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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Poltergeist ustavuje svou činnost a po vzoru osvědčených postupů jiných
sekcí Vás bude informovat o své práci. Pište svoje náměty, myšlenky i
připomínky!
Úkoly sekce
Obracíme se na všechny členy KPUFO s humanitním zaměřením, ale i na ty,
kteří mají své zkušenosti s řešením lidských vztahů a problémů. V našem týmu
potřebujeme lékaře, zdravotní sestry, musíme vejít do kontaktu s psychologem
nebo psychiatrem.
Ale i tak budeme otevřeni názoru každého, kdo bude mít k problémům co
sdělit.
Neobejdeme se také bez pomoci těch členů, kteří budou určitému člověku nebo
případu nejblíže, a se znalostí místních podmínek poskytnou potřebný rámec
informací.
Je nutné vytvořit tým osob, schopných posoudit došlé informace a navrhnout
řešení.
Jaké úkoly budeme řešit ?
I. sběr zpráv, informací o anomálních jevech psychické povahy v ČR, došlých
do KPUFO, případy z tisku, literatury apod.
II. shromažďování informací o výskytu anomálních jevů psychické povahy ve
světě a jejich analýza.
III. vytvoření poradny pro řešení anomálních jevů lidské psychiky ve spolupráci
s externími psychology a psychiatry
Čím se bude sekce zabývat?
Tým bude posuzovat veškeré došlé případy, dopisy, došlé do KPUFO, týkající se
případů poltergeist, dlouhodobých i krátkodobých anomálních úkazů
tohoto charakteru
setkání s neznámými bytostmi, a tzv. „únosy“
veškeré došlé případy, týkající se lidské psychiky.
Podmínkou naší činnosti bude
pomoc těm, kterým zážitek narušil dosavadní život
tím, že nám sdělil svůj problém, požádal o pomoc, vyjádřil přání i určitou
vůli svůj problém řešit
není účelem daným jevům dávat ihned jakékoli nálepky. Složitost jevů
může být taková, že každé omezení pohledu může svést řešení na scestí.
i samotné sdělení problému může být pozitivní jak pro toho, kdo jej
sděluje, tak i pro badatele, který je může využít pro řešení podobných případů.
pokud člověk nebude dále chtít svůj problém řešit, není možné na něj činit
žádný nátlak
Metoda :
a) prověření pozorovatele z hlediska předchozích psychických stavů a prožívání,
včetně fyzického a zdravotního vývoje

b) trvalá práce a průběžné sledování pozorovatele z hlediska vlivu anomálního
jevu na jeho další život
V první řadě budou digitalizovány a katalogizovány dosavadní případy, včetně
těch z literatury. (Tomáš Pražák, KPUFO Rokycany)
Stránky sekce Poltergeist - http://www.kpufo.cz/oblasti/duc/duchove.htm
http://okultismus.zjihlavy.cz/index.php (vede Radek Slavík, KPUFO Jihlava).
Uvítá Vaše příspěvky, dopisy, záhadné příběhy !
Stránky o únosech a dalších anomálních jevech a pro ty, kteří se s těmito jevy
osobně setkali - http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/unosy/index.htm
Aktuality
J.H. (KPUFO Louny): Mám na Smolnici kámoše a ten má nějaký problém se
svým barákem. Kdysi v něm spáchal jeho děda sebevraždu, jeho táta asi ve
čtyřiceti - když v tom baráku bydlel sám - přestal komunikovat s okolím a do své
smrti z baráku nevyšel. Pak se tam nastěhoval ten kámoš, přestal chodit do
práce, skoro nevylejzá, nekomunikuje. Na dotaz co mu je odpovídá, že mu barák
vyžírá všechnu energii, že není ničeho schopnej, ale že se nemuže vystěhovat. Je
to ta Smolnice s UFOunama, jinak vesnice s největším počtem sebevražd v
Čechách (na počet obyvatel). Ten kluk je docela inteligentní a rád by se toho
zbavil. Každopádně mu to leze na mozek a občas se už dostane mimo.
Dobry den, chtel bych se zeptat na nejake centra lidi, jenz maji nejake
schopnosti odvetvi telepatie a empatie. Jde o osobni zjisteni toho ze v tomto
nejsem sam a ze vlastne neblaznim. Mám problémy s empatií a začínající
telepatií. Nevím jak s tím pracovat či jak to zastavit. Myšlenky, emoce a posledni
dobou se mi zjevují obrazy (spíše jako bych viděl jinýma očima) či sny které se
plní. Nevím jak a co s tím. Prošel jsem doktory, psychologem i psychiatrem.
Všichni uznali, že mi nemohou pomoc a psychická nemoc to není. (Tomáš S.,
Bruntál)
Podle majitele zámku Měšice u Tábora na zámku zcela určitě straší a vyskytují se
tam nějaké neznámé jevy. Nabídl možnost pátrání a vědeckého vysvětlení.
Co víme o tomto zámku, jeho historii ?
Máte-li k předloženým případům nějaké návrhy, informace a řešení,
napište nejprve, než podniknete nějaké kroky. V případě těchto zážitků
se pohybujeme na dost tenkém ledě, týkající se lidských osudů.
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