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ČsAAA

Vážení přátelé, kolegové,
Připomínám, abyste si ujasnili stav své úhrady čl. příspěvku. Víte, že je dobrovolný,
ale k čerpání jakýchkoli výhod stačí od 120 Kč výše.

Přijďte na připravované akce
Na sobotu 7. listopadu 2015 plánujeme další setkání
v restauraci U Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, vystoupit s přednáškou, referátem, prezentací, přihlašte se na
email kpufo@atlas.cz. Přednášky budou zachyceny na záznam.
Program od 10-16 hod., přednášky : Fiala, Jiří: Orby v
českých luzích a hájích. O zkoumání záhadných skvrn na fotografiích * Lowová, M.: O návštěvě bosenského „údolí pyramid“ * Slouka,J.: Příspěvek k polemice o moravských pyramidách * Kroupa, P.: Tachovien * Šiška V. – Dosoudil, T.:
Experiment s SHC, Stěhule, T.: Záhadné Peru, aj.

Pátrejte s námi

- Další obrazec u obce Bílý Kámen (okr. Jihlava)
z 25.7.2015

Na Slovensku se objevil obrazec u obce Stúpava
z 25.7.2015

Vznikne-li agrosymbol a budete-li v blízkosti, podejte nám o tom zprávu nebo sami proveďte
průzkum. Děkujeme.
Pokud se setkáte s agrosymbolem, napište nám nebo prostřednictvím on-line dotazníku na
adrese : http://www.kpufo.cz/codelat/cc.htm. Bydlíte-li v blízkosti, pokuste se sami provést
průzkum.
Stěžejní při zkoumání je, zda je obrazec padělek nebo ne. To se dá zjistit jen a pouze zkoumáním tkáně. Pokud by to bylo možné, je k tomu nutné odebrat 10 cm stébla s kolénkem

uprostřed - podle tohoto návodu: http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/metodika.htm
 Stránky
s
kompletním
přehledem
problematiky
viz
:
http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm
 Shromážděte další zprávy o těchto lokalitách, výstřižky z novin, poznatky z vlastní návštěvy, fotografie, atd. Děkujeme všem badatelům, kteří se na průzkumu podílejí.
 Návod a tiskopis k průzkumu : http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/navod.htm
http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/tiskopis.pdf
 Čtěte dále : http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/agro.htm
Skupina
na
Facebooku
:
"Obdivujeme
nádherné
obrazce
v
obilí"
Adresa:
http://www.facebook.com/groups/111470962736/

Čím žije naše záhadologie?

Otvíráme opět staré případy: Případ spontánní psychokineze
v obci Bohučovice. Pokud můžete sdělit něco bližšího nad informace, uvedené v literatuře, napište. Čtěte dále: Rejdák, Z.
- Drbal, K.: Perspektivy telepatie. Eminent, Praha 1995 (rozšířené vydání z r. 1970), Případ Bohučovice (1985). KPUFO Opava, http://www.kpufo.cz/wop/bohu.htm
Sháníme pro natáčení s TV Nova člověka, který dokáže psychicky ovlivňovat hod hrací kostkou či výsledky jiného generátoru náhodných čísel, případně má k tomuto fenoménu pozitivní vztah. Natáčení dokumentu se koná v přátelské a nekonfrontační atmosféře 17.8. 2015 v Praze. Prosím, napište nám
zprávu v případě, že byste se chtěli zapojit. - Žádná věda o.s.
je sdružení pro kouzlo experimentu. Vytváříme příležitosti pro
spojení vědy s estetickým zážitkem a společenskou zábavou.
http://www.zadnaveda.cz/
Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky
jsou na webu: ZAZ - http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Diskutujte na Facebooku !
KPUFO/ČsAAA na Facebooku –
Skupina KPUFO, Stránky KPUFO, ČsAAA
Česká záhadologie a ufologie, Slovenská záhadológia a ufológia,
Megality v ČR, Obrazce v obilí, Podzemní prostory v ČR
Záhady a zajímavosti, Cesty psychotroniky,
Česká psychotronika, Plzeňská záhadologie

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2015:
Čl. příspěvek 2015

Výška

korespondeční a FB členové

Řádní členové

Dobrovolný

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

od 120-999 Kč

Služby

nad 1000 Kč/rok

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.
vstup do placených sekcí ZaZ a
Cesty psychotroniky

X




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 – ČSOB,
div. Poštovní spořitelna, číslo účtu 174472622/0300 nebo složenkou s adresou příjemce:
Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.

Nové DVD
K 24. výročí vzniku
KPUFO a 25. výročí
ČsAAA bude vydáno DVD,
naplněné přednáškami a
prezentacemi, které odezněly na našich různých
akcích, dále filmy, eknihami a stovkami různých prezentací ze světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

K21
K21
Přednášky a prezentace ze setkání dne
8.11.2014
Cena 50 Kč + pošt.

Obsah
0:30:00
1:00:00
0:30:00
1:00:00
0:35:00

-

Šiška, V.: Úskalí průzkumu agrosymbolů – 30 minut
Kroupa, P.: Podstata penetrační metody zkoumání stébel z agrosymbolů – 60 minut
Wágner, K. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 1 část
Kroulík J. O Paranormální výzvě Českého klubu skeptiků – 2 část – 60 minut
Dosoudil, T.: Ďábelská znamení – 35 minut

Nové DVD (po 20 Kč + poštovné)
X212
0:50:00
0:50:00
0:50:00
0:50:00
0:50:00

Lovci
Lovci
Lovci
Lovci
Lovci

záhad Jantarová komnata ViaSat History
záhad Doly krále Šalamouda
ViaSat History
záhad Kříž jako relikvie
ViaSat History
záhad Křišťálové lebky
ViaSat History
záhad Archa úmluvy ViaSat History

X223
0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:02:00
0:02:00
0:12:00

11. září 2001 - konspirační teorie
Prima ZOOM
JFK - ztracená kulka
Nat. Geographic
Krutovládci
Vlad Drakul
Nat. Geographic
Tajemství Bible
Herodes a masakr v Betlémě ČT2
Sonda Ulysess
ViaSat History
Hubble teleskop
ViaSat History
Po stopách Golema
dokument 60. léta
CS Film

447
0:55:00
0:55:00
0:55:00
0:50:00
0:05:00

Hitlerovy nemoci
History
Hitlerovo ostrovní šílenství
obsazení britských ostrovů
History
Lovci nacistů Touvier Nat. Geographic
Nacistické samokřídlo Horten 229, rekonstrukce
TV Zoom
Norimberský proces info
ViaSat History

457
0:55:00
0:55:00
0:45:00
0:58:00

Nacistické expedice do Tibetu něm. Dok.
Odposlech německých zajatců
Všední dny Třetí říše dok. 1965
ČSSR
Válka nejen ve válce válečné týdeníky

ČT2
Nat. Geographic

Nové knihy
Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj
vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s.,
brož, 140 s. (50 Kč + pošt.)
Kučera Zacha, Milan: Archeoastronautické pověsti. Vl.
nákl. 2015, (191 Kč+ 55 pošt., bal.) pište na jesen@jesen.cz

Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE /
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY
http://www.cadpress.cz/cadpress/eshop/0/3/5/11111-Zahranicemi-fyziky-a-psychologie
Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-anovak-jan/
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