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ČsAAA

Vážení přátelé, kolegové,
Přijďte na přednášku: Milan Zacha Kučera: Zázračné
zbraně a Protektorát Čechy a Morava - Kde? Perfect
World, Americká 18, 30100 Plzeň. Kdy ? úterý 29.12.2015,
od 18:00 h. Knihy autora : Největší tajemství Třetí říše aneb
Ocelové město nacistů * Největší tajemství Třetí říše * Archeoastronautické pověsti.

Odkaz židovské mystiky - Přijďte na Procházku po
Pražském židovském městě, a já se s vámi podělím o
svůj pohled na toto krásné téma, a budu vám povídat
všechno, co vím o historické roli Židů v Praze, o Golemovi jako o symbolu, mýtu, odkazu i reálné postavě, a
řeč bude taky o hebrejštině – jazyku užívaného pro oživení Golema. čtvrtek 10.12.2015 v 18:00.
http://www.janekpsencik.cz/
Náměty k průzkumu

Kisvárdská zóna – zájemci o možnou expedici: podrobnosti:
http://www.kpufo.eu/sk/index.php/azimut-zahad/2868266
*
http://www.kpufo.eu/sk/images/uploads/2018/az/azimut_za
had_1-2012.pdf
Pište na J. Boháč, trams@volny.cz

Nový zámek u Lanškrouna – hledáme podrobnosti z historie tohoto tajemného a osudem až překvapivě pronásledovaného zámku a místa, kde stojí. Ve sklepení i ve věži se lidé
setkávají s podivnými jevy. Kdo se chce podílet na odhalení
některých záhad Zámečku, napište. Kastelánka a průvodkyně
vypátrala v archivech mnohé zajímavosti a uvítá každou spolupráci, která by byla k prospěchu věci. O místu zde, zde.

S několika přáteli pravidelně chodíme na výlety a nejčastěji
na místa s nějakou historií, legendou či historickou stavbou.
Máme blízko ke geomantii a inteligenci přírodních a silových
míst. Rádi bychom navázali kontakt s lidmi, kteří po Valašsku chodí a různá zajímavá místa znají. Stáli bychom o výměnu zkušeností a jejich obohacení. Pokud je to možné, budeme vděčni na kontakt. Ing. Mojmír Mišun, e-mail: fengsuej@seznam.cz, web: http://www.fengsuej.info

Zde - http://kpufo.cz/dokument/infbul.htm si můžete přečíst minulá sdělení.
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!
Archiv KPUFO/ČsAAA
Nové DVD (po 20 Kč + poštovné)
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Oswaldův duch
konspirace JFK
Nat. Geographic
Historické konspirace
Poslední Romanovci Nat.Geo.
Mayská apokalypsa 2012
Nat.Geo.
Noemova archa a záhada potopy světa
ČT2

Antikvariát
Knihy jednotně
–
brožované
20 Kč,
vázané 30
Kč + poštovné

Beletrie
Stoniš, M.: Léto bez návratu. Profil, Ostrava 1988, brož. 200 s.
Yongden a David-Neelová, A.: Mipam, láma s Paterou moudrostí.
Odeon, Praha 1969, váz. 310 s.
Havlasa, B.: Tiché vody. Melantrich, Praha 1931, váz. 240 s.
Coelho, P.: Zpověď poutníka. Argo, Praha 2001, váz. 175 s.
Cach, T.: Dvakrát mrtvá žena. Borgis, Praha 1991, brož. 150 s.
Petrov, I.: Než jsem se narodil … a potom. Lid. Nakl. Praha 1976, váz.
190 s.
Marshall, Henry: Mantry. Zpěvem ke klidu a míru. Roiva Music, Praha
1999, brož. 110 str.

Nové DVD
DVD K 24. výročí vzniku
KPUFO a 25. výročí
ČsAAA - naplněné přednáškami a prezentacemi,
které odezněly na našich
různých akcích, dále filmy, e-knihami a stovkami
různých prezentací ze
světa.
Cena je 100 Kč + poštovné, balné 20 Kč.
Pište na naši adresu.

Připomínáme: čl. příspěvek na rok 2016:
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

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





nad 1000 Kč/rok

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 – ČSOB,
div. Poštovní spořitelna, číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou
s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, o.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.

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