
Obsah pořadů Absolutně neuvěřitelné z archívu SV (aktualizováno 2.7.2022) – matrix.estranky.cz

Níže je uveden obsah vybraných pořadů z archívu Svobodného Vysílače CS. Začátky témat v daném pořadu jsou 
uvedeny ve formátu HH:MM:SS* - hodiny:minuty:sekundy od začátku pořadu. Pro poslech některé části pořadu 
klikněte na odkaz s příslušným datumem vysílání, na zobrazené stránce pak stiskněte tlačítko pro spuštění 
přehrávání (bílý trojúhelník vlevo vedle posuvníku) a posuňte posuvník na příslušný čas začátku zvoleného 
tématu.

U novějších pořadů je v závorce za datumem číslo pořadu, uvozené dvojkřížem (hashem), zobrazené jako odkaz - 
např. #170. Po kliknutí na tento odkaz se zobrazí video příslušného pořadu na Youtube. Bohužel, v srpnu 2019 
byla velká část archívu videí na Youtube smazána administrátory serveru Youtube. Zde je odkaz na seznam 
zbývajících funkčních videí na Youtube z původního archívu. Obnovení archivu starších videí si vzal na starost 
Janko Šarmír. Jeho archív lze nalézt zde. A zde je aktuální video archív Svobodného vysílače na Youtube se všemi
pořady. Od roku 2022 funguje také nový videoarchív SVTV.cz.

*Pozn.: Uvedené časy platí pro audio záznamy, které se dají poslechnout nebo stáhnout z archívu na Svobodném vysílači. U 
videí na Youtube je třeba někdy nějakou tu minutu ubrat - je to tam obvykle trochu sestříhané (bez písniček).

----------------------------------

2015

5.10.2015 (úvodní pořad seriálu Absolutně neuvěřitelné)

00:04:45 - Témata pořadu: Tajemství galaxie v Andromedě (M31), původ lidských bytostí, energie vyvěrající z 
galaktického jádra, fyzické a kosmické vědomí člověka, energetické změny uvnitř sluneční soustavy
00:06:30 - Jaroslav Chvátal se představuje
00:20:50 - předci pozemšťanů přišli ze souhvězdí Lyry
00:21:40 - chanellingový zdroj - Lyssa Royal
00:24:00 - chanellingové zdroje indiánů Pueblo
00:25:30 - prapůvod lidstva v galaxii M31 v souhvězdí Andromedy
00:35:50 - rozpor mezi naší Galaxií a galaxií v Andromedě, která se vyvíjela rychleji
00:39:30 - andělé (poslové)
00:41:10 - písmo (obrázkové, hieroglyfické)
00:45:00 - tři formy vědomí lidské bytosti a jejich integrace do jednoty (vnitřní sjednocení)
00:53:50 - o co jde globálnímu mocenskému systému?
00:55:30 - Velké dílo věků - plán ovládnutí lidstva, který má své kořeny ve staré Babylónii
00:56:50 - úloha a struktura Vatikánu
01:01:45 - projekt Odhalení a Corey Goode (dále zde a také na serveru Celostní vzdělávání)
01:02:50 - počátek celoplanetární revoluce v současnosti je řízen mimo tuto planetu
01:12:50 - dotaz na kataklyzma před 12 tisíci lety - okolnosti roztržení jednoty mezi fyzickým a kosmickým 
vědomím lidské bytosti, kniha Kataklyzma! profesorů Delaireho a Alana (lze zakoupit na Amazonu)
01:20:15 - Přišli jsme na Zemi dokonalí nebo již zkažení? Lidstvo jako strážce kosmické genetické knihovny
01:24:20 - stav Sluneční soustavy před Velkým kataklyzmatem
01:28:00 - důvod zničení planety Maldek mezi Marsem a Jupiterem (Velké kataklyzma před 12 tisíci lety)
01:30:00 - rozladění harmonické alikvóty při Velkém kataklyzmatu
01:31:20 - Nositelé světla (Zasévači života), světelné plazmové koule Aliance sfér
01:33:10 - hexagram na severním pólu planety Saturn
01:34:40 - dotaz na pyramidy jako komunikační prostředek
01:39:00 - Corey Goode a Aliance sfér, modré ptačí bytosti (Blue Avians), místní kupa galaxií Laniakea
01:44:10 - dotaz na strukturu globálního mocenského systému - 13 vládnoucích rodin
01:48:15 - zmizení prezidenta Putina (březen 2015) - setkal se se zástupci Aliance sfér na poloostrově Kola
01:53:00 - modré ptačí bytosti z Aliance sfér na valném shromáždění OSN v roce 2015
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12.10.2015

00:04:30 - nutnost zavedení jednotného pojmosloví v alternativních disciplínách
00:11:20 - koncept jemnohmotné energetické struktury lidského těla vycházející z učení theosofie (H.P.Blavatská 
a další)
00:13:10 - dotaz: Co je to ezoterika?
00:16:00 - pokračování výkladu o energetické struktuře lidského těla - triádní (duch, duše, osobnost) a septimální 
systém
00:20:40 - výklad pojmu "dimenze" - rozsah vnímání našich smyslů
00:23:30 - dotaz na bytosti 5. dimenze v našem světě, děti se čtyřvláknovou DNA
00:29:00 - stav rozšířeného vědomí
00:31:00 - případy explodujících lámů v Tibetu během čínské okupace (záblesk světla a láma se přenesl do 
nirvány)
00:34:00 - jak probíhá inkarnace (z pohledu theosofie)
00:37:00 - lidský duch a duše
00:38:45 - životní energie (z pohledu theosofie)
00:42:40 - životní energie při umírání, avatar smrti (biochem. látka v krvi) při odchlipování éterického těla od 
fyzického
00:46:50 - kanál propojující ducha a duši s inkarnátem na Zemi - antachkarána a sutrátma (ta je ještě rozdělená na 
nit vědomí a nit života)
00:50:00 - cirkadiální cykly (biorytmy), nit vědomí při bdění a usínání
00:54:20 - nit vědomí při patologických stavech a při užívání drog
01:04:40 - vlastní zkušenosti a zdroje informací p. Chvátala ohledně problematiky inkarnací
01:11:20 - dotaz na inkarnace a křesťanství
01:14:00 - svaté knihy versus vlastní úvahy o transcendentálních věcech
01:16:20 - látka a její vykladači
01:18:50 - Bible a globální mocenský systém
01:25:00 - úvahy založené na příčině a následku versus úvahy o účelu
01:26:50 - dotaz na tvrzení, že text Bible byl během věků změněn
01:31:40 - úpravy ve Starém zákoně (při překladech) - Hospodin vs. Elohim
01:33:50 - kronikář princ Lobhran de Saint Germain - vykládal biblická jména a jejich význam
01:34:50 - Petr Parléř (stavitel) - "parléř" nebylo příjmení, ale funkce
01:36:00 - účel symbolického, kódovaného jazyka svatých knih - knihy nesly dvojí druh informací, pro běžné lidi 
a vyvolené zasvěcence
01:37:10 - utajené informace ukryté v Shakespearových hrách, autorem textů údajně není Shakespeare, ale Francis
Bacon
01:44:20 - dotaz: "Co všechno mají na Merkelovou, že je taková povolná? To, co provádí v Evropě, je už na 
hraně."
01:46:30 - dotaz na zvláštní vůni, která se objevuje na místech jako hřbitovy, kostely, nemocnice - transformační 
změny našich těl a dévické bytosti
01:52:30 - inkarnační modely (lineární plynutí času vs. kvantová mechanika)
01:53:45 - Monroův model inkarnací
01:55:10 - model inkarnací "Val Valerian", bratři (dnes již sestry) Wachovští a film Matrix

19.10.2015

00:01:30 - názor p. Chvátala na záznam rozhovoru pana V.K. o revoluci
00:03:20 - revoluce jako přirozený prvek vývoje civilizace (re-evoluce)
00:07:00 - závažné změny v politice USA v 90. letech - rozštěpení stran na agresivní militantní složku a na 
umírněnou frakci, která je svolná k dohodě
00:10:00 - pokusy Indie o zveřejnění informací o kontaktech světových vlád s mz bytostmi, byly potlačeny a 
vyústily málem v jaderný konflikt mezi Indií a Pakistánem
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00:13:00 - světelná spirála nad Norskem během návštěvy Barracka Obamy při přebírání Nobelovy ceny, kdy se 
chtěl během svého projevu zmínit o spolupráci USA s mz civilizacemi (Projekt Odhalení)
00:17:00 - pyramida (čtyřstěn) nad Kremlem (9.12.2009 - viz také Youtube)
00:18:00 - dotaz, jaká síla brání představení mz bytostí lidstvu?
00:19:45 - mimozemské vlivy motivují nadnárodní frakce, které mají za úkol pást stádo lidské společnosti, 
generovat z ní emocionální energii, kterou tyto mz frakce používají jako potravu (viz film Matrix). Člověk není na
vrcholu potravinového řetězce a v každém těle nemusí být lidský duch.
00:25:30 - dotaz, kam teče psychická energie ze všech těch miliard lidí?
00:26:30 - dévické bytosti, které se živí pozitivní psychickou energií
00:32:35 - indický svatý muž Padmasambhava (Guru rinpočhe)
00:33:20 - dotaz na pránu a její druhy
00:36:20 - "Energie vždy následuje myšlenku" (Padmasambhava)
00:40:30 - dotaz, proč mz entity čerpají energii z lidí, když je jí v celém vesmíru spousta?
00:50:30 - dotaz na tzv. inkarnační nebo energetické pasti
00:58:40 - astronomický objev (asi) extrémně vyspělé civilizace - megastruktura u hvězdy KIC8462852 mezi 
souhvězdím Labutě a Lyry
01:01:00 - Atlantida - historie a pád supercivilizace
01:16:50 - Atlantida: Pět entit jménem Arlich Vomalites ("Hledači Moudrosti") - vrchní poradci atlantského krále, 
vědomě vstupovali do inkarnace
01:19:00 - při 3. kataklyzmatu před cca 10500 lety se vytvořilo pět migračních skupin v čele s pěti Arlich 
Vomalites
01:19:45 - 1. migrační skupina - Jižní Amerika, vedená entitou Arlich Vomalites známou jako opeřený had 
Quetzalcoatl, došli do místa známého jako Eldorado v rovníkových oblastech Brazílie
01:22:00 - 2. migrační vlna směřovala do SZ Afriky a došla až do severního Súdánu, kde ovlivnila místní kmeny, 
např. Bambara, Malinga a Dogony.
01:23:10 - 3. migrační vlna - Madrás, Indie a dále Nepál a Tibet
01:24:05 - 4. migrační vlna vedená Martenem - Biskajský záliv a oblast Evropy, kde žila civilizace Tuatha Danann
- k jednání s touto civilizací došlo v oblasti Šumavy
01:27:45 - Tuatha Danann věnovali běžencům oblast Baskijska na rozhraní jižní Francie a Španělska (Baskové) - 
Danajský dar
01:30:00 - tři velké civilizace před 100 tisíci lety - Atlantská, Lemurská a Tuatha Danann - před 55 tisíci lety byly 
intervenovány mz entitami-reptiloidy, kteří způsobily jejich rozkol a následný zánik
01:33:55 - dotaz na techniku kvantového dotyku Matrixu
01:39:50 - téma: Tajemný objekt (atlantský chrám) na dně Baltského moře v hloubce 85 metrů, objevený v roce 
2011 švédskou skupinou OceanX: 60°82'06"N 19°79'06"E
01:49:20 - dotaz na Azory a atlantský odkaz
01:52:50 - pokračování informací o chrámu na dně Baltského moře
01:57:00 - dotaz, kde přesně ležela Atlantida

26.10.2015

00:04:25 - rizika glob. bezhotovostního platebního systému
00:11:50 - projekce města na obloze v Číně
00:14:00 - Projekt Blue Beam - holografická projekce na oblohu
00:24:30 - světelná spirála na obloze nad Norskem (9.12.2009 - viz také Youtube)
00:27:40 - indické snahy o odhalení spolupráce vlád s mz entitami - novinářka Sudhra Džainová (list India Daily)
00:39:30 - setkání indického premiéra Singha s Obamou v Bílém domě a tisková konference 27.11.2009, na které 
mělo dojít ke zveřejnění informací o spolupráci vlád s mz civilizacemi
00:46:00 - varovná světelná spirála nad Norskem 9.12.2009, když Obama přebíral Nobelovu cenu míru v Oslu a 
měl prý v plánu odhalit mz spolupráci
00:48:10 - temný čtyřstěn nad Kremlem
00:56:00 - písnička Scorpions: Here I Am! (Morning Star)
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01:01:45 - důvod spolupráce mz frakcí s Indií - hrozba jaderného konfliktu mezi Indií a Pakistánem
01:07:00 - schopnost eliminace jaderných zbraní mz entitami
01:07:40 - selhání moderní britské jaderné ponorky (22.10.2010)
01:08:50 - kolaps podzemní jaderné základny v Cheyney, Wayoming, USA (2010)
01:10:10 - virus Subsnet - narušení jaderných zařízení
01:16:30 - zástupci mz ras na setkání OSN
01:18:00 - vzhled ptačích bytostí Blue Avians a odkazy na ně u indiánských kultur
01:20:45 - tajemství Rendleshamského lesa - britská letecká základna RAF Woodbridge s jadernými zbraněmi a 
její blackout způsobený mz vlivem (v prosinci 1980)
01:43:00 - dotaz na narůstající energie a výhled do roku 2016, ohledně odhalování informací o aktivitách mz entit 
a jejich spolupráci s vládami
01:47:30 - dotaz na havárii v CERNu a na ruské kosmosféry
01:51:15 - nelidští duchové v lidském těle
01:53:00 - dotaz na možnost asistence mz entit proti Iluminátům, kteří mají HAARP
01:55:30 - dotaz na drahé kameny, které slouží jako hvězdné brány a jejich vliv na zvyšování energie

2.11.2015

00:01:40 - připravované americké dokumenty (videa) o alternativních disciplínách na webu www.matrix-2001.cz 
(převzaté z TV Gaia)
00:09:10 - havárie ruského letadla na Sinaji - podezření na teroristický útok na Rusko
00:14:15 - 12 principů správného žití: 1. princip přirozené otevřenosti
00:28:00 - osobní zkušenosti J. Chvátala s agresivními a frustrovanými lidmi plnými strachu (politik, člověk na 
ulici)
00:35:10 - 2. princip imaginace - umět si představit a popsat své vize
00:49:50 - 3. princip přítomného okamžiku (Edgar Tholle)
00:53:50 - 4. princip sebedůvěry a víry ve své dílo
01:03:00 - holografický vesmír Michaela Talbota
01:14:15 - Pavel Bobek: "Veď mě dál..."
01:20:15 - 5. princip pozitivního sdílení energie, princip koherence a synergie
01:26:40 - 6. princip (magnetické) přitažlivosti - stejné přitahuje stejné
01:44:15 - 7. princip energetické čistoty a nezávislosti, nebýt pokrytec
01:55:50 - dotaz na přepólování Země, pohyb severního pólu

9.11.2015

00:14:55 - tajemné prostory a tunelový systém pod pohořím Bucegi v Rumunsku
00:30:40 - Mramorová jeskyně na Krymu
00:35:30 - Babia hora na Slovensku
00:43:20 - záhadné tunely v USA - hora Mt. Shasta (Kalifornie), tunely pod pobřežím Kalifornie - operace Kraken
(1980)

16.11.2015

00:04:30 - pokračování 12 principů zdravého bytí pro pohodový život ve zdivočelém světě
00:10:50 - Globální mocenský systém (Globální prediktor) a jeho negativní působení na lidstvo
00:50:00 - princip č. 9 - pokorné přijetí
00:59:00 - podstata globálního mocenského systému, mimozemské vlivy
01:09:00 - setkání amerických prezidentů J. Cartera a R. Reagana s mimozemskými entitami (ještě v civilním 
životě)
01:11:50 - R. Reagan mluví o reálné možnosti USA vyslat a uživit naráz 300 astronautů na oběžné dráze 
(11.6.1985)
01:16:20 - britský hacker Gary McKinnon napadl systém US armády a ukradl informace o tajných projektech 
(2002)

4

https://procproto.cz/zahady/%E2%80%9Ev-pocitacich-nasa-jsou-tajne-informace-o-ufo%E2%80%9C-tvrdi-hackeri/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-11-16-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/kdo-jsou-archoni-117
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mezikontinentalni-podzemni-tunely-1-9012
http://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/rumunsko-mimozemska-zakladna-uvnitr-pohori-bucegi-817
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-11-09-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.suenee.cz/jsme-uzavreni-v-pocitacove-simulaci-mimozemstanu-3-dil/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-videa
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-11-02-j-chvatal-absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/usaf-kontra-e-t-tajemstvi-rendleshamskeho-lesa-tajuplny-kod-1-7447
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-1-10285
https://www.matrix-2001.cz/clanek/co-se-stalo-28-rijna-2010-na-americke-raketove-zakladne-fe-warren-1-5682
https://tn.nova.cz/clanek/zpravy/zahranici/nebzepeci-jaderna-ponorka-najela-na-melcinu.html


23.11.2015 - Témata pořadu: Tajný letecký program USA

00:09:00 - elektrogravitační pohon plavidel od T.T. Browna z roku 1957
00:11:20 - bombardér B2 z roku 1989, který měl využívat elektrogravitační pohon
00:23:30 - "stealth" technologie bombardéru B2, díky speciálnímu povrchu pláště letadla (RAM-Radar 
Absorption Material)
00:25:50 - tajný projekt GRASP (Gravity Research for Advanced Space Propulsion) firmy Boeing, vývoj 
pokročilé technologie elektrogravitačního pohonu letadel
00:28:30 - Otis Carr a jeho patent elektrogravitavitačního pohonu z roku 1959
00:33:15 - zmínka Pavla Hlávky o Lifteru, což je balzový model vznášedla na elektrostatickém principu 
(asymetrický kondenzátor nabitý vysokým napětím)
00:34:05 - elektrogravitační pohon u letounu F-35
00:41:45 - odtajnění technologií u letounů Lockheed SR-71 Blackbird a F-117, za účelem odvedení pozornosti od 
více sofistikovaných utajených technologií
00:48:00 - soukromý kosmický letoun SpaceShipOne, který vyhrál v roce 2004 cenu v soutěži Ansari X Prize.
00:53:40 - tajný projekt Aurora (plavidlo SR-75)
00:54:45 - testovací oblast Groom Lake v nevadské poušti, Area 51 a S-4
00:59:45 - Edgar Fouche, kryptologický expert u Air Force a jeho informace o projektu Aurora (kniha Alien 
Rapture)
01:02:20 - letoun SR-75 s rychlostí 5 machů jako nosič objektu SR-74, který může na orbitální dráze dosahovat až
18 machů
01:09:45 - nadzvukový letecký motor Scramjet (Supersonic-Combusting Ramjet)
01:21:45 - trojúhelníkový letoun TR-3B Astra
01:26:50 - exotický pohon letounu TR-3B, který pomocí aktivního disrupčního magnetického pole odstiňuje 
gravitaci
01:31:40 - incident s plavidlem TR-3B v Belgii v roce 1990
01:36:45 - přistání TR-3B na kopci poblíž Plzně v roce 1990
01:37:35 - tichý provoz pohonu plavidla TR-3B umožňuje bezhlučnou levitaci
01:45:30 - tajné projekty jako Aurora a další jako zástěrka existence mnohem sofistikovanějších projektů (podle 
informací od Edwarda Snowdena)

30.11.2015

00:08:00 - O křesťanství a náboženství
00:31:00 - jaký význam má slovo křesťan (odkud se vzalo?)
00:55:50 - dotaz na chanellingový zdroj Amenti (text 1. dílu)
01:01:00 - Anunnaki (Nefilim a Elohim)
01:04:20 - Argentum astrum, zmíněna rasa Animus - kosmická umělá inteligence (Tvůrci křídel - Wingmakers)
01:06:30 - vysvětlení pojmu "dimenze"
01:08:25 - Univerzální knihovna všehomíra - Akáša (kronika všeho vědění)
01:13:00 - Dioklecián a rozkvět křesťanství po jeho smrti, Nikajský koncil
01:18:50 - Ježíš možná ukřižování přežil a žena Piláta Pontského patřila mezi Esejce
01:32:15 - proslov pana Chvátala k aktuálnímu dění ve světě (Blízký východ)
01:37:55 - podprostorové otřesy způsobené interakcí mezi naší Galaxií a galaxií M31 v Andromedě
01:40:00 - civilizace Blue Avians a jejich sféry (Aliance sfér)
01:44:00 - Rudý avatar (hnědý trpaslík) - binární hvězdný souputník našeho Slunce
01:49:10 - zvyšování energií ve sluneční soustavě a jejich regulace Aliancí sfér (disharmonické vyzařování, 
pocházející z kataklyzmatu před 12 tisíci lety)
01:52:30 - pomoc Anunnakiů při odstraňování radioaktivity po havárii ve Fukušimě
01:58:45 - chtějí nám Blue Avians pomoci aktivovat DNA?
02:01:30 - názor technika na odstraňování radioaktivity a jejích následků pomocí elektrických výbojů
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-1-10285
https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/galaxie-m31-v-andromede-je-mensi-a-vznikla-srazkou-dvou-hvezdnych-ostrovu.html
http://wingmakers.sweb.cz/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/31-5-2-6-2019-iniciace-esence-argentum-astrum-11063
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/odhaleni-prastareho-tajemstvi-bytosti-anunnaki-370
http://marta-l2.wbs.cz/tajemstviamenti1.pdf
https://www.suenee.cz/tajemstvi-amenti/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-11-30-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.idnes.cz/technet/internet/unik-informaci-z-nsa-ma-na-svedomi-edward-snowden.A130609_212955_sw_internet_brm
http://www.projektzare.cz/belgicke-ufo-4/aktualne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/dr-richard-boylan-pravda-za-oponou-10198
http://www.astrolife.cz/?p=6172
https://www.idnes.cz/technet/technika/letadla-s-novym-pohonem-budou-petkrat-rychlejsi-nez-zvuk.A070115_171851_tec_vesmir_kuz
https://www.amazon.de/Alien-Rapture-English-Rothschild-Fouch%C3%A9-ebook/dp/B008K4XVE0/ref=sr_1_1?keywords=Alien+Rapture&qid=1563387259&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.de/Alien-Rapture-English-Rothschild-Fouch%C3%A9-ebook/dp/B008K4XVE0/ref=sr_1_1?keywords=Alien+Rapture&qid=1563387259&s=gateway&sr=8-1
https://youtu.be/Bfy_ZpDKNgQ
https://magazin.aktualne.cz/pul-milionu-lidi-planuje-vniknout-do-strezene-oblasti-51-cht/r~0d5eaacca6fe11e993a6ac1f6b220ee8/
https://www.e15.cz/magazin/vesmirna-turistika-je-stale-zatim-v-plenkach-1052964
https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/spaceshipone-otevrel-cestu-do-vesmiru.html
https://www.armadninoviny.cz/scramble-magazine-legendarni-stealth-bombardery-f-117-nighthawk-v-syrii.html
http://cena-dekana.fd.cvut.cz/prezentace/5_rocnik/novotny/prace.pdf
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/predrazeny-zazrak-f-35/r~f552e83e5f3311e88ac10cc47ab5f122/
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/lifter-levitujici-kondenzator.html
https://patents.google.com/patent/US2912244
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2016/05/29/otis-carr-a-jeho-letajici-talir/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-co-stoji-za-odvolanim-americkeho-ministra-zahranici-mattise-tajemny-nastupce-patrick-shanahan-ufo-a-antigravitacni-mysterium-byl-uskutecnen-dulezity-krok-k-odhaleni-10842
https://www.matrix-2001.cz/clanek/dr-richard-boylan-pravda-za-oponou-10198
https://www.securitymagazin.cz/security/video-nejvyspelejsi-strategicky-bombarder-sveta-b2-1404048548.html
https://vyvoj.hw.cz/teorie-a-praxe/dokumentace/lifter-levitujici-kondenzator.html
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-11-23-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


7.12.2015 (téma: Médium Maria Or  s  i  ć  )

00:04:50 - propojení Saudské Arábie a Antarktidy
00:07:15 - záhadná událost ve městě Mekka - plazmický výboj udeřil do jeřábu v souvislosti s nálezem prastaré 
podzemní technologie při rekonstrukčních pracích pod Velkou mešitou (12.9.2015). Zahynulo při tom kolem sta 
lidí. Technologie byla nazvána Archa Gabrielova (obdobně jako Archa úmluvy, která údajně také metala blesky).
00:18:20 - jasnovidka Maria Or  s  i  ć   (médium a kontaktérka), viz také články na Exopolitika.cz (1. a 2. díl)
00:23:30 - Agarťané se často představují jako zástupci mz civilizace (dokázali takto mystifikovat i George 
Adamského)
00:28:50 - poskytnutí torzní fyziky nacistickému Německu ze strany Agarťanů ve 20. letech 20. stol. - plavidlo 
RFZ (Rundflugzeug - kulatý létající stroj)
00:40:00 - 82 indicií, že Maria Orsić existovala
01:02:50 - profesor Winfried Otto Schumann z univerzity v Mnichově potvrdil, že se Maria Orsić zasloužila o 
vývoj diskových letounů
01:06:40 - letec Charles Lindbergh potvrdil mimořádné schopnosti Marie Orsić
01:08:00 - korespondence mezi M. Orsić a Evou Peronovou
01:23:00 - Stalin chtěl Marii Orsić přetáhnout do SSSR
01:26:30 - projekt Paperclip (přesun německých vědců do USA po skončení 2. světové války)
01:29:15 - Maria Orsić a Nikola Tesla
01:34:30 - výslechy Hanse Kammlera, který v Německu řídil vývoj tajných zbraní "V", a který se zmiňoval o M. 
Orsić
01:36:30 - tajemná instalace (výzkumné zařízení) v Sovích horách v Polsku ("Mucholapka")
01:54:30 - názor p. Chvátala na aktuální dění v Sýrii

14.12.2015

00:08:45 - informace o chystané konferenci J. Chvátala ve Veletově u Kolína (12.-14.2.2016) na téma tajných 
kosmických programů a sdílení dat s Blue Avians (modré ptačí bytosti z Aliance Sfér)
00:12:15 - pozoruhodný případ Petera Khouryho (australský novinář), o kterém píše J. Chvátal ve své knize 
"Rezonance 2022: Tekuté světlo" - nalezený vlas (chlup) mimozemšťanky podrobený biologické analýze, zjištěna 
mz DNA s neobvyklým genomem
00:19:45 - případ pozorování světelné koule J. Chvátalem v dětství v lese
00:30:30 - pokračování případu Petera Khouryho (mz jehla v uchu a ztráta vědomí v roce 1988)
00:38:50 - další incident u případu P. Khouryho (dvě mz ženy na posteli v roce 1992)
00:56:30 - analýza DNA vlasu (chlupu), který v roce 1992 získal P. Khoury velice neobvyklým způsobem od 
jedné z mz žen
01:04:20 - mumie z čínské pouště Taklamakan v Tarimské pánvi (Tarim Basin), které disponovaly blond vlasy
01:10:30 - objevy starověkých měst v poušti Taklamakan
01:12:00 - objev starověkého města Loulan v poušti Taklamakan ("předpolí, kde se vcházelo do hlubin Země")
01:13:00 - "Hrobka U potoka" asi 180 km od města Loulan - mumie odhadovaného stáří až 60 tisíc let
01:25:30 - dotaz na zimní slunovrat a silná energetická místa na Vyšehradě, infrazvukové záření na energetických 
místech po zarovnání nebeských těles
01:33:00 - přehled energetických míst v České Republice

21.12.2015 (Energetická místa)

00:12:30 - informační zdroje J. Chvátala
00:17:15 - způsoby osvojování informací a kurz zlatého lvího rouna
00:29:00 - energetická struktura národa a propojení s biologickým organismem a fyzickým vědomím
00:36:30 - demiurg národa (srdce kolektivního vědomí)
00:40:45 - ustanovení českého a slovenského národa 1273 let př.n.l. okultním manévrem entity Thovt (Enoch)-
Thutmose III.-Achnaton
00:43:00 - tyto dva národy jako produkt karmické fůze demiurgů 3 civilizací - Atlantské, Staroegyptské a 
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/a-je-to-tady-medium-maria-orsic-nikola-tesla-mimozemske-spojeni-plameny-aldebaranu-cast-prvni-dlouho-ocekavana-audioprednaska-jaroslava-chvatala-prave-vysla-nakupujte-v-nasem-obchode-8487
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-12-07-j-chvatal-medium-maria-orsic/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-12-21-j-chvatal_energeticka-mista_1-cast/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/rezonance-2022-tekute-svetlo-12-7095
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-1-10285
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-12-14-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://matrix.estranky.cz/clanky/tajne-archivy/tajemny-general-kammler.html
https://enigmaplus.cz/operace-paperclip-nacisticti-vedci-ve-sluzbach-usa/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/nacistickce-ufo-skryte-znaky-ctvrte-rise-odhaleni-od-protinozcu-1-10510
https://www.matrix-2001.cz/clanek/obycejny-letecky-model-zpusobil-v-nekterych-nemeckych-mediich-tezko-uveritelny-skandal-ale-je-toho-mnohem-vice-1-10597
https://www.matrix-2001.cz/clanek/obycejny-letecky-model-zpusobil-v-nekterych-nemeckych-mediich-tezko-uveritelny-skandal-ale-je-toho-mnohem-vice-1-10597
https://www.exopolitika.cz/maria-orsic-kontakterka-popisuje-aldebaran-postoj-udajne-dobrotive-vetve-anunnaki-k-puvodu-pozemstanu-a-nazor-na-pozemska-nabozenstvi-2-2/5447
https://www.exopolitika.cz/maria-orsic-zena-ktera-zorganizovala-a-nechala-postavit-prvni-letaci-talir-na-zemi-v-novodobych-dejinach-spolecnosti-vril-a-thule-1-2/5409
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2015/12/26/kdo-byla-maria-orsic/
http://extrastory.cz/tajemna-gabrielova-archa-rusko-ziskalo-od-saudu-starovekou-apokalyptickou-zbran.html


