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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ®
Vážení přátelé, kolegové,
po dlouhé těžké nemoci zemřela 1. září 2013 Ilona Manolevská,
dlouholetá šéfredaktorka časopisů Regenerace a Meduňka, členka
KPUFO. Budeme vzpomínat...
Vytvořili jsme návrh osnovy a prezentaci „záhadologického
kroužku“, což lze využít pro další práci – poslat ji dalším kolegům,
kteří se práci s dětmi a mládeží věnují.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Navštěvujte náš web Cesty psychotroniky a Záhady a zajímavosti, původně
časopisy. Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkávání a diskuse s Vámi. Vaše redakce:
ZAZ – Záhady a zajímavosti - http://www.zahadyazajimavosti.cz a Cesty
psychotroniky - http://www.cestypsychotroniky.cz.
Červenec
2013
uveden
http://www.kpufo.eu/sk/.

do

provozu

nový

PRŮZKUMY A BÁDÁNÍ
Léto 2013 –
agrosymbolech.

prozkoumány

zprávy

o

Projekt Nommo - všichni známe mytologii
Dogonů,
naznačující
možný
přílet
mimozemských návštěvníků kolem 10. století
n.l.
Tento námět zajímavě koresponduje se
zjištěním japonských vědců, vztahující se
k roku 775 n.l. http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php
?option=com_content&view=article&id=80:v
-roce-775-nl-se-u-zem-odehraly-qhvzdnevalkyq&catid=11:vda&Itemid=17

web

KPUFO

Slovensko

-

Projekt by měl za cíl vysledovat možné
stopy takové události i jinde, především
:
vyhledat možné odkazy v jiných
afrických mýtech (z veškeré dostupné
literatury)
vyhledat
stopy
záhadných
událostí, které by se k této době
vztahovaly, i v jiných částech světa.
Projekt by byl kolektivní dílo, každý by
přispěl tím, co by měl k dispozici –
doloženým
výpisem
z literatury,
odkazem na film, nápadem, hypotézou.
Soustředěné informace by se společně
porovnaly a posoudila by se jejich
relevantnost do závěrečné zprávy. Své
náměty
a
zjištění
pište
na
csaaa@kpufo.cz do předmětu pište
PROJEKT NOMMO.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mumie světlovlasých a modrookých lidí z predynastické Číny, nalezené koncem
70. let v Tarimské pánvi při okraji pouště Taklamakan (viz článek The Silk Road´s
Lost World Thomase B. Allena z National Geographic č. 3/1996).
Stopy předmaorského osídlení Nového Zélandu Evropany (viz kniha Mar-tina
Doutrého Ancient Celtic New Zealand).
Dolichocefalní lebky a rudé vlasy mumií z Chauchilla na poloostrově Paracas v
Peru (k nálezu jedné „viracochovské“ mumie s dlouhým plnovousem – ačkoliv
Indiánům vousy příliš nerostou – viz i Uctívači hvězd Miloslava Stingla s. 48).
Podíl árijských Persů na vzniku Velké Moravy (viz článek Zdeňka Klanici Původ a
počátky moravského etnosu z Ročenky Moravského národního kongresu 1993/94).
Keltská rezidua v českém genofondu (viz článek Milana Macka ml. Keltové a
cystická fibróza z časopisu Vesmír 2/2009).
Vojácký kult Mithry, který do Podunají i jinam (Británie, Gálie, Iberský poloostrov
– Španělsko, Germánie) přinesly římské legie (viz Kniha Noneva Bogomila Řeč
kamene, zlata a mramoru, Praha 1984, s. 232 - 235).
Katarský hrad Montségur v kraji Lanquedoc (Francie), kde ve 30. letech pátral
Otto Rahn.
Rukopis Kniha sta kapitol anonymního „hornorýnského revolucionáře“ z přelomu
15. a 16. století, zachovaný v jediném exempláři ve francouzském městě Colmar
(viz Ivo T. Budil, Od prvotního jazyka k rase, Praha 2002, s. 42 – 46)
Pozoruhodné podobnosti mezi tancem slunce severoamerických prérijních kmenů,
středoamerickými voladores z El Tajínu (Veracruz), velikonočními kolotoči dorong
z Vojvodiny a metáním hořících kol v Rusku.
skalní kresby z Tarapacá (Chile), Pedra Pintada (Brazílie)
bohatá solární symbolika guančských pinta-deras.
„galerie ras“ Marcahuasí
ruiny Sacsayhuaman (zajímavé souvislosti viz Ludwik Zajdler, Atlantida, Praha
1973: s. 120, kap. Mýty Hyperborejců; s. 184, 185, kap. Putování Synů Slunce; s.
201, 202; s. 294, kap. Brána Slunce).
stopy bílých usedlíků v předkolumbovské Jižní Americe sledoval především
Jacques de Mahieu (viz Des Sonnengottes großes Reise: Die Wikinger in Mexiko
und Peru, Tübingen 1975), ale také Marcel F. Homet (Die Söhne der Sonne,
1958).

