badatelských spolků
k 17.11.2017

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, KOLEGOVÉ!
Akce „Co nového v záhadologii“ se konala v sobotu 11. listopadu 2017 v Praze. Setkání se vydařilo, proud přednášek, diskusí
trval 6 hodin.
Po krátkém úvodu na téma budoucnosti a smyslu záhadologie
byli oceněni badatelé za dlouholetou činnost:
* Jiří Svoboda, autor knih o anomáliích klimatu, a historických
záhadách
* Jiří Slouka, autor článků a přednášek na téma geologických
záhad
* Robert Nový, autor přednášek a všestranný badatel
* Jiří Keller, badatel v oblasti historických záhad. Předal ke
zpracování objevený nevydaný rukopis V. Patrovského
Poté následovaly přednášky
- Slouka, J.: Historické tragédie a anomálie v zemské kůře
- Stěhule, T.: Zmizel Hitler v Jižní Americe? Podívejme se na jeho údajné sídlo.
- Fiala, Petr: Záhady ve fotografii
- Dosoudil, Tomáš: uvedl svou další knihu „Smrt ve žluté mlze“ (Epocha)
- Zacha-Kučera, Milan: Informace o nových knihách „Pravda o Wunderwaffe“ a „Bombardovat nemocnice je normální“ (AOS Publishing)
- Drobečková, V.: Mahábhárata ve filmovém zpracování
- Šafařík, L.: Za našimi pyramidami
- Šiška, V.: Hledání pokroku v ufologii. Jsme na konci cesty?
Následovala diskuse nad problémy současné české záhadologie, do které se zapojovali kolegové z projektu Záře, z Klubu Záblesk, FFC, spisovatel Otomar Dvořák, badatelé Rudolf
Zemek, Jitka Lenková a další. Díky všem za účast a těšíme se na další, dubnovou akci!

Novembrové stretnutie v Hlohovci – 18.11.2017 - pořádá Slovenská
asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. s přednáškami: Milan
Kučera: Záhada pokladu Erika I. Pomořského * Karel Dudek: Otazníky
z kamene * Ondrej Repa: Teórie okolo Hitlera * Lukáš Pavlíček: Astrálny cestovateľ * Rudolf Thomschitz: Nechcené návštevy sivých.

Společný informační bulletin KPUFO, ČsAAA, FFC, BCS, Projektu Záře, Klubu Záblesk a SAVPJ

PÁTREJTE!
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!

NOVÝ WEB
Navštivte nové stránky badatele a
spisovatele – Tomáš Dosoudil http://www.tomas55.cz/index.htm
Navštivte stránky o Peru a Jižní
Americe - historie, archeologie, civilizace a cestování – Tomáš Stěhule http://tom-stehule.com/

! PROZKOUMEJTE !
Balvany s miskami – navštivte, chybí nám foto !
Zadní Zborovice - na mírném návrší je balvan s umělou miskou. Podle
lidových pověr voda z misky léčí bradavice a hojí nádory.
Pole - severně od obce v poloze V hráči je Čertovo kopyto (25 cm)
Sousedovice - Libětice - na západním svahu kopce Hradiště k obci Libětice je velká kamenná mísa, přirozený útvar.

Stále se uvádí, že zvíkovská věž Markomanka je jakousi obdobou
římských strážních věží na Dunaji. - Strážní věže na Limes Romanum: https://cs.wikipedia.org/wiki/Limes_Romanus, díky Vladimíru Š.

ČTĚTE!
Vanili.cz - magazín plný fantazie, byl založen v roce 2006 s
cílem vytvořit NEJLEPŠÍ SCIFI STRÁNKY a online galerii fantastických
obrázků pro fanoušky žánru science fiction a fantasy. Primárně je
náš online magazín zaměřen na nejnovější i klasické scifi filmy, filmové premiéry, recenze filmů, soutěže o ceny, sci-fi knihy, povídky,
scifi obrazy, ilustrace, fantasy obrázky a zajímavé rozhovory s celebritami.
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Časopis o vědě nejenom pro vědu a odbornost, ale i pro každého, kdo se chce dozvědět více

ENIOLOGIE ČLOVĚKA

Tištěný časopis o hmotné, energetické, informační, enioanatomické,
PSI-fenomenální a duchovní podstatě člověka a jeho jednotě s okolním světem. Vědecké, odborné, laické, inovativní a poutavé články.
Pro odborníky i zvídavé a obeznámené laiky. Dne 10.11. vychází 15.
číslo.
http://www.eniologiecloveka.cz

NOVÉ DVD
DVD * Jak to bylo s nacistickými létajícími talíři?
– sborník článků s kompletním rozborem legendy a dalších
příbuzných oblastí z archivu KPUFO.
Cena 240 Kč

SLEDUJTE WEBY
Časopis Záhady
a zajímavosti ZAZ http://www.zahad
yazajimavosti.cz –
nový článek každý
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
nové články každý
třetí den !

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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