badatelských spolků
k 03.05.2018

PROBĚHLO!
Celodenní přednášková akce Co nového v záhadologii
se konala v sobotu 21. dubna 2018. Proud přednášek,
a diskusí trval od 10-15 hod. Malé dárky dostal každý
návštěvník i každý přednášející.
 Jaroslav Mareš: "Lze všechny údajně přežívající
pterosaury převést na společného jmenovatele?"
 Jiří Svoboda: „Záhady Keltů v Čechách“
 Tomáš Stěhule: „Největší pyramidální komplex
světa – Tucume (Peru)“
 Miroslav Houška: „Svatý Václav – jiný příběh“
 Jan Šindel: „Co nového ve kvantové fyzice a dopady na záhady"
Byla udělena CENA GOLEM za celoživotní badatelskou
dráhu cestovateli a spisovateli Jaroslavu Marešovi a
předáno ocenění Tomášovi Stěhule za originální a kritický přístup v jeho publikační činnosti.

PÁTREJTE
Podle článku „Les nad Kateřinkami ukrývá tajemný
pomník.“ MFD, 19.4.2018, zde, se píše o neznámém
pomníku nad Kateřinkami u Liberce, zřejmě zde N 50°48.03168', E 15°4.43267'. Zapojte se do pátrání!
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HISTORIE
V prosinci 2018 uplyne již 14 let od odchodu Zdeňka Rejdáka.
Vznikl proto návrh uspořádat malý seminář na téma – Jak vidíme
psychotroniku včera, dnes a zítra a úloha Zd. Rejdáka v tomto procesu. Nešlo by o nijakou tryznu, ale hlavně o zamyšlení nad
úlohou a vývojem psychotroniky do budoucna. Každý účastník by
vystoupil s tímto tématem. Různost pohledů by byla určitě přínosem a důvodem k bohaté diskusi. Akce by tak nebyla nijak masová,
spíše naopak, aby byl prostor pro výměnu názorů. Chcete-li se zúčastnit a vystoupit se svým referátem, přihlašte se na
sbp@kpufo.cz. Příprava si vyžádá určitý čas a tak termín ještě není
stanoven.

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

@ 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 * Materiály ke
studiu psychotroniky –
Proutkaření
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!
Časopis o vědě pro každého, kdo se chce dozvědět více
ENIOLOGIE ČLOVĚKA
http://www.eniologiecloveka.cz
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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 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

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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