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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Přečtěte si

Z naší činnosti
Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
děkujeme všem kteří se podíleli
na přípravě i průběhu osmého ročníku Veletrhu neziskových organizací 4. dubna 2007 v pražském
Tyršově domě. I když organizace
veletrhu nebyla z nejlepších a silně
pokulhávala za uplynulými ročníky, akce splnila svůj účel — dali
jsme o sobě vědět i v oblastech,
kde nás nikdo nečekal.
Byla vytvořena řada prezentací o
KPUFO a jeho činnosti, projektech
(UFO, psychotronika, agrosymboly, megality, ringvaly, rozpracovány jsou SHC, poltergeist apod. Tyto prezentace budou k dispozici
VŠEM
členům
k
samostudiu
i
k přednáškové činnosti. Nutně potřebujeme
vytvořit jejich anglické
a ruské kopie, prosíme, pomozte!
Zájezd do Irska
Došla nabídka připravení zájezdu s
tématikou megality v Irsku. Irsko je zemí s mnoha megalitickými objekty. Byl by v KPUFO zájem
o připravení zájezdu s ryze touto
tématikou a nasát atmosféru keltského Irska? Zpracovává se nabídka programu s cenovou kalkulací.

Obdrželi jsme návrh od vydavatelky M. Holečkové na spolupráci
při vydání nové knihy o megalitech.
Byl završen průzkum tzv. ringvalů. Podali jsme podnět k památkové ochraně na Ministerstvo kultury, projektový záměr
ke zřízení naučné stezky a hledáme
neziskové organizace, které
by v této činnosti pomohli.

Sekce
Megalit

Od 17. do neděle 18.3.2007
probíhalo setkání a průzkum
kruhů na kopci
Včelín u Ivanského
jezera
u
Rychnova n. Kn.
Souvislost
s megality, popř.
objekty „henge“
se
nepotvrdilo.
Dále následovala
návštěva vortexů
u Kačerova a Moravské Třebové
a místo nových pseudomenhirů
v obci Říčky v Orl. Horách.
Ve velmi příjemné badatelské
atmosféře se celkem sešlo 16
kolegů z KPUFO Plzeň, Domažlice, Rokycany, Pardubice, Praha,
Olomouc a Rychnova n.Kn.

Pravidla práce s archivem
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Novinky ze
sekce Megalit
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Vyšla další
Příručka badatele
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Nová akce
FFC—Sfinga
2007
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Proč se angažujeme v mezinárodní
spolupráci
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Nezapomeňte !
• Uhraďte člen-

ský příspěvek
KPUFO !
• Materiály pro

archiv KPUFO
skenujte min.
na 200 dpi
• Pořádáme pra-

videlné semináře v Praze
• Zapojte se do

mezinárodní
spolupráce!

SDRUŽENÍ BADATELŮ
V PSYCHOTRONICE
Dne 24.2.2007 se v Praze konal seminář, zaměřený na problém bádání
v psychotronice. Byly předneseny 3 referáty doplněné prezentací (Válek, O.: Stručná historie
SBP a vývoj některých teoretických východisek
v psychotronice, Štarman S.: Výzkum na bývalém Pracovišti pro psychotronický výzkum vedeném p. Rejdákem, Bažant V.: Výzkum na bývalém pracovišti Psychoenergetické laboratoře
(PEL) vedeném prof. Kahudou). Diskuse ukázala
nutnost dalších setkání a řešení praktických úkolů.
Další, již třetí pracovní seminář SBP se měl
uskutečnit 12.5.2007, ale byl z organizačních důvodů odsunut na červen. Bude na téma
„Praktické aplikace psychotroniky“.
Nová kniha Oldřicha Válka, zaměřená na teoretické problémy psychotroniky, vyjde v květnu.
Vyšla také další Příručka badatele, zabývající se
proutkařením. (viz Inzerce)

ZÁHADNÉ FOTOGRAFIE
Navštivte nové stránky KPUFO věnované Záhadným fotografiím (http://www.kpufo.cz/
oblasti/fot/ a podílejte se na posouzení uvedených
snímků.

UHRAĎTE
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Členové KPUFO mají v rámci členského
příspěvku Informační bulletin a bulletiny dalších sekcí, např. Megalit.
Čl. př.
KPUFO
120 Kč
120 Kč
120 Kč
Bez členství

Časopis
ZAZ
190 Kč
190 Kč
X
200 Kč

Časopis
CP
90 Kč
X
90 Kč
120 Kč

Celkem
400
310
210
320

Kč
Kč
Kč
Kč

VYUŽÍVEJTE MOŽNOSTI,
KTERÉ VÁM KPUFO NABÍZÍ !
Pro trvalou možnost práce s archivem
KPUFO je možné si stav jeho naplňování
průběžně sledovat na stránkách KPUFO.CZ
– Interní server KPUFO 2000. Obsahuje CD
ROM, DVD, a soupis knih a publikací, které
lze stáhnout zdarma v elektronické podobě
a nebo v písemné podobě za cenu kopírování a poštovného. Pokud nám posíláte pro
archiv naskenované články, díky za to. Jen
prosíme, skenujte je minimálně na 200 dpi.