AKCE A ČINNOST

Výroční schůze FFC - v sobotu 9.2.2013 od 10 hodin do cca 17 hodin v restauraci
Green Club v Tursku.
Praha - 13. dubna 2013 se uskutečnilo setkání příznivců skupiny České
záhadologie a ufologie.
Výprava
česko-slovensko-poľsko-maďarských
bádateľov
do
poľských
Ludwikowic,
26
28.
apríla
2013.
Video
z
výpravy
z
Poľska.
http://www.savpj.org/news/sovie-hory/
*
http://www.savpj.org/news/vyprava-doludwikowic-cesko-slovensko-polskych-badatelov-/
15. ročník konference SFINGA
památce Ivana Mackerleho.

na hradě Houska

25.-26.5.2013, věnováno

Lokalita Špičák u Kounova (severně od Kounovských
kamenných řad) - úklid lesa a příprava nově vznikající
naučná stezky, stavění "menhiru". 29., 30. června - 22., 23
července 2013.
UFO
klub
Slovensko
pořádal
ZÁHADOLOGICKÝ
HLOHOVEC 2013 - od 5. července v 18:00 do
7.července 2013 14:00 h. Místo konání: Hlohovec,
Penzión u Janásov
Od středy 10.7.2013 se uskutečňují společné československé záhadologické skypekonference od 20-21 hod.
Zájezd na tajemná místa Anglie – „Mlhy Avalonu“ v termínu 14. - 20. července
2013.
19. kongres Evropské asociace archeologů (http://www.eaa2013.cz/) - se konal 4. –
8. 9 2013 v Plzni. Postupně jsme se seznámili s archeology, kteří nám odpověděli na
naše e-maily. Někteří nám dali kontakty na další kolegy, kteří se na kongres nedostali.
Od těch jsme také obdrželi materiály z jejich výzkumů. Navštívili jsme panely věnované
výzkumu megalitů.
ČEPES uspořádala v Praze v pátek 4. října 2013 konferenci
PSYCHOENERGETIKA 2013.
Výprava do Sovích hôr - 18.10.2013 - hrad Grodno, komplex
Vladar, v podzemí na loďkách a neprístupné objekty Soboň a
Gontowa. http://www.savpj.org/news/vyprava-do-ludwikowic-ceskoslovensko-polskych-badatelov-/
V októbri 2013 vyšlo nulté číslo nového klubového časopisu
„X Paranormál“ ako e-zin.

K 22. výročí vzniku KPUFO a 23. výročí ČsAAA bylo
vydáno DVD, naplněné:
21 přednáškami a prezentacemi, které odezněly na
našich různých akcích,
dále 9 různých filmů, 6 knih a
329 různých prezentací ze světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

OCEŇTE NAŠE SNAŽENÍ A ČINNOST
•
•
•
•
•

Min. členský příspěvek je trvale 120 Kč/rok, tj. 10 Kč/měsíc ☺.
Korespondenční členové mohou přispět v jakékoli výši, a pokud jste dosud
nepřispěli, můžete tak učinit na b.ú. ČSOB 174472622/0300.
Příspěvek KPUFO je možné uhradit s příspěvkem ČsAAA (120 Kč).
Vy, co s námi trvale spolupracujete, staňte se našimi členy!
Odkazy
na
přihlášky
:
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
,
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

Děkujeme!

VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ
Máme radost, že se naši kolegové aktivně podílí na vzniku nových knih – děkujeme Jitce Lenkové,
Milanu Zacha Kučerovi, Tomáši Dosoudilovi, Oldřichu Válkovi, Ondřeji Pivodovi, Karlu Wágnerovi.
Bylo by dobré, pokud máte kontakty na knihkupce, informovat je o těchto knihách, dát kontakty
na vydavatele. Situace na knižním trhu není dobrá a proto každá reklama a pomoc je dobrá.
Tomáš Dosoudil : ELIXÍRY OHNIVÉ ZKÁZY. Vydáme se po
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných
podobách a v různých obdobích.
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976-ELIXIRYOHNIVE-ZKAZY
Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE /
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY
– 300 Kč + poštovné. Máte-li o knihu zájem, pište na adresu :
kpufo@atlas.cz
Milan Zacha Kučera: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ 3. ŘÍŠE
272 stran, brož., 50 obrázků a map.
Milan Zacha Kučera: NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE –
SOVÍ HORY - OCELOVÉ MĚSTO NACISTŮ
máte-li o knihy zájem, pište na adresu : jesen@jesen.cz
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