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Zprávy výboru – činnost KPUFO a jeho sekcí

Vážení přátelé, kolegové, badatelé,
občas slyšíme od některých zájemců o
anomální jevy názory, že není třeba být členem nějaké organizace, že to k ničemu není,
že mají rádi individuální činnost, apod.
Potvrzení toho, že se mýlí, přináší poslední
vývoj. Síla organizace lidí se nezměnila. Jednotlivec by těžko sám za sebe mohl vcházet
do různých jednání s jinými orgány a dosáhnout v jich nějakého výsledku.
KPUFO se 25.dubna 2006 zúčastnil - již
poněkolikáté - přehlídky neziskových organizací. Mezi organizacemi, zabývajícími se různými sociálními službami a dalšími globálními
problémy byla naše účast, podle slov mnoha
návštěvníků, vítaným osvěžením.
Poznali jsme také, jakou sílu a vliv mohou
neziskové organizace mít. Starají se o různé
problémy, nahrazují tu část sociálních aj. služeb, na které státní, zdravotní nebo jiné orgány nemají vytvořeny patřičné struktury. A
v tomto spektru působení musíme najít sféru
své činnosti. Bude to např.:
- již probíhající jednání o záchraně megalitických památek, jejich obnově a komplexní
propagaci
- organizace a koordinace průzkumu různých anomálií, zpracování projektů
- podíl na rozvoji občanské společnosti,
rozvoj spolkového života, přispění k sepětí lidí
ss svým krajem, cestou vyhledávání záhad a
zvláštností, jejich ochrany a propagace

SEKCE MEGALIT
Jak jsme již oznámili, došlo loni k jednání
s Lesy ČR a dalšími institucemi o záchraně
kounovských kamenných řad. Na základě tohoto jednání došlo přes zimu k pokácení
stromů u 4 řad. Návštěvníkům se otevírají
velmi působivé pohledy na dosud skryté kameny. I když máme z tohoto úspěchu radost,
je to pouze začátek. Další fáze musí být náležitá propagace.
Sekce Megalit se obrátila na ministra kultury ČR V. Jandáka s dopisem, popisujícím neutěšený stav ochrany kulturních památek u
nás, zejména megalitů a návrhem na opatření
k jejich zachování. O reakci MK Vás budeme
informovat. (Vzhledem k rozsáhlosti dopisu jej
zde neuvádíme, můžete si o jeho kopii napsat,
nebo si jej přečíst na stránkách KPUFO / Megalit.)
NOVÉ PROJEKTY
Projekt, zaměřený na průzkum a odhalení
podstaty tzv. gravitačních anomálií v ČR byl
podán na 2 ministerstva a 3 krajské úřady.
Doufejme, že se podaří získat finanční prostředky k odbornému průzkumu, pokud ne,
pokusíme se řešit situaci ve spolupráci se
studenty vysokých škol. K tématu byly vytvořeny specializované webové stránky „VORTEX“.
SDRUŽENÍ BADATELŮ V PSYCHOTRONICE
Připravovaný průzkum jedné archeologické
lokality se z důvodu dlouhé zimy opozdil. Bylo
především nutné zaměření lokality, aby mohl
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být průzkum veden podle jednotných pravidel
a výsledky porovnány. Na místě byl, stejně
jako jinde, sníh až do začátku dubna. Nyní je
možné si stanovit termíny psychotronického
průzkumu.
ZVÍKOV
Od loňského roku probíhal společný průzkum anomálií na zvíkovském hradě, za účasti KPUFO, Záře a FFC. Dosud proběhlo měření radioaktivity v Hlízové věži, které prokázalo,
že měřící přístroje zaznamenávaly zvýšený
počt pulsů u stěn. Odborníci potvrdili, že
v případě určitého materiálu věže je takový
výsledek běžný.
Je jané, že další průzkum, zejména elektromagnetických aj. anomálií je bez kvalitního
vybavení a odborného přístupu bezpředmětný. Připravili jsme proto projekt, zaměřený na
tento průzkum.
ČESTNÉ ČLENSTVÍ
Za čestné členy KPUFO byl do 14. května
2006 navržen:
Ing. Oldřich Válek, badatel a teoretik psychotroniky, spolupracovník dr. Rejdáka, autor
několika knih a řady vědeckých prací. Návrh
může navrhovat i vetovat každý člen KPUFO.
ZMĚNA V ÚHRADĚ ČL. PŘÍSPĚVKU
Od příštího roku (2007) dojde po několika
letech ke zvýšení předplatného i členského
příspěvku KPUFO. I nadále bude platit, že
členové KPUFO budou zvýhodněni, a to i

v případě časopisu ZAZ. (V závorce jsou uvedeny dosavadní ceny roku 2006.)
Čl. př.
KPUFO