Tibetsko-Nepálské
00:44:15 - za časů Thutmose III. dostali Baltean a Skylia za úkol provést tento iniciační rituál
00:45:45 - symbol Českého lva
00:49:00 - místo na Slovensku u obce Bojnice (nedaleko Prievidze), kde Baltean ustanovil iniciační místo (GPS: 
48°47'36"N 18°34'10"E) - "A toto je ta zem, kde pravda skrze slovo bude proudit ven"
00:55:00 - místo v Praze - Libušín (nedaleko Kaple Sv. Jiří) - 50°09'44"N 14°01'19"E
00:56:30 - proces implementace energo-informačních zdrojů - "Studnice poznání" (12 v Česku a 12 na Slovensku)
01:11:30 - dotaz na energo-informační propojení při narození v cizině
01:14:45 - inkarnační buňka (místo zrození)
01:29:20 - synchronizační centra na Moravě
01:45:00 - první energetická studnice "Athorr" - Vyšehrad, Praha
01:50:00 - demiurg Českého národa - Hrubá Skála, Český Ráj (průměr asi 180 m) - 50°33'05"N 15°11'30"E. 
Místo se nazývá "Sahara", Dračí skály.
01:53:00 - meditační bod a nabíjecí zóna na Vyšehradě
01:57:10 - archandělka Michaela - ochrana Českého národa před negativní osudovostí

28.12.2015

00:08:15 - případ Petera Khouryho (2. část)
00:15:00 - mumie z čínské pouště Taklamakan
00:19:15 - unikátní archeologické nálezy po starobylé civilizaci u Kolína
00:24:50 - dominantní civilizace na Zemi před cca 60 tisíci lety
00:35:00 - mumie z čínské pouště Taklamakan (pokrač.)
00:39:00 - rozbor DNA u vzorků blond vlasů (chlupů) mz ženy u případu Petera Khouryho a možná souvislost s 
nálezy mumií v poušti Taklamakan
00:41:00 - civilizace Tuatha Danann jako spojující článek mezi evropskou a asijskou civilizací
00:51:20 - spis Lebor Gabála Érenn (kniha o invazi) nalezený v Irsku je jediným dochovaným písemným 
důkazem o existenci národa Tuatha Dé Danann (11. stol.)
01:04:45 - dotaz, zda se neuzavře kruh života při návštěvě inkarnační buňky
01:07:30 - energetické studnice v Čechách a na Slovensku (pokrač.)
01:10:40 - 2. energ. studnice "Adea" - 2 km severně od obce Ostroměř u Jičína (GPS přibližně 50°90'00"N 
15°75'00"E) - vyzařování tmavě zelené, srdeční čakra
01:18:10 - 3. studnice "Asela" - uprostřed obce Mikuleč u Svitav - vyzařuje ve světle oranžovém spektru, 
ovlivňuje slezinu a pohlavní orgány, obsahuje informace o historii země České a o historii celého území
01:21:10 - 4. studnice "Dira" - sz od Šumperka na kótě 608, vyzařuje tyrkys, spojena s 8. čakrou ("Jitřní hvězda"),
endokrynní systém
01:37:00 - dotaz na to, co se děje s člověkem, pokud žije v místě energ. studnice a co znamená, že je studnice 
"nainstalovaná" v určité hloubce
01:40:50 - dotaz na možnost rušení vyzařování studnic elektromag. smogem
01:45:15 - zmínka o paní, co běhala v Českém Ráji po Sahaře a hledala demiurga ("dědečka pod jedlí")
01:47:45 - stručně o aktuálním útoku na energ. studnice, provedeným globálním moc. systémem (bude rozvedeno 
v dalším díle pořadu)

-------------------------------------------------------
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http://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-ceske/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lebor_Gab%C3%A1la_%C3%89renn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuatha_D%C3%A9_Danann
https://www.matrix-2001.cz/clanek/rezonance-2022-tekute-svetlo-12-7095
https://theozfiles.blogspot.com/2017/07/peter-khoury-and-hair-of-alien-25th.html
https://www.svobodny-vysilac.cz/2015-12-28-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://athorr2.webnode.cz/archandelka-michaela-a-jeji-spiritualni-mise/
https://mapy.cz/zakladni?x=15.1940967&y=50.5522240&z=15&source=coor&id=15.191666666666666%2C50.55138888888889
https://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-ceske/
http://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-ceske/
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0401996&y=50.1662737&z=12&source=coor&id=14.021944444444445%2C50.16222222222222
https://mapy.cz/zakladni?x=18.5848886&y=48.7832005&z=13&source=coor&id=18.569444444444443%2C48.79333333333333


2016

4.1.2016

00:02:00 - diskuze o Silvestrovském pořadu s J. Chvátalem a o výhledu do roku 2016
00:05:10 - diskuze o útoku na matriční síť (energ. studnice), které provedl globální moc. systém pomocí 
ultrafotonových zbraní (ve dnech 10.-25.12.2015)
00:11:00 - reakce Blue Avians na útok na matriční síť - zvýšení ochrany této geoenergetické sítě
00:13:30 - prudké bouře v USA a GB a prudké výkyvy teploty jako reakce na aktivitu Blue Avians ohledně 
zvyšování ochrany geoenergetické sítě (zásah do energoinformačního pole)
00:20:50 - dotaz, zda je efektivní pouze pobývat v energetickém sloupci studnice, bez předchozí meditace
00:23:00 - 5. studnice "Bethea" - na dolním konci přehrady Šance v Beskydech - 100 m sz od středu hráze: 
49°30'44"N 18°24'44"E, stříbrná barva, komunikace se 7. čakrou a podvěskem mozkovým, bližší info na 
athorr2.webnode.cz
00:31:20 - vibračně energetické zrcadlo - 2 zrcadla (jinové a jangové), naším zrcadlem je národ na ostrově Bali - 
balinéský národ (jinové zrcadlo)
00:36:20 - Čintamáni (Kintamani) - místo na Bali, etymologická shoda s českým národem
00:37:50 - 2. zrcadlo českého národa - v incké oblasti v Peru (jangové zrcadlo)
00:40:45 - pokračování informací o 5. studnici - propojení s iniciačním dómem pod horou Kailás v Tibetu
00:55:30 - dotaz na povídku K. Čapka "Čintamáni a ptáci"
01:00:30 - názor, že když člověk jedná podle srdce, nemusí nikam chodit a vše k němu přijde samo
01:08:50 - pohled na vztah se Zemí jako vztah k milence (ne k matce)
01:11:00 - teorie, že hora Kailás ležela v době před Velkým kataklyzmatem na severním pólu
01:13:20 - teorie o posvátné a bájné hoře Méru, která se měla nacházet poblíž severního pólu a měla sloužit jako 
interstelární datový vysílač a o jejím propojení s horou Kailás, jakožto datovým retranslátorem
01:20:50 - pyramidy ve světě, které objevil a naskicoval Ernst Muldašev
01:29:30 - dotaz na pyramidy u Znojma, na Gabrielovu archu a na problém s nalezením informací o energ. 
studnicích na Internetu
01:34:00 - dotaz na objev pravděpodobně gigantické technologie u hvězdy v souhvězdí Lyry (viz také záznam 
pořadu AN z 19.10.2015), souhvězdí Lyry jako kolébka lidského druhu

11.1.2016

00:03:50 - Hermovo paradigma a parazitické entity
00:12:40 - nález dvou rohatých lebek nelidských bytostí v kufru po nacistech společnosti Ahnenerbe v Adigejské 
republice Ruské federace
00:27:50 - zmínka Pepy z Plzně o ruských oficírech, kteří kdysi vyprávěli o osobách vylézajících z nor a 
požírajících hospodářská zvířata na Kavkaze
00:29:40 - prosba posluchače o rozvedení tématu o tajné nacistické společnosti Ahnenerbe
00:37:15 - fakta o společnosti Ahnenerbe
01:12:30 - záhadný případ Petera Khouryho (pokračování)
01:35:15 - energetická studnice č. 6 - Aleára (Šumava)
01:47:50 - energetická studnice č. 7 - Rámon (Petrov v Brně)
01:52:30 - dotaz na energ. místa v Rakousku
01:56:40 - dotaz na energ. místo u Trenčianskych Teplic

18.1.2016

00:05:50 - studnice č. 6 - Aleára (pokračování)
00:16:00 - dotaz, jak je to s energetickým ukotvením občanů s českými a slovenskými předky, kteří se narodili v 
USA?
00:35:50 - dotaz, jak se vyvíjelo kolektivní vědomí národů
00:40:30 - je USA jeden národ nebo snůška národů?
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https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-01-18-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-01-11-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
http://www.svobodny-vysilac.cz/2015-10-19-j-chvatal_naprosto-neuveritelne/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archa_gabrielova
http://www.zahadyazajimavosti.cz/index.php/2016/12/05/kdo-je-to-ernst-muldasev/
https://www.suenee.cz/pyramidy-atlantanu-neboli-zapomenute-lekce-historie-preklad-videa-10-dil/
https://www.cez-okno.net/clanok/zahady-hory-kailas-ii
https://www.poltikovicovi.com/inspirace-zeme/posvatna-hora-kailas/
https://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-ceske/
https://mapy.cz/zakladni?x=18.4210735&y=49.4962673&z=14&source=coor&id=18.41222222222222%2C49.51222222222222
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-01-04-j-chvatal-absolutne-neuveritelne/


00:47:00 - jak je to s demiurgem národů, které byly nuceny v historii opustit své území
00:53:45 - zákon ekonomie v přírodě, která funguje na základě spolupráce (na rozdíl od lidí)
01:07:00 - dotaz, jak je to s Anunnaki Elohim a Nefilim v souvislosti s tvrzením Davida Wilcocka, že obojí jsou 
velice negativní bytosti
01:10:30 - diskuze posluchačů o principech konkurence a spolupráce
01:49:45 - studnice č. 6 - Aleára (dokončení)
01:51:10 - studnice č. 7 - Rámon (dokončení)
01:57:40 - studnice č. 8 - Átum (Perná jižně od Dolních Věstonic)

25.1.2016

00:11:00 - studnice č. 9 - Chesmet (u jeskyně Balcarka u Brna)
00:15:20 - cirkadiádní cyklus planety Země
00:22:20 - pokračování studnice Chesmet
00:26:00 - energetická struktura zemského jádra, planetární prána
00:31:55 - dotaz na studnici na Petrově v Brně, zda nemá negativní vliv poloha studnice v katedrále
00:35:50 - dotazy zda jsou energ. studnice přírodní nebo umělé a zda fungují pouze pro daný národ, na jehož 
území se nacházejí
00:39:30 - dotaz na sdružení Bohemian Grove (Český lesík) v Kalifornii
00:50:45 - studnice č. 10 - Amon (u Kladna)
00:56:45 - info o seminářích J. Chvátala ve škole Zlatého lvího rouna ve Veletově u Kolína, kde se adepti 
podrobně seznámí s informacemi nejen o energ. studnicích.
01:00:00 - studnice č. 11 - Hraka (SZ od Teplic, nedaleko obce Mikulov, kopec Bouřňák)
01:17:00 - studnice č. 12 - Achola (Jihlava, katedrála Sv. Jakuba, starý dub)
01:29:40 - dotaz na archandělku Michaelu, která žije v Moravskoslezském kraji
01:35:10 - studnice na Slovensku č. 1 - Aseara (hrad Devín u Bratislavy)
01:39:40 - dotaz na lokalitu Dúbravská hlavice u Bratislavy
01:43:15 - studnice na Slovensku č. 2 - Adea (jižně od města Snina v lokalitě Vihorlatu)
01:44:00 - upřesnění GPS u 4. studnice v Česku

1.2.2016

00:04:00 - nová série seriálu Akta X (2016) odhaluje nejnovější tajné vesmírné technologie
00:08:40 - třídílná série Childhood's End - zfilmování knihy A.C.Clarka jménem "Konec dětství" se zajímavým 
podtextem vzestupu lidstva na vyšší úroveň
00:12:20 - zmínka o speciálním vydání pořadu Abs. neuvěřitelné jménem Paralaxa (Přiblížení)
00:15:20 - studnice na Slovensku č. 2 - Adea (pokrač.)
00:22:30 - demiurg slovenského národa - Turčianská Zahrádka, Blatnická dolina - 48°53'29''N 18°58'30''E
00:30:10 - studnice na Slovensku č. 3 - Asela - Klenovský vepor, městečko Tisovec - 48°40'58''N 19°46'30''E
00:37:55 - studnice na Slovensku č. 4 - Dira - "Vyšehrad" severně od Prievidzy - magneto-gravitační anomálie - 
meditační zóna: 48°52'37''N 18°41'41''E, nabíjecí zóna: 48°52'16''N 18°41'47''E
01:32:45 - dotaz - podle čeho jsou pojmenovány energetické studnice?
01:37:15 - dotaz na virus Zika
01:43:15 - téma "Paradigma svobodné vůle člověka"
01:47:40 - 15 moudrých tezí
02:01:15 - dotaz na kruhy v obilí
02:05:15 - plazmické bytosti a poškození Slunce, kniha Dvě třetiny (Two Thirds na Amazonu) o historii Galaxie
02:11:40 - prastará nauka o principech sil světla a tmy v dílech spisovatelů Lovecrafta, Tolkiena a dalších, brány 
Abyssu
02:24:00 - brány inkarnace, přes které se inkarnují bytosti sil světla a tmy
02:31:30 - dotaz na indigové děti
02:43:30 - pokračování tématu o silách světla a tmy, rovnodennost bohů
02:45:50 - vznik Internacionály v roce 1888 (Poslední bitva vzplála...)
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/antarktida-v-mytech-predstavach-a-skutecnosti-2-9592
https://www.amazon.de/Two-Thirds-History-David-P-Myers/dp/1898541019?language=cs_CZ
https://mapy.cz/zakladni?x=18.6887982&y=48.8691316&z=14&source=coor&id=18.69638888888889%2C48.87111111111111
https://mapy.cz/zakladni?x=18.6859836&y=48.8791706&z=13&source=coor&id=18.69472222222222%2C48.87694444444445
https://mapy.cz/zakladni?x=19.8196695&y=48.7386460&z=11&source=coor&id=19.775%2C48.68277777777777
https://mapy.cz/zakladni?x=18.9776447&y=48.8965981&z=12&source=coor&id=18.974999999999998%2C48.89138888888889
http://www.csfd.cz/film/60764-childhood-s-end/prehled/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-02-01-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-ceske/
https://athorr2.webnode.cz/energeticke-studnice-zeme-slovenske/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-01-25-j-chvatal-absolutne-neuveritelne/


02:49:00 - pád Tunguzského meteoritu z pohledu symbolického, měl ukázat oblast, skrze kterou začnou proudit 
polaritní síly v následujících letech.

8.2.2016

00:04:55 - webové stránky fanoušků pořadu Absolutně neuvěřitelné (www.athorr2.webnode.cz), kde jsou 
souřadnice energ. studnic v ČR a SR
00:06:55 - nový díl pořadu Disclosure na Gaia TV - odhalení, že informace od Z. Sitchina jsou z velké části 
falzum
00:13:15 - info o viru Zika
00:36:00 - studnice na Slovensku (pokrač.) - Ramon, Atum, atd.
00:42:15 - informace, které jsou uložené ve studnici Atum, o minerálech Nového věku a rozdělení minerálů do 
kategorií podle jejich vývojového stupně
00:57:50 - studnice č. 9 - Chesmet u hory Lubená (Blatnická dolina)
01:04:50 - studnice č. 10 - Amon (Sitno)
01:28:00 - Nikola Tesla a Maria Orsić - zajímavé spojitosti mezi těmito dvěma osobnostmi
01:55:00 - dotaz na konferenci ve Veletově u Kolína (18.-20.3.2016) - ohledně Gabrielovy Archy

13.2.2016 - Konference Anunnaki ve Veletově u Kolína

00:00:00 - popis stavby těla ptačích bytostí (Blue Avians)
00:17:10 - emocionální charakteristiky ptačích bytostí
00:19:10 - čím větší duchovní vyspělost, tím méně emocí a naopak. Ptačí bytosti používají k vyjádření emocí 
pohybu prstů. Chybí jim obličejová mimika.
00:25:40 - dotaz, zda ptačím bytostem náleží jistá správcovská role, když jsou procentuálně nejrozšířenějším 
druhem v Galaxii
00:28:30 - symbolika okřídlených bytostí v pozemských mýtech, 3 základní skupiny ras v Galaxii (drakoniáni a 
reptiliáni, ptačí formy, savčí humanoidní formy entit)
00:37:15 - přestávka
00:49:55 - dotaz, jak do uvedeného přehledu ras zapadají insektoidní bytosti
00:51:20 - pavoučí civilizace, zmínka o Dr. J. P. Farrellovi a jeho publikaci "Giganti, DNA a pavoučí inteligence"
00:56:55 - mentální charakteristiky ptačích inteligencí
01:00:30 - agresivní ptačí entity ve 3. dimenzi
01:03:45 - my jako lidstvo bychom v této Galaxii neměli být. Pocházíme z 5. dimenze galaxie v Andromedě, kde 
jsme byli jako andělské bytosti.
01:12:30 - dotaz na třetí mozek, který by se měl u lidí v současnosti vyvíjet
01:21:55 - dotaz na změnu Schumanovy frekvence
01:25:20 - dotaz, na jaké technologické úrovni jsou ty agresivní ptačí entity ve 3. dimenzi?
01:27:00 - dotaz na sudé a liché dimenze a úroveň bytostí a zákony v těchto dimenzích, změna chování bytostí při 
přestupu mezi dimenzemi
01:31:30 - původ bytostí Blue Avians
01:34:55 - vysvětlení pojmu dimenze na vtipných příkladech
01:39:20 - diskuze o dvou názorových proudech ve věci lidského bytí - vývoj člověka je konečný s nirvánou na 
konci (rozplynutí duše) nebo je vývoj nekonečný
01:46:20 - diskuze o různých typech lidí podle inklinace k prostředí (město, příroda, hory, rovina, atd.)
01:51:45 - taxonomie druhů ptačích bytostí (Avians)
02:20:00 - přestávka
02:24:00 - diskuze o politice
02:30:00 - Archa Gabrielova a její převoz do Antarktidy na lodi ruského námořnictva
02:40:30 - objev Archy Gabrielovy při rekonstrukci Velké mešity v Mekce v září 2015 a události, které 
následovaly
02:47:50 - proč byl do případu Archy Gabrielovy zainteresován ruský patriarcha Kyril?
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusky-patriarcha-kirill-byl-v-antarktide-podival-se-do-kostela-i-mezi-tucnaky_201602190443_sbartosova
https://g.cz/dalsi-bizarni-ruska-lez-tentokrat-o-tajemne-islamske-zbrani/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archa_gabrielova
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#blue_avians
https://www.amazon.com/kindle-dbs/entity/author/B001KCNKF4
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#blue_avians
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#anunaki
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-02-13-j-chvatal_konference-anunnaki/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archa_gabrielova
https://www.jaks.sk/sk/miesta/Energeticke-studnice-levieho-runa-Slovensko_2496
https://athorr2.webnode.cz/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-02-08-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


15.2.2016

00:01:15 - zhodnocení poslední konference ve Veletově u Kolína
00:11:30 - studnice č. 11 - Haraka (poblíž hory Stolica)
00:35:35 - studnice č. 12 - Achola (hora Kriváň)
00:44:25 - dotaz, zda se všechny energoinformační studnice nacházejí uvnitř geografických hranic českého a 
slovenského státu
00:51:00 - skrytá energetická centra - 4 v České a 4 ve Slovenské Republice, lidé jsou s nimi propojeni podle typu
své krevní skupiny, v iniciační dny se harmonizuje a energeticky pročišťuje krev (reverzní korekční aktivita), do 8
let věku probíhá automaticky, později je nutné se napojit "ručně" na dálku (mentálně)
01:02:15 - 1. skryté energ. centrum Hathor (Kopřivná - Šumperk) - 50°02'24"N 17°18'54"E, krevní skupina B, 
iniciační dny: 11. den každého lichého měsíce v roce až do roku 2022
01:07:30 - 2. skryté energ. centrum Isis (Čeladná - Frýdlant nad Ostravicí) - 49°32'45"N 18°19'13"E, krevní 
skupina 0, iniciační dny: 15. den každého sudého měsíce v roce až do roku 2022
01:10:50 - 3. skryté energ. centrum Osiris (vrch Javořice poblíž Telče) - 49°13'25"N 15°20'24"E, krevní skupina 
A, iniciační dny: 9. den každého lichého měsíce v roce až do roku 2022
01:13:30 - 4. skryté energ. centrum Kasandra (Jesenec, západně od Olomouce) - 49°35'50"N 16°51'32"E, krevní 
skupina AB, iniciační dny: 10. den každého sudého měsíce v roce až do roku 2022
01:16:00 - metodika při mentálním spojení se skrytými energ. centry
01:32:00 - solfeggio stupnice frekvencí, základní stavební kameny septimální kreace autonomního tvůrčího 
systému ve vesmíru (396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 634 Hz, 741 Hz, 852 Hz, 936 Hz)
01:35:20 - templáři zakódovali informace o solfeggio frekvencích do textů Bible
01:36:00 - starohebrejština vychází z jazyka Anakh, což je jazyk bytostí Anunnaki
01:38:00 - nástroje pro vesmírné tvoření - hudba (včetně mluveného slova), matematika, geometrické tvary v 
tajných učeních Ulema a Rama Dosh
01:48:00 - biblické kódování čísla 8 pomocí hebrejského písmena "chet", význam čísla 8 v důležitých letopočtech 
historie
01:55:30 - kódování Bible Francisem Baconem, vznikla Jakubova Bible
02:00:20 - léčivý chvalozpěv Sv. Jana Křtitele nazpívaný ve francouzské katedrále s použitím solfeggio frekvence 
528 Hz

22.2.2016

00:04:25 - Archa Gabrielova - rekapitulace informací o tomto artefaktu, nalezeném v Mekce
00:11:10 - převoz Archy do Antarktidy ruským lodním konvojem
00:19:30 - patriarcha Kirill a papež František se setkali na Kubě kvůli Arše a později se Kirill objevil v Antarktidě
00:26:00 - dotaz, proč Archu neodvezli Američané, ale Rusové?
00:31:00 - planeta Země se chová, z hlediska energetického pole, jako obří krystal
00:32:25 - multidimenzionální geometrie kosmických těles a původní souřadnice Gabrielovy Archy: 21°25'20''N 
39°49'34''E a podmořská vana "báze Indického oceánu", která se nachází na jižní straně zeměkoule, zrcadlově k 
poloze Archy - 21°25'20''S 39°49'34''E s malou hloubkou
00:36:00 - dvě podmořské hory poblíž "vany" - "Tabulová hora" a "Hora Jaguár", umělé útvary
00:41:00 - multidimenzionální topologie planety Země, nejsilnější energ. pásmo mezi 21. stupněm severní šířky a 
21. stupněm jižní šířky
00:42:30 - Kuba a energetický portál, který se otevřel mezi městy Camaguey a Altagracia, možná jako následek 
manipulace s Archou Gabrielovou v Mekce
00:55:30 - dotaz na souvislost tunelů pod pohořím Bucegi a válku s bývalou Jugoslávií a zmínka o Skyliovi a 
Balteanovi, kteří zakládali iniciační centra po Evropě
01:02:10 - pokračování tématu "solfeggio frekvence" z minulého pořadu, skladba z francouzské katedrály
01:08:20 - rekapitulace informací o sedmi základních solfeggio frekvencích z minulého pořadu
01:12:25 - francouzský král Jakub I. a Francis Bacon a jeho kódování Bible zvané Vulgata (Jakubova Bible)
01:15:00 - kódování použitím čísla osm ze starohebrejštiny, provázání na logiku mz jazyka Anakh
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https://mapy.cz/letecka?x=-77.8171040&y=21.3865195&z=12&q=Camaguey
https://mapy.cz/zemepisna?x=39.4373839&y=-20.3371295&z=6&source=coor&id=39.82611111111112%2C-21.422222222222224
https://mapy.cz/zakladni?x=39.8265295&y=21.4211186&z=15&source=coor&id=39.82611111111112%2C21.422222222222224
https://mapy.cz/zakladni?x=39.8265295&y=21.4211186&z=15&source=coor&id=39.82611111111112%2C21.422222222222224
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/374811/rusky-patriarcha-kirill-mezi-tucnaky-slouzil-msi-na-antarktide.html
https://www.lidovky.cz/svet/papez-a-rusky-patriarcha-vyzvali-k-obnove-jednoty-cirkvi.A160213_073543_ln_zahranici_sk
http://extrastory.cz/tajemna-gabrielova-archa-rusko-ziskalo-od-saudu-starovekou-apokalyptickou-zbran.html
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archa_gabrielova
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-02-22-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/528-1-9890
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#anunaki
https://www.matrix-2001.cz/clanek/528-1-9890
https://mapy.cz/zakladni?x=16.8658841&y=49.6006608&z=15&source=coor&id=16.85888888888889%2C49.59722222222222
https://mapy.cz/zakladni?x=15.3951569&y=49.2051475&z=13&source=coor&id=15.34%2C49.22361111111111
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3211307&y=49.5459760&z=15&source=coor&id=18.32027777777778%2C49.545833333333334
https://mapy.cz/zakladni?x=17.3086163&y=50.0389423&z=13&source=coor&id=17.315%2C50.04
https://athorr2.webnode.cz/skryta-energeticka-centra-ceske-republiky/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-02-15-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


01:19:20 - skryté kódování některých slov v češtině (např. ra-dost, boh-a-ty) a slova s reverzním opozitním 
vyzařováním (Terezín-Nazaret, Roma-Amor, Remus-Sumer)
01:26:20 - kódování čísel na základě zrcadlové matrice mikrosvěta a makrosvěta, spodní část čísel odpovídá 
zjevnému fyzickému světu (mikrokosmu), horní část pak odpovídá světu spirituálnímu (makrokosmu)
01:27:20 - příklad kódování u čísel 6 a 9
01:35:00 - kódování u čísla 1, odpovídá prvku vodíku, počátku evoluce Vesmíru
01:36:40 - virolog Luc Montagnier, který dokázal, že molekuly DNA vznikají z ničeho
01:39:35 - zmínka o kosmických "zahradnících" (stavitelích), kteří designují sluneční soustavy do harmonické 
alikvóty (uspořádání planet), která podporuje vznik pokročilých forem života
01:41:30 - pro vznik života je potřeba, aby planeta disponovala právě jedním měsícem, tak jako je tomu u Země 
(měsíc s vázanou rotací)
01:43:10 - srovnání vodíkového atomu s jedním protonem a jedním elektronem se soustavou Země-Měsíc
01:44:30 - zmínka o kdysi obydlené obří planetě Maldek (Malona), která měla jako měsíc dnešní planetu Mars
01:48:15 - dotaz na názor p. Chvátala na informaci, že Arabské Emiráty vyvinuly jadernou zbraň
01:49:55 - dotaz na upřesnění "15 tezí pro evoluci lidské bytosti", které uvedl pan Chvátal v pořadu z 1.2.2016 
(01:47:40)

29.2.2016

00:06:00 - o principu duality - dobro a zlo
00:09:10 - je třeba se zabývat účelem, nikoliv důsledky
00:10:50 - jaký je základní účel života? Získat znalosti a zkušenosti
00:15:30 - o příčině, důsledku a účelu
00:18:00 - o trojici (triádě) elementů v různých učeních, náboženství, fyzice, atd.
00:22:00 - příčina jako zprostředkovatel nějakého jevu, čili důsledku
00:28:15 - příklad výše uvedeného na příběhu jednoho kamaráda pana Chvátala, který měl problém s navázáním 
vztahu se ženou, pak byl velmi nemocný a nakonec ho vyléčila láska
00:41:00 - jiný podobný případ příčiny, důsledku a účelu o léčitelce, která vyléčila syna policistovi, který ji 
zastavil za rychlou jízdu
00:53:10 - dotaz, zda je tedy člověk schopen svým myšlením a přáními aktivovat pozitivní změny ve svém životě 
a splnění těchto přání
00:56:30 - dotaz, proč se někdy ani urputná přání neplní
01:04:30 - zbavme se zažitých vzorců, které ovlivňují naše chování
01:10:00 - vnímáním účelu se můžeme v životě vyvarovat mnohých přešlapů a negativní karmy
01:11:55 - příklad na výše uvedené - buď na křik druhých reagujeme negativně nebo zůstáváme v klidu a ptáme 
se: "Proč se mi to děje?". Protože křičící lidé většinou sami volají o pomoc.
01:20:10 - paní Naďa hledá pomoc pro svoji těžce nemocnou kamarádku
01:22:40 - dotaz, zda se výše uvedené dá nějak využít k vysvětlení a vyřešení aktuální tíživé situace ve světě
01:31:30 - kolektivní vědomí a uvědomělý člověk, jako malá, ale důležitá částečka, jako bílá krvinka v imunitním 
systému civilizace
01:38:30 - ta síla, která nakonec smete glob. mocenský systém, je souhrnem kolektivních zkušeností a znalostí 
nahraných v průběhu věků do morfologického pole naší civilizace
01:42:30 - tyto nashromážděné zkušenosti spustí transformační proces a včas se dozvíme, co máme dělat
01:47:40 - příběh pana Chvátala o jeho přechodu do ezoterických sfér
01:53:30 - syndrom elity, elegantnosti - někteří lidé jsou vždy o krok dále než všichni ostatní

7.3.2016

00:04:00 - malá hádanka pro začátek - která věc je silnější než všechny armády světa? Myšlenka, která je 
realizována.
00:05:30 - informace v médiích z poslední doby o tom, jak se postavit k událostem současného světa
00:06:45 - pojem behaviorální impeachment
00:10:00 - každý člověk si tvoří svou vlastní realitu sám
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https://www.databazeknih.cz/knihy/thovt-projekt-lidstvo-185509
https://www.databazeknih.cz/knihy/thovt-projekt-lidstvo-185509
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http://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2016.html#2016-02-01
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/tajne-uceni-plejad-ukazka-prvniho-okruhu-druhe-kapitoly-studijniho-materialu-tajemstvi-energeticke-reference-vodiku-6206
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https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/veda-dedicna-informace-zahadne-zari.A110108_202804_p_veda_wag
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier


