badatelských spolků
k 30.12.2018

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!
SLEDUJTE NOVINKY!
Probíhá už plný provoz zpravodajského portálu badatelských klubů na
adrese http://kpufo.eu (má i stránku na facebooku)
Přinášíme zde již pátý měsíc každý den aktuální krátké zprávy o akcích, bádání, pátrání, upozornění na zajímavé články a diskusi.











Najdeme starý článek? - Setkání s podivnou bytostí?
Jaderné zbraně ve starověku? - Ve starých knihách a
článcích se uvádí citáty z Mahábháraty, Rgvédy apod. indických textů, údajně dokazujících použití jaderných, aj.
zázračných zbraní
UFO nad Miličínem? nejzáhadnější případ UFO nad naším územím – video!

Přijďte debatovat! pravidelné schůzky – debata o záhadách a všem kolem nich.
Aktuality – prosinec 2018 - Aktuality na našem webu
vám přináší novinky nejen ze světa záhad, ale i moderní
vědy a techniky, zkoumání vesmíru

Kdo je Oldřich Válek? - badatel a autor knih o psychotronice
Smutné výročí - 26. prosince 1978 zemřel český spisovatel, průkopník záhadologie a sci-fi, MUDr. Ludvík Souček
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Pomozte s besedou! - Kdo by mohl uspořádat besedu
na téma UFO a dalších záhad v Ostrově n.Ohří?



Akce FFC v roce 2019



Jak je to s „mimozemskými“ mumiemi v Peru? O
peruánských mumiích, hanebně zhanobených nějakými
podvodníky, bylo už napsáno mnoho.




Nahlédnutí do časopisů o záhadách - doby, kdy se
časopisy plně věnovaly jen a pouze záhadám a také je
tvořili ti, kteří záhady aktivně vyhledávali
Záhady života 12/2018 - co v nich najdete tentokrát?



Silvestrovské zprávy - Napsali o nás 😀

ČTĚTE!
Časopis o vědě pro každého, kdo se chce dozvědět více
ENIOLOGIE ČLOVĚKA
http://www.eniologiecloveka.cz

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

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

DVD * Jacques Bergier - publikace a
články z archivu.
Cena 120 Kč

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
nový článek každý
týden

Nové články příležitostně

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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