však nemůže zastavit naši snahu se
s Máchou 20.8.2006 setkat. ☺ Týden před
akcí dojde k předběžné rekognoskaci terénu a
vytýčení trasy.
ZVÍKOV
Během setkání v Nesměři docházelo
k mnoha besedám a diskusím s kolegy ze
Záře. Probíral se také průzkum hradu Zvíkov.
Dosud probíhalo měření radioaktivity, je však
otevřeno příliš mnoho otázek. Připravili jsme
komplexní projekt, který by je řešil.
Především je nutné objasnit:
vybíjení baterií u kamer a další techniky, poruchy monitorů apod.
existenci legendární podzemní chodby
zda materiál kamene Hlízové věže je
místní nebo odjinud
zda je možné určit dobu vzniku Hlízové
věže za pomoci pylové analýzy
Žádáme všechny odborníky v oblastech,
které se těchto problémů dotýkají, aby se
k řešení těchto otázek vyjádřili. Díky.
KPUFO OPAVA
Oznamujeme, že máme ve středu města
malou místnost (Klub Jitřenka) , slušně zařízenou, ve které pořádáme různé přednášky
(Finklub, Nutra bona, 7Red, o tarotu a o používání kyvadla), taky k nám dochází dvakrát
týdně masérka (diplomovaná zdravotní sestra)
a večer dochází do Jitřenky psycholog, nebo
např. dělá jeden člověk měření na akupunkturních bodech pro klub hluchoněmých.
Klub Jitřenka by mohl sloužit jako nějaké
"regionální" centrum KPUFO alespoň pro
Opavu a blízké okolí. Lidé stejného zaměření
by mohli najít literaturu a časopisy. Byli bychom rádi, kdybyste nám takovou knihovnu
pomohli zřídit.
SEMINÁŘ
Společný seminář badatelských spolků by
se měl uskutečnit na zámku Nečtiny (okr. Plzeň – sever) 20.-22. října 2006.

PORADY
Porada vedení spolků by se mělo konat
v Mělníku u příležitosti místního vinobraní na
konci září.
Jako reakce na zaslání otevřeného dopisu
vedení České psychoenergetické společnosti (ČePeS), se v pátek 9.6.2006 uskutečnilo jednání s vedením ČePeS nad problémy
vzájemné spolupráce. Viz níže : DOKUMENTY.
ZMĚNA V ÚHRADĚ ČL. PŘÍSPĚVKU
Od příštího roku (2007) dojde po několika
letech ke zvýšení předplatného i členského
příspěvku KPUFO. I nadále bude platit, že
členové KPUFO budou zvýhodněni, a to i
v případě časopisu ZAZ. (V závorce jsou uvedeny dosavadní ceny roku 2006.)
Čl. př.
KPUFO

Časopis
ZAZ

Časopis
CP

Celkem

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

90 Kč (70
Kč)

400 Kč
(370 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

X

310 Kč
(300 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

X

90 Kč (70
Kč)

210 Kč
(185 Kč)

Bez členství

200 Kč
(185 Kč)

120 Kč
(120 Kč)

320 Kč
(305 Kč)

Jak je zřejmé, výše příspěvku ani předplatného se nemění nijak drasticky. Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační
bulletin a nově vzniklá sekce Megalit vydává
svůj bulletin. Předpokládáme, že tak budou
postupovat i další sekce.
Samozřejmě nezapomínáme na hlavní téma naší činnosti – nadále pokračuje vyhledávání a prověřování případů anomálních jevů.
Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět.
Se
zavedením
portálu
KPUFO
http://www.kpufo.cz/portal tento přináší každý
den jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně věnujte pozornost zpravodajskému portálu KPUFO a
sledujte ho, upozorněte na něj i své přátele a
známé.
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Ze života organizací a spolků
Záhadologické setkání přátel vědecky neobjasněných jevů (dříve v Morkovicích) se konalo v
rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí ve dnech 26. - 28. 5. 2006. O úrovni některých
vystoupení není radno vůbec mluvit, protože žádnou neměly. Přesto setkání mělo význam v tom,
že se poznali rozumní badatelé, a vznikla nová přátelství. Mezi asi 70 účastníky bylo 12 členů
KPUFO.
Podorlické setkání, které se konalo ve dnech 10.-11.6.2006 se v České Skalici mělo příjemnou
atmosféru, pevnou organizaci a zajímavý program doplňovaly besedy s novými inspiracemi
k bádání. Mezi asi 30 účastníky bylo 6 členů KPUFO.
Badatel Ivan Mackerle již výboru KPUFO ukazoval záběry ze své výpravy do Údolí smrti
v Jakutsku a nutno uznat, že výsledky jsou šokující. Po utřídění fotografií a informací se můžeme
těšit na zajímavé reportáže, zprávy i přednášky.

Pomozte badatelské činnosti
•
Obrátil se na nás kolega ze SR, který několik let pracoval jako vývojový pracovník v oblasti
vývoje speciální elektroniky, který hledá kontakt na kolegy s podobným zaměřením. Pracoval na
vývoji dekodéru netradičných signálů, kde se využíval efekt zesílení signálů v spektru nf, přičemž
se používaly různé filtry na dosažení velkého zesílení s odstraněním šumem a samozřejmě i zpětné vazby. Při tomto vývoji se testoval i fenomén "zvuků z druhé strany" - nahrávky hlasů, kde při
ultrazesílení bylo možné zaznamenat zvuky bez osoby vystupující jako médium apod. V případě,
že se najde osoba/y, která má podobné znalosti, resp. pracovala nebo pracuje na podobných vývojových pracích, uvítal by možnost konzultace, výměny praktických a teoretických znalostí v oblasti vývoje speciálních elektronických zařízení většinou na hraně s klasickou fyzikou a paranormálních jevů. (Peter S.) Pište na naši adresu.