00:14:50 - behaviorální impeachment - status lidského chování v návaznosti na mystické a buddhistické zenové 
tradice
00:18:00 - rovnováha a harmonie, polarizace a konflikt
00:22:15 - preventivní ochrana nebo obrana vyvolává události, před kterými se chráníme, nejlepší ochranou je 
žádná ochrana
00:24:20 - posluchač, který by nejraději zrušil vysílání SVCS, protože jsou to nesmysly. Dostal to prý za úkol od 
TOP09
00:30:15 - vize, cesta a cíl v životě, je třeba se soustředit na cíl, ne na cestu. Cestu vám Vesmír ukáže sám.
00:37:45 - příklad fungování výše uvedeného na případu, který se stal panu Chvátalovi během cesty z Bratislavy 
do Ostravy (ujel mu v Brně poslední vlak)
00:49:30 - láska, jako nejdůležitější kvalita v našem Vesmíru
00:50:50 - prvním derivátem lásky je gravitační pole, přitažlivost
00:54:35 - pokud chcete v životě něco změnit nebo realizovat, musíte posílit element přitažlivosti, pomocí které 
spojíte bod A, kde se nacházíte s bodem B, po kterém toužíte. Ale k tomu budete potřebovat lásku sama k sobě.
01:01:00 - definice lásky
01:04:00 - nejsme "tělo", tělo je jen kabátek, montérky, které si na sebe oblékáme, když jdeme "do práce"
01:05:15 - skutečná podoba lidské bytosti, bez těla, připomíná medově zlatě zářící rotující disk, s tvarem červené 
krvinky
01:08:45 - každý z nás má schopnost vědomě tvořit svoji vlastní realitu, za pomocí mentální a emocionální 
energie, v souladu s kosmickými zákony
01:13:30 - jakou roli hrají silové složky (policie, armáda) v globálním mocenském systému? Zastrašovací. 
Globální mocenský systém nechce lásku, nechce náš vývoj, nechce, abychom si tvořili pozitivní realitu.
01:21:50 - dotaz, proč má každá živá bytost imunitní systém, když není rozdíl mezi dobrem a zlem a není tedy 
třeba se chránit
01:29:40 - dotaz: "Na co ještě čekáme?"
01:32:10 - posluchači sdílí vlastní zkušenosti s výše uvedeným, jak se jim změnil život, když si ho začali řídit 
sami a přijali do svého srdce lásku, jak přestali mít strach, přestali kouřit, atd.
01:44:00 - dotaz, jak zapadá do aktuálního výkladu černá magie?
01:46:10 - názor posluchače, že imunita nás chrání neustále, protože probíhá "evoluční boj"
01:52:20 - dotaz ohledně imunitního systému, jak je to u autoimunitních onemocnění?
01:55:30 - názor agresivního posluchače na toto dnešní "protistátní" vysílání na SVCS

14.3.2016 (#25)

00:15:00 - Dr. Wilhelm Reich a orgonová energie
00:34:20 - setkání Wilhelma Reicha se Sigmundem Freudem na vídeňské univerzitě
00:43:45 - bádání Wilhelma Reicha na poli lidské sexuální energie, libido
00:57:10 - kosmický orgon Wilhelma Reicha
01:03:00 - čtyřtakt toku energií v přírodě, kooperace 4 živlů - napětí, náboj, výboj, relaxace
01:29:50 - připomínka posluchačky k přetlaku orgonové energie, strach z lásky
01:32:00 - dotaz na orgonity, zda mají nějaký prospěch pro člověka
01:35:50 - biony, kulovité mikroskopické namodralé energetické částice, které pozoroval Wilhelm Reich v 
lidském těle
01:38:00 - biony, jako matrice aktivující vznik nového života a hledání důkazu, že se život nemůže zrodit 
spontánním způsobem
01:40:35 - mikrobiolog Louis Pasteur také dokazoval nemožnost spontánního vzniku života
01:46:30 - virolog Dr. Luc Montagnier (objevitel viru HIV), který prokázal spontánní vznik života
01:57:50 - dotaz, zda někdo viděl orgonový generátor v provozu

21.3.2016 (#26) - Temná tvář Měsíce 1

00:07:00 - úvod k výkladu o zajímavostech našeho Měsíce
00:21:20 - stejný úhlový průměr Měsíce na obloze, jako je u Slunce, umožňuje úplná sluneční zatmění
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https://youtu.be/apSDi2kpKSM
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-03-21-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
http://orgonity.eu/orgon.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Luc_Montagnier
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://youtu.be/-PVnS72IIY8
http://orgonity.eu/
https://celostnivzdelavani.cz/umlceny-wilhelm-reich-1
https://www.idnes.cz/xman/styl/wilhelm-reich-propagator-orgasmu-jehoz-knihy-palili-fasiste-i-amerika.A111105_163138_xman-styl_fro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://orgonity.vbrne.info/orgon.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich
https://www.youtube.com/watch?v=apSDi2kpKSM
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-03-14-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


00:25:30 - rasa Starobylých stavitelů, na které odkazuje piktogram ve Wiltshire z roku 2006
00:27:35 - projektování slunečních soustav rasou Starobylých stavitelů, frekvenční harmonická alikvóta planet 
(rozmístění planet v soustavě) pro možnost rozvoje vyšších forem vědomí na některých z planet
00:36:45 - hypotetická obří planeta (Maldek, Malona, Faeton, ...), která kdysi obíhala Slunce mezi Marsem a 
Jupiterem. Nyní je tam pás asteroidů.
00:48:30 - dotazy, zda Měsíc opravdu způsobuje příliv a odliv a zda žijí nyní na Měsíci nějaké mimozemské rasy
00:55:00 - vlivy Měsíce na život na Zemi a lunární kalendář
01:02:30 - práce Dr. Paula Laviolette o záření ze souhvězdí Labutě, které v dávných dobách ovlivňovalo život 
našich předků na Zemi. Šlo o rentgenové záření pulzarů.
01:14:00 - skrytá historie USA aneb co nám neřekli
01:16:15 - americký prezident William McKinley
01:21:55 - milionář Jay Gould
01:24:35 - pozice Číny na počátku 20. století
01:25:45 - v roce 1898 USA anektovaly Havajské ostrovy
01:33:25 - americká okupace Filipín na počátku 20. století
01:40:50 - prezident Theodore Roosevelt
01:42:10 - americká okupace cizích zemí a kniha War Is a Racket (Válka je kšeft) aneb paměti amerického 
generála Smedley D. Butlera, který vypovídá o svých pocitech při okupaci cizích území
01:50:00 - dotaz, zda je možné se nějak zbavit peněz, aby nemohly bankéřské rodiny držet lidstvo v područí (v 
tomto případě se ale týká o úročené peníze)

28.3.2016 (Paralaxa č. 1)

00:03:30 - úvodní informace k této historicky první Paralaxe Jaroslava Chvátala - pořadu otázek a odpovědí
00:10:05 - dotaz, jakým směrem se podle p. Chvátala bude ubírat budoucnost lidstva, jak překonávat životní 
překážky
00:24:00 - dotaz na nesmrtelnost duše
00:54:30 - jaký má význam, když papež o Velikonocích omývá nohy vybraným uprchlíkům
00:59:40 - názor posluchačky na to, že by mělo být vysvětleno ukřižování Ježíše Krista
01:06:50 - kniha Mesiášův odkaz od týmu výzkumníků M. Baigenta,  R. Leigha a H. Lincolna, která popisuje 
situaci na Golgotě ve chvíli ukřižování Ježíše
01:15:10 - dotaz, jak je to s planetou Nibiru a jejími obyvateli, informace o Planetě X (hnědý trpaslík)
01:18:45 - dotaz na Gabrielovu Archu a rituál ruského patriarchy Kyrilla
01:23:50 - dotaz, jak je to s dobrem a zlem z pohledu lidské inkarnace a zda jsme v našem lidském těle "celí"
01:33:25 - úvaha posluchačky, zda v drahých kamenech a krystalech je záznam celého našeho vědomí, krystaly 
jako záznamové médium informací
01:35:30 - je jedení masa hříchem, když se při tom porušuje přikázání "Nezabiješ!"?
01:48:50 - dotaz ohledně etického zabíjení zvířat při jejich lovu v domorodých kulturách i v moderní civilízaci 
(např. v myslivosti)
01:52:00 - dotazy ohledně dříve zmíněných moudrých tezí - jak může lidská bytost zjistit svůj inkarnační účel, 
jaké je poslání J. Chvátala v této inkarnaci?
01:59:25 - síla vůle, jako nástroj k rozpoznání účelu inkarnace
02:06:00 - jak je to s účelem inkarnací u známých osobností jako byli Albert Einstein, Adolf Hitler nebo 
J.R.R.Tolkien
02:16:20 - jsou pověsti o Blanických rytířích pravdivé?
02:17:40 - dotaz, kdy byly stvořeny "tvůrcovské síly" (mezi které patří i Lucifer-Světlonoš), zda před vstupem 
humanoidů do této naší Galaxie nebo až v průběhu této mise?
02:25:00 - Lucifer zradil své poslání, sešel z cesty, porucha v systému - prvotní precedens
02:26:25 - symbol rozdvojení vesica pisces (rybí měchýře)
02:27:20 - skupina 22 tvořitelů ("tvůrcovské síly"), která vznikla ještě před vznikem času a prostoru
02:30:00 - pokračování výkladu o Blanických rytířích a jejich roli a podobné mýty i u jiných kultur
02:51:50 - dotaz na principy plnění svých tužeb, které byly zmíněné v minulých pořadech (imaginace, 
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https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vesica_piscis
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archa_gabrielova
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
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emocionální ztotožnění a sebeláska)
02:59:45 - jak to vypadá s představením civilizace Agartha našemu světu?
03:01:35 - dotaz, zda se pan Chvátal osobně setkal s Corey Goodem a Davidem Wilcockem?
03:04:05 - dotaz, kdy Zemi opět navštíví Anunnaki-Elohim?
03:09:25 - dotaz, zda můžeme čekat při Vzestupu metamorfózu těl z uhlíkové báze na tekutý křemík?
03:16:00 - jak by vypadala bytost s tělem na bázi křemíku?
03:17:10 - entity na bázi plazmy (plazmické bytosti)
03:21:30 - může si duše (duch) zvolit za jak dlouho se znovu inkarnuje a do jaké bytosti se inkarnuje?
03:26:15 - každá planeta může pojmout omezené množství inkarnátů. U Země je to cca 500 milionů. Zbývající 
inkarnovaní duchové na Zemi jsou zvířecího typu (zvířecí duchové v lidských tělech)
03:37:45 - kdy se začne otevírat prostup do 5D reality? Postoupí jen připravení jedinci nebo celá planeta a za 
jakých podmínek? Popis rozdělení realit a dimenzí.
03:41:40 - jak poznat člověka se zvířecí duší?
03:45:40 - přehled typů duchů v lidských tělech
03:49:20 - dotaz, zda čilý mz ruch kolem naší planety souvisí s převibrováním Země do 5D? Snaží se nám mz 
entity s převibrováním pomoci?
03:53:05 - dotaz na problematiku podlouhlých lebek, které byly nalezeny v kufru na Kavkaze a nacistickou 
společnost Ahnenerbe
03:57:40 - dotaz, zda mohou být rodinní příslušníci z různých duchů?
03:58:40 - dotazy, k jakým energ. studnicím patří lidé, kteří nežijí v místě narození (např. žijí v zahraničí) a jaké je
svázání duší s místem skonu lidí?
04:03:20 - doplňující informace k tématu rozdílných duchů v rámci jedné rodiny

4.4.2016 (#28) - Sirius a Dogoni

00:06:45 - mystérium Síria a mýty afrického národa Dogonů
00:08:00 - Sirius a NASA, výzkum Richarda Hoaglanda
00:18:20 - filozofie Dogonů - existuje harmonie mezi přírodními zákony z hlediska stvoření hmoty, Vesmíru a 
života
00:23:30 - francouzský antropolog a etnograf Marcel Griaule a jeho publikace "O bledé lišce"
00:27:20 - Dogoni mají spoustu analogií ve svých tradicích s kulturami starověkého Egypta, s judaismem a 
buddhismem
00:30:50 - Marcel Griaule a Germaine Dieterlenová a jejich třicetiletý výzkum dogonského národa
00:32:00 - astronom a znalec sanskrtu prof. Dr. Robert Temple, který vydal knihu "Sirius Mystery" o dogonském 
národu
00:34:00 - Dogoni disponují již 7 tisíc let astronomickými znalostmi, které by normálně neměli vůbec znát, při 
svém primitivním životě v pralese
00:36:50 - kontakty Dogonů s mz civilizací Ummo z hvězdného systému Síria
00:53:40 - Dogoni budují své vesnice v párech - horní a dolní
00:56:35 - kalendářní systém Dogonů s 360 dny v roce a jeho podobnost se staroegyptským kalendářním 
systémem
00:59:25 - Dogoni nemají písmo, pouze systém symbolů, které jsou podobné staroegyptskému písmu z doby 3 
tisíce let př. n. l., kdy došlo k přerušení vazeb mezi Dogony a starým Egyptem (pravděpodobně přírodní 
katastrofou)
01:06:00 - příklady podobných slov mezi řečí Dogonů a starých Egypťanů (Amma-Amon-Amen, atd.)
01:16:10 - studijní materiály o národu Dogonů (odkaz M. Griaula a G. Dieterlenové) - Bledá Liška, Konverzace s 
Ogotemmelim, Francouzsko-dogonský slovník
01:25:15 - dotaz, proč by zrovna primitivní národ Dogonů měl disponovat pokročilými znalostmi Vesmíru, kterým
ani sami nerozumějí
01:30:00 - dotaz, jak je to s krevními skupinami z hlediska ezoterického
01:34:15 - dotaz, jak se projevuje inkarnovaný vodní elementál
01:38:00 - dotaz na Mauretánii (Oko Afriky)
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https://babinet.cz/clanek-26213-tajemna-zla-i-kruta-nacisticka-ahnenerbe.html
https://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva
https://www.suenee.cz/tajne-uceni-dogonu/index.html
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=915:dogoni-lide-z-vesmiru--sp-1871752907&catid=1571:1998-05&Itemid=148
https://youtu.be/9e5T9w78cM8
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-04-04-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


01:43:30 - dotaz, proč nesrovnat materiály civilizace Ummo s filozofií Dogonů?
01:47:15 - dotaz, jaký mají Dogoni energetický systém čaker

11.4.2016 (#29)- Tajné projekty USA (1)

00:07:50 - dotaz, zda se pozitivni stimulace bioenergetických torzních polí dá provádět i na dálku
00:21:10 - úvod k tajným projektům, hrazeným z "černých" rozpočtů
00:26:10 - projekt Aquarius (1960), v současnosti agentura NASIC - integrovaný zpravodajský systém, sledující 
vzdušný prostor
00:36:20 - popis loga agentury NASIC
00:45:05 - cíle projektu Aquarius
00:58:45 - dotaz na projekt Ametyst (armádní projekt v USA)
01:02:25 - dotaz na aktuální 10. sérii seriálu Akta X
01:05:20 - dotaz na černé helikoptéry
01:09:50 - naše Slunce už několik desítek let vykazuje anomální chování, superfotonové galaktické vlny
01:19:00 - setkání zástupců projektu Aquarius s mimozemšťany v Novém Mexiku v roce 1964, zmíněn projekt 
Sigma
01:22:00 - společnost Rockwell International jako součást tajných kosmických programů, laserové zbraně a další 
nadčasové technologie
01:24:00 - důstojník Robert M. Collins a informace o výboru Majestic 12 (kniha Temný svět UFO)
01:31:20 - dotaz na chemtrails, zda se neprovádějí kvůli potlačení dopadu zvýšené sluneční činnosti
01:42:50 - AFOSI (americký Úřad leteckých sil pro speciální vyšetřování) - vyšetřování případů z projektu 
Aquarius (Akta X)
01:50:22 - mz inteligence mají mimořádný zájem o objekty, kde se nacházejí jaderné technologie

18.4.2016 (#30)

00:05:30 - zvýšený výskyt silných zemětřesení ve světě
00:11:15 - faktory, které by mohly mít vliv na vznik těchto silných zemětřesení (zarovnání planet, experimenty v 
CERNu, ...)
00:16:15 - podrobný popis jednotlivých pevninských desek, desková tektonika a seismická činnost
00:24:25 - co je to za síly, které působí na Tichomořskou desku? Jde o působení tzv. binárního slunce naší 
sluneční soustavy (hnědý trpaslík)
00:27:00 - Kuiperův pás a popis Sluneční soustavy
00:28:30 - alternativní vysvětlení důvodu pro odstranění planety Pluto ze seznamu planet
00:36:45 - práce holandského výzkumníka Franka Hoogerbeetse, který vytvořil metodu prognózy velkých 
zemětřesení na Zemi (viz článek na www.matrix-2001.cz)
00:41:30 - vliv podprostorových otřesů, které se šíří nadsvětelnou rychlostí z centra naší Galaxie, na zemětřesení 
na Zemi
00:56:15 - další informace o struktuře Sluneční soustavy a Kuiperově pásu
01:02:30 - dotaz na podivné zvuky v atmosféře či na zemi, jestli nesouvisejí s podprostorovými otřesy
01:07:15 - dotaz na Yellowstonský park, jaká je tam situace, jestli hrozí výbuch supervulkánu
01:17:30 - dotaz na výrok Dr. Mehrana Keshe v článku na Orgonetu, který tvrdil, že se blíží dramatické seismické 
události na Zemi
01:20:50 - dotaz, jaký vliv mají zemětřesení na podzemní civilizace?
01:24:30 - dotaz na zemětřesení v Japonsku. Zda nemohlo být vyvoláno uměle.
01:26:20 - dotaz na vzhled a povahu sluneční heliosféry
01:27:25 - je vesmír virtuálním hologramem?
01:31:50 - dotazy na pronikání vodíku z centra Země na povrch a na tvorbu anorganické ropy
01:36:20 - dotaz na hlubinný vrt v Rusku na Sibiři, kdy se provrtali Agarťanům do jejich podzemní říše
01:41:00 - Eskymáci potvrdili, že zemská osa se již vychýlila. Jaký na to má pan Chvátal názor?
01:46:15 - dotazy na odhalení informací o mz kontaktech
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https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/osa-planety-zeme-se-vychyluje-vedci-z-nasa-zjistili-tri-duvo/r~461fc30ac26111e8b3e20cc47ab5f122/
https://orgo-net.blogspot.com/2016/04/rusko-se-pripravuje-na-katastroficke.html
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mame-k-dispozici-dalsi-vyrazne-poznatky-k-serii-aktualnich-silnych-zemetreseni-hoogerbeetsova-metoda-predikce-zemetreseni-fungujici-nastroj-nebo-plany-poplach-co-se-stane-21-4-2016-8843
https://english.newsnationtv.com/topic/frank-hoogerbeets
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10433419772-sbohem-planeto-pluto/21338255437/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuiper%C5%AFv_p%C3%A1s
https://youtu.be/3TUV2puIdVQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-04-18-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Office_of_Special_Investigations
https://www.amazon.com/Black-World-UFOs-Exempt-Disclosure/dp/0976642638
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rockwell_International
https://www.nasic.af.mil/Portals/19/images/Fact%20Sheet%20Images/150727-F-XX000-001.png
https://www.suenee.cz/mene-zname-kosmicke-programy/
https://www.suenee.cz/mene-zname-kosmicke-programy/
https://youtu.be/gjlFaX6i64k
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-04-11-j-chvatal-absolutne-neuveritelne/


25.4.2016 (#31)

00:04:25 - rekapitulace minulého dílu pořadu a úvod k tématu "Počasí doma i ve světě", zmínka o článcích o 
počasí na portálu www.matrix-2001.cz
00:06:25 - zmínka o aktuálním významném zemětřesení v Rakousku, které bylo cítit i na jižní Moravě
00:08:25 - informace o aktuální zvýšené aktivitě a explozích sopek ve světě
00:10:30 - tornádo o síle F3 v Číně
00:11:30 - zmínka o tornádu o síle F3 v Česku u Mohelnice (8 let zpět)
00:12:55 - extrémní vedra v jihovýchodní Indii (46 stupňů ve stínu) a na dalších místech a další extrémní výkyvy 
teplot ve světě
00:21:15 - praskání a vlnění silnic v Kalifornii, velké úniky oxidu uhelnatého ze země v této oblasti
00:30:00 - dotaz na zadržování informací vládou USA o stavu geologických hrozeb
00:31:30 - dotaz na skupinu Anonymous
00:34:50 - posluchač zmiňuje chemtrails jako prostředek k omezení populace lidstva
00:37:30 - vliv sopek na počasí ve světě
00:40:35 - dotaz zda Blue Avians a Anunnaki Elohim kontrolují stav v Yellowstonu a obecně environmentální 
hrozby
00:47:30 - dotaz pana Lufta, zda by se pan Chvátal měl v úmyslu zúčastnit případného setkání s Anunnaki-Elohim
a zda by od nich předané informace nerozbily současné názory pana Chvátala na různá témata
00:50:20 - dotaz, jaká síla způsobuje všechny ty dramatické environmentální události v posledních letech (výkyvy
počasí, zemětřesení, atd.)
00:59:40 - dotaz, zda je možné změnou myšlení a kolektivními meditacemi zmírnit dramatické projevy planety 
Země
01:22:20 - polemika posluchače o energetických zařízeních na ovlivňování počasí, ohřev povrchu planety, atd.
01:31:30 - hledači nacistických pokladů v českých zemích, Frankův archív a úvod k problematice relikviáře Sv. 
Maura
01:40:00 - fáma o pokladu v Černém a Čertově jezeře na Šumavě, operace pod falešnou vlajkou jménem Neptun, 
podvržené nacistické dokumenty v bednách byly vrženy do jezera
01:48:00 - seriál "Dosud neodhalená tajemství Šumavy" v časopise Zápisník v roce 1965 o kauze nalezených 
beden v jezeře
01:52:30 - akce "Evropa" a "Úkryty" iniciované StB, kdy šlo o vyhledávání tzv. nelegálů - tajných nepřátelských 
agentů na českém území

30.4.2016 (#32) - Kurz technik Anunnaki

00:12:05 - dotaz na Michaela Tellingera a hnutí Ubuntu
00:20:00 - počasí a globální vulkanická aktivita
00:39:15 - informace od Corey Gooda, že Cabal nainstalovali velké nálože k aktivním vulkánům, vysvětlení 
pojmu Cabal (vs. Kabala)
00:47:30 - program konference Anunnaki ve Veletově v termínu 13.-15.5.2016
00:53:30 - dotaz, jakým způsobem mohou žít Agharťané trvale pod zemí? Jakým způsobem si tam zajišťují světlo 
a vzduch?
01:01:10 - dotaz, jak to bude v blízké budoucnosti s odhalováním utajených informací (projekt Odhalení)
01:16:15 - dotaz, zda je lidstvo připraveno na odhalení a kontakt s mimozem#32šťany
01:27:00 - dotaz na hollywoodské filmy, které ovlivňují myšlení mladých lidí, zmíněny filmy Captain Amerika, 
Iron Man 3 a Oblivion (Nevědomí)
01:40:25 - prosba posluchačky na pana Chvátala, aby poradil mladým lidem, čeho nebo koho se mají chytit, aby 
měli správné směrování v dnešní divoké době
01:44:45 - lidé by se chtěli odpojit od systému, ale stále tu panuje ten strach
01:46:20 - dotaz ohledně vlastenců, kteří bojují o suverenitu národů, které by při globálním sjednocení byly 
spojeny do jednoho celku
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https://www.csfd.cz/film/282846-nevedomi/prehled/
https://www.csfd.cz/film/254420-iron-man-3/prehled/
https://www.csfd.cz/film/303069-captain-america-navrat-prvniho-avengera/prehled/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/13-5-15-5-2016-veletov-u-kolina-konference-c-8-2012-2022-navrat-anunnaki-a-vize-nove-budoucnosti-8813
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#anunaki
https://celostnivzdelavani.cz/michael-tellinger-ubuntu
https://www.youtube.com/watch?v=3WXOrwIFhUM&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=31
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-04-30-j-chvatal-z-veletova-z-kurzu-technik-anunnaki/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/cerne-jezero
https://obalky.kosmas.cz/ArticleFiles/224858/auto_preview.pdf/FILE/Naciste-a-ceske-poklady_Ukazka.pdf
https://www.matrix-2001.cz/clanek/aktualni-zprava-svetove-pocasi-v-kolapsu-v-karibiku-chumeli-a-na-aljasce-17-stupnu-celsia-v-ekvadoru-se-opet-otrasa-zeme-obrovsky-ledopad-v-texasu-8852
https://www.matrix-2001.cz/clanek/aktualni-zprava-svetove-pocasi-v-kolapsu-v-karibiku-chumeli-a-na-aljasce-17-stupnu-celsia-v-ekvadoru-se-opet-otrasa-zeme-obrovsky-ledopad-v-texasu-8852
https://www.youtube.com/watch?v=CpVDF1JCkx8&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=30
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-04-25-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


2.5.2016 (#33)

00:03:30 - úvaha nad otázkou ze soutěže "Chcete být milionářem?" (Jaká je nejvyšší hora Polska?)
00:11:00 - dotaz, zda je známa trajektorie průletu hnědého trpaslíka Sluneční soustavou
00:14:00 - lasička prý vyřadila z provozu Velký hadronový urychlovač (LHC)
00:15:20 - pozvánka na květnovou konferenci Anunnaki ve Veletově
00:16:35 - téma Relikviář Sv. Maura, pátrání po relikviáři
01:20:30 - bližší detaily o relikviáři Sv. Maura
01:22:45 - kdo byl Sv. Maurus?
01:36:00 - zmínka posluchače o dokumentárním filmu o pátrání po relikviáři Sv. Maura v archívu ČT
01:43:50 - zmínka posluchače o Voynichově rukopisu
01:49:15 - dotaz na globální civilizaci a lokální národní kultury

9.5.2016 (#34)

00:05:00 - kniha 2012: Rok apokalypsy od Edwarda Arnolda
00:10:30 - temné mocnosti, které ovládají mysl lidí a vedou je ke zkáze a destrukci
00:12:00 - apel pana Chvátala na lidstvo, které je na zcestí, hrozí mu sebedestrukce a mělo by se nad sebou 
zamyslet
00:20:40 - transpersonální psychoterapeut Paul Levy a jeho kniha Duševní choroba George W. Bushe
00:30:10 - realita je jen iluze a můžeme si ji sami vytvářet svým myšlením
00:39:00 - realita není od nás odtržená, ale je důsledkem našeho myšlení, našeho uvažování. Každý jiný člověk je 
odrazem našeho nitra. Každý z nás lidí je šamanem, který ale spí.
00:43:00 - meditace a trans jsou považovány za patologické, ale jsou naopak cestou k převratným řešením a 
objevům.
00:45:10 - trans jako cesta k uzdravení, příběh Marie Henesee, která pomocí transu léčila lidi
00:49:40 - srdce jako centrum spirituálního těla a strach který způsobuje umírání našich srdcí
00:51:50 - moudrost Deepaka Chopry z knihy Jak poznat boha
00:52:50 - disproporce mezi myšlením a cítěním, mezi hlavou a srdcem, důležitost srdce, uctívaného již od 
starého Egypta
00:54:50 - pokud se srdce uzavře, nastává duchovní smrt
01:04:30 - dotaz na "hotspot" u srdce (jde o místo u srdce s vyšší teplotou než v okolí)
01:06:35 - dotaz, jak je to v případech transplantace srdce od dárců?
01:08:30 - dotaz, jaký má pan Chvátal pocity při vzdalování od civilizace a hledání domova?
01:10:40 - dotaz na cykličnost a střídání Věků podle indických Véd
01:15:55 - názor posluchače, že nelze dělat kvantové skoky ve vývoji, protože kalijúga má pevnou délku
01:24:30 - názor posluchače, že nelze na troskách kultury vybudovat globální civilizaci, která by byla prospěšnější
než původní kultura, vysvětlení provázanosti pojmů kultura a civilizace
01:34:25 - názory posluchačů na pronikání arabské kultury do Evropy ("multikulti"), která možná způsobí rozvrat 
a pád evropské kultury
01:36:00 - přínos učení východních kultur západní kultuře

16.5.2016 (#35) - O lidském těle 1

00:04:50 - úvod k tématu "Různé pohledy na lidské tělo"
00:11:00 - stresový faktor jako příčina různých druhů onemocnění nebo poruch
00:15:15 - glykemická rovnováha jako indikátor zatížení stresem
00:18:20 - stresový hormon hydrokortizon
00:22:30 - tzv. "emergentní jevy" jako indikátory různých onemocnění (symptomy)
00:33:50 - životospráva, cirkadiální rytmy, zdravý spánek a tipy na energeticky vydatnou snídani
00:47:35 - slovenský posluchač vysvětluje vztah moderních lékařů západní medicíny k pacientům
00:51:30 - důležité body pro udržení fyzického zdraví - zklidnění fyziologické bouře, odstranění stresového 
faktoru a kvalitní uzemnění
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https://www.youtube.com/watch?v=s3oZC37uqQ0&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=34
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-05-16-j-chvatal_absolutne-neuveritelne-2
https://www.matrix-2001.cz/clanek/konec-kali-jugy-v-roce-2025-rozpleteni-tajemstvi-cyklu-4-9944
https://youtu.be/ocYsfV6q9Wk
https://www.databazeknih.cz/knihy/jak-poznat-boha-48563
https://www.amazon.com/Madness-George-Bush-Reflection-Collective/dp/142590744X
https://www.amazon.com/2012-Apocalypse-Destruction-Resurrection-Earth/dp/1598002023
https://www.youtube.com/watch?v=t7YveMjat18&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=33
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-05-09-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.voynichuvrukopis.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10109585354-hon-na-svateho-maura/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Relikvi%C3%A1%C5%99_svat%C3%A9ho_Maura
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/lasicka-vyradila-z-provozu-hadronovy-urychlovac-349984
https://www.youtube.com/watch?v=_Gyo91utUfo&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=32
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-05-02-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


00:59:25 - pohybem proti stresu
01:03:00 - snižování krevního cukru
01:12:50 - vyřadit "letadlové palivo" - kofein, cukr a bílou mouku
01:14:50 - zelenina versus maso
01:17:45 - mikrobiotické bakterie jako další orgán lidského těla, který rozhoduje o našem zdraví
01:20:00 - střevní ekosystém a záněty ve střevech, které souvisejí s narušenou psychikou
01:23:30 - faktory, které způsobují záněty ve střevech a na sliznicích
01:35:20 - rady pro zdraví od Pepy z Plzně
01:43:45 - glutamin proti zánětům střeva
01:46:00 - posluchač mluví o velkém významu naklíčených semen ve stravě
01:53:00 - orgány a methylace (pohyb elektronů v játrech)
01:57:00 - provázanost látek SAMe, ATP a homocysteinu v těle

