badatelských spolků
k 23.06.2018

PROBĚHLO!
Setkání Sfinga 18. – 20.5.2018 na Hradě Houska se
vydařilo. Poděkování všem organizátorům, J. Purkrtovi,
přednášejícím a posluchačům za pěkný víkend!
FFC uspořádalo 2. – 4.6.2018 další víkendové setkání
v Mokrýšově.

PÁTREJTE!
Kolegové ze severních Čech, navažte kontakty s kolegy z
Lužice, zabývající se archeoastronomií a ochranou kamenných
památek v přírodě. http://www.goetterhand.de/ - e-mail: archaeastro@gmail.com
Ve starých knihách a článcích se uvádí citáty z Mahábháraty,
Rgvédy apod. indických textů, údajně dokazujících použití jaderných, aj. zázračných zbraní, létajících strojů, apod. V článcích a knihách jsou tyto texty nepřesně uvedené a mnohdy
záměrně zkreslené. Najděte tyto originální citáty! Texty jsou
velmi
obsáhlé,
viz:
http://www.sacredtexts.com/hin/m01/index.htm Napíšeme vám, které texty hledáme. Díky!
Pomozte s doplněním informací (GPS) a fotografií KPUFO
Ústí n. Orlicí : http://www.kpufo.cz/wuo/wuo.htm
 České Petrovice... Čertova skalka s otisky kopyt
 Lanšperk... Čertovy kameny mezi zříceninami hradů
 Litice nad Orlicí...
u obce 3 balvany s reliéfy 3
mužů * tajemná sluj
 Přívrat... tzv. Žižkův kamen, Pod Okrouhlicí, směrem k
Malému Přívratu - balvan v lese ze samých malých
kaménků jakoby slepený. Má zvláštní nápadný tvar a
sahá hluboko do země.
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NOVÉ WEBY
Navštivte stránky o Peru a Jižní Americe - historie,
archeologie, záhady, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule - http://tom-stehule.com/

Nový web publicisty Aleše Česala https://www.ales-cesal.cz/

@ E – PUBLIKACE @ ZAŠLEME E-MAILEM
Patrovský, V.: Bioterapie.
Magnetoterapie. Základy léčitelství a psychotroniky z hlediska
působení magnetického pole. (50
Kč)

P. Kalina: Ty a tvé oči. Soubor
očních cviků zaměřeným proti očním vadám, na zlepšení zraku a
rekonvalescenci po očních zákrocích. Obsahuje komplex masáží a
cviků na odstranění očních vad,
stravy apod. (50 Kč)

NOVÉ DVD

DVD * DVD * Geopatogenní zóny - podstata,
přístupy, názory, kritika
Sborník materiálů, průřez
problémem, články z archivu, videa.
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

ČTĚTE!
Došly nové časopisy Sagenhafte Zeiten 1,2,3/2018, který vede
Dänikenova dcera. Pro Vás je k dispozici ve formátu PDF, DOC, i po
stránkách v JPG. Je ho možné číst i vkládat jednotlivé články do překladače. V archivu KPUFO/ČsAAA je ho možné stáhnout po úhradě čl. příspěvku v dobrovolné výši.
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Časopis Záhady života

- tištěný měsíčník - vše, co chcete vědět o mystériích, zdraví a duši!
Internet: http://www.zahadyzivota.cz/
Kanál na YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCJTlyan3zl9hwonilJoMbg

SLEDUJTE NOVÉ WEBY
Časopis Záhady
a zajímavosti ZAZ http://www.zahad
yazajimavosti.cz –
nový článek bude
opět každý třetí
den!
Záhady ve fotografii
http://www.kpufo.
cz/oblasti/fot/

Časopis CESTY
PSYCHOTRONIKY http://www.cestyp
sychotroniky.cz
Nový článek každou
sobotu !

KPUFO Slovensko
http://www.kpufo.
eu/sk
dochází k přebudování!

Nové články příležitostně

Je faktickou kronikou badatelské činnosti - zde
si můžete přečíst minulé bulletiny

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.

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