Dokumenty
Jednání KPUFO – ČePeS – 9.6.2006. Za KPUFO přítomni : Šafařík, L., Vlasák, J. (SBP), Drobečková, V.
Předseda Ing. Bažant, a ostatní zástupci ČePeS, se vyjádřili, že spolupráce z jejich strany byla
ovlivněna negativními ohlasy členů KPUFO na akce a další publikované zprávy ČePeS.
V reakci na toto vyjádření bylo vysvětleno, že zmíněné zprávy nejsou kritikou celé organizace
ČePeS, ale jde o názory na činnost a působení konkrétních osob a některých jevů v činnosti ČePeS.
Členové KPUFO mají plné právo na názor v jakékoli oblasti a ověření publikovaných informací a
údajů. Nikdo také nemůže stát mimo kritiku, ať byly jeho dřívější zásluhy jakékoli. Vedení KPUFO
také nikdy necenzurovala a ani nadále nebude cenzurovat názory svých členů.
KPUFO se domnívá, že stav v oblasti psychotroniky je natolik vážný, že jakékoli přikrašlování situace je škodlivé.
Než se rozčilovat nad projevenými názory je lépe se zamyslet, proč vůbec vznikly. Navíc, kritika
od přátel je vždy důležitá zpětná vazba a KPUFO bude vítat jakékoli ohlasy na svou činnost.
Namísto ukřivděných reakcí na dobře míněnou kritiku, a rozšiřování ničím nepodložených pomluv na adresu KPUFO (žádáme, aby nám pan F. Čanda své vyjádření na zasedání ČePeS 2006
vysvětlil), by bylo dobré se zaměřit na konkrétní spolupráci.
Při koncipování spolupráce KPUFO navrhuje vycházet z těchto bodů :
1)
krize v psychotronice si vyžaduje analyzovat dosavadní výsledky teoretické i praktické
2)
to předpokládá soustředění veškerých informací (tj. jejich digitalizace)
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3)
zpřístupnění informací všem (internet)
4)
soustředění zainteresovaných osob – jejich oslovení (nalezení těch, kteří kdy v psychotronice působili)
5)
sestavení týmů, oslovení specialistů na různé otázky
6)
přizvání odborníků mimo psychotroniku (geologové, psychologové, aj.)
7)
organizování diskuse nad problémy, otázkami (tisk, internet)
8)
zveřejnění diskuse, publikace názorů, závěrů (tisk, internet)
To předpokládá vyřešení těchto otázek :
- způsob informačních toků mezi KPUFO a ČePeS
•
Jak takovou spolupráci organizovat ?
•
může fungovat aktuální informační tok od KPUFO k ČePeS a naopak, a od ČePeS ke svým
členům, v nějakém reálném čase?
- účast na společných projektech, experimentech
•
psychotronický průzkum lokalit
•
ověření aktuálních otázek (diamantová voda, dečka, apod.)
- vytipování regionů, kde by mohli členové obou spolků spolupracovat (spol. schůzky, akce)
v městech, kde se schází badatelé, psychotronici a léčitelé z KPUFO v nějakých centrech a rádi
přizvou i členy ČePeS
- organizace diskuse a polemiky nad teoretickými otázkami
•
Např. těžišťová teorie proutkaření (Růžička), Teorie ingerence a prestace (Baumgartl), aj.
- vyhledávání informačních zdrojů, jejich digitalizace a společné využití archivu
•
digitalizace výzkumných zpráv ČePeS
•
digitalizace článků, sborníků z psych. konferencí, atd.
Spolupráci je nutné založit na konkrétních projektech, zaměřených např. na oblasti ověřování
různých fenoménů, přípravků apod., používaných v léčitelské praxi, průzkumech za pomoci psychotronických metod, a široké diskusi.
ČePeS i KPUFO jsou NNO, které mají řadu možností při společném postupu na zpracování dílčích projektů, i oslovovat jimi příslušné instituce a snažit se o zapojení dalších badatelů, i studentů
a vyučujících různých vysokých škol.
KPUFO uvítá další případné změny, doplnění a upřesnění spolupráce. Domníváme se, že jednání, ač místy emotivní, bylo užitečné a doufáme, že po projednání spolupráce vedením ČePeS se
bude konat častěji.
Informační bulletin KPU - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO. Vydává se jednou za 2 měsíce
v počtu rovném počtu členů. Připomínky, náměty a korespondenci, vzkazy a inzerci zasílejte na adresu
KPUFO nebo na tel.: Klub psychotroniky a UFO, IČO : 45334871 - Borská 19, 320 22 Plzeň - 37/737 43 56 *
603/70 22 87
(Šafařík L.) safarik@rek.zcu.cz - 732/410898 (Šašek, M.) http://www.kpufo.cz *
kpufo@kpufo.cz Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

Inzerce – služby - antikvariát
K předložené nabídce publikací upozorňujeme, že k zásilce je nutné připočítat poštovné a balné
(do 25 Kč) Máte-li knihy, které byste chtěli nabídnout jiným, napište.

Interní publikace z archivu KPUFO - pouze pro členy a vlastní potřebu
Patrovský, V.: Bioterapie.
Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky
z hlediska působení magnetického pole. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (30
Kč)

Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv
elektrostatického pole, metody
zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. Pouze pro
členy KPUFO! (30 Kč)

