KPUFO
z.s.®
14.05.2016

ČsAAA

Vážení přátelé, kolegové!
dnes si připomínáme 25. výročí založení KPUFO!

Pátrejte s námi
Vážení
kolegové, zajímá
mě
názor
odborníka na
https://voynichology.wordpress.com/. Kdo je ochoten se mnou
komunikovat,
pište
na
můj
e-mail.
Karel
Šlajsna
(shinen@seznam.cz)

Probíhá postupná aktualizace okresních stránek KPUFO - zkontrolujte svůj okres, a pokud byste mohli stránky doplnit, napište!

Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.
Pozor ! Změnili jsme banku !!!

Nové DVD

DVD * Automatická
kresba
Sborník materiálů,
průřez problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Jacques Bergier
- publikace a články z archivu. (Víza na jinou Zemi, Jitro kouzelníků, Mimozemšťané v dějinách,
Tajemství ohně, články o
J.B.
Cena 120 Kč

DVD * Záhady hradu Houska – mýty a
skutečnosti
Celá historie záhady,
včetně knih, článků z
archivu, fotogalerie a
videí.
Cena 120 Kč

DVD * K 25. výročí
vzniku KPUFO a 26. výročí ČsAAA - naplněné
přednáškami a prezentacemi, které odezněly na
různých akcích, dále filmy, e-knihy a stovky
různých prezentací ze
světa.
Cena 120 Kč

DVD * Tvarové zářiče
Sborník materiálů,
průřez problémem,
články z archivu, videa.
Cena 120 Kč

DVD * Přednášky a
prezentace ze setkání
dne 8.11.2014 - Obsah
0:30 h. Šiška, V.: Úskalí
průzkumu agrosymbolů
1:00 h. Kroupa, P.: Podstata penetrační metody
zkoumání
agrosymbolů
1:30 h. Wágner - Kroulík: O Paranormální výzvě 0:35 h. Dosoudil, T.:
Ďábelská znamení

*

Zde http://kpufo.cz/dokument/infsde.htm
si můžete přečíst minulé bulletiny

*
Pomůžete?
Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod,
vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše na č. ú. 4211013926/6800

Základním zdrojem informací jsou časopisy

Záhady a zajímavosti a
Cesty psychotroniky, kde přibývají
nové články každý druhý den.
Sledujte dále :
Záhady ve fotografii, a další naše
weby – zejména
stránky okresních klubů KPUFO

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2016
Čl. příspěvek 2016

Výška

korespondeční a FB členové

Řádní členové

Dobrovolný

lze předat i v nepeněžní formě
(knihy, materiál, služby)

od 120-999 Kč

Služby

Informace o činnosti, vstup do rozsáhlé informační banky, archivů
písemného a elektronického, přednostní koupě knih, publikací,
CD/DVD za rež. cenu, účast na akcích, aj.
X





nad 1000 Kč/rok

vstup do placených sekcí ZaZ a
Cesty psychotroniky

Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli
ČsAAA: http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
KPUFO: http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO –
číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce:
Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.
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