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Vážení přátelé, kolegové,
Zajímají-li Vás anomální jevy psychotronického charakteru, napište !
AKTUALITY
Elektrický poltergeist nebo obyčejná závada ?
Zatím nevysvětlitelná záhada ohrožuje obyvatele Strašic na Rokycansku. Už
měsíc v jednom z místních domů opakovaně hoří zásuvky. A to i ve chvíli, kdy je
celý dům odpojený od vedení elektrické energie.Teď jističe začaly jiskřit i v
dalších domech. Ani zkušení elektrikáři to ale nedokážou vysvětlit. Podle
posledních zpráv četnost případů, kdy tam něco hoří je 100 / den.Ted už praskají
i žárovky a sklo (např. prasklo terárium a kus skla letěl mimo), pověšená CD na
lustru se začala samovolně pálit, hořel obrázek, kapesník i záclony. Na místě byla
naše skupina dnes. Úkazy se soustřeďují do dětského pokoje a koupelny. Není
zatím možné ověřit, v čí přítomnosti se úkazy soustřeďují. Dům se neopouští,
stále se v něm střídají obyvatelé a hlídají před požárem. Celých 10 let vše
fungovalo bez problémů. Je samozřejmě podivné, že úkazy selektivně působí jen
někde, na něco a jen někdy. Hořící obrázek, rozvrh hodin ve škole apod.,
naznačuje, že to s elektroinstalací příliš nesouvisí, stejně tak i bezchybný provoz
TV techniky, který tam čeká na další úkazy.
Případ budeme dále sledovat. Zatím vyčkáme závěru odborníků, kteří neřekli
ještě polední slovo.
Strašidelný dům v Černošicích (okr. Praha – západ) - nikdo tam nevydrží déle
jak 2 roky. A vždy se tam stihne něco přihodit. Teď je dlouho prázdný a když
jedu
v
noci
kolem,
tak
mi
naskakuje
husí
kůže...
(http://www.zahady.mysteria.cz/news.php?id=196) Nevíte bližší informace? Kdo
se ujme pátrání?
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

KPUFO pro Plzeňský kraj - http://kpufo.vendis.net/
Další info :
http://tn.nova.cz/zpravy/doporucujeme/zahada-obec-trapi-utoky-elektriny-horizasuvky-a-jiskri-jistice.html

http://www.novinky.cz/domaci/182936-zahadny-dum-na-rokycansku-zasuvky-izarovky-hori-bez-zapojeni-do-elektriny.html
http://www.lidovky.cz/zahada-domu-ve-strasicich-zasuvky-se-skvari-bezelektriny-p3x-/ln_domov.asp?c=A091029_140600_ln_domov_tai
http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=252&r=z_domovaa&c=1280202
aj.
Tento i další materiál je stažen pro potřeby sekce v oddíle MATERIALY.
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.

Elektronický informační zpravodaj KPUFO – Sekce Poltergeist
- interní materiál Klubu psychotroniky a UFO, o.s. Připomínky, náměty a korespondenci,
vzkazy a inzerci zasílejte na adresu KPUFO
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