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Vážení přátelé, kolegové,

Zajímají-li Vás anomální jevy psychotronického charakteru, napište !

Případy
GHO.2000.02.10.CZ.PM – Plzeň - Bory
O těch ufonech je to tak, že ve firmě L. na ředitelství v Plzni dělá jedna paní v
ostraze, která tam spatřila při noční hlídce paní v modrém starodávném obleku.
Ta paní jí prošla pultem a odešla stěnou z místnosti. Není to zdaleka první
zvláštní jev, který se při nočních hlídkách vyskytl v této firmě. Minule jim zase
jezdil v noci přetížený výtah a řešilo to několik lidí - marně. Výtahová služba
nepodala vysvětlení, údajně si to nedokáží představit, že ten jejich výtah takhle
řádil. (K. M.)

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.

Články a materiály
Dům hrůzy nemají jen Strašice. Za války „strašilo“ i ve Vyhnánově http://zpravy.idnes.cz/dum-hruzy-nemaji-jen-strasice-za-valky-strasilo-i-vevyhnanove-p7n-/domaci.aspx?c=A091109_145929_domaci_abr
Najdete-li zajímavý materiál, napište nám o něm, stáhněte ho pro
případ, že se odkaz změní, nebo stránky časem zaniknou.

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
Máte-li vlastní web stránky, umístěte na ně odkaz na sdělení anomálního jevu
: Hlášení o setkání s anomálním jevem psychotronického charakteru jevy
"poltergeist", zjevení, aj.) http://www.kpufo.cz/codelat/gg.htm, o UFO
http://www.kpufo.cz/codelat/ufo.htm

Umístění složky na KPUFO 2000 s těmito případy je zde :
FTP KPUFO2000/B/POLTERGEIST. Je členěn na :
- MATERIALY – kde najdete články a různé materiály k tématu
- ORGANIZACNI – inf. sdělení sekce a další
- PRIPADY – výpisy jednotlivých případů
Chcete-li cokoli do složek doplnit, soubor nebo poznámku, pište a posílejte vše
na adresu: polt@kpufo.cz. Zachovejte vždy název souboru, ke kterému něco
doplňujete, pokud možno posílejte tak, aby 1 soubor byl v jednom e-mailu, do
předmětu také napište název souboru. Snadníte nám práci.
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