23.5.2016 (#36) - O lidském těle 2

00:05:00 - o půstu
00:10:30 - pozor při půstu na volné radikály, které se ve zvýšené míře uvolňují v těle
00:14:25 - methylace, methionin a energetizace organismu (pokrač.)
00:18:45 - "líný" metabolismus
00:35:30 - dotaz, zda líný metabolismus může být příčinou špatného ohřívání organismu (studené končetiny)
00:39:15 - látka v těle, zvaná SAMe, která je gigantickým přenašečem elektronů v těle, s centrálou v játrech. Je 
potřebná pro vytvoření látky ATP (molekula energie).
00:47:10 - vztah mezi SAMe a homocysteinem, což je volný radikál
00:47:55 - dotaz, co to je "volný radikál"
00:54:15 - diskuze o operacích zdánlivě méně důležitých orgánů - příštítná tělíska, mandle, slepé střevo, apod.
01:06:30 - počítač se zase zbláznil...
01:07:55 - pokračování o homocysteinu
01:09:25 - nedostatečná methylace, trimethylglycin (betain hydrochlorid)
01:12:40 - glutathion, jako důležitý buněčný antioxidant
01:16:50 - poznámka posluchačky o sirupu Ra-Vit z rakytníku, který slouží k odbourávání homocysteinu
01:32:05 - význam hořčíku v těle
01:39:50 - souvislost barvy lidské aureoly se zdravotním stavem člověka
01:43:40 - systém čaker u člověka

30.5.2016 (#37) - Podzemní základny 1 - Antarktida

00:03:20 - o Autoritě, která vychovala J. Chvátala a novém hymnu od této Autority
00:05:30 - úvod k seriálu "Podzemní základny a tunelové systémy"
00:12:40 - základní fakta o Antarktidě a historie jejího objevování
00:20:15 - pyramidové útvary, objevené v posledních letech v Antarktidě
00:21:50 - badatel Joseph White, který analyzuje fotografie z Antarktidy, hledá na nich neobvyklé útvary a 
využívá i aplikaci Google Earth pro nalezení dalších zajímavých útvarů
00:24:35 - detaily pyramidového útvaru z Antarktidy, včetně GPS souřadnic: 80°40'12"S 24°35'00"W
00:40:10 - starobylé mapy, na kterých je zobrazena Antarktida bez ledu (např. mapa Piriho Reise)
00:41:50 - výzkumy Charlese Hapgooda a jeho kniha Posuny zemské kůry
00:43:20 - nález mamutka v ruské tundře, který měl v tlamě zbytky nesežrané trávy. Musel zahynout extrémně 
rychle při náhlé katastrofě
00:56:10 - chrám v Edfu a bitva mezi obyvateli ostrova Eg a plazovci
01:20:30 - 11 podzemních základen v Antarktidě a jejich GPS
01:22:30 - lidská základna Adam: 80°18'10"S 29°17'40"E, v hloubce 6800m pod ledem, kapacita 45 osob, analýza
nebezpečných virových a bakteriálních nákaz
01:24:40 - lidská základna Eva: 80°27'06"S 31°05'21"E, v hloubce 6950m pod ledem, záložní a karanténní 
základna
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https://www.google.com/maps/place/80%C2%B027'06.0%22S+31%C2%B005'21.0%22E/@-79.0607668,8.5654531,1898941m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x241d6e70869005a2!8m2!3d-80.4516667!4d31.0891667
https://www.google.com/maps/place/80%C2%B018'10.0%22S+29%C2%B017'40.0%22E/@-73.8919782,14.6611993,2776338m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x407c64c9f35f1d77
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m_v_Edfu
https://www.amazon.com/Earths-Shifting-Crust-Problems-Science/dp/1515211029/ref=sr_1_2?qid=1643721994&refinements=p_27%3ACharles+Hapgood&s=books&sr=1-2
http://www.tartaria.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=94
https://www.extrastory.cz/piri-reis-zakreslil-na-mapu-antarktidu-v-dobe-kdy-o-ni-nikdo-nevedel
https://enigmaplus.cz/zmapovali-antarktidu-uz-davni-sumerove/
https://www.google.com/maps/place/80%C2%B040'12.0%22S+24%C2%B035'00.0%22W/@-80.668521,-24.7660083,12676m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x84ccbbda7b1e4ff0!8m2!3d-80.67!4d-24.5833333
https://www.filmyaserialy.com/vetrelci-davnoveku-s11e01/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-archa-gabrielova-a-nove-skutecnosti-moskevsky-patriarcha-kiril-na-pobrezi-antarktidy-tajemne-setkani-dvou-nejvyssich-predstavitelu-cirkvi-na-kube-8702
https://www.youtube.com/watch?v=gXdH6ksKjDU&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=36
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-05-30-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.centrumserafin.cz/odtajnene-cakry-system-deviti-caker/
http://www.inspirace.link/podstranky/ravit.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glutathion
https://www.celostnimedicina.cz/betain-hydrochlorid.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trimethylglycin
https://www.prirodnilekarna.cz/clanky-homocystein-klic-ke-zdravi.html
https://www.celostnimedicina.cz/latky-z-prirody-a-uzkost.htm
https://www.nutrition-shop.cz/pribrat-svaly/z-ceho-nase-telo-ziskava-energii/
https://www.nejkvalitnejsi-suplementy.cz/jmsblog/blog/63_co-to-je-methylace-a-pro-j-trp-70-populace-pojme-se-podvat-na-mthrf-defekt-zblzka
https://www.youtube.com/watch?v=au-_GyNub9Q&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=35
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-05-23-j-chvatal_absolutne-neuveritelne
http://fblt.cz/skripta/ii-premena-latek-a-energie-v-bunce/7-dychaci-retezec-a-tvorba-atp/
https://doplnky-stravy.heureka.cz/now-same-s-adenosylmethionin-400-mg-30-tablet/
https://www.nejkvalitnejsi-suplementy.cz/jmsblog/blog/63_co-to-je-methylace-a-pro-j-trp-70-populace-pojme-se-podvat-na-mthrf-defekt-zblzka
https://damskaliga.cz/naklicena-semena-zdrava-strava-pestry-jidelnicek-kliceni-obiloviny-lusteniny-vitaminy-mineraly-organismus-traveni/
https://www.svetfitness.cz/clanek/glutamin-pod-drobnohledem/


01:27:20 - mimozemské základny Alfa (72°05'00"S 24°06'00"E) a Beta (72°06'36"S 25°40'00"E), stáří cca 150 
tisíc let, vznikly jako vědecké instalace Anunnaki-Nefilim pro genetický výzkum lidského druhu. Nyní pod 
kontrolou Pozemské Aliance.
01:36:50 - mimozemská základna Ptah (73°30'41"S 13°27'05"E), stáří cca 29 tisíc let, geofyzikální laboratoř 
Agharťanů a Plejářanů
01:42:40 - GPS další z pyramid v Antarktidě: 79°58'30"S 81°57'00"W
01:46:50 - dotaz na téma Gabrielova Archa - jakou roli hraje ve výzkumu Archy Pravoslavná církev (v Rusku 
patriarcha Kirill)?
01:51:25 - podzemní tunel mezi Jižní Amerikou a Antarktidou
01:52:15 - základna Tetra: 80°30'26"S 82°30'10"W, v hloubce 7200 m, vojenská základna entit ze Siria
01:56:15 - dotaz na energetické vyzařování spirál a pyramid

7.6.2016 (#38) - Podzemní základny 2 - Jižní Amerika

00:04:10 - podivný magicko-satanistický ceremoniál ve Švýcarsku při příležitosti otevření Gotthardského tunelu
00:17:35 - úvod k tématu "Podzemní tunelové systémy a základny v Jižní Americe"
00:23:00 - geografická specifika Jižní Ameriky
00:26:00 - transkontinentální tunel mezi Antarktidou a Jižní Amerikou
00:30:00 - tunel se nachází v hloubce mezi 420-450 km a má šířku až 1 km. Fungují tam vlaky na principu 
magnetické levitace (maglev).
00:32:00 - páteřní tunel je starý 5 miliónů let a je pozůstatkem civilizace Starověkých stavitelů
00:35:30 - jakým způsobem na Zemi v historii vznikaly podzemní tunelové systémy
00:43:00 - podzemní základny v Brazílii
00:45:20 - brazilská podzemní základna v oblasti Bahia: GPS 12°34'55S 45°41'55W, základna plejádského typu, 
stáří cca 120-140 tisíc let
00:48:25 - popis hvězdného systému Plejád, Plejáďané a Plejářané
00:54:40 - další brazilská základna Conceicao, východně od oblasti Bahia, v hloubce 14,5 km. Sloužila entitám 
Greys, kteří unášeli pozemšťany, jako mikrobiologické pracoviště. Od roku 2006 je opuštěná.
00:59:20 - základna v oblasti Iguazu Falls, u hranic s Argentinou: 25°41'35S 54°26'08W, 8 km pod zemí, detekce 
a analýza Schumannovy frekvence Země, základna reptiliánského charakteru, v současnosti je opuštěná
01:04:25 - dohoda mezi drakoniány Ciakar (Bílí Draci) a Aliancí Sfér o odsunu Reptiliánů z naší Sluneční 
soustavy do konce roku 2016
01:09:53 - co je to Globální mocenský systém?
01:18:35 - arkturiánská základna Cerro Aconcagua v Argentině uvnitř hory Aconcagua, 6 km pod vrcholem hory, 
GPS: 32°39'18S 70°00'54W, servisní základna pro bytosti Blue Avians
01:22:00 - základna Caffayette v Argentině, GPS: 26°04'29S 65°58'37W, původně vybudována bytostmi Greys, 
od roku 1951 využívaná glob. moc. systémem pro výzkum raketových pohonných systémů
01:46:10 - Otto Rahn a nacistický průzkum podzemních systémů v Jižní Americe

13.6.2016 (#39) - Podzemní základny 3 - Střední a Severní Amerika

00:06:10 - obecné informace o struktuře podzemí planety Země
00:09:45 - páteřní tunel pod Jižní a Střední Amerikou v hloubce cca 400 km
00:15:10 - podzemní základny na Portoriku
00:17:30 - základna Pedro na Portoriku a experimenty, které vytvořily trhliny v časoprostorové repulzní zóně mezi
3. a 4. dimenzí, které vedly ke vzniku agresivního stvoření jménem Chupacabra (genetický mutant vzniklý z fúze 
energetické entity ze 4. dimenze a divoké lišky)
00:32:00 - podzemní tunely a základny v USA (podzemních základen je 46)
00:39:30 - hlavní páteřní podzemní tunel v USA v hloubce 410-450 km, který má šířku až 1,5 km
00:46:30 - vybrané podzemní základny v USA
00:49:05 - základna Datyl v Novém Mexiku pod horou Twin Peaks, od civilizace kočkovitých bytostí typu 
Anunnaki Nefilim ze Siria B, založená před 80 tisíci lety. Sloužila jako hangár pro leteckou techniku k průzkumu 
planety. V současnosti je neaktivní.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Twin_Peaks_(Sierra_Nevada)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cupakabra
https://www.youtube.com/watch?v=XiPN8Y4KqF4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-06-13-j-chvatal_absolutne_neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/tajemny-otto-rahn-675
https://www.google.com/maps/place/26%C2%B004'29.0%22S+65%C2%B058'37.0%22W/@-26.8732644,-69.1119713,6.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3a4c95dc5d05e5f7!8m2!3d-26.0747222!4d-65.9769444
https://www.google.com/maps/place/32%C2%B039'18.0%22S+70%C2%B000'54.0%22W/@-32.8359901,-71.0253807,8.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd6b93f18381569a0!8m2!3d-32.655!4d-70.015
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#ciakar
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B041'35.0%22S+54%C2%B026'08.0%22W/@-25.8959064,-62.5255504,5.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9a8dd7f9a61c2274!8m2!3d-25.6930556!4d-54.4355556
https://www.google.com/maps/place/12%C2%B034'55.0%22S+45%C2%B041'55.0%22W/@-12.7610356,-51.7375893,5.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4a296c2fa2426131!8m2!3d-12.5819444!4d-45.6986111
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zahajovaci-ceremonial-ke-spusteni-gottardskeho-tunelu-bezprecedentni-okultni-ritual-analyza-problematiky-8979
https://www.youtube.com/watch?v=MC_VFjykyY4&list=PL45Pps33gcZdjmrGBi9Kube6pwFLcdQvA&index=37
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-06-07-j-chvatal_absolutne_neuveritelne/
https://www.google.com/maps/place/80%C2%B030'26.0%22S+82%C2%B030'10.0%22W/@-78.8770999,-96.7417682,1365017m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x160b5a55081b59fa!8m2!3d-80.5072222!4d-82.5027778
https://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-archa-gabrielova-a-nove-skutecnosti-moskevsky-patriarcha-kiril-na-pobrezi-antarktidy-tajemne-setkani-dvou-nejvyssich-predstavitelu-cirkvi-na-kube-8702
https://www.google.com/maps/place/79%C2%B058'30.0%22S+81%C2%B057'00.0%22W/@-79.9778192,-82.26168,32359m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3e4e610a682808d0!8m2!3d-79.975!4d-81.95
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zluta-kniha-6-10197
https://www.google.com/maps/place/73%C2%B030'41.0%22S+13%C2%B027'05.0%22E/@-72.8731712,7.2701522,876100m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x634c19f7f5cc10ee!8m2!3d-73.5113889!4d13.4513889
https://celostnivzdelavani.cz/tajna-vojna-v-podzemi-se-blizi-k-zaverecnemu-odpocitavani-1-cast
https://celostnivzdelavani.cz/zakazana-historie-a-dejiny-lidstva
https://www.google.com/maps/place/72%C2%B006'36.0%22S+25%C2%B040'00.0%22E/@-72.0929717,25.3285822,48075m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa3fc7b2ac3b4ecbc!8m2!3d-72.11!4d25.6666667
https://www.google.com/maps/place/72%C2%B005'00.0%22S+24%C2%B006'00.0%22E/@-72.0759691,23.7287769,48119m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x8c36bc6604a76be4!8m2!3d-72.0833333!4d24.1


00:54:35 - podzemní základna v Novém Mexiku poblíž města Corona v hloubce 26 km, stará min. 2 miliony let a 
sloužila rase Starověkých stavitelů (Ancient Builders)
01:00:10 - dotaz na původ podzemních tunelů a technologie pro jejich případnou ražbu
01:03:50 - mimozemská razící technologie pro tunely na bázi plazmového paprsku, která vytváří až 6 cm tlustou 
vrstvu skelné glazury na povrchu tunelu a je schopná razit 60-80 metrů horniny za hodinu.
01:06:30 - jednání mezi Pozemskou Aliancí a podzemní Aghartskou civilizací ohledně poskytnutí aghartských 
tunelových razících technologií.
01:10:10 - Pozemská Aliance, která se v roce 2011 odtrhla od Globálního mocenského systému (GMS). V roce 
2015 došlo ze strany plazích entit Ciakar k prozrazení důležitých tajných informací o GMS, výměnou za 
osvobození svých
druhů a možnost opustit Sluneční soustavu.
01:15:50 - základna Dulce (GPS: 36°57'00N 107°01'00W) sahá do hloubky až 3-4 km. Využívaná lidmi, bytostmi 
Greys i reptiliány.
01:19:15 - dotaz, kdo tomu všemu velí (myšleny základny) a čím je Země tak vyjímečná, že je středem zájmu 
všech těchto mz civilizací

-----------------------------------------

24.10.2016 (#57)

00:03:20 - informace o nalezení tajné německé základny v Antarktidě
00:09:20 - záhadná 33. rovnoběžka severní šířky Země - zóna Ashtaree, zóna smrti a konfliktů, vede přes Maroko,
Alžír, Sýrii, Krétu, Kypr, Irák (Bagdád), Afganistán, Čínu, Japonsko (Kjúšú), Los Angeles, města Phoenix, Dallas,
Alabama, ostrovy Bermudy, Madeira (sopka Pico das Torres - pozorování UFO)
01:07:00 - mentální cestování v čase - Dr. Jade Snow
01:22:00 - astrofyzik Dr. Morris K. Jessup a jeho účast na Filadelfském experimentu
01:49:00 - kniha The Case for the UFO Dr. Morrise Jessupa
01:36:30 - dotaz na "BST technologii" (Blank Slate Technology) z knihy Tvůrci křídel (Wingmakers), pomocí 
které je možné měnit události v čase. Zlovolná rasa kosmické umělé inteligence "Animus" (viz články J. 
Chvátala)
01:47:30 - Carlos Miguel Allende (Carl Allen) a jeho dopisy Dr. Jessupovi

31.10.2016 (#58)

00:00:00 - pokračování informací o Projektu Montauk a Filadelfském experimentu
00:50:00 - knihy na téma Projekt Montauk

7.11.2016 (#59)

00:01:05 - zvukové jevy v atmosféře na Slovensku
00:24:30 - téma "Čas a vědomí", čas je produktem vědomí, vědomí je nástrojem ducha
00:27:30 - film Doctor Strange (2016) a práce s vědomím
00:34:30 - neblahé důsledky Filadelfského experimentu - trhlina v časoprostoru
01:05:00 - kanadský případ pozorování UFO - Bracebridge, Ontario (7.10.1975)
01:29:30 - rezervace v Antarktidě "Údolí zlatých trůnů" a 5 základen globálního mocenského systému

14.11.2016 (#60)

00:03:10 - téma "Kosmické zákony"
00:24:00 - UFO v Číně (video)
00:36:30 - vědci v projektu Montauk
01:07:00 - film Filadelfský experiment
01:43:00 - dotaz na experimenty s cestováním v čase v bývalém Sovětském Svazu
01:48:25 - čas je produktem vědomí, mentální cestování v čase
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https://www.csfd.cz/film/16425-filadelfsky-experiment/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=GlbejrzuJ0E
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-11-14-j-chvatal_absolutne_neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/regenerace-plemen-a-priprava-na-rok-2017-studentske-poznamky-z-esotericke-skoly-modre-svetlo-jaroslava-chvatala-11-9194
https://www.csfd.cz/film/266804-doctor-strange/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=VNne-TIVU24
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-11-07-j-chvatal-projekt-mountauk-3-cast/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/jeste-jednou-filadelfsky-experiment-2689
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/reptiloidi-v-montauk-point-428
https://www.youtube.com/watch?v=7fb8Z_p83VQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-10-31-j-chvatal_projekt-mountauk/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/akta-omikron-bitva-o-planetu-zemi-a-lidskou-dusi-7-5568
https://www.matrix-2001.cz/clanek/tvurci-kridel-o-tom-co-mozna-nevite-1-7922
http://wingmakers.sweb.cz/
https://www.amazon.de/Case-UFO-Unidentified-Flying-Objects/dp/1499105517/ref=sr_1_1?keywords=The+Case+for+the+UFO&qid=1564917944&s=gateway&sr=8-1
http://www.matrix-2001.cz/clanek/filadelfsky-experiment-580
https://www.youtube.com/watch?v=n6E3ogPh3VY
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-10-24-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/pravda-o-dulce-697


21.11.2016 (#61)

00:00:00 - Aliance Sfér a bytosti Blue Avians
00:02:45 - pokus o sestřelení sféry u Měsíce - viz Odhalený vesmír, série 6, epizoda 5, od času 09:40
00:09:00 - jednání o zrušení Mohamedovy úmluvy o zneviditelňování plavidel UFO a nevměšování ze strany mz 
entit
00:12:20 - diskuze o snímcích sfér u Slunce z teleskopu (16.11.2016)
00:30:00 - oceán na Plutu
00:38:30 - projekt Montauk
00:42:30 - insider Daniel - účastník projektu Montauk, křeslo pro materializaci myšlenek
01:02:00 - manipulace v čase u projektu Montauk (souběžné paralelní reality)
01:25:00 - dotaz, proč je na Zemi tolik lidí?
01:28:30 - Anunnaki, Nefilim, Elohim

28.11.2016 (#62)

00:04:50 - rasa kosmických Starověkých stavitelů
00:07:00 - studie NASA ohledně počtu obyvatelných planet ve Vesmíru
00:09:20 - kniha S.C.Morrise "Runy evoluce" o konvergentní evoluci
00:18:00 - prstencová megastruktura u hvězdy KIC8462852 mezi souhvězdím Labutě a Lyry, objevená v říjnu 
2015, možný důkaz tzv. "Dysonovy sféry" pro využití veškeré energie z mateřské hvězdy (viz také záznam pořadu
AN z 19.10.2015)
00:19:50 - Kardaševova stupnice vyspělosti civilizací
00:24:00 - studie astronoma Dr. Jasona Wrighta, ohledně zmíněné megastruktury u hvězdy
00:50:00 - přírodní portály ve Vesmíru, kde se ohýbá prostor a čas (červí díry)
00:52:00 - pojem "portálová mechanika" a rasa tzv. Strážců (analogie s "Starověkými staviteli" a s entitou "Ra" a 
jejím "Zákonem jednoty")
00:55:00 - mezigalaktické portály a portál tohoto typu poblíž Sluneční soustavy, který je hojně využíván mz 
bytostmi k rychlému cestování
01:01:30 - hvězdný cluster okolo galaktického superportálu, poblíž Sluneční soustavy
01:15:50 - sestřelení Tunguzského meteoritu
01:35:10 - dotaz na konflikty mezi robotickými a humanoidními entitami

12.12.2016 (#63)

00:10:00 - téma zrušení Mohamedovy úmluvy, možnost demaskování mimozemských lodí
00:22:30 - přelet UFO nad Houstonem v USA
00:24:10 - UFO koule nad zahradou na Slovensku
00:33:10 - tajemné vibrace po celém světě
00:46:00 - hvězdný cluster a galaktický superportál (pokrač.)
01:02:40 - výskyt vody na tělesech Sluneční soustavy a v hlubinách Země
01:08:40 - podzemní města a civilizace
01:14:50 - Slunce jako difúzní hvězda, cyklický výskyt obřích protuberancí na Slunci, které mají vliv na život na 
Zemi, tzv. Událost a skokový přechod na vyšší úroveň existence
01:19:00 - tlumení intenzity protuberancí pomocí sfér civilizace Blue Avians
01:28:00 - vysvětlení pojmu Mohamedova úmluva
01:30:00 - zvýšení výskytu pozorování UFO po zrušení Mohamedovy úmluvy
01:38:00 - aktivita v Antarktidě, návštěva Johna Kerryho a chystaný útok na podzemní základny globálního 
mocenského systému v Antarktidě (11.1.2017)
01:45:00 - osud Gabrielovy archy z Mekky, která je zřejmě součástí perimetrické obranné technologie proti 
nebezpečí z vesmíru (viz např. sestřelení Tunguzského meteoritu v minulém díle)
01:54:00 - "Ancient Aliens", admirál Byrd a operace High Jump
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/vec-se-ma-hodne-jinak-v-oblasti-antarktidy-a-arktidy-ozbrojene-konflikty-s-mimozemskou-inteligenci-jak-na-bezicim-pasu-svedectvi-zaznamenana-na-jedinecnych-fotografiich-1-8330
http://extrastory.cz/tajemna-gabrielova-archa-rusko-ziskalo-od-saudu-starovekou-apokalyptickou-zbran.html
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
http://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-1214
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218
https://www.youtube.com/watch?v=Xsdsx8W-mr4
https://www.svobodny-vysilac.cz/016-12-12-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
http://www.science21.estranky.cz/clanky/havarie-kosmicke-lodi.html
https://www.llresearch.org/library/the_law_of_one_czech/index.aspx
https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2015.html#2015-10-19
https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2015.html#2015-10-19
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
https://www.youtube.com/watch?v=y4EfcKUyUrg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-11-28-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/oni-se-vraceji-a-nejen-pro-nej-otazniky-kolem-zrodu-cloveka-na-zemi-1-8007
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/portaly-rizeni-casu-204#
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/pravda-o-projektu-montauk-dobrodruzna-cesta-do-prostredi-tajne-laboratore-91
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/prilet-kosmickych-kouli-s-williamem-tompkinsem-451#
https://www.techtimes.com/articles/22204/20141216/mysterious-red-laser-near-iss-triggers-ufo-rumors-nope-says-nasa.htm
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-1-10285
https://www.youtube.com/watch?v=lzG6OOBComM
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-11-21-j-chvatal_absolutne_neuveritelne/


19.12.2016 (#64)

00:05:30 - utajené skutečnosti o našem Měsíci - jde o duté těleso?
00:40:00 - Dr. Flandern a jeho teorie o kosmických architektech ("Zahradnících")
00:45:20 - James Horak a jeho tvrzení o kontaktu s hvězdnými Staviteli, pro rozvoj vyšší civilizace je nezbytné, 
aby měla planeta právě jeden měsíc
00:50:15 - skutečnosti ohledně poměru velikostí Země a Měsíce a poměru velikostí hypotetické superplanety 
(Tiamát) a Marsu, která obíhala Slunce mezi současnými drahami Marsu a Jupiteru a Mars byl její oběžnicí
00:54:00 - exploze superplanety mezi Marsem a Jupiterem
01:07:00 - první teorie o zničení superplanety: ze strany plazoidních entit pomocí obřího asteroidu jako projektilu
01:09:39 - druhá teorie o zničení superplanety: během jaderného válečného konfliktu mezi obyvateli superplanety 
a Marsu, kdy byla ze strany Marsu použita nadčasová zbraň, která rozbila superplanetu
01:23:15 - dotaz na navýšení počtu inkarnovaných v posledních letech, jde o nějaký plán?
01:28:00 - dotaz: pokud je Měsíc umělým tělesem, kdo jej vybudoval?
01:32:30 - dotaz posluchačky ohledně ukončení koloběhu inkarnací (rození a smrti)
01:41:30 - Stewart Swerdlow a jeho teorie o rozbití superplanety Maldek
01:43:50 - inkarnace plazoidních bytostí do lidského těla a kurz inkarnologie p. Chvátala
01:52:00 - dotaz, zda je nyní pod povrchem Měsíce nějaký život

26.12.2016 (Paralaxa)

00:05:00 - úvaha posluchače o nemožnosti existence velké planety mezi Marsem a Jupiterem v dávných dobách 
(viz předchozí díl pořadu - Thomas Van Flandern)
00:17:00 - teorie o vzniku Měsíce
00:28:00 - pád ruského letadla s Alexandrovci
00:33:40 - otázky posluchačky na pojmy "duše","duch","kristovo vědomí","umělá inteligence"
00:39:30 - pojem "dimenze"
00:40:00 - pojmy "realita" a "bůh"
00:47:30 - nit vědomí a nit života
00:48:50 - kristovo vědomí
00:50:40 - umělá inteligence (AI - artificial intelligence)
00:55:00 - proces umírání
01:03:00 - místo zrození ("buňka"), kam by se člověk měl během života pravidelně vracet
01:07:30 - křest a jeho vliv na člověka
01:15:00 - kurzy
01:17:15 - avatar smrti
01:19:45 - symbol smrti
01:29:45 - dotaz posluchačky na "platformu návrhu" a pročištění rodových linií
01:34:30 - proč nedochází k inkarnacím na Měsíci
01:36:00 - došlo opravdu k přistání na Měsíci? Tři teorie.
01:43:30 - kniha "Dark Moon" s teorií, že k přistání na Měsíci nikdy nedošlo.
01:45:20 - kniha Temná mise NASA (Richard Hoagland, Mike Barra) - o utajených objevech na Měsíci a Marsu 
(pyramidy, sfinga)
01:50:30 - kniha Monumenty Marsu Richarda Hoaglanda
01:52:45 - Valiant Thor, Thovt
02:03:00 - potopa v důsledku posunu zemské osy a tání ledovců před 12 tisíci lety ("Velké kataklyzma")
02:05:00 - repriloidní bytosti a jejich vztah k člověku
02:08:00 - karmické (kosmické) zákony
02:13:50 - "opilý vandrák v příkopě jen hraje svoji roli" - většinou nevidíme celou podstatu věci - on nám má 
ukázat, co bychom sami neměli dělat. Podobně nelze posuzovat plazí entity, bez poznání bližšího pozadí.
02:17:00 - diskarnáti, alter ega, přivtělenci - jejich povaha a způsoby, jak vnikají do člověka a způsobují bipolární 
poruchu
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https://www.youtube.com/watch?v=FLsc4umfcZQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-12-19-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mimozemske-bytosti-uvnitr-nasi-lidske-civilizace-a-dalsi-zahadne-procesy-se-v-antarktide-daly-do-pohybu-1-10761
https://www.amazon.de/Monuments-Mars-City-Edge-Forever/dp/1583940545/ref=sr_1_5?keywords=Richard+Hoagland&qid=1564918086&s=gateway&sr=8-5
https://www.matrix-2001.cz/clanek/temna-mise-nasa-aneb-skryte-praktiky-zatajovani-a-manipulace-smerem-k-verejnosti-1-2644
https://www.matrix-2001.cz/clanek/temna-mise-tajna-historie-nasa-3028
https://www.youtube.com/watch?v=oDZEcplmrsw
https://www.svobodny-vysilac.cz/2016-12-26-j-chvatal-paralaxa/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/super-zeme-305
https://www.matrix-2001.cz/clanek/modra-krev-prava-krev-1-2827


02:31:50 - o bipolaritě a relativitě dobra a zla
02:34:30 - proč se inkarnujeme? Abychom získali zkušenosti.
02:37:20 - dotaz, zda měl někdy pan Chvátal v rukou něco mimozemského
02:39:00 - sjednocení ducha do jednoty
02:44:40 - kryptozoologie
03:05:00 - dotaz na "Grónskou zahradu"
03:07:30 - Rasputin
03:26:40 - křišťálové lebky
03:42:30 - kontakty s UFO
03:45:20 - jak si zachovat duševní zdraví při práci s umírajícími?
03:49:00 - Steven Greer - Projekt Odhalení (The Disclosure Project)
03:52:15 - David Copperfield

-------------------------------------------------------

24

https://www.matrix-2001.cz/clanek/projekt-odhaleni-mnozi-nasi-ctenari-zacinaji-byt-skepticti-a-tak-jsem-se-tomuto-projektu-podival-na-zoubky-1-8762
https://www.matrix-2001.cz/clanek/project-camelot-rozhovor-s-billem-homannem-na-tema-tajemstvi-kristalove-lebky-1-3003
https://www.matrix-2001.cz/clanek/syndrom-rasputin-opet-oziva-a-vynoruji-se-nove-prekvapive-okolnosti-6318
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/geneticke-anomalie-a-kryptidi-1268


