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Tisková zpráva
Československé archeoastronautické asociace
k přednáškovému turné Ericha von Dänikena v ČR
ve dnech 14. – 19.5.2012
V těchto dnech probíhá série přednášek světoznámého badatele,
spisovatele a popularizátora myšlenek dávných návštěv mimozemšťanů na
Zemi, Ericha von Dänikena.
Vystoupení a autogramiády se těší velkému zájmu čtenářů jeho knih i
dalších zájemců o světové záhady.
V jednom z interwiew pro naše média von Däniken sdělil, že České
republice se dávné návštěvy mimozemských civilizací vyhnuly. Důvodem
pro toto tvrzení má být to, že na konci poslední doby ledové se zde
nevyskytovala vyspělá civilizace, jakožto pozůstatek po návštěvě kulturně
a technologicky pokročilejší návštěvě z kosmu.
Československá archeoastronautická asociace, badatelská organizace,
která vznikla právě před 22 lety, se zabývá kromě světových záhad i
domácími otázkami. Neomezuje se přitom jen na dobu po době ledové.
Jedna z místních (a zároveň i evropských) záhad jsou megality a
kamenné řady, i u nás rozmístěné ve zvláštním geometrickém a
astronomickém uspořádání především ve středních Čechách (např u obce
Klobuky nebo Kounova), dodnes neobjasněný nález železné kostky v
uhelné sloji na Plzeňsku anebo otázka vzniku vltavínů. A malby podivných
postav na kostele v Klášterci nad Orlicí si nijak nezadají s legendárním
vyobrazením "kosmonautů" v kostele v srbském městečku Visoki Dečani.
Řada dalších podobných indicií dávných návštěv mimozemšťanů na
Zemi u nás zůstává možná stále ještě neodhalena, protože nikdo se na ně
dosud nepodíval z tohoto úhlu pohledu.
I naši badatelé tak mohou přispět k dalšímu rozvoji archeoastronatiky
ve světovém měřítku.
JUDr. Jitka Lenková
komunikační manažer ČsAAA

KONGRES ČsAAA
Kongres se konal v sobotu 21.dubna 2012 od 10:00 hod. v Praze,

v restauraci U vodárny.
Program :
10:00 - zahájení, přednesení dokumentů
10:30 - 16:00 – diskuse, přednášky, prezentace, volby, schválení
dokumentů
- po 16:00 – závěr
Dokumenty jsou k dispozici na našich stránkách.
Předseda ČsAAA

Archivace webu
Naše stránky CSAAA.EU byly vybrány k elektronické archivaci Národní
knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a
stát se součástí českého kulturního dědictví. http://www.webarchiv.cz

Přečetli jsme
SZ na Facebooku :
Zeiten/103907616322693

http://de-de.facebook.com/pages/AAS-Sagenhafte-
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