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Zdravím Vás,  

- Na portálu KPUFO.CZ/PORTAL začíná série článků s AA tématikou - 
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401  

- Vyjádřete se k návrhu nových Stanov. Na dohodnutí konečné verze máme 7 
týdnů.  

- Kdo jste ještě nevyplnil přihlášku, učiňte tak. Zasílám Vám také návrh průkazu.  

Zasílám pár ohlasů:  

Tak to je zajímavá zpráva, myslím si, že když jsem stál u zrodu ČsAAA a na prvním 
ustanovujícím setkání jsem svým hlasováním vznik zmíněné asociace podpořil, že patřím 
k oněm zakládajícím členům, i když došlo pak k několika konfliktům a nesrovnalostem s 
vedením ČsAAA, nemám důvod se nehlásit ke svému původnímu členství v této 
organizaci a pokud asociace skutečně existuje i nadále, nechápu, proč se ke svým 
dávným členům nehlásí. Nicméně, zmíněná resuscitace spolku a třeba i oslava dvaceti let 
jeho trvání a osloví-li to i ostatní, není to vůbec špatným nápadem. Jirka Keller - Praha 

Byl jsem požádán, abych prověřil možnost napojení a možnost jakési spolupráce s 
organizací AAS. Chtěl bych všem sdělit jeden poznatek. AAS s časopisem SZ (Sagenhafte 
Zeiten) čili "Pohádkové časy" se napojil v minulosti na podobnou americkou společnost. 
AAS si získal ještě lepší pověst a důležité místo v německém a švýcarském státě, a 
to jednou zásadní skutečností - zásadním programem od začátku. Tím je řešení a 
zveřejňování úvah, pátrání a výsledků výzkumů, naprosto seriozním přístupem, kde 
nemají místo jakékoliv ujeté fantasmagorie, spojené s rádoby tajemnem, falešné 
publicity a sektářsky pomatené výklady. Pokud budeme mluvit o budoucnosti ČsAAA, tak 
přísné oddělování těchto negativů by mělo být zásadní myšlenkou každého člena. Tedy 
podle mne. Václav Cihla, Rakousko 

Nejdeme do toho? Šel bych do toho. Václave díky. Jen předpokládám, že nám při první 
příležitosti někdo chytřejší, zkušenější a povolanější řekne, že my jsme ti špatní, co dělají 
a myslí věci neempiricky, nezodpovědně a nepřijatelně. Co pak? Půjdem domů? 
Řekneme, že pracujeme s intuicí. Někdo nám řekne, že nemáme důkazy a tak nemáme 
nic. Co pak? Pak by se muselo stát, že by nás bylo dost, respektive více. Není jednodušší 
založit si vlastní společnost, než se dohadovat s potenciálními kontrolory myšlení a 
fanatiky měřitelného? (A. Baudyš, jr.) Z diskuse k oznámení o ČsAAA na 
http://www.astrolab.cz/ukaz_odpovedi.php?cd=4010  

Aktuality  

Kýr, Karel : Byly dávné zrůdy genetickým odpadem? - 
http://www.kyrpribehy.estranky.cz/clanky/muzi-tancici-se-smrti-a-jine-pribehy/byly-
davne-zrudy-genetickym-odpadem  

Vykopávky na iných planetách - http://www.esoterika.cz/?akce=zobraz&clanid=1820  
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