badatelských spolků
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Vážení přátelé, kolegové!
Akce
19. ročník konference SFINGA - Houska 20.-21.5.2017
- setkání zájemců o nevyjasněné záhady všeho druhu a průzkumy historického podzemí pořádá Fantastic Fact Club
Praha - Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v
Praze pořádá v sobotu 20. 5. 2017 od 9:30 religionistickou
konferenci: Gnose a mystická cesta k Bohu. Konference se
koná na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v aule
H109 na adrese Pacovská 350/4, Praha 4. Přednášky
http://www.kpufo.cz/dokument/ib_20170331.pdf Vstup volný.
Web:
www.htf.cuni.cz/religionistika,
email:
hermetismus@htf.cuni.cz
Mezinárodní transpersonální konference se uskuteční 28.
9. - 1. 10. 2017 v prostorech Top Hotelu v Praze. Veškeré potřebné
informace
najdete
na
webu
http://www.itcprague2017.org/cs. Sledovat novinky a přizvat
své kolegy a přátele můžete i prostřednictvím facebookové události. https://www.facebook.com/events/262649047489935/

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

DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři? – sborník článků
s kompletním rozborem
legendy a dalších příbuzných oblastí z archivu
KPUFO.
Cena 240 Kč
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Pátrejte s námi
V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s
novinkami publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři
z 13. na 14. března 1562. Na jednom je počínající bitva mezi
křesťanským a tureckým vojskem, na druhém dřevořezu je pak
reálná krajina s okrajem města a s pohořím. Draperie polární
záře se zhuštěninami a oblaky je nad krajinou a městem (Welmi diwna a y hrozná widienij a zázracy, Melantrich z Aventýna,
1562). Najdeme tyto dřevoryty?

Nový web

Navštivte nové stránky o Peru a Jižní Americe historie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš
Stěhule - http://tom-stehule.com/

Pomozte

Kdo pomůže dopracovat statistiku agrosymbolů v tabulkách
http://kpufo.cz/oblasti/agr/cc/cc_cizi/tab_vyskyt.htm ?

Kdo chce vytvářet mapy se záhadologickou tématikou, můžete zde https://www.mapotic.com/ - napište, poradíme!

Přispějte



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





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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