1/2014

(106)

KLUBU PSYCHOTRONIKY A UFO, o.s. ®
Vážení přátelé, kolegové,
Poprvé byla udělena „CENA GOLEM“
Na 16. ročníku konference SFINGA na
Housce došlo 24.5.2014 k udělení první
CENY
GOLEM,
krásného
skleněného
artefaktu, za záhadologické aktivity v roce
2013 a celoživotní činnost v této oblasti –
Vladimíru Šiškovi, vedoucímu Projektu
Záře, členu KPUFO a ČsAAA.
O akci přinesla krátkou reportáž i TV Prima
http://www.youtube.com/watch?v=qpWDEizKM4&feature=em-upload_owner. Podívejte se
i na další videa KPUFOeu.

PRŮZKUMY A BÁDÁNÍ
Pokoušíme se řešit otázky kolem kolejí na Maltě. Pokud máte v plánu v dohledné době
navštívit Maltu a italské Pompeje, ozvěte se, požádáme Vás o zkoumání určitých otázek
na místě. Děkujeme. Koho by zajímaly diskutované otázky, může se zapojit do emailové korespondence, po seznámení se s dosavadními poznatky a diskusemi na :
http://www.kpufo.cz/expedice/mal01/mal01.htm
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=28:
jak-je-to-s-maltskymi-zahadami&catid=16:nazory&Itemid=11
http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltske-kolejei&cisloclanku=2013040004, http://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=maltskekoleje-ii&cisloclanku=2013050001
a knihy Pavla Kroupy : Kameny krve a víry. Karpana Praha 2010.
EEG – došlo k prvnímu zkoumání EEG léčitelů aj. osob s paraschopnostmi.

Léto 2014 – byly prozkoumány zprávy o agrosymbolech. Sezóna byla bohužel
poznamenána blázovstvím těch, kteří nepoznají polehlé obilí po dešti a dělali zbytečný
zmatek.

AKCE A ČINNOST

Výroční schůze FFC - v sobotu
1.2.2014 od 10 hodin do cca 17
hodin v restauraci Green Club
v Tursku.
Praha
Porada
vedení
záhadologických klubů v sobotu
15.
března
2014
s přednáškami.
Výprava
badatelů
poľských
Ludwikowic
uskutečnil 25-27.4.2014.

do
se

Husitská
teologická
fakulta
uspořádala 22. března 2014
konferenci na téma: Hermetické
nauky v české společnosti, na které vystoupil s přednáškou o psychotronice také Ing.
Oldřich Válek.
16. ročník konference SFINGA na hradě Houska se konal 24.-25.5.2014
17. května 2014 se naši kolegové zúčastnili přednášky a předali dar Erichu von
Dänikenovi při jeho přednášce v Pardubicích.
UFO klub Slovensko uspořádal Phoenix 20-22.6.2014 Místo konání: Zázrivá
S občasnými výpadky se konají
skypekonference od 20-21 hod.

společné

česko-slovenské

záhadologické

ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST pořádala v sobotu dne 29.3.2014
seminář spojený s výměnou zkušeností o výchově tzv. indigových dětí.

NOVÉ VÝROČNÍ DVD

K 23. výročí vzniku
KPUFO a 24. výročí
ČsAAA bylo vydáno DVD,
naplněné přednáškami a
prezentacemi, které
odezněly na našich
různých akcích, dále
filmy, e-knihami a
stovkami různých
prezentací ze světa.
Cena je 100 Kč +
poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Navštěvujte náš web Cesty psychotroniky a Záhady a zajímavosti, původně
časopisy. Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkávání a diskuse s Vámi. Vaše redakce:
ZAZ – Záhady a zajímavosti - http://www.zahadyazajimavosti.cz a Cesty
psychotroniky - http://www.cestypsychotroniky.cz.

OCEŇTE NAŠE SNAŽENÍ A ČINNOST
•
•
•
•
•

Min. členský příspěvek je trvale 120 Kč/rok, tj. 10 Kč/měsíc ☺.
Korespondenční členové mohou přispět v jakékoli výši, a pokud jste dosud
nepřispěli, můžete tak učinit na b.ú. ČSOB 174472622/0300.
Příspěvek KPUFO je možné uhradit s příspěvkem ČsAAA (120 Kč).
Vy, co s námi trvale spolupracujete, staňte se našimi členy!
Odkazy
na
přihlášky
:
http://csaaa.eu/prihlaska.pdf
,
http://www.kpufo.cz/dokument/prih.pdf

Děkujeme!

VYŠLÉ KNIHY NAŠICH KOLEGŮ

Máme radost, že se naši kolegové aktivně podílí na vzniku nových knih – děkujeme Jitce Lenkové,
Milanu Zacha Kučerovi, Tomáši Dosoudilovi, Oldřichu Válkovi, Ondřeji Pivodovi, Karlu Wágnerovi.
Bylo by dobré, pokud máte kontakty na knihkupce, informovat je o těchto knihách, dát kontakty
na vydavatele. Situace na knižním trhu není dobrá a proto každá reklama a pomoc je dobrá.
Tomáš Dosoudil : ELIXÍRY OHNIVÉ ZKÁZY. Vydáme se po
stopách ohně, sloužícího válečným účelům v několika významných
podobách a v různých obdobích.
http://www.webareal.cz/nasevojsko/eshop/0/0/5/3976-ELIXIRYOHNIVE-ZKAZY
Oldřich Válek : ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE /
ÚVOD DO HUMANISTICKÉ PSYCHOTRONIKY
– 300 Kč + poštovné. Máte-li o knihu zájem, pište na adresu :
kpufo@atlas.cz
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19, 320 22 Plzeň – 371 121 589 * Internet: http://www.kpufo.cz * kpufo@kpufo.cz. Bankovní
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