Vzhledem k tomu, že jsme zahrnováni různými žádostmi, e-maily, objednávkami, prosíme –
jste-li členy KPUFO, napište to do předmětu zprávy, např. KPUFO – žádost o knihy, dotaz, atd., nebo k podpisu: X.Y., člen KPUFO č. xxxx. Významně to urychlí vyřízení Vašeho dotazu. Navíc—řada
materiálů je pro Vás, tedy členy KPUFO, k dispozici na interních stránkách KPUFO (archiv KPUFO.)

KPUFO a mezinárodní spolupráce
Na Vaše dotazy, proč se tak angažujeme v mezinárodní spolupráci odpovídáme, že jednak hledáme příčiny toho, proč záhadologie, tedy skutečné bádání po podstatě anomálních
jevů stagnuje nebo začíná vždy stále
od začátku. Zjišťujeme, že to bylo
mj. tím, že jednotlivá badatelská
centra a osobnosti nespolupracovaly,
nevyměňovaly si informace. Problém
má i komerční podtext, pokud je záhadologie používána jako prostředek
k obživě badatelů. Ti si pak chrání
svoje výsledky a jakoukoli kritiku berou jako útok na svou sféru podnikání. Za takové situace nelze dojít k
hodnověrným výsledkům. Izolovanost záhadologie v rámci určité země může vést
k úplnému odtržení od reality, i té záhadologické. (Toho jsme zřejmě svědky v Maďarsku).
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Tyto problémy se nám ukázaly při návštěvě polského UFO fóra 28.4.2007 ve Wroclawi. Z hlediska
českých poměrů by taková akce neměla šanci.
Jednotlivá vystoupení se zde střídala v
rychlém sledu po 10—20 minutách od
14—22 hodin, bez jakéhokoli oddechu.
České obecenstvo by některé přednášející vypískalo, neboť řada příspěvků
by nesnesla ani ten nejmírnější kritický
pohled. Překvapilo také, že z pléna nezazněl jediný dotaz na přednášející a to
po celou dobu akce. Ostatně se
s něčím takovým ani nepočítalo.
V Polsku jsou jednotlivá badatelská
centra rozhádaná, neexistuje spolupráce a každý sám sebe označuje za nejlepšího. Tím vším jsme zde také prošli. Pro nás z
toho plyne poučení, že musíme udržovat a chránit
jak vnitrostátní spolupráci, a v mezinárodním měřítku si brát to nejlepší, co kolegové jinde vytvořili.
KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO

Akce FFC : Sfinga
2007
FFC – fantastic facts club pořádá Konferenci
Sfinga 2007 na hradě Houska - Setkání zájemců o záhady a průzkum historického podzemí. POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ
ÚČASTNÍKY.
Termín
setkání:
sobota
19.5.2006 (s možností přespání do neděle
20.5.2006) Sraz a registrace účastníků: na
nádvoří hradu Houska v sobotu od 8.30 do
9.15 hod

Možné setkání !
Kdo by se chtěl ujmout organizace setkání v
motorestu Čertovy skály v Lidečku (Valašsko)?
Bylo by to vhodné pro moravské členy a kolegy
ze Slovenska. V místě jsou dvou a vícelůžkové
pokoje s koupelnou a pobyt vč. plné penze by
přišel za víkend na cca 800,- Kč (dají nám slevu 30%, když ho obsadíme celý) pro až 50
účastníků. Je to hned za hranicemi se Slovenskem a mohlo by jít o významnou akci československou. Máte-li zájem, kontaktujte nás!

Projekt Záře a jeho úkoly v dalším období
Dne 31.3.2007 se v Praze konala porada Projektu Záře. Proběhl referát Vl. Šišky o naplňování cílů projektu, prezentace hosta
P. Žárského z ČHMÚ o meteorologii a
prezentace KPUFO o jeho úkolech. Mezi
úkoly kromě sběru a vyhodnocování případů UFO bude v příštím období patřit
zkoumání anomálií na Zvíkově (testy a

sledovat vybíjení akumulátorů, anomálie radioaktivity, srovnání značek na mostě a
hradě. Pátrání po chodbě vyžaduje georadar.) Dále nalezení bájného sídla
krále Marobuda, hledání spečených valů, apod. Zápis z porady na FTP KPUFO2000.