2017

9.1.2017 (#66) - Záhady Sluneční soustavy I

00:09:00 - chystané uvolnění utajených informací o dění ve Sluneční soustavě, částečné a plné odhalení (Projekt 
Odhalení)
00:12:45 - chystaný útok na podzemní záklany globálně-mocenského systému v Antarktidě (11.1.2017)
00:16:00 - objev pravěkých podzemních sídlišť pod ledem Antarktidy a nález mumií Preadamitů
00:24:40 - solární a harmonická alikvóta, rasa starověkých Stavitelů (Zahradníků), Velké kataklyzma
00:27:00 - časoprostorový superportál poblíž Sluneční soustavy, který byl využíván pokročilými civilizacemi
00:31:30 - starověká rasa Preadamitů
00:33:15 - Anunnaki (Elohim a Nefilim)
00:37:50 - Preadamité a ponížení kvality lidského genomu (z člověka udělali stádní tupou bytost)
00:44:10 - Preadamité jsou bozi globalistů
00:51:00 - pozoruhodnosti našeho Měsíce
00:56:40 - zvláštnosti měsíců planety Saturn (Mimas, Tethys)
01:07:00 - Saturnův měsíc Japetus
01:13:50 - Uranův měsíc Miranda
01:20:00 - planetka Ceres
01:21:00 - zmínka posluchače z Přelouče o pozorování hořícího doutníkového UFO
01:30:30 - dotaz, jestli hraje Česko nějakou roli v událostech v Antarktidě, Bucegi, apod.
01:32:00 - co říká p. Chvátal na učení slovanského žrece pátera Kolovrata o 16-vláknové DNA (resp. 16 vláken 
kanálů vědomí vnímání energetického těla)
01:35:50 - předchůdci ruských staroslovanů ("Prišelci" - "Příchozí") přišli z vesmíru, ze souhvězdí Velké 
medvědice a založili Hyperboreu
01:39:10 - dotaz na pozůstatky mz civilizace nalezené u bulharského města Caričina
01:42:20 - dotaz na nové informace z Projektu Odhalení Stevena Greera
01:44:15 - dotaz, jak je to s dušemi, které zůstanou ve 3D a co říká pan Chvátal na biblický Boží soud, vlákna 
antachkarána a sutrátma
01:51:00 - dotaz, jak je možné, že vznikl život na planetě Maldek, která byla mimo současnou zónu života

16.1.2017 (#67) - Záhady Sluneční soustavy II

00:04:40 - energ. studnice č.10 - Ámon (hora Sitno na Slovensku)
00:06:00 - energ. studnice č.11 - Haraka (hora Stolica)
00:07:00 - energ. studnice č.12 - Achola (nedaleko hory Kriváň)
00:10:00 - obecné informace o energetických studnicích
00:17:20 - záhadné světlé skvrny na planetce Ceres
00:35:15 - zvláštní teplotní vzor na měsíci Enceladus planety Saturn
00:44:30 - monolit na měsíci Phobos planety Mars
01:02:20 - dotaz na události dobývání podzemních základen v Antarktidě, které byly plánované na 11.1.2017
01:08:45 - dotaz posluchačky na skryté energ. studnice na Slovensku
01:14:00 - rekapitulace a pokračování výkladu o projektu Montauk
01:17:40 - neidentifikovatelné objekty na obloze, které se objevovaly během Filadelfského experimentu
01:20:00 - mz bytosti měly evidentně zájem na tom, aby Filadelfský experiment proběhl
01:26:25 - mimozemské know-how umožnilo vygenerovat dostatečné množství energie pro uskutečnění 
plánovaných efektů Filadelfského experimentu
01:31:00 - ve skutečnosti došlo, během Filadelfského experimentu, k vytvoření trhliny v "repulzní zóně" mezi 
realitami (dimenzemi), aby sem mohly proudit zlovolné energetické entity z paralelní reality. To byl skrytý cíl 
zlovolných mimozemšťanů, kteří vědcům pomáhali experiment realizovat.
01:41:50 - dotaz na záměrné obcházení kosmických zákonů, tvrdé a měkké porušování těchto zákonů
01:47:25 - dotaz, jakým způsobem se maskují mz plavidla
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https://youtu.be/dJL15fyES3U
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-01-16-j-chvatal_energ-studnice_zahady-slunecni-soustavy-zaver/
https://youtu.be/wmS4DNOGrCU
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-01-09-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


23.1.2017 (#68)

00:08:00 - úvodní informace k aféře Pizza Gate v USA
00:12:00 - aktuální situace s dobýváním tajných podzemních základen v Antarktidě
00:19:20 - zmínka o homogenitě civilizací ve vesmíru - neexistují zde hranice nebo rozdělení do státních celků, 
narozdíl od uspořádání na Zemi
00:41:00 - aféra Pizza Gate
00:42:20 - Marina Abramović a video s magickým rituálem, ve kterém byl použit popel Nikoly Tesly
00:45:10 - satanské rituály, řád Synů Belialu a Preadamité, kteří to vše způsobili svými zvrácenými genetickými 
manipulacemi s lidstvem
00:49:30 - foto modrookého lidojeda ze souostroví Papua Nová Guinea, lidojedství a pojídání lidských mozků 
jako výsledek genetických experimentů Preadamitů
00:53:45 - úprava kůže v oblasti čela, na hlavě domorodců z Nové Guineje, kde jde o cargo kult - vzpomínku na 
šupinaté návštěvníky z vesmíru
01:01:00 - shrnutí předchozího - za aférou Pizza Gate stojí aktivity novodobé vládnoucí psychopatické kasty
01:02:10 - královna Alžběta II., která trpí degenerativním onemocněním "kuru" - jde o prionové spongiformní 
onemocnění, které bývá způsobeno u lidojedů pojídáním syrových lidských mozků
01:10:20 - dotaz, zda pojídáním lidských mozků získávají lidé nějaké speciální vlastnosti, Argentum Astrum jako 
unikátní chemikálie, která se v mozcích některých lidí nachází
01:16:00 - informace, ukryté v klipech hudebních skupin, klip skupiny Pink Floyd, kde pochodují děti s prasečími
maskami a na konci padají do mlýnku na maso
01:18:40 - připomínka posluchače, že mimozemšťané nejsou humanoidé, jsou označováni jako EBE, a proto s 
nimi nebudou možné žádné dohody (???)
01:20:45 - dotaz na pyramidu, která se měla zrcadlit na kouli s popelem Nikoly Tesly, v dříve zmíněném videu 
magického rituálu
01:21:45 - dotaz, jak se projevují příznaky onemocnění u Alžběty II.
01:24:00 - dotaz na dlouhé krky a tvarované lebky afrických žen (cargo kult)
01:27:15 - dotaz na diskuze na internetu o tzv. "ploché Zemi"
01:30:00 - dotaz na nehumanoidní kudlankovité mz entity
01:30:50 - dotaz, kolik mz ras operuje v prostředí planety Země
01:36:50 - posluchač opravuje informaci o "16 vláknové DNA", zmíněnou v pořadu z 9.1.2017 - ve skutečnosti 
mělo jít o 16 vláken kanálů vědomí vnímání energetického těla
01:39:30 - dotaz, jaké účinky má argentum astrum v lidském organismu
01:47:25 - dotaz, zda Preadamité mají něco společného s Anunnaki (nemají)
01:47:50 - dotaz, zda žijí Anunnaki Elohim a Nefilim spolu na jedné planetě
01:48:50 - jak je to u Anunnaki a Blue Avians s charaktery, jsou tam také různé úchylky, jako u lidí?
01:50:10 - jak se chovají k sobě navzájem reptiliáni?
01:51:40 - mají reptiliáni něco jako nemocnice?
01:52:30 - definice rakovinového nádoru z hlediska mezibuněčné komunikace, jako reakce na názor posluchače, 
který tvrdí, že pořad AN je jako "nádor v konečníku"

30.1.2017 (#69)

00:05:00 - info o aktuálním dobývání pěti podzemních základen globálně mocenského systému v Antarktidě
00:07:10 - objev sídlišť a ostatků Preadamitů v Antarktidě
00:09:40 - stav dobývání základen v Antarktidě (pokrač.)
00:16:00 - tajné projekty od 50. let 20. stol., Filadelfský experiment
00:19:40 - Alfred Bielek (Al Bielek)
00:32:40 - 1. dotaz posluchačky Terezy - rizika kundalini jógy, stimulace energetických kanálů (dimethyl triptan)
00:39:30 - 2. dotaz posluchačky Terezy ohledně tří mužů stojících v noci u postele (vysocí, kostnatí, černé 
klobouky)
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/pravda-o-projektu-montauk-1-1526
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/ztracena-civilizace-preadamitu-890
https://www.youtube.com/watch?v=sSzKnOWEjGQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-01-30-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.youtube.com/watch?v=UPhYhdHMbJA
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-01-23-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/


00:51:00 - dotazy posluchače Ondry od Berouna - přistání UFO u Loděnic v době přistání UFO ve Voroněži, 
Aksamitova brána
00:59:00 - popis přistání UFO ve Voroněži
01:15:50 - dotaz na vědecký důkaz aury (prof. Strunecká)
01:23:30 - dotaz na přenos energetických entit trhlinou v časoprostoru během Filadelfského experimentu

6.2.2017 (#70)

00:04:00 - komplex v CERNu plní jinou roli, než nám sdělují média
00:14:00 - mz faktor, který pravděpodobně stojí na pozadí experimentů v CERNu a možná i na pozadí 
Filadelfského experimentu
00:17:10 - zmínka o německém projektu Zvon (Die Glocke), viz také seriál Ve stínu Valkýry
00:25:30 - zprávy o zdravotních problémech informátora Corey Gooda (spekulace o možné otravě), seriál 
Odhalený vesmír
00:33:40 - lidstvo je psychicky a mentálně připravené na kontakt s kosmickým společenstvím, po odstranění 
negativních prekurzorů jako chemtrails, vakcinace, postřiky, atd.
00:42:25 - postup dobývání základen v Antarktidě
00:58:00 - teorie Riemannovy metriky - tenzory, Riemannův prostor
01:04:00 - o Dr. Bernhardu Riemannovi
01:14:40 - pozadí filmu Filadelfský experiment - britský producent Thorn EMI
01:17:30 - režisér James Cameron - potomek rodiny, která založila společnost "Thorn EMI"
01:18:30 - průzkum Mariánského příkopu Jamesem Cameronem, možné podmořské inteligence na dně oceánu
01:19:25 - seriál článků Projekt Chani z roku 2011, kde jsou lidé mimo jiné nabádáni k průzkumu mořských 
hlubin
01:21:40 - Preston Nichols a jeho fotografie s Alistonem Crowley z roku 1890
01:35:40 - projekt Rainbow a ovlivňování počasí, později projekt Phoenix
01:36:40 - Wilhelm Reich, který pracoval v projektu Rainbow (orgonové částice)
01:41:20 - ruské "kosmosféry"
01:47:20 - Archa Gabrielova - obranná planetární linie, zbraň dávných stavitelů
01:50:40 - dotaz na nové informace o Projektu Odhalení (The Disclosure Project)
01:51:40 - dotaz na Annunaki na základnách v České Republice, Annunaki-Elohim uspaní ve stavu samadhí na 
Zemi
01:54:45 - nový elektronický časopis J. Chvátala

13.2.2017 (#71) - téma Sluneční energetický záblesk

00:08:45 - transformační procesy spojené se slunečním zábleskem a film 2001: Vesmírná odysea
00:32:20 - počítač "HAL", který symbolizoval ve filmu umělou kosmickou inteligenci
00:52:00 - Mel Brooks, přítel Stanley Kubricka (oba režiséři)
00:57:00 - souvislost filmu 2001: Vesmírná odysea a události WTC 9/11
01:01:00 - sluneční energetický záblesk (energetický pulz)
01:05:45 - úvahy o různém vnímání času u našich předků z důvodu rozdílné topologie synapsí v mozku (úvahy po
shlédnutí filmu Příchozí)
01:19:40 - sluneční záblesk, transformace vědomí a doba ledová před 15-13 tisíci lety
01:25:00 - důsledky slunečního záblesku (elektromag. pulzu) před 11 tisíci lety pro Zemi a lidstvo
01:32:20 - Tvůrci křídel (The Wingmakers) - viz podrobné informace v sérii článků J. Chvátala
01:40:20 - "rozpomenutí" - buněčná paměť ovlivněná energetickým pulzem ze Slunce ("restart")
01:45:50 - demonstrace v Rumunsku

21.2.2017 (#72)

00:04:50 - NASA se chystá zveřejnit objev 7 planet u cizí hvězdy
00:16:15 - přehrada Oroville v Kalifornii, která hrozí protržením
00:18:15 - silná bouře v Kalifornii
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https://www.youtube.com/watch?v=a4p99rTQac4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-02-21-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_mise-apollo/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/corey-good-aktualizace-2-9117
https://www.matrix-2001.cz/clanek/tvurci-kridel-o-tom-co-mozna-nevite-1-7922
http://wingmakers.sweb.cz/
https://www.csfd.cz/film/379848-prichozi/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://www.csfd.cz/film/5393-2001-vesmirna-odysea/prehled/
https://www.csfd.cz/film/5393-2001-vesmirna-odysea/prehled/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#solar_flash
https://www.youtube.com/watch?v=pdjiQDdFK2Q
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-02-13-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-rusko-zacina-s-prepravou-tajemne-archy-gabrielovy-trasa-saudska-arabie-antarktida-8527
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/projekt-chani-514
https://www.csfd.cz/tvurce/2840-james-cameron/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorn_EMI
http://www.csfd.cz/film/16425-filadelfsky-experiment/prehled/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Riemann
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/odhalene-chemtrails-stat-ve-state-a-projekt-new-manhattan-1200
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video-serial/odhaleny-vesmir-4/serie-1
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video-serial/odhaleny-vesmir-4/serie-1
http://www.matrix-2001.cz/clanek/ve-stinu-valkyry-tajemstvi-technologie-zvon-antigravitacni-aspekty-a-zareni-z-vyssich-dimenzi-1-5396
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/zvon-1156
https://www.youtube.com/watch?v=e_ykOwvLt1s
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-02-06-j-chvatal_absolutne-neuveritelne/
http://www.matrix-2001.cz/clanek/regenerace-plemen-a-priprava-na-rok-2017-studentske-poznamky-z-esotericke-skoly-modre-svetlo-jaroslava-chvatala-11-9194
https://www.suenee.cz/pristani-ufo-ve-voronezi-rok-1989/
https://mapy.cz/turisticka?x=14.0472832&y=49.9162410&z=15&source=base&id=1908863
https://mapy.cz/turisticka?x=14.1724243&y=50.0007667&z=13&source=muni&id=3579


00:25:00 - zjištěn radioaktivní jód 131 nad Evropou
00:26:00 - hromadná prezentace mz přítomnosti v Českém Krumlově 15.2.2017
00:30:00 - informace o radioaktivním jódu 131 nad Evropou (na serveru OrgoNet), který prý unikl při kontrole 
těsnosti potrubí plynovodu
00:38:00 - sluneční energetický záblesk a kosmický éter
00:57:00 - režisér Stanley Kubrick a projekt Apollo (natáčení přistání na Měsíci)
01:07:50 - Kubrickův film Osvícení (The Shining) - rozbor a skryté skutečnosti, které se ve filmu vyskytují, v 
souvislosti s projektem Apollo

27.2.2017 (#73)

00:04:15 - panelová diskuze NASA ohledně objevu planet u cizí hvězdy
00:13:30 - problematika energetického pulzu ze Slunce, které je nestabilní
00:20:40 - Liontocefalus - bůh se lví hlavou (kult)
00:34:20 - co lze sledovat za velkým energetickým pulzem ze Slunce?
00:41:30 - jaký faktor je příčinou dlouhodobé disbalance v rámci civilizace na Zemi? (glob. mocenský systém)
00:57:00 - přehled dávných civilizací na Zemi (100-120 tisíc let)
00:58:30 - Atlantida
01:03:50 - Preadamité
01:08:15 - Agarťané
01:18:30 - vznik disharmonie mezi civilizacemi po infiltraci Preadamitů (virus vertigo), Velké dílo věků 
(Babylónie)
01:21:50 - Velké kataklyzma
01:23:40 - Doba ledová a následné prudké oteplení po energetickém pulzu ze Slunce
01:31:30 - dotaz, proč nekomunikujeme s galaxií v Andromedě (M31), když tam leží náš původ
01:35:40 - dotaz na současné dění v Antarktidě - útok na základny
01:43:15 - sídlo Preadamitů, Rámova říše, Atlantida
01:47:20 - dotaz, zda pro obnovení harmonie u civilizace na Zemi stačí potlačit vliv glob. mocenského systému 
nebo jsou potřeba ještě další kroky, související informace o Solárním záblesku

6.3.2017 (#74) - téma Sluneční energetický záblesk (pokrač.)

00:08:00 - téma aktuálně zvýšené radioaktivity nad Evropou, možné příčiny
00:16:10 - nový článek na stránkách www.matrix-2001.cz o skupině z USA, která operuje za severním polárním 
kruhem, sbírá trosky zřícených UFO a lokalizuje a likviduje mz entity v této oblasti
00:20:00 - situace v Antarktidě na dobývaných základnách a na archeologických nalezištích preadamitské kultury
00:25:40 - problematika slunečního záblesku a channelingové zdroje z 50. let - 1775 jedinců obdrželo 
channelingové informace ("Hnědý deník")
00:32:10 - hvězda Aldebaran (souhvězdí Býka, vzdálenost asi 56 svět. let) a její pravděpodobný výbuch v 60. 
letech
00:32:30 - hvězdokupa Plejády a hvězda Alcyone (Centrální Slunce)
00:35:00 - sonda Pioneer 10, která míří ve směru souhvězdí Býka
00:36:20 - 1775 jedinců obdrželo channelingovou zprávu o výbuchu Aldebaranu
00:41:40 - solární pulz (sluneční záblesk) a návštěva bytostí Anunnaki-Elohim v roce 2022
00:44:20 - proroctví severoamerických indiánů ohledně "Rudého Avatara"
00:52:45 - badatel Wilbur Smith dal dohromady celou skupinu 1775 zmiňovaných jedinců, kteří se sešli ve druhé 
polovině 60. let ("Hnědý deník")
01:01:50 - Slunce a energetické zdroje v Galaxii
01:03:45 - vše ve vesmíru je navzájem propojené na datové a informační úrovni, tato síť je analogická propojení 
synapsí v mozku
01:08:10 - popis neuronů v mozku a přenosu informací, mikrotubuly, biofotony (skalární záření)
01:18:00 - Horovo oko a lidský mozek
01:20:00 - struktura výstelky synaptického vlákna
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-3-11077
http://www.matrix-2001.cz/clanek/skupina-pro-vyprostovani-mimozemskych-entit-a-valka-mimozemskych-entit-v-gronsku-1-9559
https://www.matrix-2001.cz/clanek/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-2-11060
https://www.youtube.com/watch?v=u1jOHKCv0yg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-03-06-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_118min/
https://www.youtube.com/watch?v=UOVUS57tqyg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-02-27-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_120min/
https://www.csfd.cz/film/5407-osviceni/prehled/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/mlceni-stanleye-kubricka-a-svedomi-nasa-672
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/stanley-kubrick-a-mise-apollo-236
http://orgo-net.blogspot.com/2017/02/k-uniku-radioaktivity-v-evrope-doslo.html
https://aeronet.cz/news/nad-evropou-se-vali-radioaktivni-mrak-pochazejici-zrejme-z-podivne-exploze-ve-francouzske-jaderne-elektrarne-vlady-mlci-francie-se-snazi-bagatelizovat-cely-incident-slovy-o-neskodnosti-radionuklidu/


01:23:15 - "anténa" v mozku pro komunikaci s kosmickými stelárními (hvězdnými) centry
01:30:40 - dotaz, zda sluneční záblesk bude mít podobné důsledky jako elektromagnetický pulz (blackouty 
pozemské energetické sítě)
01:39:00 - dotaz na chystaný pořad o 2. světové válce
01:42:10 - dotaz na vibrace a hučení v hlavě
01:45:30 - dotaz na spolupráci neurologů s badateli, kteří zkoumají mozek z hlediska komunikace s kosmickým 
prostředím
01:48:30 - dotaz na G. Sidorova a informace od ruských "žreců"
01:49:20 - dotaz na nedávný úkaz v brněnském parku Lužánky
01:51:45 - další příspěvek k teoriím o příčině zvýšené radioaktivity nad Evropou (nepovedený nukleární incident)

13.3.2017 (#75)

00:02:40 - nově objevený měsíc planety Saturn jménem Pan, který je možná umělým tělesem (má diskový tvar)
00:07:15 - Richard Hoagland - zkoumá anomální úkazy ve Sluneční soustavě, napsal o tom několik knih ("Tajná 
mise NASA")
00:12:10 - pozvánka pana Chvátala na 10. konferenci Anunnaki-Elohim ve Veletově u Kolína (7.4.-9.4.2017)
00:17:45 - ekonomické a finanční relace na Svobodném vysílači
00:18:50 - příčiny globální ekonomické krize v roce 2008
00:28:00 - rozbor ekonomické krize podle zdrojů p. Chvátala
00:36:20 - ekonomická krize 2008 jako výsledek spiknutí
00:37:40 - čínský ekonom Dr. David Xavier Li (matematický expert a génius) a jeho matematický vzorec, který 
způsobil ekonom. krizi
00:44:00 - prof. Felix Salmon - vydal materiál o Dr. Li a jeho práci
00:51:00 - korelace jako hlavní klíč vedoucí ke zhroucení finančního systému
00:59:00 - vzorec Dr. Li jako zbraň hromadného ničení světové ekonomiky
01:01:40 - definice ekonom. termínů - Gaussova spona
01:05:00 - CDO - Collateralized Debt Obligation, čili zajištěná dluhová obligace
01:06:30 - CDS - Credit Default Swap - výměna nesplaceného úvěru
01:19:00 - bližší informace o Dr. Davidu Xavieru Li
01:36:20 - propojení čínského klanu Li na zločineckou organizaci "Triáda"
01:42:30 - pozorování létajících objektů v Olomouci posluchačem Martinem v pátek 10.3.2017
01:47:00 - dotaz pana Lufta, zda souvisí britská koloniální nadvláda nad Hongkongem s jednáním klanu Li a 
světovou ekonom. krizí
01:53:25 - dotaz, zda jsou v Číně Židé
01:55:55 - dotaz na vytunelování českého zlata Britskou národní bankou (Bank of England)

20.3.2017 (#76)

00:03:20 - zemřel David Rockefeller ve věku 101 let
00:07:30 - čtvrteční pořad "Interakce v akci" na Svobodném vysílači - volby a vlády
00:12:30 - politické strany pod vlivem "loutkovodiče"
00:21:00 - foto ruské kosmosféry na facebookovém profilu J. Chvátala
00:31:20 - prudký rozmach čínské ekonomiky za posledních 15 let
00:38:00 - Čínská národní banka, čínská ekonomika a její nástroje
00:36:05 - esejistka Ellen Hodgson Brown - rozdíl mezi čínským ekonom. systémem (Čínská lidová banka) a 
systémy převažující ve zbytku světa
00:40:00 - původní smysl bank, než banksteři převzali nad bankami vládu a zavedli vydírání státu a obyvatel přes 
dluhový systém
00:45:20 - ekonomika jako nauka o toku energie
00:55:00 - uzavřený a otevřený energetický (ekonomický) systém
01:07:20 - německá ekonom. krize po 1. sv. válce, válečné reparace
01:13:00 - kniha "Magie peněz" od bývalého prezidenta Říšské banky Hjalmara Schachta
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https://www.youtube.com/watch?v=rXn8Qhp_JEQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-03-20-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_financni-systemy-a-jejich-analyzy_124min/
http://www.lukaskovanda.cz/rovnice-ktera-znicila-wall-street/
https://www.euro.cz/byznys/rovnice-ktera-pokorila-wall-street-2-825220
https://www.euro.cz/byznys/rovnice-ktera-pokorila-wall-street-2-825220
https://www.youtube.com/watch?v=XwyRQPA-64c
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-03-13-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_120min/


01:17:00 - německá Centrální banka měla monopol na tisk oběživa a dluh rostl. To se zastavilo, když se dostal k 
moci Hitler
01:18:30 - západ pomohl dosadit Hitlera k moci a podporoval NSDAP
01:23:00 - Hitler realizoval plán veřejných prací, které byly financovány z Německé národní banky
01:25:00 - státní pracovní pokladniční poukázky jako náhrada peněz (Federovy peníze - podle ekonoma 
Gottfrieda Federa)
01:31:20 - základem Federových myšlenek bylo absolutní převzetí kontroly státu nad peněžním ekonomickým 
objemem, prostřednictvím znárodněné Centrální banky, čímž se začne obcházet politika soukromých bank
01:33:45 - dotaz na válečné reparace Německa
01:39:35 - bojkot při pokusech o odtajňování informací o spolupráci americké vlády s mimozemšťany
01:42:00 - státy, které se orientují na otevřený ekonom. systém, se orientují zároveň i na volnou energii
01:47:40 - dotaz na zlato, které je údajně schopné přeměňovat tepelnou energii na elektřinu
01:50:20 - připomínka posluchače k solárnímu záblesku, který může způsobit globální kolaps elektrické rozvodné 
sítě a zničit elektroniku
01:53:00 - dotaz, proč papež líbá ruce při setkání se sionisty a Rockefellery, vysvětlení tohoto rituálu
01:57:00 - Enya a její klip Aldebaran - o vybuchujícím Aldebaranu

28.3.2017 (#77)

00:03:20 - video ruské "kosmosféry"
00:06:15 - vývoj a typy ruských "kosmosfér"
00:08:30 - téma Tajné kosmické programy (SSP) - nejdůležitější informace
00:11:15 - mz entity, které se pohybují ve Sluneční soustavě v souvislosti s galaktickým portálem poblíž Slun. 
soustavy
00:14:40 - civilizace negativního charakteru, postrádající emoce a city
00:20:00 - problém s cyklickým vlivem negativních mz entit na lidstvo (reptiliáni, drakoniáni)
00:21:45 - vznik globálního mocenského systému na Zemi
00:25:30 - Aliance sfér a ideologický projekt specifické inspirace (učení Zákona jednoty - "The Law of One")
00:27:00 - aktivní pokusy o změnu glob. mocenského systému - události WTC 9/11 a vznik tzv. Pozemské 
Aliance v roce 2011 (Anonymous, Snowden, Corey Goode a další)
00:31:40 - tři mocenské frakce na naší planetě a ve Sluneční soustavě - tvrdé jádro moc. systému, Pozemská 
Aliance (Solar Warden) a mimozemská frakce (Aliance sfér)
00:42:00 - GGLN - Globální galaktická liga národů
00:43:10 - MIC SSP - Military Industrial Complex Secret Space Program
00:53:45 - o vodě na naší planetě a jejích vyjímečných vlastnostech
01:29:00 - hexagonální vodní klíč
01:33:50 - kovalentní vazby mezi atomy vody
01:42:30 - příval velkých energií od začátku dubna 2017, polární záře
01:47:15 - dotaz na termíny a místa odmaskování mz lodí v souvislosti se zrušením Mohamedovy úmluvy
01:49:00 - dotaz na problematiku programování vody (Masaru Emoto)

3.4.2017 (#78)

00:04:30 - bombové útoky v Petrohradě
00:08:00 - případ, který se stal panu Chvátalovi na vojně podle hesla "Zloděj volá: chyťte zloděje!"
00:23:00 - cyklické fáze ničení  a rozkvětu civilizací
00:26:00 - teorie morfogenetického pole (R. Sheldrake), efekt sté a jedné opice
00:38:10 - předávání vědomostí zanikajících civilizací pomocí symbolů, mýtů, legend, obrazů (Dürer).
00:45:00 - úvaha nad evolucí civilizací, historii píší vítězové, omezování vzestupu civilizací ze strany globálních 
negativních entit.
00:49:30 - vzpomínka J. Chvátala na páteční večery s přednáškami v jeho bytě 3+1 (30 lidí) - v 90. letech po 
návratu z Holandska
00:55:50 - kniha Michaela Crema: Human Devolution (autor Zakázané archeologie)
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https://www.youtube.com/watch?v=zUCLnzTBg1A
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-04-03-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_tajne-spolky_121min/
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218
https://www.matrix-2001.cz/clanek/konec-hry-odhaleni-a-finalni-porazka-globalne-mocenskeho-systemu-cast-druha-2-9398
https://celostnivzdelavani.cz/existuje-5-frakci-tajnych-kosmickych-programu
https://epochaplus.cz/kdopak-taha-za-nitky-reptiliani/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/aktualizace-informaci-tajne-kosmicke-programy-aliance-sfer-a-dalsi-2-9600
https://www.youtube.com/watch?v=w_4t6nL1K0I
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-03-28-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_116min/


00:57:20 - skrytá řeč symbolů (ikonografie)
01:00:00 - skryté skutečnosti a symbolika v dramatech W. Shakespeara
01:01:30 - Shakespeare vs. Bacon
01:10:55 - tajné spolky a bratrstva s kořeny v Asýrii a ve starém Egyptě
01:18:00 - boj glob. mocenského systému s lidským společenstvím
01:23:10 - skupina Bilderberg (založená roku 1953 ve městě Bilderberg)
01:29:20 - volná energie a výzkum Dr. Ronalda Richtera v Argentině
01:33:40 - projekt "Huemul" - zařízení Thermotron pro jadernou fůzi
01:42:30 - dotaz na novostavbu admin. centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech - napojení kat. církve, má zde 
probíhat utajený výzkum s výkonnými lasery
01:44:30 - dotaz na laxní postoj politiků k otázce chemtrails a dalších jedů
01:46:30 - ikonografie a různé formy kryptování skrytých informací
01:51:30 - bílá bratrstva, která stojí na straně lidstva a usilují o jeho osvícení
01:53:50 - socha Bafometa v Brně a sochy na letišti v Denveru v USA

10.4.2017 (#79)