Časopis
ZAZ

Časopis
CP

Celkem

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

90 Kč (70
Kč)

400 Kč
(370 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

190 Kč
(185 Kč)

X

310 Kč
(300 Kč)

120 Kč
(115 Kč)

X

90 Kč (70
Kč)

210 Kč
(185 Kč)

Bez členství

200 Kč
(185 Kč)

120 Kč
(120 Kč)

320 Kč
(305 Kč)

Jak je zřejmé, výše příspěvku ani předplatného se nemění nijak drasticky. Kromě časopisů členové KPUFO dostávají Informační
bulletin a nově vzniklá sekce Megalit vydává
svůj bulletin. Předpokládáme, že tak budou
postupovat i další sekce.
Samozřejmě nezapomínáme na hlavní téma naší činnosti – nadále pokračuje vyhledávání a prověřování případů anomálních jevů.
Chcete-li se zapojit do pátrání a šetření, musíme o Vašem zájmu vědět.
Se
zavedením
portálu
KPUFO
http://www.kpufo.cz/portal tento přináší každý
den jeden článek, oznámení, informace o časopisech, akcích, atd. Pravidelně věnujte pozornost zpravodajskému portálu KPUFO a
sledujte ho, upozorněte na něj i své přátele a
známé.

Ze života organizací a spolků
Setkání SFINGA 2006, pořádané tradičně CMA a FFC se koná 20.května 2006 na Housce.
Záhadologické setkání přátel vědecky neobjasněných jevů (dříve v Morkovicích) se bude konat
v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí ve dnech 26. - 28. 5. 2006.
Podorlické setkání, které pořádá Klub Záblesk, se bude konat 10. – 11.6.2006 v České Skalici.
Badatel Ivan Mackerle odjíždí se svou skupinou 24. května 2006 na výpravu do jakutského
Údolí smrti. Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na jeho úspěch.
Kdo má zájem uspořádat akci se zkoumáním a přespáním na Kunětické hoře (okr. Pardubice)?
Vše by mohlo být spojeno i se setkáním členů a kolegů v regionu.
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KPUFO zaslalo vedení České psychoenergetické společnosti (ČePeS) otevřený dopis, pozastavující se nad tím, že ze strany ČePeS přetrvává nezájem jak o spolupráci, tak o udržování
komunikace.

Pomozte badatelské činnosti
•
Do klubového archivu přibyla původní práce od A. Watchkinse o ley-lines (v angličtině). Pokud se s ní chcete seznámit a pořídit z ní výtah, napište nám, zašleme Vám ji za cenu kopie a poštovného.
•
Pátrání po anomálních jevech nás zavedlo k zámku Kaceřov (okr. Plzeň – sever). Pokud
byste měli ve svých archivech jakékoli údaje o zajímavostech, vztahujících se k tomuto zámku,
napište nám.
•
Obrátila se na nás Iva Hoňková, [iva.honkova@pc-czechgroup.com] spisovatelka a ilustrátorka dětské literatury. V současné době pracuje na knize o pověstech, tajemstvích a bájích Poodří. Zaujala ji pověst o Bětě v Bílovci a záhadných úkazech v Bílově. Zároveň prosí, zda bychom
nemohli poskytnout další informace o zjeveních a tajemných místech Novojičínska směrem na
Ostravu (Příbor, Studénka, Bílovec, Polanka nad Odrou, Fulnek a okolí) strašidlech, čertech, bílých
paních a podobně. Pokud můžete paní I. Hoňkové pomoci, napište jí a vyjděte všemožně vstříc.
Děkujeme.
POLTERGEIST V BOBROVÉ
Jak ukázala TV 24.3.2006, podivné úkazy v domě rodiny S. začaly v Bobrové 21.března 2006 a
skončily poté, co nejmladší obyvatel domu byl umístěn na léčení. Případ přilákal vedle médií také
všechny „krotitele duchů“, kteří ihned v bytě předváděli, jak umí pracovat s virgulí a označovali to
za exorcismus ☺. Koordinace působení, o kterou usilujeme v každém takovém případě, se samozřejmě opět nekonala. V případě, že zachytíte jakoukoli informaci o tomto případě – z tisku, od
občanů, napište nám.
Letošní slunovrat 21.3.2006 byl zřejmě v tomto ohledu významným dnem. Ten samý den se
spustil další případ poltergeistu v Praze, který jsme řešili už před několika lety.
Děkujeme všem, kteří se na šetření podíleli.