Pomozte badatelské činnosti
KPUFO Pardubice
Dotaz : V nedávné době jsem navštívil tvrz
Svojšice okr. Pardubice. Hledám někoho, kdo na
tomto nebo jiném podobném místě zažil něco
podivného. Děkuji. M.
Ráda bych uspořádala průzkumnou prohlídku
hradu Kunětická hora ve večerních hodinách a
to i se zkušenějšími parapsychology. Můžete mi,
prosím, pomoci? Myslím, že by bylo ideální tak 47 lidí. Čekám na odpověď pana kastelána hradu,
zdali mi odpoví kladně, či nikoliv. Máte-li zájem,
napište nám. (Ž.D., KPUFO PA)
KPUFO Česká Lípa
Vznikl návrh vytvořit sborník prací badatele
Konráda Brotze z KPUFO Česká Lípa, které jsou
na
stránkách
(http://www.kpufo.cz/wcl/
uvod.htm - oddíl Psychotronika v praxi). Bohužel
chybí kapacity. Najde se mladší kolega ze severních Čech, který by jednak pomohl panu Brotzovi
s počítačovým zpracováním materiálů a popř.
pokračoval v jeho činnosti?
Podivní svatí
Zpracovávám cyklus "podivní svatí“ (viz
http://www.jesen.cz/ shromažďuji cokoliv na toto téma a její zpracování - literární, výtvarné
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apod. mi prosím zašlete na jesen@jesen.cz. Díky. M. Kučera, KPUFO OC
Námět k průzkumu
Milníky? – u Chudenic – mezi obcemi Slatina a
Chlumsko na horském hřebeni jsou jakési kameny v řadě, údajně s nečitelnými rytinami.
Menhir? - na Sokolovsku nad Březovou stojí
uprostřed lesa menhir cca vysoký 1,7 m. Přibližné souřadnice menhiru: Loc: 50°7'12.11"N,12°
39'11.06"E - kdo se vydá na průzkum, vyfotografujte, zakreslete do podrobné mapy
Bílovická „Nazka“ Pod tímto pracovním názvem se skrývá objev rýhy na poli tvaru postavy
o d. 230 m, š. 100 m – souřadnice 49 35 20/13
33 57 11, východně od silnice z Blovic ke Spál.
Poříčí – kousek od lesa. Na rýhu upozornil majitel
pole, když prohlížel své pozemky na letecké mapě na Seznamu. Rýha je vtlačena do půdy, nechápe, kdo to mohl provést.
Působí v kapli pozitivní energie? - Po rozsáhlé rekonstrukci je otevřen kostel svatého Josefa v areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku
na Novojičínsku. Info: http://www.msdenik.cz/
zpravy/kaple_fulnek_raska061019.html
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Informační bulletin KPUFO - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO,
o.s. 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.) lsafarik@volny.cz Internet: http://
www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní spojení: Klub psychotroniky a
UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu: 174472622/0300.

Inzerce
Tajemná tvář krajiny Knihkupectví u radnice
mezi Berounkou a Brdy
Beroun

Dvořák, O.:

Beroun

2001

Kroužková
vazba 130
s.

50 Kč+
pošt.

Chudáček, J.

Když na Moravě uctívali
bohy Luga a Luzinu

Vl. Nákl.

Prostějov

2005

Kroužková
vazba 125
s.

50 Kč +
pošt

Kol. aut.

Sborník z 6 mezinárodní psychotronické konference

Vl. Nákl.

Záhřeb,
YU, 1986

1986

Kroužková
vazba 335
s.

100 Kč +
pošt

Kol. aut.

Sborník z 4 mezinárodanglicky, rusky, portuní psychotronické konSao Paulo
galsky
ference

1979

Kroužková
vazba 500
s.

100 Kč +
pošt

Les marches du Palais

2005

Kroužková
vazba 80
s.

100 Kč +
pošt

Cassen, Serge

francouzsky

Nantes

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

Herold Sherman: Mimosmyslové síly a jejich
využití (překlad
z angličtiny). Pouze pro členy
KPUFO. Cena 30 Kč + pošt.
Kol. aut.: Příručka badatele II. - Materiály ke studiu psychotroniky. Z obsahu: Rozvoj vlastních schopností, práce s kyvadlem a
virgulí, geopatogenní zóny a jejich detekce,
automatická kresba a aut. písmo, přehled alternativních léčitelských metod, přístup k některým
psychotronickým
fenoménům
(poltergeist, biotaxe, aj.) (50 stran, členové
KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč).

Člověk a vesmírné cykly. Souvislosti vesmírných procesů na život na Zemi. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (40 Kč)

Kol. aut.: Konference
k problematice psychotroniky
v archeologii.
Sborník materiálů z malého semináře konaného 30.11.2004
v Plzni. (Členové KPUFO 40 Kč,
nečlenové 50 Kč)

Kol. aut.: Příručka badatele IV. - Materiály ke studiu psychotroniky
- proutkařství. Z teoretických a praktických zkušeností proutkařů: Určování
směru pohybu podzemní vody, O poslání proutkaře při zřízení studny, Proutek ukazuje vodu, Hledání vody, Odvěká magie, Proutkaři nejsou šarlatáni.
(členové KPUFO 40 Kč, nečlenové 50 Kč).