00:02:00 - dotaz na Trumpovo bombardování Sýrie z důvodu podezření na použití chemických zbraní
00:09:00 - stínová vláda v USA, problematika stínových vlád
00:10:30 - sociolog Andrej Furusov - skryté nadnárodní subjekty
00:12:40 - Dr. Sergej Kurgiňan
00:19:40 - skupina ISG (Investor Stevardship Group) - zastřešuje nadnárodní korporace a koordinuje činnost 
mozkových trustů
00:34:50 - glob. mocenský systém se rozpadá
00:44:40 - audience hlav států EU u papeže ve Vatikánu v březnu 2017
00:51:00 - názor J. Chvátala na volby do politiky
01:07:00 - analýza Bilderberg group (členové skupiny a účastníci pravidelných setkání)
01:24:50 - průběh a zabezpečení každoročních setkání skupiny Bilderberg
01:37:10 - dotaz, jakou úlohu může mít v současnosti Aliance sfér a případně pozemská Aliance na vývoj lidstva
01:38:50 - dotaz na Sýrii, Preadamity a časové portály
01:42:50 - dotaz na možnost glob. konfliktu v souvislosti s rozhovorem s vojenským analytikem Martinem 
Kollerem na Svob. vysílači
01:47:40 - polemika, zda jsou mz civilizace schopné paralyzovat jaderné zbraně a zabránit tak glob. jadernému 
konfliktu
01:51:10 - globální hra o lidskou psychickou energii, která je jistým bytostem potravou
01:53:45 - dotaz, proč papež líbá ruce při setkání se sionisty a Rockefellery, obecně o líbání státníků, odkud tento 
zvyk pochází

17.4.2017 (#80 - Paralaxa)

00:05:15 - elektronický útok ruských hackerů na servery amerických demokratů (2015)
00:11:30 - dotaz, co ví pan Chvátal o tom, zda prezident Trump podepsal dekret o uvolnění vynálezů, týkajících se
zdravotnictví a volné energie
00:13:30 - dotaz na zveřejnění informací z NASA o možnosti života na Saturnově měsíci Enceladus
00:15:10 - postřehy posluchačky ohledně záhady v pohoří Bucegi v Rumunsku
00:18:30 - dotaz na 5 směrů, kterými šli Atlanťané při migračních vlnách po zániku Atlantidy - informace získané 
dešifrováním atlantského písma
00:29:10 - dotaz na entitu Lacerta ("Ještěrka" - plazí bytost z podzemní civilizace) a její kontakt se Švédem a dále 
dotaz na bytost Kryon, která předávala informace pomocí chanellingu
00:46:00 - propojení skupiny Bilderberg s českou politikou a důsledky tohoto propojení
00:49:10 - karmické důsledky rituální bratrovraždy Sv. Václava
00:57:15 - dotaz jaká je aktuálně celková situace na Zemi
01:05:50 - info o bojích v Antarktidě a nálezech hrobů Preadamitů
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https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/dokumenty-lacerta-159
https://www.youtube.com/watch?v=eQgYEGK3LV8
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-04-17-j-chvatal_paralaxa_absolutne-neuveritelne_240min/
https://www.youtube.com/watch?v=C6dVczSM2CU
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-04-10-j-chvatal_absolutne-neuveritelne_120min/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/cerne-slunce-vychazi-12-10035
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/odhalene-chemtrails-stat-ve-state-a-projekt-new-manhattan-1200


01:07:15 - konflikt USA s Jižní Koreou
01:09:15 - dotaz na migrační větve Synů Belialu a Synů zákona jednoty. Jestli spolu komunikují.
01:22:00 - Benjamin Fullfort a Sdružení Bílého draka
01:23:05 - dotaz na titanové pyramidy
01:24:10 - dotaz na tzv. horu Méru v Arktidě (přibližná poloha GPS: 73°30'00"N 9°00'00"W)
01:32:25 - dotaz, zda se bude glob. moc. systém zodpovídat ze zločinů proti lidstvu. Proč je zlo na zemi a jaký ma
účel?
01:53:20 - dotaz na šamany v Polynésii a jejich spojitost s ptačími bytostmi Blue Avians.
01:55:25 - dotaz na inkarnaci u zvířat
02:15:40 - dotaz, zda se dá zjistit skutečná povaha člověka pomocí fyziognomie
02:17:45 - co jsou zač mořské panny (viz Youtube)?
02:19:20 - dotaz na bytosti Anunnaki
02:22:30 - dotaz na exorcismus
02:28:40 - dotaz odkud pan Chvátal čerpá informace
02:34:20 - dotaz na Archu úmluvy a Projekt Odhalení
02:43:20 - dotaz na obelisky v Paříži. Zda hrají v současném dění nějakou roli.
02:44:50 - dotaz na tzv. Antizemi za Sluncem, o které hovoří Valerij Uvarov
02:49:20 - dotaz na Mariánská zjevení. Nemůže jít o mz intervenci?
02:55:15 - dotaz na knihu Únos na planetu Thiaoouba Michela Desmarqueta
03:01:35 - dotaz na bioenergetické cvičení
03:03:40 - dotaz na info o A. Hitlerovi
03:13:25 - dotaz na místa v Česku, kde by se měly začít objevovat objekty UFO
03:16:40 - dotaz na léčivý obrázek J. Chvátala na FB
03:18:00 - dotaz na objekt S3 Riese v Dolním Slezsku (výzkum antigrav. pohonu)
03:21:00 - dotaz na Argentum Astrum
03:36:25 - dotaz na CERN a souvislost s Vatikánem
03:37:40 - dotaz na seminář na pročištění rodových linií
03:39:00 - dotaz na Ambru
03:39:35 - jak zvýšit produkci Argentum Astrum v těle
03:41:55 - dotaz na astrální cestování (Robert Bruce: Astral Dynamics)
03:47:00 - dotaz na britskou královskou rodinu a její vliv na současné události ve světě
03:51:40 - komentář J. Chvátala k videu s mz objekty v Rusku

---

22.5.2017 (#85 - Protektorát Země 1)

00:03:00 - reakce J. Chvátala na negativní komentáře některých posluchačů
00:20:45 - předmluva k cyklu "Protekorát planeta Země"
00:26:15 - komentář k obr. 1 - neobvyklá tvář z komplexu Angkor v Kambodži
00:31:45 - komentář k obr. 2 - terakotová armáda
00:40:20 - komentář k obr. 3 - olmécká hlava
00:53:30 - komentář k obr. 4 - rituální tetování a jizvení pokožky afrických kmenů v rámci kultu "cargo"
00:56:30 - rituální úprava zubů u afrických kmenů
00:59:45 - fotografie uměle zdeformované pokožky hlavy u afričana. Opět v rámci "cargo" kultu.
01:02:20 - fotografie sošky se špičatou hlavou
01:09:00 - případ Varginha z roku 1996 v Brazílii - havárie mz objektu
01:16:00 - netradiční tetování afrických žen z oblasti Konga - symboly na kůži v souvislosti s reptiloidními 
bytostmi
01:20:55 - fotografie domorodce z Šalamounových ostrovů s modrozelenýma očima. Diskuze o blonďácích s 
modrýma očima z těchto ostrovů, kde žijí jinak jen černoši.
01:30:00 - aktuální únosy do UFO na Šalamounových ostrovech bytostmi nazývanými "Dračí hadi"
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http://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/kolikrat-na-zemi-havarovalo-ufo
https://www.youtube.com/watch?v=pHuujAEt8_Q
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-05-22-j-chvatal_protektorat-planeta-zeme_1cast_119min/
http://k.n.o.b.sweb.cz/K%20Thiaoouba%20cel%C3%A1%20kniha.pdf
https://mapy.cz/zakladni?x=-12.1536663&y=75.1959719&z=4&source=coor&id=-9%2C73.5


01:46:40 - dotaz na rodinu anglické královny a celebrity po světě. Patří k reptiliánům?
01:52:30 - referenční materiály pro další studium etnik na Šalamounových ostrovech a dalších

5.6.2017 (#86 - Protektorát Země 2)

00:03:25 - dotaz posluchačů na incident, který se stal insiderovi P. Petersonovi kvůli natáčení cyklu Odhalený 
vesmír s Corey Goodem.
00:07:50 - zmínka o pozorování UFO na Slovensku, o kterém byla v mexické TV natočena desetiminutová relace.
00:16:00 - pokračování hlavního tématu pořadu - genetické manipulace s lidským genomem v historii. Artefakty z
ostrova Papua-Nová Guinea.
00:30:00 - foto obří zdobené atlanské lebky z Tibetu.
00:45:35 - další foto lebky s ornamenty s plazí symbolikou
00:50:00 - lebka s bohatou symbolikou, vycházející z obrázkového písma Senzar, z podzemí Tibetu.
00:57:30 - fotka hybridniho kostlivce s lidsko-plazími charakteristikami z Brazílie.
01:07:30 - RTG snímek lebky z muzea ve VB
01:09:40 - foto vypreparované lebky, ozdobené peřím, s výraznýma červenýma očima ze středozápadu severní 
Ameriky
01:26:30 - dotaz na absolutně neuvěřitelné případy pana Chvátala (top 10)
01:40:20 - záměr hybridizace pozemských bytostí mz entitami v minulosti
01:46:30 - návrat "pseudotvůrců", návštěva Anunnaki Elohim na Zemi kolem roku 2022

12.6.2017 (#87 - Protektorát Země 3)

00:15:15 - popis obr. 35 - roztříštěná lebka preinckého charakteru z Ekvádoru s fragmentem mz genomu
00:34:40 - pár slov k chanellingu, Dolores Canon, Robert Shapiro
00:42:15 - channelingové informace vědkyně Laury Knight-Jadczyk z morfogenetického pole v souhvězdí Plejád
00:45:35 - informace o původu starobylého města Mohenjo Daro od L. K. Jadczyk z channelingového kontaktu v 
roce 1994.
00:51:00 - kdo postavil chrámový komplex Angkor Vat v Kambodži?
01:03:45 - hobiti a půlčíci na Šalamounových ostrovech
01:23:05 - dotaz na průměrný věk bytostí 2,2m vysokých
01:24:55 - nalezly se nějaké kostry plazích bytostí?
01:26:30 - dotaz na termonukleární událost na Slunci, která má vyhubit lidstvo, diskuze o energ. pulzu ze Slunce a
ochraně ze strany Aliance sfér
01:32:40 - dotaz na absenci informací o probíraných místech na internetu
01:34:30 - poselství J. Chvátala lidem o naději na lepší svět

19.6.2017 (#88 - Protektorát Země 4)

00:03:20 - úvod k pozoruhodným nálezům na planině Nazca v Peru - viz tříprsté bytosti v rubrice TV Gaia na 
www.matrix-2001.cz
00:08:20 - velký požár v Portugalsku a podivné okolnosti jeho vzniku
00:12:30 - foto č. 42 - samice bytosti Kakamora ze Šalamounových ostrovů
00:32:20 - lebka hobita z ostrova Flores, asi 20 tisíc let stará
01:02:40 - afričtí pygmejové
01:05:55 - odchycení malé růžové bytosti v Namibii v roce 2011
01:14:25 - mumifikovaná entita z jeskyně ve Wayomingu
01:17:20 - bezzubá trpasličí bytost Pedro z Ameriky s mz genomem
01:47:00 - závěrečné slovo o rozjímání

26.6.2017 (#89 - Protektorát Země 5)

00:02:00 - nález mumie tříprsté bytosti v Peru
00:19:00 - fota trpasličí bytosti z Indie a dalších nálezů malých bytostí ze světa
00:26:30 - případ ženy z Dominikánské Republiky unášené do MZ lodí, která porodila MZ hybrida (2008)
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https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/triprste-bytosti-a-aktualizace-udalosti-z-peru-aktualni-vystupy-z-analyz-ziskanych-vzorku-dna-1129
https://www.youtube.com/watch?v=x-qBSfzRG08
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-26-j-chvatal_protektorat-planeta-zeme_5cast_119min/
http://www.matrix-2001.cz/gaia-video/specialni-reportaz-668
http://www.matrix-2001.cz/gaia-video/specialni-reportaz-668
https://www.youtube.com/watch?v=41StH4c4Udc
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-19-j-chvatal_protektorat-planeta-zeme_4-cast/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
http://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-1214
https://www.youtube.com/watch?v=RljdrDGB3VU
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-12-j-chvatal_protektorat-planeta-zeme_3cast_119min/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/vrcholi-prvni-faze-prolomeni-odporu-8-10640
https://www.youtube.com/watch?v=pMu74CdVSUw
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-06-05-j-chvatal_protektorat-planeta-zeme_2-cast/


00:54:30 - bytost z depozitu muzea v Nemecku, asi 30 cm vysoká, s dračími rysy
00:57:10 - obři, giganti, bigfoot z hor
01:04:00 - obří bytosti z podzemí Kavkazu
01:09:40 - nezákonná muzea v Peru s pozoruhodnými exponáty
01:16:00 - historické muzeum v Parakasu v Peru s lebkami
01:17:15 - ostatek bytosti-dítěte
01:24:00 - dotaz na časopis, který pan Chvátal chystal, ale z finančních důvodů se nerealizoval

3.7.2017 (Paralaxa)

00:05:15 - zajímavá anomálie u počasí na Moravě
00:11:00 - Efekt Mandela - alternativní vzpomínky u skupin osob (minulost v paralelní realitě)
00:16:30 - alternativní reality
00:17:40 - tajemné chladné místo ve vesmíru
00:22:00 - inkarnační teorie J. Chvátala, sériové a paralelní inkarnace
00:33:00 - duchové a strašení, ektoplazmatická energie
00:46:30 - dotaz na starověkou civilizaci na Venuši, rasa starověkých stavitelů
01:06:20 - ukradené zlato, otrokářský finanční systém a přechod do vyšší úrovně vědomí v roce 2025
01:24:20 - souvislosti solárního záblesku s glob. blackoutem, přechodem do vyšší dimenze, atd.
01:30:40 - dotaz na prostředky proti stárnutí
01:34:00 - dotaz na štěstí
01:39:40 - dotaz na města v oblacích
01:44:15 - dotaz, zda se Indie účastnila dobývání základen v Antarktidě se svými technologiemi
01:46:00 - dotaz na základnu Dulce a Thomase Castella, který se měl spolčit s reptiliány
01:52:45 - dotaz na význam tetování
02:23:00 - energetické studnice na Slovensku
02:51:20 - záhadný Gormanův ranč v Utahu, kde se dějí podivné věci
02:55:00 - projekt Gilgameš, Hvarna, Hyperborea, Lemurie
03:03:40 - dotaz na uvolnění zadržovaných patentů a zdrojů
03:05:00 - poděkování posluchače a dotaz na změnu situace po slunečním záblesku, vnější události reflektují stav 
našeho nitra. Nic se nám neděje náhodou.
03:18:50 - posluchač obdržel mail, že se v New Yorku v roce 2017 představí ambasador vnitřní civilizace Agarthy,
2.11.17 - Tamarinda Maassen promluví v Garden City na Mezinárodním sympoziu světla.
03:22:50 - dotaz jak byla zničena města Sodoma a Gomora
03:30:20 - dotaz na Saint Germaina a jeho velice dlouhý život - odkaz na článek na www.matrix-2001.cz
03:35:40 - dotaz na tajnou misi Apollo 20 a nález mumie mz ženy na Měsíci
03:43:50 - problematika Bermudského trojúhelníku

-----------------------------------------

4.9.2017 (#96)

00:04:00 - Hurikán Harvey a možné použití meteorologických zbraní
00:09:45 - klimatické zbraně
00:11:50 - ruská technologie EnMod pro ovládání počasí (Environmentalnaja Modifikacija)
00:48:20 - obr. 52 - tříprsté bytosti nalezené v Peru

11.9.2017 (#97)

01:05:00 - neobvyklé útvary na Marsu v oblasti Cydonia
01:08:10 - Richard Hoagland a skupina Enterprise Mission - výzkum útvarů na Marsu
01:10:00 - Tvář na Marsu
01:12:30 - další neobvyklé útvary na Marsu (pyramida DiPietro-Molenaar, torus, Sfinga)
01:22:50 - Jupiter a hyperdimenzionální fyzika
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https://www.youtube.com/watch?v=OVD8P-PBtjs
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-09-11-j-chvatal_hurikany_propojeni-zeme-mars_119min/
http://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-thorovo-kladivo-opet-uderilo-je-hurikan-harvey-produktem-ruskeho-meteorologickeho-inzenyrstvi-peklo-na-zemi-v-primem-prenosu-9946
https://www.matrix-2001.cz/clanek/extreme-report-thorovo-kladivo-opet-uderilo-je-hurikan-harvey-produktem-ruskeho-meteorologickeho-inzenyrstvi-peklo-na-zemi-v-primem-prenosu-9946
https://www.youtube.com/watch?v=zll2_TTof90
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-09-04-j-chvatal_hurikan-harvey_triprste-bytosti_119min/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/bezcasova-zahada-hrabete-saint-germaina-1-9832
https://epochaplus.cz/kdopak-taha-za-nitky-reptiliani/
http://svobodnenoviny.eu/tajna-podzemni-zakladna-v-dulce-je-na-vas-cemu-z-toho-uverite/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/slunecni-zablesk-energetika-vzestupu-1229#
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mandeluv-efekt-slucovani-casovych-linii-a-starodavne-mimozemske-entity-z-budoucnosti-1-9961
https://www.youtube.com/watch?v=bifPpO_tdEE
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-07-03-j-chvatal_paralaxa_239min/


18.9.2017 (#98)

00:14:30 - aktuality kolem tříprstých bytostí v Peru
00:29:55 - obr. 79 - Al-Ubajdská civilizace - předchůdce Sumerské civilizace (Tell al-Ubajd)
00:35:40 - sošky z naleziště Tell al-Ubajd

25.9.2017 (Paralaxa)

00:08:30 - diskuze ohledně CERNu a experimentu, který měl proběhnout 23.9.2017 - propojení s planetou Saturn
00:11:45 - dotaz na obřího žraloka Megalodona z pravěku
00:24:45 - dotaz na ještěřího muže z Jižní Karolíny v USA
00:33:15 - dotaz na Ďáblův trojúhelník (Ďáblovo moře) u Japonska, kde bylo pozorováno stvoření - asi mz žena
00:41:45 - dotaz na planetu Nibiru a případné ohrožení Země při jejím přiblížení. Informace o planetce X (Rudý 
Avatar).
00:48:30 - dotaz na Cashovu nadaci v Ghaně (výzkum nadčasových technologií dr. Cashe).
00:51:00 - dotaz zda Daniken náhodou neodvádí lidi od duchovního poznání.
01:01:00 - dotaz na vědomí, jeho rozvoj a co je to vlastně člověk (nehledě na samotné lidské tělo). Následuje 
přednáška z inkarnologie.
01:18:00 - dotaz na Billyho Woodwarda, který se měl setkat s bytostmi z duté Země
01:27:00 - dotaz na zeleninu, která by měla po konzumaci omezovat negativní energetické vlivy
01:37:00 - dotaz na kyselinu acetylsalicilovou (acylpirin), která byla zmíněná v minulém díle
01:40:30 - Reptiliáni a jejich zákeřné plány
01:44:50 - téma Kočičí lidé (resp. Lví rasa) - názorně v herní sérii Wing Commander (kočičí rasa Kilrathi) a také 
ve stejnojmenném filmu, na motivy této PC hry.
02:22:00 - dotaz na Měsíční jeskyni na Slovensku (přibližná poloha N49°02' E20°17')
02:53:00 - dotaz na entitu "sukubus"
03:02:00 - dotaz na skryté prostory pod velkou Sfingou v egyptské Gíze na základě četby knihy Luboše Matuly - 
2013: Hvězdná brána k Novému věku
03:10:25 - diskuze o objevu mumie humanoida na Marsu sondou Curiosity
03:12:15 - je něco nového ohledně informací o přistání Annunaki-Elohim na Zemi v roce 2022?
03:14:10 - jak je to se sporty, které fungují na principu konkurence?
03:20:10 - dotaz, proč je tolik zemětřesení a jaký vliv má ochrana ze strany Aliance sfér
03:30:35 - dotaz zda informace v knihách Lobsanga Rampy (Cyril Henri Hoskin) jsou pravdivé nebo jde o 
fantazii autora.
03:40:15 - dotaz Pepy z Plzně na propady permafrostu na Sibiři a nálezy mamutů

2.10.2017 (#99)

00:02:30 - aktuální téma - násilné potlačení referenda o odtržení Katalánska od Španělska
00:20:20 - aktuální téma - masakr v USA - šílenec střílel protipěchotním kulometem do davu lidí (k činu se 
přihlásila organizace ISIL)
00:25:30 - pokračování výkladu o záhadách planety Mars
00:36:30 - polyhedrální útvary na Marsu v oblasti Elyseum Planitia objevené astrofyzikem Carlem Saganem
01:01:20 - Město Inků na Marsu u jižních polárních oblastí (S82°, W67°)
01:13:45 - zajímavý úkaz na fotografii MOC7908 sondy Mars Climate Orbiter (černé tečky - leopardí skvrny) z 
oblasti Města Inků na Marsu
01:29:10 - průzkum Marsu sondami Viking a tajemná "Tvář" v oblasti Cydonia

9.10.2017 (#100)

00:03:00 - aktuality: velmi jasné meteority z poslední doby (Rusko, Čína)
00:14:00 - kniha Angelologie dějin Emila Páleše a archetyp odcizení a separace
00:18:15 - silové působení tří vesmírných těles na lidstvo na Zemi (Slunce, planeta X a vírové pole galaktického 
portálu). Způsobuje to nervozitu a napětí mezi lidmi i národy.
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https://www.youtube.com/watch?v=Neiv8uXrqeU
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-10-09-j-chvatal_triprste-bytosti_120min/
https://mars.jpl.nasa.gov/mgs/msss/camera/images/science_paper/f5/
https://www.youtube.com/watch?v=CfDyUyPtsz4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-10-02-j-chvatal_zeme-mars_120min/
https://www.csfd.cz/film/13895-wing-commander/prehled/
https://bonusweb.idnes.cz/wing-commander-skvela-hvezdna-saga-dtd-/Clanek.aspx?c=A020704_wingcommanderkla_bw
https://www.youtube.com/watch?v=6oz8Zf2Vws4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-09-25-j-chvatal_paralaxa_241min/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/triprste-bytosti-a-aktualizace-udalosti-z-peru-aktualni-vystupy-z-analyz-ziskanych-vzorku-dna-1129
https://www.youtube.com/watch?v=WkFDUjzn5Os
https://www.svobodny-vysilac.cz/2017-09-18-j-chvatal_triprste-bytosti-3-cast_120min/


00:24:00 - Slunce je difúzní hvězda, poměrně nestabilní, a hrozí obřím energetickým výronem - pulzem, který by 
měl nastat mezi lety 2020-2022. To je označováno jako Událost (Event). Vyšší energetické vyzařování Slunce 
způsobuje vyšší zátěž pro organismus člověka.
00:38:15 - Planeta X - hnědý trpaslík, binární dvojče našeho Slunce. Jak se přiblíží ke Slunci, změní se na 
červeného trpaslíka (Rudý Avatar u indiánů kmene Pueblo). Měla by se objevit na obloze kolem r. 2020.
00:50:30 - tříprsté bytosti v Peru (pokračování ze 4.9.2017).

-------------------------------------------------------

2018

5.2.2018 (#112 - Záhady v pohoří Bucegi 1)

00:02:50 - zmínka o seriálu článků o Bucegi na webu "matrix-2001.cz"
00:06:30 - rekapitulace informací o záhadách v rumunském pohoří Bucegi
00:10:45 - popis tunelového systému pod pohořím Bucegi
00:16:40 - zmínka o Cezaru Bradovi, hlavní osobě v příběhu o objevu nadčasové technologie v Bucegi
00:21:40 - superčistá voda z pramenů v pohoří Bucegi
00:25:35 - popis lokality Brána do Ráje v pohoří Bucegi, kde se vyskytuje fenomén pozitivně působící energie na 
všechny živé organismy. Dochází zde k velmi rychlé regeneraci organismu. Průzkum vědeckého týmu prof. 
Rudana.
00:54:30 - lokalita Ceahlau, kde dochází vždy 28.11. k fenoménu projekce obřího hologramu dvou pyramid na 
pozadí oblohy. Přičemž projekční zdroj se zřejmě nachází hluboko pod povrchem země.
01:00:45 - zmínka o skalní "Sfinze" v pohoří Bucegi
01:02:40 - obří kříž v masivu Caraiman na památku obětí 2. světové války
01:05:40 - havárie izraelského vrtulníku Sikorski 26.7.2010 v oblasti pohoří Bucegi nazývané "Dacilor" (Závan 
Nebe) poblíž města Brašov během údajného vojenského cvičení
01:40:50 - dotaz, jestli se mohou civilisté dostat do tunelů v Bucegi a případně jimi i do cílových destinací
01:48:20 - posluchač Radek vypráví o svém prozření či téměř osvícení
01:54:35 - dotaz na názor pana Chvátala na film Saljut 7

12.2.2018 (#113 - Záhady v pohoří Bucegi 2)

00:03:45 - připravované materiály p. Chvátala o hnědém trpaslíku - binárním dvojčeti našeho Slunce
00:06:05 - oscilace průměrné délky dne na Zemi - "elektromagnetické cuknutí" v souvislosti s podezřelým 
chováním zemského jádra. Vrchol stoletého elektrického cyklu planety Země v roce 2018.
00:19:50 - pokračování informací o záhadách v Bucegi - holografický obraz stařešiny ze starobylého rodu Dáků, 
který se zjevil po nehodě izraelského vrtulníku.
00:25:40 - hroby s kostrami nepozemských entit "Zářících" na území Rumunska
00:32:05 - poustevníci v pohoří Bucegi jako nositelé tajemství, která se týkají záhad v Bucegi
00:34:35 - rekapitulace nehody vrtulníku z minulého dílu
00:35:40 - zmínka o tajných zpravodajských institucích v Rumunsku
00:39:45 - pokračování informací o nehodě vrtulníku
00:44:00 - záhadné výrony energie na specifickém místě pohoří Bucegi, kterou chtěla armáda využít k "napájení" 
základů Šalamounova chrámu v Izraeli (že by Archa úmluvy?)
00:55:15 - průzkum nacistických specialistů ze skupiny Ahnenerbe v pohoří Bucegi
00:56:40 - útvary zvané "Babele" (babičky) poblíž "Sfingy" v Bucegi
00:57:40 - místo zvané "Zóna Fieni" v Bucegi, fotografie německého cestovatele Kurta Hielschera
01:03:20 - výzkum ruin starověkých Dáků Dr. Franze Altheima a jeho partnerky Dr. Eriky Trautmannové. Možná 
souvislost s původním osídlením obyvateli z bájného ostrova Hyperborea.
01:08:45 - setkání Dr. Altheima a Grigoryho Florescu, ředitele muzea v Bukurešti, na základě nálezů nacistických 
badatelů, operace "Black Water" (Černá voda)
01:14:35 - nálezy obřích koster bytostí, nazývaných "Uriáši", na úpatí pohoří Bucegi
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-3-9011
https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-3-9011
http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze08/referaty/marikova_dakove.pdf
https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-3-9011
https://www.youtube.com/watch?v=kaOUxZdaI9I
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-02-12-j-chvatal_mysterium-bucegi-2-cast/
https://www.csfd.cz/film/502955-saljut-7/prehled/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-2-9005
https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-2-9005
https://www.matrix-2001.cz/clanek/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-oblast-kde-se-nachazi-klice-k-nejvetsim-tajemstvim-bitva-o-nejdulezitejsi-misto-na-svete-1-8997
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/rumunsko-mimozemska-zakladna-uvnitr-pohori-bucegi-817
https://www.youtube.com/watch?v=GAYYZ83_xtA
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-02-05-j-chvatal_mysterium-bucegi-1-cast/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-1214
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#solar_flash


01:26:20 - dotaz, kam směřuje dosavadní vyprávění p. Chvátala o Bucegi, které je příliš roztříštěné
01:29:10 - dotaz na N. Causesca, zda nebyl mz bytost nebo člen tajné společnosti
01:37:35 - názor p. Chvátala na homosexualitu
01:47:50 - dotaz, koho kontaktovat v případě pozorování UFO
01:49:25 - dotaz posluchače na jméno "Dorado El" (alias El Dorado)
01:53:25 - dotaz, jak se bude projevovat zvýšený tok energie ze Slunce v květnu 2018
01:58:00 - doplňující informace ke jménu "El Dorado"

20.2.2018 (#114)

00:02:35 - informace J. Chvátala o aktuálním pravidelném Skype brífingu ohledně Antarktidy, kterého se účastnil
00:11:45 - zmínka o nalezených artefaktech a budovách Preadamitů, odkrytých pod ledem v Antarktidě a 
nebezpečí, která zde číhají na objevitele (nebezpečné elektromagnetické záření???)
00:19:30 - humanoidní roboti s umělou inteligencí, kteří by měli z důvodu bezpečnosti nahradit skupinu, která 
provádí odkrývání naleziště v Antarktidě
00:23:53 - přesun nalezených těl Preadamitů na speciální kliniku v Rusku a do podobného centra v USA
00:29:25 - zmínka o Mohamedově úmluvě, která se týkala smlouvy o zneviditelnování mimozemských létajících 
objektů
00:40:40 - dotaz na zmínku o 2 nových rasách, které mají na Zemi nahradit jiné dvě rasy z Aliance Sfér, a které by
měly mít razantnější přístup k problematice na Zemi ohledně globálního mocenského systému
00:43:00 - info o uskupení kosmické Superfederace
00:49:45 - realizace plného Odhalení s pomocí zmíněných dvou nových mz ras a uvolnění utajovaných 
technologií
00:54:15 - bitva o média a cenzurní blokování alternativních webů
00:58:15 - pozemská Aliance stojící proti globálnímu mocenskému systému
01:13:30 - lidští zástupci v radě kosmické Superfederace
01:16:20 - výbor Comité 20, který volil lidské zástupce do kosmické Superfederace
01:17:20 - dotaz, kde se nachází ústředí galaktické Superfederace
01:27:30 - dotaz, jak se plné Odhalení promítne do událostí na Zemi
01:35:15 - dotaz, co obnáší částečné Odhalení
01:47:20 - dotaz, jaký vliv bude mít Odhalení na kataklyzmata na zemi (zmírnění jejich dopadu)

26.2.2018 (#115)