Dopisy KPUFO
OTEVŘENÝ DOPIS

Plzeň : 9.3.2005
Vážený pan Ing. Vlastmil Bažant, předseda ČePeS
Vážený pane předsedo,
stejně jako každý počátek roku hodnotíme výsledky spolupráce s Vámi. A stejně jako
v uplynulých letech musíme konstatovat, že není téměř co hodnotit.
Obracím se na Vás tímto otevřeným dopisem, neboť se domnívám, že tento stav není normální.
Rok co rok Vám předkládáme několikabodový program konkrétní spolupráce, zaměřený na utužení kontaktů mezi námi, na rozvoj spolupráce mezi našimi členy v regionech, zveme Vás na naše
akce, vyzýváme k účasti na společných projektech, atd.
Nejen, že jsme se od Vás dosud nedočkali odpovědi na naše návrhy, nikdy jste také o našich
návrzích své členy neinformovali, ani Váš časopis o nich nikdy nepřinesl ani zmínku. O společné
poradě nad těmito návrhy ani nemluvě. O výměně našich časopisů nelze hovořit ani jako o spolupráci, to považujeme za samozřejmost.
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Ptáme se, komu prospívá Váš nezájem o kontakty a neexistence dialogu mezi námi. Vašim členům a rozvoji psychotroniky zcela jistě nikoli.
Ovšem nejde jen o kontakty a dialog. Je třeba říci, že za situace, kdy psychotronika a léčitelství
postrádají teoretické zázemí a rozvoj, stagnuje odborné vedení a sílí útoky proti němu jak
z vědeckých kruhů, tak i z šarlatánských pozic, nepovažujeme za účelné, aby dvě organizace,
blízké svými zájmy i zaměřením, nespolupracovaly.
Je jasné, že názory na vzájemné působení mohou být různé a nezastíráme, že u pokračovatele
Psychoenergetické laboratoře profesora Kahudy marně hledáme např. snahy o teoretický rozvoj
psychotroniky, nebo témata k odborné diskusi. ČePeS se dosud nijak nepostavila proti podvodníkům a šarlatánům v léčitelství.
Přesto je nutné rozvíjet vzájemné vztahy a překonávat překážky mezi námi. Opakujeme naše
návrhy, které velice dobře znáte a připojujeme i další – navrhujeme vytvoření společných odborných komisí, účast na badatelských projektech.
Obracíme se nejen na Vás, jako představitele vedení, ale na všechny Vaše členy, všechny zájemce o psychotroniku a léčitelství. Je na Vás, jak se k této výzvě postavíte.
L. Šafařík
Tajemník KPUFO

Informační bulletin KPU - interní materiál Klubu psychotroniky a UFO. 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.) safarik@rek.zcu.cz - 732/410898 (Šašek, M.) http://www.kpufo.cz *
kpufo@kpufo.cz Bankovní spojení: Klub psychotroniky a UFO, ČSOB, div. pošt. spořitelna, č. účtu:
174472622/0300.

Inzerce – služby - antikvariát
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
Patrovský, V.: Bioterapie.
Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky
z hlediska působení magnetického pole. Interní materiál
KPUFO, pouze pro členy. (30
Kč)

Patrovský, V.: Vliv energií na organismy a vodu. Vliv mg. pole, vliv
elektrostatického pole, metody
zkoušení aktivované vody, biofyzikální jevy, geopatogenní zóny, elektromagnetický smog, aj. Pouze pro
členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Prútkarstvo - história a súčasnosť. Studie
(slov.) Pouze pro členy KPUFO! (30 Kč)

Belko, D.: Otázka percepcie priestoru a času u senzibilov. Studie
(slov.) Pouze pro členy KPUFO! (30
Kč)

