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Objednávky ČR: TALMUD JMMANUEL od Jidáše Iškeriotského | KNIHCENTRUM.cz 

Objednávky SR: TALMUD JMMANUEL od Jidáše Iškeriotského – knihanaj.sk 

http://cz.figu.org/
mailto:info@cz.figu.org
https://www.knihcentrum.cz/talmud-jmmanuel-od-jidase-iskeriotskeho
https://www.knihanaj.sk/produkt/talmud-jmmanuel-od-jidase-iskeriotskeho/
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Zadní přebal knihy Talmud Jmmanuel 

 

 

 

Další novinky na našich webových stránkách: 
Aktualizace 17. října 

Kontakt 823 ze dne 6. října 2022 v plném znění 

Aktualizace 12. října 

Čtenářská otázka (Putin / Rusko) - duben 2007 

Čtenářská otázka - Nadsmyslno, fluidové síly - srpen 2007 

Aktualizace 2. října 

Kontakt 822 ze dne 22. září 2022 v plném znění 

Kontakt 216 z 16. března 1987 v plném znění 

Aktualizace 25. září 

Výňatek z kontaktu 822 ze dne 22. září 2022 

Aktualizace 24. září 

Kontakt 821 ze dne 15. září 2022 v plném znění 

Aktualizace 22. září 

Kontakt 820 ze dne 8. září 2022 v plném znění 

http://cz.figu.org/823-kontakt
http://cz.figu.org/vynatek-z-c-36
http://cz.figu.org/vynatek-z-c-38
http://cz.figu.org/822-kontakt
http://cz.figu.org/216-kontakt
http://cz.figu.org/822-kontakt-vynatek
http://cz.figu.org/821-kontakt
http://cz.figu.org/820-kontakt
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Aktualizace 20. září 

Aktuality č. 39 - září 2022 

Migréna, bolesti hlavy 

 

*** 

Guido Moosbrugger 

… a přece létají! 

v prodeji od 20. ledna 2022 
 

Nejsenzačnější fotky UFO na světě: Auten-
tické snímky mimozemských kosmických 

lodí, nebo geniální podvod? Po důkladných 
analýzách jsou vědci a experti na fotografie 
z NASA a U.S. Air Force (letectvo Spojených 

států amerických) přesvědčeni: Obsáhlý 
důkazní materiál švýcarské kontaktní oso-
by, »Billyho« Eduarda A. Meiera, je abso-
lutně autentický. Musíme se tedy smířit 

s tím, že UFO jsou více než jen pouhá fikce? 
Již 36 let je autor Guido Moosbrugger 

na stopě tohoto tajemného Švýcara a stal 
se sám opakovaně svědkem neobyčejných 
události v jeho okolí. Ví proto s naprostou 
jistotou: Billy má skutečně kontakty s mi-
mozemskými inteligencemi z Plejaren. Co 

se můžeme od mimozemšťanů naučit, proč 
k nám přichází právě teď a proč se o nás 
zajímají? Na tyto otázky Vám tato kniha 
podává mnoho podnětných odpovědí 

Nové přepracované a doplněné vydání (570 stran) 

 

Objednávky ČR: ...a přece létají! | KNIHCENTRUM.cz 

Objednávky SR: … a prece létají! UFO: největší výzva 20. a 21. století – knihanaj.sk 
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http://cz.figu.org/files/downloads/Aktuality%2039.pdf
http://cz.figu.org/bolesti-hlavy-migrena-morska-sul-ledvinove-kameny-rajcata
https://www.knihcentrum.cz/a-prece-letaji
https://www.knihanaj.sk/produkt/a-prece-letaji-ufo-nejvetsi-vyzva-20-a-21-stoleti/