00:01:40 - zhodnocení setkání s posluchači v Bratislavě
00:04:25 - pár slov o novém designu webového portálu matrix-2001.cz
00:10:10 - přehled aktuálního dění na geopolitické scéně
00:11:20 - o principu duality, boji protikladů a svobodné vůli, o zákonech a přikázáních
00:19:30 - o vesmírech, kde neplatí zákon svobodné vůle
00:30:00 - stěžejní princip rovnováhy v našem vesmíru
00:42:00 - nalezení "zlaté střední cesty" při jednání a rozhodování pro dosažení rovnováhy
00:43:25 - nebarevné "prasvětlo", "černé a bílé světlo" a tvorba "anima mundi" při zrození Vesmíru
00:54:50 - dotaz na barevné rasy na Zemi při inkarnacích
01:00:00 - názor posluchače na "černé světlo" a na zlo na Zemi, které má být "nemocí", nikoliv součástí duality a 
žárovka na tmu Nikoly Tesly
01:06:45 - dotaz posluchače na rovnováhu a diskuze o "posunutí těžiště" za účelem dosažení rovnováhy
01:34:50 - diskuze o neefektivitě lidské produkce a "kvalitě" lidských jedinců, v obou případech kvantita na úkor 
kvality
01:38:50 - Aliance sfér odstraňuje ochranné sféry, aby umožnila plné proudění energie z centra Galaxie a 
kvalitativní vzestup lidstva
01:42:50 - dotaz na příklad z dějin ohledně vyrovnání "rovnováhy", na kterém se podílel český národ
01:49:50 - dotaz na upřesnění otázky migrace, Agenda 21, snížení lidské populace
01:57:05 - názor posluchače na relativitu dobra a zla a na úpadek civilizace (lidé dnes nic neumějí)

37

https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
https://www.matrix-2001.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Zhc1UKnOqzY
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-02-26-j-chvatal_inkarnace-a-vesmirne-zakonnitosti_128min/
http://www.matrix-2001.cz/clanek/regenerace-plemen-a-priprava-na-rok-2017-studentske-poznamky-z-esotericke-skoly-modre-svetlo-jaroslava-chvatala-69-10850
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/tajemstvi-na-jiznim-polu-865
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-11-10371
https://www.youtube.com/watch?v=kCjzk8uu7x4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-02-20-j-chvatal_nejnovejsi-informace-nejen-z-antarktidy_123mi/


01:58:50 - názor posluchače na migraci a depopulaci a následná diskuze o tomto tématu
02:02:45 - princip fúze, kdy se v historii národů spojovaly menší správní celky do větších celků až po celé státy

5.3.2018  (#116)

00:03:40 - o projektech částečného a plného Odhalení (Disclosure)
00:07:20 - světelný jev na Sibiři (video)
00:08:50 - o rozepsaných knihách pana Chvátala
00:11:05 - o aktuální politické situaci na Slovensku
00:19:10 - pokračování informací o záhadách v rumunském pohoří Bucegi - nález tajemného odkazu mystických 
Dáků v jeskyni v oblasti Černá voda pracovníkem rumunské tajné služby Securitate
00:28:40 - Dan Josif, který vyvezl do zahraničí velké množství zlatého odkazu starověkých Dáků a pak za 
tajuplných okolností zemřel
00:43:30 - Radu Timofle, který podobně jako Dan Josif zemřel na agresivní formu rakoviny, poté co pracoval na 
průzkumu v pohoří Bucegi. Byl zřejmě špionem organizace "Daniacania Z", která vynášela informace o utajených
průzkumech do zahraničí
00:50:00 - zmizení letadla malajských aerolinek s čínskými zpravodajskými důstojníky, kteří údajně převáželi 
tajnou starověkou technologii z pohoří Bucegi
01:02:00 - kniha Záhady pradávné historie od ruského historika A.A. Gorbovského, která obsahuje informace o 
rychlých neznámých objektech, které se ve starověku pohybovaly pod mořskou hladinou (USO)
01:12:00 - svědectví ruského výzkumného pracovníka Nikolaje Něpomješčiho o případu, kdy velký podmořský 
objekt bombardoval argentinské námořnictvo v roce 1960
01:17:55 - zájem ruských kosmonautů o problematiku UFO a USO a Vladimír Ažaža
01:21:00 - starověká civilizace, která žila na tělese, které se ve starověku nacházelo mezi Zemí a Měsícem. Toto 
těleso bylo později zničeno při jaderném konfliktu a jeho trosky postupně popadaly na Zemi. Existuje hodně 
kráterů na Sibiři, zaplněných vodou, které to dokazují.
01:29:00 - velká mz základna na jednom z měsíců Saturnu
01:32:00 - tři velké podzemní mimozemské základny na Zemi (v Andách, v podmořském příkopu v Indickém 
oceánu a v Himaláji)
01:37:30 - dotaz zda Bucegi má nějakou souvislost s pyramidami ve Visoku v Bosně
01:42:30 - názor posluchače na zmizení letadla s čínskými důstojníky (v roce 2014) a informace od Benjamina 
Fullforta
01:45:00 - dotaz na názor pana Chvátala na dvoudílný dokument "Tajemství Amenti"

12.3.2018 (#117)

00:04:35 - válka o plné Odhalení
00:06:00 - nahrávky bývalého důstojníka CIA ohledně prezidenta Nixona (Aféra Watergate) - bude rozvedeno 
dále
00:07:30 - badatelka Linda Milton Howe a její spolupráce s TV Gaia
00:09:10 - Richard Nixon a problematika UFO, jeho životopisec Roger Stone a časová schrána v Bílém Domě
00:14:45 - bývalý agent CIA Robert Merritt, který zná umístění časové schrány (kapsle) v Bílém Domě a byl 
zmocněn Nixonem jako šéf tzv. Špionážního oddělení Bílého Domu
00:18:40 - kniha Roberta Emeneggera UFO: Past, Present and Future a kresba přistání mz objektu na základně 
Holloman Air Force Base v USA
00:28:30 - zmínka posluchače o hrobě Sv. Metoděje, který by se měl nacházet na pozemku Bílého Domu, a který 
marně hledají badatelé na uhersko-hradišťsku
00:31:30 - supertajná operace "Huston Plan" prezidenta Nixona, která měla za cíl rozpuštění organizací CIA a FBI
(měly být nahrazeny Špionážním oddělením Bílého Domu v čele s R. Merrittem)
00:41:15 - R. Merritt zveřejnil v únoru 2018 na Youtube první tajnou nahrávku rozhovoru s prezidentem Nixonem
01:02:10 - ruský ufolog Vladimír Ažaža, který pracoval v ruském námořnictvu
01:15:40 - pozorování UFO nad vodní nádrží poblíž Moskvy v srpnu 1976, které odebíralo vodu z nádrže
01:20:00 - pozorování formace UFO nad Barentsovým mořem z ruské ponorky Volga v roce 1977, které bylo 
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zveřejněné až v 90. letech Vladimírem Ažažou
01:35:15 - dotaz na význam zlata pro mz entity a zmínka o lithiu, jako o důležitém kovu (je využíváno v 
pohonech mz lodí)
01:41:40 - dotaz na názor p. Chvátala na Davida Wilcocka, nakolik souhlasí s jeho názory a teoriemi a druhý 
dotaz, zda se dají různé prvky vyrábět pomocí magie nebo alchymie
01:47:25 - dotaz na xenonovou terapii

26.3.2018 (#118 - téma: CERN a urychlovač částic LHC)

00:03:50 - úvod do problematiky střediska CERN a technologie urychlovače LHC u Ženevy
00:13:50 - základní cíle výzkumu v CERNu , umístění střediska a další informace
00:22:00 - informace o urychlovači LHC (Large Hadron Collider)
00:37:05 - technické podrobnosti o urychlovači LHC, popis jednotlivých detektorů částic (ALICE, ATLAS, LHC-
b, TOTEM, LHC-f)
00:49:05 - konspirační teorie o CERNu a utajené skutečnosti
01:02:50 - logo CERNu se třemi šestkami (nebo devítkami) a výklad významu použitých symbolů
01:18:45 - socha boha-ničitele Šivy a význam tohoto symbolu v souvislosti s CERNem a experimenty na LHC
01:37:20 - rozptýlení mýtu o souvislosti mezi symbolem Mayského kalendáře a designem částicového detektoru
01:42:45 - transformace hmoty a energie při parapsychologických fenoménech
01:47:45 - zmínka posluchače o tom, že CERN stojí na místě bývalého Apollonova chrámu a polemika o smrti, 
jako o destrukci, ale i konstrukci
01:54:00 - o principu duality a její souvislost s tvořením (štěpení a fůze)
01:57:00 - dotaz na teorii strun a souvislost s Higgsovým bosonem

2.4.2018 (Paralaxa)

00:03:50 - jak vznikl pořad Paralaxa
00:06:00 - dotaz na nejnovější info o druzích mz entit v blízkém okolí Sluneční soustavy od posluchače, který má 
spoustu informací o mz civilizacích a tisíce fotek UFO (původně zaměstnán v armádě), zmínka o knize "Záhady 
létajících talířů" z vydavatelství Naše vojsko
00:17:50 - bytosti Blue Avians opustily v únoru 2018 Sluneční soustavu (byly vystřídány bytostmi z jiné 
civilizace)
00:22:40 - dotaz p. Hlávky, zda za vzniklé situace na Zemi (např. v politice, atd.) mohou mimozemšťané nebo jde 
o čistě pozemský vývoj bez vnějších vlivů
00:25:25 - dotaz, co se stalo mladým turistům na ruské "Hoře smrti" v roce 1959
00:32:00 - dotaz na informace ohledně pozorování UFO nad Prahou na konci roku 2012
00:34:25 - dotaz jakým způsobem bude Aliance koordinovat plné Odhalení se slunečním zábleskem, jak velká 
většina se na tom má dohodnout
00:39:00 - 22 genetických experimentů v naší Galaxii za účelem kvalitativního vylepšení genetiky humanoidních 
civilizací
00:49:40 - dotaz na časopis, který chtěl pan Chvátal vydávat
00:52:40 - dotaz na klonování a informaci o bytosti, která pobízela politiky, aby schválili klonování (na letecké 
základně Holloman za vlády Eisenhowera)
01:06:00 - dotaz na bytosti obývající planetu Jupiter
01:12:25 - dotaz, co nám mohou předat mz bytosti, když mají jiné myšlení
01:29:00 - dotaz na nové informace ohledně rozhovorů s entitou Lacerta
01:42:50 - dotaz na civilizaci v souhvězdí Labutě a její vazbu na planetu Zemi, kniha "Cygnus Mystery", 
informace o lemurské civilizaci
01:54:40 - dotaz na zdroje relevantních informací o Lemurii a souhvězdí Lyry
02:03:00 - přestávka
02:16:50 - dotaz na bílé domorodce v Africe, jestli jsou to albíni nebo jde o křížence s mz bílou rasou (výsledky 
genetických experimentů Preadamitů)
02:20:25 - dotaz, proč se neodtajní všechny utajené vynálezy pro dobro lidstva, zda by to byl tak velký problém
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https://www.youtube.com/watch?v=iEqLjW1jK7Y
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-04-02-j-chvatal_paralaxa_240min-otazek-a-odpovedi_243min/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/struny-ve-vesmiru-393
https://www.matrix-2001.cz/clanek/velky-urychlovac-hadronu-hledani-bozske-castice-a-dalsich-veci-1-4151
https://www.matrix-2001.cz/clanek/velky-urychlovac-hadronu-hledani-bozske-castice-a-dalsich-veci-1-4151
https://www.youtube.com/watch?v=R4Czy8RM8us
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-03-26-j-chvatal_fakta-a-informace-o-cernu_1-cast/


02:23:25 - posluchač, kterého děsí, že Zemi zastupují politici a sportovci a ne duchovně vyspělí jedinci
02:26:45 - dotaz na téma těžby zlata na Zemi mimozemskými bytostmi ve starověku, když z předchozích 
přednášek vyplývá, že zlata je ve vesmíru dostatek (ve skutečnosti šlo o uran)
02:33:55 - dotaz, jaká forma studií bude možná v blízké budoucnosti. Zda bude možné čerpat informace z 
informačního pole a co nebo kdo bude toto zprostředkovávat. Druhý dotaz, zda Donald Trump je zástupcem 
Superfederace.
02:37:00 - o skryté symbolice v Bibli v souvislosti s Ježíšem Kristem, kristovskou energií a solárním 
energetickým zábleskem. Transformace vědomí lidstva při tomto záblesku.
02:51:25 - dotaz, proč solární záblesk nepřijde dřív a zda bude působit i na bytosti "nelidského" typu
02:55:10 - dotaz na zvláštnost krevní skupiny RH mínus, v souvislosti s mz genomem
02:58:55 - dotaz na reálné omezení negativních vlivů US "neoconů"
03:00:50 - dotaz na pokračování přednášek o CERNu
03:09:45 - pozitivní ohlas posluchačky na přednášku pana Chvátala o CERNu a připomínka k působení zlata na 
lidský organismus
03:11:45 - rozbor slova "pyramida"
03:13:15 - dotaz, zda informace o CERNu nejsou úmyslně manipulovány a zatemňovány
03:19:55 - diskuze o návrhu nové české hymny od skladatele Boka
03:23:50 - informace od posluchačky o jasnovidcích, kteří pomáhají policii a zmínka o psychoenergetické 
laboratoři Dr. Kahudy v Praze.
03:31:40 - dotaz, co je na Česku tak zajímavé, že se o něj všichni perou. Poslání českého národa.
03:43:10 - apel posluchačky Ivety, abychom šli dělat ty potřebné změny pro lepší budoucnost
03:45:20 - video s informacemi o mladíkovi z USA jménem Noah, který je prý z budoucnosti. Cestovatelé z 
budoucnosti mezi námi.
03:48:50 - fenomén "Blahodárného ohně", který se zapaluje každoročně na Velikonoce v Jeruzalémě
03:54:20 - dotaz Pepy z Plzně na názor pana Chvátala na osobu podnikatele Elona Muska (SpaceX, Tesla)
03:59:00 - zmínka posluchače o projektu Facebook Marka Zuckerberga, který dlouho vládl světu a sloužil jako 
nástroj pro shromažďování informací pro glob. mocenský systém, podobně jako nyní i Elon Musk a jeho hi-tech 
projekty pro globální Internet, apod.

9.4.2018 (#119)

00:04:10 - problematika Solárního záblesku
00:10:50 - Noe, Potopa a záchrana ekosystému a Kniha Henochova, která má pojednávat o Solárním záblesku
00:23:50 - kniha "Znak a pečeť" Grahama Hancocka o hledání Archy úmluvy
00:28:30 - zmínky o obřích bytostech v první části Henochovy knihy (prvních 36 kapitol - Kniha Strážců), 
Preadamité
01:00:45 - dotaz, jak se bude Solární záblesk vizuálně projevovat. Informace o hnutí stoicismu a jevu ekpyroze 
(uvolnění energie ze Slunce za účelem očištění)
01:14:40 - doplnění informací o Arše úmluvy od posluchače, který žil v minulém životě mezi Židy a nosil Archu 
na rameni
01:21:30 - evoluce vědomí národů, epochy ve vývoji lidstva
01:38:00 - Alexandr Veliký, jeho neuvěřitelné vojenské úspěchy a spirituální poslání

17.4.2018 (#120)

00:07:00 - aktuální dění v USA okolo prezidenta Trumpa, hromadná zatýkání lidí z politiky, zpravodajských 
služeb a glob. mocenského systému
01:06:20 - stávka zaměstnanců společnosti Google jako protest proti vojenskému využití vyvíjené umělé 
inteligence (bojové drony) v rámci pojektu Maven.
01:16:05 - problematika "kvakerů" v Rusku ("kvákající" podmořská UFO)
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https://www.youtube.com/watch?v=dwN6Ry3UV5g
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-04-17-j-chvatal_trump-a-syrie_kgb-gru-ufo_117min/
https://www.amazon.de/Sign-Seal-Quest-Covenant-English-ebook/dp/B004I8WLNE/ref=sr_1_1?language=cs_CZ
http://klimes.mysteria.cz/clanky/teologie/henoch.htm
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/slunecni-zablesk-energetika-vzestupu-1229#
https://www.youtube.com/watch?v=MeW91WZkY-U
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-04-09-j-chvatal_solarni-zablesk_evoluce-narodu_121min/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/slunecni-zablesk-energetika-vzestupu-1229#


23.4.2018 (#121)

00:00:00 - o rozdílech mezi mainstreamovými a alternativními médii
00:06:15 - události okolo prezidenta Trumpa, jeho údajná tajná dohoda s Ruskem ohledně voleb a následného 
vládnutí a nečisté předvolební praktiky Hillary Clintonové
00:57:30 - zmínka o českém dobrovolném hasiči Mirkovi Gazďovi, který nafotil záchvat Hillary Clintonové. 
Zveřejnění fotek pak zřejmě dost ovlivnilo další průběh voleb.
01:02:45 - evoluce národů, strukturalizace prostoročasu, dimenze v našem Vesmíru, evoluce a involuce
01:08:05 - 7. vývojových epoch lidstva
01:13:15 - osnova evoluce, géniové a jejich vliv na evoluční dynamiku vědomí
01:16:45 - vývoj kultury anglosasko-germánské a zrození duše vědomé v 15. století
01:27:15 - problematika reformace, Mistr Jan Hus, John Wycliffe (Jan Viklef)

30.4.2018 (#122)

00:01:40 - pokračování problematiky ruských "kvakerů" (podmořských UFO)
00:11:50 - setkání amerických vojáků s kvakery během války v Koreji (zmíněno také zde)
00:24:00 - výzkum kvakerů ruským vědcem A. Smirnovem, který byl odborníkem na fyziku vody
00:50:00 - pokračování rozboru předvolebních machinací Hillary Clintonové
01:36:20 - dotaz na "kvakery" - zda byly tyto zvuky slyšet někdy i jinde než ve vodním prostředí
01:37:30 - dotaz zda přibližující se "solární objekt" (hnědý trpaslík) způsobí kataklyzma na Zemi
01:40:35 - dotaz na záhadu map Gordona Scalliona, které by měly zobrazovat situaci po chystaném kataklyzmatu 
a zaplavení kontinentů
01:43:25 - dotaz na podstatu Archy úmluvy - jde o hmotný nebo nehmotný objekt?
01:46:10 - dotaz, jak je to s dušemi a převtělováním, staré a nové duše

7.5.2018 (#123 - téma "22 genetických experimentů mimozemšťanů")

00:04:25 - zhodnocení dalšího setkání příznivců pořadu Absolutně neuvěřitelné v Ostravě
00:08:50 - mimozemské genetické projekty
00:21:00 - teritoriální správa Sluneční soustavy a planety Země drakoniánskými inteligencemi před více než 65 
miliony let, rozdíl mezi Drakoniány a Reptiliány
00:28:30 - snaha drakoniánů o vyšlechtění extrémně inteligentních plazích bytostí, které budou odolné vůči 
solárním zábleskům difúzních hvězd, Velociraptor
00:38:00 - náhlé ukončení genetických experimentů Drakoniánů před 65 miliony lety po zásahu zástupců 
Superfederace (zástupci lidských humanoidních entit)
00:39:50 - 22 experimentálních genetických linií, genetická knihovna planety Země uložená jako frekvenční otisk 
v 5D realitě energetického pole Země
00:52:40 - vysvětlení pojmů Superfederace, Galaktická Federace a Aliance Sfér
01:09:00 - sféry, jako živoucí organismy z 9. dimenze, které poskytují své tělo jako dopravní prostředek
01:16:45 - zpět k 22 genetickým experimentům mimozemských entit, ze kterých 6 probíhalo na Zemi
01:21:40 - problematika středověkých pojmů "sukubus" a "inkubus" ve spojitosti s "grays" a únosy do UFO
01:25:35 - případ mentální komunikace s objektem UFO u fotografa Carlose Diaze z Mexika
01:37:00 - dotaz, zda je prezident Putin stále v kontaktu s bytostmi Anunnaki-Elohim
01:39:25 - kdo jsou zjevení Panny Marie Lurdské a další, co je to za bytosti a co nám chtějí sdělit svým 
poselstvím? Jde o mimozemské entity?
01:45:40 - dotaz na zdroje informací J. Chvátala. Na jaké úrovni jsme my lidé v porovnání s "bohy".
01:50:00 - zmínka o insiderech, kteří veřejně vystoupili, aby předali důležité utajené informace.
01:55:30 - dotaz na výpočet pravděpodobnosti délky produkce stébla trávy, která by značně převyšovala dobu 
trvání našeho vesmíru (???)
01:58:20 - zmínka posluchače o mimořádné rychlosti růstu plodu v děloze matky, která se po narození výrazně 
zpomalí

---------------------
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/regenerace-plemen-a-priprava-na-rok-2017-studentske-poznamky-z-esotericke-skoly-modre-svetlo-jaroslava-chvatala-69-10850
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-4-10315
https://www.youtube.com/watch?v=621elOkfKFw
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-05-07-j-chvatal_22-genetickych-projektu-superfederace_121min/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/konec-superfederace-893
https://www.matrix-2001.cz/clanek/zasadni-aktualizace-rasa-starovekych-stavitelu-a-obnova-dedictvi-stare-miliardu-let-8-10348
https://www.youtube.com/watch?v=1qkzDShUaKg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-04-30-j-chvatal_d-trump_kgb_gru_kvakeri_119min/
https://www.youtube.com/watch?v=1mHox4W6sT4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-04-23-j-chvatal_d-trump_evoluce-narod_2-cast/


17.9.2018 (#141)

00:12:45 - dotaz: naplní se inkarnační plán i v případě sebevraždy?
00:14:15 - dotaz: dá se během života zjistit, jaký je inkarnační plán?
00:18:00 - studijní projekt Inkarnalogie
00:19:30 - dotaz na energetické zářiče pro harmonizaci prostoru v domácnosti
00:23:30 - dotaz na uzavírání observatoří v USA, na Hawai, atd. v souvislosti s pozorováním UFO u Slunce
00:30:15 - nadčasové technologie v nacistickém Německu
00:38:20 - základny Nacistů v Antarktidě
00:46:20 - Projekt Solar Warden
00:49:30 - vznik Pozemské Aliance jako opozice proti Solar Warden
00:50:40 - ICC - Mezinárodní korporátní konglomerát - výzkum a vývoj tajných pokročilých technologií
01:01:36 - události v Antarktidě
01:04:45 - vyhlídkové lety v Antarktidě v roce 1979 (sopka Erebus) a podivná nehoda letadla
01:28:15 - série tří kauz, které se udály v Antarktidě mezi lety 1983-1997, ze svědectví bývalého vojenského 
pilota s přezdívkou Brian, který tyto informace předal novinářce Lindě Milton Howe
01:37:10 - první z událostí, o kterých vypovídá letec Brian
01:52:50 - dotaz: jak je možné, že vzlétající objekty z tajných základen nebyly zachyceny radary na sousedících 
základnách

24.9.2018 (#142)

00:09:00 - informace o konferenci v Kalifornii ve městě Ervin 5.-7.10.2018
00:11:00 - bližší informace o projektu tajné kosmické flotily Solar Warden a ukázky lodí
00:38:15 - zmínka o tajném programu Apollo 20, který měl za úkol zdokumentovat havarované mz plavidlo na 
Měsíci
00:48:25 - zmínka o chystané počítačové hře Solar Warden, kterou je možné si předplatit na Kickstarteru. Jde o 
kosmickou 3D akčně strategickou hru ve stylu Freelancera.
00:52:25 - zmínka o planetě Nibiru, která se prý blíží ke Slunci
00:58:30 - sledování neobvyklých objektů u Slunce družicemi SOHO a LASCO v 90. letech
01:00:30 - poškození Slunce, které trvá již několik set tisíc let, jako důsledek válek mezi Annunaki a Drakoniány
01:02:00 - hrozba energetického pulzu ze Slunce, vzhledem k jeho difúzní povaze a pokusy o "léčení" Slunce
01:04:25 - některé mz civilizace čerpají energii ze Slunce jako na čerpací stanici
01:05:45 - zmínka o intergalaktickému portálu, který je poblíž Sluneční soustavy
01:10:00 - gravitační brázda, která vzniká při přeletu obřích mz lodí a jejich přechodu z nadsvětelné rychlosti do 
podsvětelné
01:29:00 - dotaz: proč jsou na Zemi 3 hlavní rasy (bílá, žlutá, černá) a ne jen jedna? A jaké zde mají poslání?
01:53:20 - dotaz zda Armstrong opravdu přistál na Měsíci nebo ne

1.10.2018 (Paralaxa)

00:04:50 - dotaz na teorii o zvětšování Země - princip reciprocity vědce Larsona, který napsal několik publikací, 
např. i o vzniku hvězd
00:14:55 - dotaz: pokud člověk zemře násilnou smrtí, je to předem dáno v jeho inkarnaci?
00:22:45 - dotaz na Motýlího muže z Point Pleasant ve Virginii, který byl viděn i v Černobylu po výbuchu 
reaktoru, viz film Proroctví z temnot s R. Gerem
00:30:00 - dotaz, proč jsou některá zvířata hýčkána a jiná týrána
00:36:00 - dotaz na vlnu imigrantů do Evropy, proč se to děje, kdo to způsobuje, jaký to má skrytý účel
00:52:15 - dotaz na hromadnou zatýkací akci v USA vedenou D. Trumpem
01:01:00 - dotaz na Wingmakers (Tvůrci křídel) a původní stránky, které jsou zálohované na www.wingmakers.us 
(lze také nalézt přes portál www.wanttoknow.info)
01:23:00 - video obřího objektu tankujícího palivo ze Slunce (2016)
01:32:00 - dotaz na události v Antarktidě a na osud Archy Gabrielovy, která byla nalezena v Mekce
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https://tadesco.cz/rusko-zacina-prepravu-tajemne-gabrielovy-archy-ze-saudske-arabie-do-antarktidy/
https://www.wanttoknow.info/
https://www.wingmakers.us/
https://probud.se/tvrci-kidel
https://www.csfd.cz/film/7185-proroctvi-z-temnot/prehled/
https://www.youtube.com/watch?v=7hd1KJJ7YVM
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-01-j-chvatal_paralaxa_240min-otazek-a-odpovedi/
https://www.youtube.com/watch?v=3pv_DOFd7jQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-09-24-j-chvatal_projekt-solar-warden/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/zakladatele-solar-warden-s-williamem-tompkinsem-476
https://www.youtube.com/watch?v=JqypzAmxZjA
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-09-17-j-chvatal_dobre-nacasovana-exploze-objevu-v-antarktide_1-cast/


01:41:40 - dotaz, jak je to se zrušením Mohamedovy úmluvy (úmluva mezi mz entitami o zachování úplného 
maskování lodí), jelikož se zdá, že se počet pozorování UFO nezvýšil. Ale opak je pravdou.
01:47:40 - dotaz: máme reagovat na předpovědi o stavu Země, když po solárním záblesku bude všechno jinak? 
Rozprava o "statutu pozorovatele".
01:59:00 - přestávka (18 min)
02:18:20 - dotaz ohledně velikosti objektu u Slunce, který byl zmíněn v předchozí diskuzi
02:20:30 - Kardaševova stupnice vyspělosti civilizací
02:25:00 - dotaz na tajemnou černou hmotu zvanou "black goo", která se objevila ve filmu Prometheus. Viz také 
rozbor filmu na webu matrix-2001.cz.
02:36:25 - dotaz na neznámé bytosti v jeskynních systémech
02:46:45 - informace od posluchačky o černé hmotě "black goo" a o badateli Haraldu Kautz Vellovi, který o této 
problematice vede přednášky
02:49:35 - dotaz, zda jsou reálné případy, kdy se lidé přesunou do jiné dimenze nebo jiného času - Tribečské 
vrchy na Slovensku
02:56:00 - dotaz na únosy do UFO a umělém oplodňování mimozemšťany
03:02:00 - informace o videích s výslechem mz bytosti (J-Rods)
03:10:45 - jak se stravovat pro zvýšení produkce látky Argentum Astrum v mozku, doporučené potraviny
03:22:50 - dotaz na nové informace o velkém vesmírném odhalení ze strany Číny, Indie, Ruska
03:26:20 - proč mimozemšťané jednají jen s hrstkou vyvolených a ne s každým, když jejich existence je již 
veřejně známa a přijata
03:35:25 - dotaz na chemtrails v souvislosti s omezením mikrovlnného záření
03:37:25 - dotaz na škodlivý vliv 5G technologie a obecně mikrovln na lidské zdraví, počasí, atd.
03:47:25 - dotaz na "plochou" Zemi, případně "dutou" Zemi
03:51:30 - názor posluchače na teorii "ploché" Země a na čas, který je vlastně vždy minulost
03:54:20 - dotaz na kurzy pro zvýšení tvorby látky "Argentum astrum" v mozku a na účinky těchto kurzů

8.10.2018 (#143)

00:04:00 - záhady v Antarktidě, rekapitulace první části - havárie letadla novozélandských aerolinek
00:09:20 - zabavení filmových materiálů, natočených v roce 2002 v Antarktidě, o rozsáhlých archeologických 
nálezech
00:26:15 - zpráva z 3.2.2012 o zmizelém ruském polárníkovi a vědci v oblasti jezera Vostok
00:31:10 - dosažení dna jezera Vostok a důležitý archeologický objev
00:42:40 - informace o objevech vyspělých technologií v jezeře Vostok od insidera Zikmunda, který předal info 
Corey Goodovi
00:44:25 - nalezení zachovalých ostatků obřích bytostí (až 8 m) na odhalených základnách pod ledem v 
Antarktidě. Byli označeni jako Preadamité
00:49:20 - kniha Earth's Shifting Crust o přepólování Země a pohybech kontinentálních desek od Charlese 
Hapgooda z roku 1958
01:06:00 - mapy, na kterých je Antarktida bez ledové pokrývky
01:09:10 - náčrt místa vykopávek v Antarktidě, podle informací od Corey Gooda
01:11:30 - návštěvy významných osobností z celého světa v Antarktidě (John Kerry, Buzz Aldrin, patriarcha 
Kirill)
01:16:00 - obrázek a popis starověké rasy Preadamitů
01:27:35 - dotaz na video rozhovoru s mimozemskou bytostí z projektu "J-Rods", které bylo zmíněné na poslední 
Paralaxe
01:29:45 - poznámky posluchače k obrázku Preadamitů
01:35:00 - diskuze nad fotkou bytosti "J-Rods"
01:41:40 - obří kostra z Rumunska z okolí Brašova
01:46:30 - dotaz na Efekt Mandela - vzpomínky z paralelních realit

