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KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ®
Vážení přátelé, kolegové,
lépe využívejte elektronický archiv na FTP KPUFO2000. Obsah se neustále mění
a doplňuje!
20 let Projektu Záře

4. dubna 1992 – vznikl projekt Záře uvnitř ČsAAA – blahopřejeme !
- http://www.projektzare.cz/20-let-projektu-zare/aktualne/

AKCE A ČINNOST

Erich von Däniken – Přednáškové turné Ericha von Dänikena v květnu 2012 14.5. Praha, 15.5. Hradec Králové, 16.5. Kladno, 17.5. Tábor, 18.5. v Plzni.
http://www.daniken.cz/cs/uvod
V sobotu 21.1.2012 se v Praze konalo jednání FFC. Setkání 40 badatelů
provázely přednášky, prezentace a diskuse. Byla založena skupina FFC na
facebooku
:
http://www.facebook.com/groups/227377454014827/.
FFC
potřebuje nutně obnovit svůj web (http://www.ffc.cz), pokud chcete pomoci,
napište!
Česká psychoenergetická společnost Praha Novotného lávka 5 pořádá 4.
až 8. května 2012 na Šumavě rekreačním středisku FRIAMI s.r.o. ve Hnačově :
18.Setkání přátel ČEPES aneb 1.Vzpomínání na Toníčka Fiuráška“.
V lednu 2012 vyšla nová kniha s tématikou PS, kterou její autoři nazvali:
POHRANIČNÍ STRÁŽ - KUS NAŠEHO ŽIVOTA. V knize je i téma UFO nad státní
hranicí ČSSR a příběh o paranormálním jevu, k němuž došlo na rotě PS v
Železné. Více informací o knize i o možnosti zakoupení na dobírku je zde:
http://pohranicnik.blogspot.cz/2012/05/pohranicni-strazkus-naseho-zivota.html

NOVÁ PODOBA ČASOPISŮ
Časopisy Záhady a zajímavosti (ZAZ) a Cesty psychotroniky přechází na
novou kvalitu. Od č. 5/2011, tedy 101vydání ZAZ, a 46 čísla Cest psychotroniky,
přestupují oba plně na internet. Články budou průběžně přístupné předplatitelům
po uvedení uživatelského jména a hesla, celé časopisy bude možné tisknout po 2
měsíčních uzávěrkách.
Členové KPUFO znají své přihlašovací členské číslo, Vy, kteří nejste členy, si o
přístup napište na e-mail kpufo@kpufo.cz. S přihlášením neotálejte!
Nová podoba časopisů znamená nejen novou kvalitu, širší dosah našich
materiálů a názorů, ale i živější a aktuálnější obsah, nové rubriky, možnost reakcí
a diskusí.
Děkujeme za pochopení a věříme, že novou podobu Vašich časopisů přivítáte!

LETOS VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ
Oldřich Válek : Za hranicemi fyziky a psychologie / Uvod do
humanisticke psychotroniky
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Zahranicemi-fyziky-a-psychologie
Pavel Kroupa: Kameny krve a víry 1. Karpana, Praha 2010,
280 (140 stran fotografie, nákresy). - O knihu pište na:
http://www.karpana.cz/
Tomáš Dosoudil : Elixíry ohnivé zkázy. Celou lidskou historii neoddělitelně
provází prokletí válek. Pro účely válčení jsou odedávna hledány stále účinnější a
ničivější zbraně a válečné prostředky. Na stránkách této knihy se vydáme po
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných podobách a v
různých
obdobích.
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976ELIXIRY-OHNIVE-ZKAZY
*
Videorozhovor
s
autorem
http://www.portalknihy.cz/video/
Ivan Mackerle: Návrat nejistý. Nakl. XYZ s.r.o., Plavínová
2787/21, 130 00 Praha 3-Žižkov, http://www.xyz-knihy.cz/
Ivan Mackerle: „Tajemství pražského golema“,
vydanou nakladatelstvím CaD Press Bratislava,
http://www.cadpress.sk/golem.htm
Karel Wágner: Reichenbachovo světlo. Čs. spisovatel, Praha,
2011. Blíže viz :
http://karelwagner.blog.idnes.cz/c/180857/Karel-WagnerReichenbachovo-svetlo.html E-shop :
http://www.levneknihy.cz/DetailZbozi.aspx?z=103452
Karel Wágner : Poltergeist existuje!
http://www.levneknihy.cz/poltergeist-existuje/d-118289-c-973/
Obsahuje i kompletní popis událostí ze Strašic.
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