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ČsAAA

Vážení přátelé, kolegové,
Přispějte na naši činnost, výška je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč výše.
Pozor ! Změnili jsme banku !!!

Akce
„Co nového v záhadologii“, Praha, 12.03.2016
V sobotu 12. 03. 2016 se uskuteční další setkání v restauraci U
Vodárny v Praze. Chcete-li se zúčastnit, oznamte svou účast
na email kpufo@atlas.cz do 29.2.2016
Program od 10-16 hod., zatím připravené přednášky :
dných
skvrn na fotografiích
ichově rukopisu
ogické aspekty megalitů
Pokud chcete vystoupit, napište.
Účast není vázaná na členství, můžete pozvat i další přátele a
známé, kteří se o záhady zajímají.

Uskutečněná akce
Výroční členská schůze FFC se uskutečnila v sobotu 30.ledna
2016 v Praze. Na programu byly přednášky a hlavně diskuse nad tématy: Milan Zacha Kučera - Archeoastronautické aspekty v Bibli * Josef Purkrt – Konspirace ! Konspirace ? * Josef Schrötter - Domy plné
záhad * Jan Šindel - Liturgická magie - magická liturgie.

Pátrejte s námi
Před druhou sv. válkou byla známa jakási dvě kruhová tělesa pod kopcem jihovýchodně od Nové Říše u Jihlavy. Podle pověsti když se pod
nimi vyspalo děvče, prý zhlouplo a zošklivělo.
Kamenné stavení se nachází u Mračova (okr. Strakonice), asi 250 m
severozápadně od středu obce, napravo od silnice do Vrbna, na jižní
straně nízkého skalnatého hřbetu. Nejde však o nic záhadného - jde o
kamennou sušárnu! Máte foto?

Nové DVD

Tvarové zářiče – Sborník přednášek ze semináře SBP a materiálů z archivu KPUFO

Průřez problémem, knihy, články z archivu, filmy.
Cena 120 Kč + poštovné 21 Kč
Pište na naši adresu

Záhady hradu Houska – mýty a skutečnosti
Celá historie záhady, včetně knih, článků z archivu,
fotogalerie a videí.
Cena 120 Kč + poštovné 21 Kč
Pište na naši adresu

Pomůžete?
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
Časopisy Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky
jsou na webu: ZAZ http://www.zahadyazajimavosti.cz
CESTY PSYCHOTRONIKY http://www.cestypsychotroniky.cz

Pokud budete číst články na ZAZ a Cesty psychotroniky, klikněte občas na podtržená slova. Je to nejšetrnější reklama, která neobtěžuje a
je nenápadná. Vám kliknutí nic neudělá, nám pomůže. Díky!

Nové knihy
Karel, Dudek: Stopa míří do Čech. Tajemství Voynichova rukopisu.
Vyd. Machart, Beroun, 2015. Brož., 145 stránek, 22 obr., rozměry 13x19 cm,
cena 249 Kč, pište na adresu:
http://www.dobredarky.cz/stopa-mii-do-cech-karel-dudek

Novák J.N.: Tunguzský meteorit – záhada na víc než jedno století – http://knihy.heureka.sk/tunguzsky-meteorit-anovak-jan/ - pište na naši adresu – 100 Kč + poštovné
Nielsen, L.: Parapsychologie. Vzdělávací kurs a rozvoj
vlastních schopností. NAVA Plzeň 1996, brož, 140 s., brož,
140 s. (- pište na naši adresu 50 Kč + pošt.)

Základním zdrojem informací jsou časopisy
Záhady a zajímavosti a Cesty psychotroniky, kde
přibývají nové články každý druhý den.
Sledujte dále : Záhady ve fotografii, a další naše weby.
Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2017
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.
X

vstup do placených sekcí ZaZ a
Cesty psychotroniky

 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 – 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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