43

https://www.matrix-2001.cz/clanek/mandeluv-efekt-slucovani-casovych-linii-a-starodavne-mimozemske-entity-z-budoucnosti-1-9961
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/j-rods-136
http://www.youtube.com/watch?v=sykXjITGcB4
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mimozemske-entity-a-bytosti-vnitrni-zeme-3-9734
https://www.amazon.de/Earths-Shifting-Crust-Problems-Science/dp/1515211029/ref=sr_1_1?language=cs_CZ
https://www.matrix-2001.cz/clanek/mimozemske-entity-a-bytosti-vnitrni-zeme-3-9734
https://www.matrix-2001.cz/clanek/cizi-instalace-v-antarktide-a-zahady-spojene-s-jezerem-vostok-aktualizace-1-10164
https://www.youtube.com/watch?v=0Tw0J5jb0HU
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-08-j-chvatal_dobre-nacasovana-exploze-objevu-v-antarktide_2-cast_143/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/odhalene-chemtrails-stat-ve-state-a-projekt-new-manhattan-1200
https://www.matrix-2001.cz/clanek/o-budoucnosti-lidstva-a-tajemstvi-j-rods-v-unikatnim-rozhovoru-s-dr-burischem-1-2273
https://www.youtube.com/watch?v=sykXjITGcB4
https://www.youtube.com/watch?v=YYyyTmmwm_M
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/filmovy-prometheus-ve-hre-je-mozna-skryta-zprava-lidstvu-1160
https://www.csfd.cz/film/290958-prometheus/prehled/
https://aluska.org/2-black-goo-cernooke-deti/
https://youtu.be/vj1g191hvac?t=218


15.10.2018 (#144)

00:10:25 - pokračování výkladu o rase Preadamitů
00:15:50 - 4 velké civilizace na Zemi před cca 65 tisíci lety, kdy se zde objevila rasa Preadamitů - Atlantida, 
Lemurie, Rámova říše a Agartha
00:28:20 - zpět k informacím o Preadamitech
00:36:30 - křížení Preadamitů s obyvateli Země, kvůli hrozbě vyhynutí, a s tím spojený úpadek atlantské 
civilizace
00:48:15 - převzetí moci Preadamity na Zemi, stali se vůdci národů
01:10:30 - informace o podzemní komunitě Anšarů od Corey Gooda z roku 2015, kontaktní osoba Ka'Aree 
(kněžka Anšarů)
01:13:25 - 5 podzemních vojenských základen v Antarktidě
01:15:35 - 2 velké řeky, tekoucí pod ledovcem v Antarktidě, u kterých jsou podzemní základny
01:36:30 - dotaz, zda se pan Chvátal někdy setkal z mimozemskou entitou
01:39:00 - vyprávění, jak byl pan Chvátal v roce 1994 po dobu čtyř měsíců v bytě v Praze se čtyřmi (asi) 
mimozemšťany, kteří ho vyučovali, převrátili mu světonázor naruby a na závěr mu věnovali videokazetu s 
tajemným záznamem a skrytou zprávou

22.10.2018 (#145)

00:02:35 - zhodnocení říjnového setkání posluchačů Svobodného vysílače v Praze
00:09:30 - pokračování výkladu o první výpravě Corey Gooda do podzemní základny v Antarktidě
00:11:45 - datové zdroje Corey Gooda, informátoři Gonzales a Zikmund
00:17:25 - masivní přesun rodin ze syndikátních skupin do podzemních základen na počátku roku 2016, kvůli 
předpokládanému ohrožení ze strany Slunce (solární energetický záblesk)
00:27:35 - návštěva Argentiny prezidentem Obamou na počátku roku 2016 - městečko Bariloche, "čtvrtá říše" 
uprchlých Nacistů
00:41:20 - obrázek dokumentu z roku 1955, podle kterého se měl Adolf Hitler stěhoval z Kolumbie do Argentiny
00:57:05 - jakou hudbu má rád pan Chvátal
01:01:35 - pokračování vyprávění o panice globalistů na počátku roku 2016, vzhledem k předpokládanému 
solárnímu záblesku a přesunu do podzemí
01:06:20 - účel útoku na podzemní základny v Antarktidě na jaře 2017
01:32:30 - dotaz, zda USA někdy oficiálně přizná existenci mimozemšťanů
01:38:05 - dokument Above Majestic, na kterém se podíleli David Wilcock, Corey Goode a další. Byl vysílán na 
oficiálních TV stanicích v USA od 30.10.2018.
01:45:40 - dotaz na události kolem Slunce (mezigalaktický portál)
01:49:45 - dotaz na fáze otevření hyperprostorových bran na Zemi (zmíněno v pořadu #132 ze 16.7.)
01:57:00 - dotaz na kopec u Kněhyně, který je součástí zemské meridiánové sítě

29.10.2018 (#146)

00:04:10 - dotaz na předky dnešních vládnoucích rodů. Jsou to Preadamité, Reptiliáni nebo Anunnakové? Jak 
hledat informace na Internetu?
00:22:20 - obrázky k problematice Anunnaki
00:25:50 - bytosti Anunnaki a jejich rozdělení na Elohim ("probuzení", v Bibli "Pán") a Nefilim ("padlí", "spící", 
"Jahve")
00:31:40 - Reptiliáni (plazovci) a Drakoniáni (Draco)
00:36:00 - Preadamité jako konfliktní skupina (renegáti), vyhoštěná ze svého domovského systému Bernardovy 
hvězdy
00:42:00 - Flandernova hypotéza - teorie Superzemě (nazývané Faethon, Tiamát, Marduk či Malona), ze které 
zbyl pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem - původní útočiště Preadamitů
00:44:40 - velký jaderný konflikt mezi komunitami na Marsu a Maloně před milionem let, výzkum dr. 
Brandenburga z NASA
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https://www.youtube.com/watch?v=v4PQf8kH2dQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-29-j-chvatal_dobre-nacasovana-exploze-objevu-v-antarktide_5-cast_146_122min/
https://celostnivzdelavani.cz/vyhledavani/nalezene-stranky?hledat=Corey&oblast=1
https://dokumenty.tv/above-majestic-dokument/
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/slunecni-zablesk-energetika-vzestupu-1229#
https://www.matrix-2001.cz/clanek/konec-hry-odhaleni-a-finalni-porazka-globalne-mocenskeho-systemu-cast-druha-2-9398
http://www.matrix-2001.cz/clanek/corey-good-aktualizace-filmovy-dokument-cas-nanebevstoupeni-1-tento-material-bude-behem-nekolika-nasledujicich-dni-uvolnen-sirsi-verejnosti-9104
https://www.youtube.com/watch?v=d2ofTvmaRww
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-22-j-chvatal-dobre-nacasovana-exploze-objevu-v-antarktide-4-cast_145/
https://www.matrix-2001.cz/clanek/priprava-na-odhaleni-a-udalosti-kolem-slunecniho-zablesku-1-11059
https://www.exopolitika.cz/podzemni-zasedani-rady-staroveke-pozemske-odtrzene-civilizace/3028
https://www.youtube.com/watch?v=9-OKeDXijY4
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-10-15-j-chvatal-144_dobre-nacasovana-exploze-objevu-v-antarktide-3-cast/


00:48:35 - další velký konflikt, který lze ale těžko časově zařadit. Jedna z teorií mluví o období před 12 tisíci lety.
00:52:00 - příchod Preadamitů na Zemi před cca 65 tisíci lety
01:03:30 - tání ledovcového příkrovu v Antarktidě v souvislosti s glob. oteplováním a zvýšenou sopečnou činností
v této oblasti
01:13:05 - primární příčiny globálního oteplování, mikrovlnné záření hnědého trpaslíka
01:30:20 - dotaz na problematiku zápolení Archonů a Stvořitele, princip duality
01:47:20 - dotaz na čtyřměsíční školení pana Chvátala mimozemskými bytostmi, proč si vybraly právě jeho
01:50:00 - dotaz na podzemní říši Agarthu a technologie, které tamnější obyvatelé používají

5.11.2018 (#147)

00:04:30 - pokračování informací o Antarktidě - Preadamité na Zemi před cca 65 tisíci lety
00:15:20 - zmínky o koloniích Preadamitů v textech egyptského faraona Meniho (zakladatel první dynastie 
faraonů)
00:20:00 - podpůrné zdroje o faraonu Menim - Ebozevská deska (Turínský papyrus) a Palermská deska se 
seznamy panovníků starého Egypta
00:26:50 - naleziště s protáhlými lebkami ve městě Boskop v Africe
00:33:15 - dlouhověcí vladaři v sumerských starověkých seznamech králů
00:41:20 - Adamité (kříženci Preadamitů s lidmi) a výrazné zkrácení délky jejich života, genetická entropie 
(znečištění)
00:44:50 - možné zkrácení délky života Adamitů v důsledku radikálních změn v zemském magnetismu po Potopě 
a změně zemských pólů
01:02:45 - tisíciletá bitva o prapůvodní lidský genom
01:04:20 - síly, které se pokoušejí degradovat potenciál lidské bytosti, aby člověk ztratil kvalitu původního lidství 
a záměr pro nějž byl stvořen
01:06:00 - cestovatelé v čase, kteří se přesunují z budoucnosti cca 6-ti tisíc let do současnosti procesem "řízené 
inkarnace"
01:12:05 - Mystérium kozoroha - je třeba aktivovat, uchovat a rozvíjet potenciál svého původního lidství
01:19:50 - názor posluchačky, která má vize a od začátku zná svůj úkol na tomto světě, ale má pochybnosti. 
Dotaz, zda bytosti, které znají své poslání, mohou mít i pochybnosti.
01:28:30 - popis setkání posluchače s mz bytostí v podobě obří kudlanky při jízdě autem
01:37:15 - dotaz, zda lidé pocházejí z opic, jelikož opicím chybí část genomu, který mají lidé a odkud se v 
lidském genomu vzalo 263 cizích genů?
01:40:45 - úvaha posluchače ohledně knihy "Metafyzické příběhy" Eduarda Tomáše a informace o filmu Above 
Majestic, což je projekt Davida Wilcocka a insiderů (Corey Goode a další)
01:47:00 - závěrečná slova a poselství J. Chvátala o rozvíjení lidství v nás

12.11.2018 (#148)

00:19:30 - dotaz na hypotézy o příčinách kataklyzmatu před 12 tisíci lety
00:30:35 - dotaz na potomky z budoucnosti a jestli pan Chvátal není jeden z nich
00:35:30 - dokončení informací o dění v Antarktidě z předchozích pořadů
00:50:25 - úvodní informace k tématu RH negativní krevní skupiny
00:54:00 - evoluční teorie a Charles Darwin
00:58:00 - všechna zvířata na Zemi mají krevní skupinu RH plus, RH mínus má jen malé procento lidí
01:00:50 - velký výskyt skupiny RH mínus u národa Basků - asi 45% lidí (na hranicích mezi Španělskem a 
Francií)
01:06:20 - fyziologické charakteristiky a zvláštnosti u lidí s krevní skupinou RH mínus
01:16:05 - lidé s krevní skupinou RH mínus bývají častěji kontaktováni mimozemšťany nebo unášeni do UFO
01:20:15 - bližší informace o národě Basků
01:23:30 - lékař Karl Landsteiner a jeho objev 4 krevních skupin
01:27:00 - objev RH faktoru, který je pojmenován podle opic Makak Rhesus, na kterých byl veden výzkum krve
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http://www.genetika-biologie.cz/krevni-skupiny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl_Landsteiner
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baskov%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=6dIXB49s8f8
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-11-12-j-chvatal-177-zvlastnosti-krevni-skupiny-rh/
http://celostnivzdelavani.cz/vyhledavani/nalezene-stranky?hledat=Corey&oblast=1
https://dokumenty.tv/above-majestic-dokument/
https://dokumenty.tv/above-majestic-dokument/
https://www.databazeknih.cz/knihy/metafyzicke-pribehy-1-2-32478
https://neveda.cz/anunnaki-uzasne-vesmirne-lode-a-historie-starovekeho-sumeru
https://cs.wikipedia.org/wiki/Palermsk%C3%A1_deska
https://www.youtube.com/watch?v=7hUVHGZZ6Rc
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-11-05-j-chvatal-147-dobre-nacasovana-exploze-objevu-vantarktide-zaver-6-cast/


01:29:00 - problém při těhotenství RH negativních žen s RH pozitivními muži, kdy imunitní systém matky zaútočí
na krevní systém dítěte

19.11.2018 (#149)

00:06:10 - tajemný doutníkový objekt Oumuamua, dlouhý více než 500 m, z jiného hvězdného systému, prolétl 
Sluneční soustavou
00:35:15 - obří těleso "hnědý trpaslík", který se přibližuje ke Sluneční soustavě směrem od souhvězdí Orionu
00:40:40 - aktualizace informací o Corey Goodovi a jeho komunikaci s insiderem Bonsem (aka Sigmund), který 
se taky účastnil programu 20 let a zpět v rámci SSP
00:45:00 - Bons předal Coreymu 2 harddisky s informacemi o SSP, převážně o Dark Fleet, kde pracoval 
(kompletní seznamy základen, strategie a taktika Dark Fleet)
00:57:10 - pokračování informací o zvláštnostech krevní skupiny RH mínus
00:58:50 - další informace o národě Basků
01:02:30 - Velké kataklyzma před 12 tisíci lety a příprava atlantské civilizace na tuto událost
01:04:20 - 4 velké migrační vlny Atlanťanů, jedna z nich se spojila s významnou kulturou Tuatha Danann
01:09:45 - baskijský jazyk "euskara" a trilogie lingvisty Thomase Arnolda "History of Rome"
01:11:10 - fyziognomické rysy baskijského národa
01:30:40 - smršťování objemu mozku u lidí, které započalo cca před 20 tisíci lety, ale ne u jedinců s RH mínus
01:40:00 - komunikace přírodních národů s přírodou a jejich přirozená inteligence a schopnost přežít 
kataklyzmata
01:44:50 - téma lidství - dojemný příběh skupiny švédských účastníků outdoorové soutěže v Ekvádoru, která se 
setkala se zatoulaným psem, jenž pak se skupinou absolvoval stovky kilometrů a nakonec si ho jeden z účastníků 
přivezl domů

26.11.2018 (#150)

00:03:00 - zpráva o objevu velkého množství vody na Měsíci a plány mocností na stavbu měsíčních základen
00:09:00 - plány na pilotovanou misi k Marsu
00:17:00 - vypaření vody z povrchu Marsu při velkém kataklyzmatu
00:19:00 - objev 7 exoplanet ve hvězdném systému červeného trpaslíka TRAPPIST-1, které jsou podobné Zemi a 
obsahují obrovské množství vody
00:33:00 - hypotéza o šíření života ve vesmíru prostřednictvím asteroidů (panspermie)
00:40:15 - podivná série výpadků kosmických sond a automatu na Marsu (vozítko Opportunity) a možná 
souvislost s obřími objekty u Slunce
00:44:40 - nová sonda na Marsu jménem InSight, která by měla zkoumat podpovrchové vrstvy hornin
00:52:35 - posluchači se ptají, co je s tou videokazetou, co pan Chvátal slíbil nechat přetočit na DVD
00:53:50 - problematika cromagnonského člověka v souvislosti s krevní skupinou RH mínus
01:19:20 - problematika "černookých dětí" (BEC - Black Eyed Children), J. Wyndham a kniha Midwichské 
kukačky, bylo zfilmováno - film Městečko prokletých (Village of the Damned)
01:36:40 - možná souvislost syndromu "černookých dětí" s mz únosy
01:38:45 - zmínka o Barneym a Betty Hillových, kteří byli disponenti RH mínus a byli uneseni do UFO
01:41:10 - dotaz Vladimíry na "podstatu současného člověka jako lidské bytosti"
01:46:30 - názor posluchače, že někteří lidé nepřijmou nové paradigma i kdyby drželi v rukou důkazy (např. 
nějaký artefakt)
01:52:50 - dotaz na nesoulad mezi informacemi o Marsu z oficiálních a alternativních zdrojů
01:57:00 - zmínka posluchače o tématu nelidských duší v lidských tělech a o snižování počtu lidí na půl miliardy 
(viz pořad z archivu - 19.10.2015)

3.12.2018 (#151)

00:02:45 - objev tajemné hluboké středověké studny na zámku Klimkovice
00:06:10 - vypouštění SO2 do atmosféry pomocí letadel, za účelem ochlazení klimatu (viz články na serverech 
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https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochladime-planetu-tim-ze-vypustime-do-stratosfery-aerosoly-teoreticky-to-mozne-je-ale-melo-by-to-dal-zustat-sci-fi-rikaji
https://www.youtube.com/watch?v=py94s3Hym9s
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-12-03-j-chvatal_zvlastnosti-kolem-rh-minus-zaver/
https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2015.html
https://www.matrix-2001.cz/clanek/prichazejici-88
https://www.csfd.cz/film/33786-mestecko-prokletych/prehled/
https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/stale-aktualni-tema-9716
https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/stale-aktualni-tema-9716
http://www.spirit.cz/index.php/64-titulni2/17792-cernooke-deti-s-tajemnymi-schopnostmi
https://www.idnes.cz/technet/vesmir/sonda-insight-mars-pristani-nejnapinavejsi-udalost-ve-vesmiru-vecer-na-marsu-pristane-sonda-insight.A181125_102550_tec_vesmir_kuz
https://www.idnes.cz/technet/vesmir/mars-opportunity-vozitko-nasa-odepsala-ztratila-kontakt-vesmir-sonda.A190213_202810_zahranicni_pmk
https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/planety-v-systemu-trappist-1-pravdepodobne-nesou-znacne-mnozstvi-vody.html
https://www.astro.cz/hledat.html?clanky=1&novinky=1&hledat=TRAPPIST-1&vyhledat=Hledat
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-11-26-j-chvatal_150_zvlastnosti-okolo-krevni-skupiy-rh/
https://www.extra.cz/pes-arthur-ktery-rozbrecel-cely-svet-se-poprve-setkal-s-celou-svoji-rodinou-a-budete-brecet-znova
https://archive.org/details/historyrome15arnogoog/page/n7
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#breakaway_civ
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#ssp
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/podivna-oumuamua-a-jeste-podivnejsi-teleso-na-mesici-1161
https://www.youtube.com/watch?v=O8XQQxo50Zw
https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-11-19-j-chvatal_149_novinky-okolo-objektu-oumuamua_zvlastnosti-okolo-rh/


Sputnik a iDnes.cz) a doplňkové informace od posluchačů
00:31:00 - informace, že Velká Británie vysílá na Ukrajinu 77. tajnou brigádu
00:33:15 - plán J. Chvátala na rozšířené vysílání přednášek mimo SV
00:37:30 - závěrečné informace o problematice RH mínus, vyšší IQ u jedinců s RH mínus, vyšší fotocitlivost
00:42:00 - zmínka o antropologovi Johnu Hawksovi z Wisconsinu, který se zabývá problematikou vyššího IQ u 
osob s RH mínus
00:44:30 - fotocitlivost u jedinců s RH mínus
00:51:05 - nižší tlak a teplota u jedinců s RH mínus
01:06:25 - "thoracický syndrom" (syndrom krčního žebra) u jedinců s RH mínus
01:14:30 - zmínka o Barneym a Betty Hillových, kteří byli disponenti RH mínus a byli uneseni do UFO, u kterých
byl během únosu zkoumán počet žeber a obratlů.
01:18:50 - skupina hvězd ze souhvězdí Reticulum, které viděli B+B Hillovi během únosu v mz kosmické lodi
01:21:00 - skupina 4 lidí z posádky mz lodi, které viděli B+B Hillovi během únosu, kteří mluvili německy
01:23:45 - případ únosu do UFO Travise Waltona z roku 1975, který také viděl v UFO německy mluvící bytosti, 
film Oheň v oblacích
01:26:50 - únos senátora amerického kongresu do UFO, který byl pak označen za blázna
01:29:30 - "ocásek" na páteři některých dětí, narozených matkám s RH mínus
01:46:00 - známé osobnosti s faktorem RH mínus - prezidenti Kennedy, Eisenhover, Clinton, Bush, záhadologové 
E. von Däniken, Bred Steiger, R.A.Wilson
01:53:25 - dotaz, zda mají disponenti RH mínus přirozenou rezistenci proti parazitům (klíšťata, apod.)
01:55:30 - dotaz, zda se může rodičům s RH plus narodit potomek s RH mínus

10.12.2018 (#152)

00:02:20 - úvod k novému seriálu pořadů o zpravodajských službách (CIA)
00:09:30 - zmínka o aktuálním výskytu UFO nad Británií, které stíhali britští piloti
00:20:00 - 1. část seriálu o zpravodajských službách
00:22:30 - Jezuité
00:35:55 - papež Jiří VIII. v roce 1572 udělil Jezuitům pravomoc obchodovat, generál Claudio Acquaviva nechal 
zakoupit přístav v japonském Nagasaki, což umožnilo Jezuitům danit zboží, které šlo přes tento přístav
00:41:00 - vznik britské a holandské Východoindické společnosti
00:46:50 - britská Východoindická společnost prosperovala převážně díky obchodu s opiáty, Lord Shelburne
00:50:50 - Hugenoti - francouzská větev protestantů a jejich masakr
00:52:30 - jedna z roznětek třicetileté války jménem Spiknutí střelného prachu - atentát na krále Jakuba I. v roce 
1605. Viz také stejnojmenný film
01:04:00 - kritický rok 1773 pro Jezuity, kdy papež Klement XIV. zakázal Jezuitský řád. Došlo k zakládání 
tajných řádů - Ilumináti.
01:07:00 - Ilumináti zorganizovali Francouzkou revoluci
01:07:40 - Jezuité provozovali vysokou školu v Clermontu ve Francii, kde plánovali aktivity k průniku do vyšších
pater Zednářského řádu
01:17:50 - Vatikán jmenoval dekretem bankovní dům Rothshildů, jako strážce vatikánského pokladu
01:33:45 - temné aktivity Východoindické společnosti, trh s opiem v Číně za účelem obřích zisků a zfetování 
čínského obyvatelstva a podlomení jeho infrastruktury, jakožto potenciálního konkurenta západu. Lehce nastíněno
v seriálu Sandokan.
01:41:50 - Koncil 300 a Comité 300 - skupina vlivných lidí z Britské východoindické společnosti
01:43:50 - publikace Dr. Johna Colemana: Hierarchie konspirátorů: Výbor 300
01:47:00 - "Černá šlechta" - potomci benátských kupců
01:50:50 - propojení "Výboru 300" na Řád templářských rytířů
01:53:50 - dotaz na nedávné zemětřesení v Rumunsku v oblasti pohoří Bucegi
01:57:00 - dotaz, jaké má pan Chvátal hodnocení v šachu Elo na mezinárodních soutěžích
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17.12.2018 (Paralaxa)

00:03:40 - dotaz na nelidské duše v lidských tělech a na plán pro redukci počtu obyvatel na Zemi
00:18:20 - Rotary club
00:27:30 - řád "kormidelníků-navigátorů" jako odnož Templářského řádu, po jeho zrušení Filipem Sličným v roce 
1307.
00:29:00 - rody St. Clair a Sinclair podporovaly templáře, jednotlivé linie templářů
00:34:00 - původ slova "Amerika"
00:35:25 - dotaz na mentionovou energii a způsob šíření mentionů
00:40:45 - dotaz na insektoidní mz bytosti (kudlanky)
00:53:15 - dotaz na význam božího jména Jahve (IHWH)
01:02:25 - výklad významu jména Lucifer
01:21:50 - dokončení výkladu o Luciferovi (po přestávce)
01:24:15 - dotazy na kurzy pro zvýšení produkce látky Argentum Astrum
01:36:00 - dotaz na Měsíční jeskyni v Levočských horách na Slovensku, co se v ní nachází
01:40:00 - dotaz na novinky okolo tajemství podzemního komplexu v pohoří Bucegi v Rumunsku
01:47:45 - dotaz, do jaké míry má člověk po smrti možnost ovlivnit své další vtělení
01:54:40 - dotaz na pohled pana Chvátala na blízkou budoucnost České Republiky
01:57:30 - internet a fenomén "fake news"
02:10:15 - výhled geopolitické scény pro rok 2019
02:13:00 - predikce stavu světového klimatu v roce 2019
02:15:20 - supervulkán v Německu
02:27:15 - přestávka
02:47:00 - dotaz na léčivé pyramidy a Tisulskou princeznu (viz také portál Cez-okno)
02:53:50 - dotaz na zjišťování původu člověka z DNA
03:04:50 - polemika ohledně dotazů na krevní skupinu RH mínus
03:14:15 - dotaz na problematiku Vánoční komety
03:17:25 - dotaz na "most" mezi Stvořitelem a stvořeními, který byl zmíněn Jamesem z Tvůrců křídel
03:21:20 - pozemská realita jako simulace, ve které se učíme reagovat, o čemž diskutují i vědci
03:27:35 - ovládací nástroje glob. mocenského systému (studená válka, terorismus, mimozemské ohrožení) podle 
Wernhera von Brauna
03:31:00 - dotaz na bytosti Anunnaki, jakožto negativní entity
03:36:45 - civilizace jsou ovlivňovány Sluncem, jakožto difúzní hvězdou, která podporuje vývoj civilizací
03:47:00 - dotaz, zda v současnosti komunikují nějací mimozemšťané s pozemským lidstvem
03:49:20 - dotaz na průzkum odvrácené strany Měsíce, co tam lze čekat k vidění?

-------------------------------------------------------
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2019

8.4.2019 (#165) - téma "Čas a digitální realita"

00:01:15 - úvod k tématu pořadu o čase a digitální realitě
00:10:40 - tradičně je vědomí produktem prostoročasu, ale v digitální realitě je prostoročas produktem vědomí
00:14:00 - úvaha, že lidstvo je jako homogenní masa součástí jednoho obřího organismu
00:22:45 - pojednání o čase
00:35:10 - vše, co vnímáme v naší trojrozměrné realitě má multidimenzionální povahu
00:37:00 - minulost, přítomnost a budoucnost jako "prázdné pojmy"
00:43:30 - každá lidská buňka je malý vesmír sám o sobě a disponuje vlastním vědomím
00:46:05 - v digitální realitě je vše možné
00:50:40 - schopnost vymístění z těla (OOBE-Out of Body Experience)
01:12:00 - zkušenost posluchače s OOBE a dotaz, jak udržet rozšířené vědomí během meditace
01:24:00 - dotaz, zda se dá skloubit cesta lásky s cestou mysli, nemožnost definice lásky, paradox bezpodmínečné 
lásky
01:30:15 - informace a dotazy posluchače Tomáše (iastro.cz), zda je Antarktida pozůstatkem Atlantidy a jaké 
informace má pan Chvátal o sumerském bohu Tamúzovi (Dumuzi)
01:39:50 - zmínka o různé rychlosti plynutí času v různých částech vesmíru, první astronomické pozorování černé
díry

22.4.2019 (video) - Paralaxa

00:04:00 - dotaz na archeologický objev studny pod budoucí dálnicí u Pardubic
00:13:00 - dotaz, zda je prezident Putin stále v kontaktu s Annunaki Elohim
00:16:10 - dotaz na velké požáry na slavných místech v poslední době (např. katedrála Notre Dame v Paříži)
00:41:50 - dotaz na téma "ne v každém lidském těle je lidský duch", kvantita populace na úkor kvality
00:56:10 - o entitách, které se živí lidskou psychickou a emocionální energií
01:08:10 - dotaz na alternativní teorie o vzniku ropy
01:13:40 - dotaz, jak člověk pozná, že má nebo nemá zvápenatělou šišinku mozkovou
01:20:00 - dotaz na informace o "Bestii z Exmooru nebo Dartmooru" v Anglii
01:22:40 - dotaz na metodu alternativního vidění Marka Komisarova
01:29:40 - dotaz na záhadu "Motýlího muže" (Mothman), což byl létající tvor, který se objevoval v americkém 
městečku Point Pleasant od roku 1966. Viz také film "Proroctví z temnot".
01:44:10 - pokračování diskuze o alternativním vidění. Posluchač líčí svůj zážitek s chvilkovou jasnozřivostí, 
kterou zažil doma v temném pokoji, i když má špatný zrak.
01:55:10 - příspěvek posluchačky do diskuze o alternativním vidění

29.4.2019 (#166) - Nikola Tesla (1)

00:06:00 - Nikola Tesla - úvod k tématu
00:09:00 - problematika infrazvukových vln
00:32:30 - využívání Teslových objevů pro sledování a ovlivňování obyvatelstva
00:33:20 - Teslova metoda vzdáleného pozorování (remote viewing) využívaná americkou armádou
00:35:30 - Fibonacciho škála stojatých vln
00:38:30 - průlomová Teslova vize infrazvukových stojatých vln z roku 1899
00:43:00 - fotografie ruky N. Tesly pod zářivkovým světlem
00:52:00 - Teslův experiment s rozsvícením tisíců výbojek pomocí atmosférické elektřiny z července 1899
01:07:50 - Teslův Wardencliff Tower, sponzorovaný bankéřem J.P.Morganem - vysílač pro celosvětový 
bezdrátový přenos dat a energie na Long Islandu
01:21:20 - biografie N. Tesly od Johna J. O'Neilla, zmínka o tzv. "paprscích smrti" a souvisejících knihách od 
J.M.Trosky
01:36:50 - dotaz na souvislost zvláštních psychických schopností a produkce látky Argentum Astrum v mozku lidí
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a jak moc je tato látka ve vesmíru vzácná. Bližší podrobnosti o metodě dálkového nazírání, které prý běžně 
používají špionážní služby mnoha států.
01:46:00 - dotaz na pokračovatele Nikoly Tesly, který by měl žít v USA (Patrick Flanagan - viz níže)
01:48:00 - dotaz na tzv. volnou energii, kterou se N. Tesla zabýval
02:02:20 - odkaz od posluchače na rozhovor s Patrickem Flanaganem o technologiích N. Tesly od Reginy 
Meredith - série 1, epizoda 16 na portálu matrix-2001.cz
02:03:20 - poznámky posluchače k autu N. Tesly, které jezdilo na éter

6.5.2019 (#167) - Nikola Tesla (2)

00:02:20 - pokračování seriálu o Nikolu Teslovi - lidé okolo N. Tesly - nacistický sekretář George H. Scherff a 
spojitost s Georgem Bushem Sr.
00:07:00 - zákeřné jednání vůči duševnímu vlastnictví N. Tesly
00:34:35 - George H. Scherff aka Prescott Bush prováděl vyzvědačskou činnost pro Hitlera
00:40:00 - dokumenty kongresové komise USA, které se vztahují k roku 1934 a odhalují nacistické spiknutí za 
účelem zavraždění prezidenta Roosevelta
00:47:45 - George H. Scherff jako nacistický trojský kůň v americké vládě
00:48:10 - novinář s přezdívkou Orion a výpovědi Otto Skorzeného (Hitlerův osobní strážce), které odhalují 
komplot v USA trvající několik desetiletí
00:51:50 - Otto Skorzeny a jeho osud po 2. světové válce
01:08:50 - seriál The Americans o ruských špionech v USA
01:15:00 - Reinhard Gehlen - agent CIA a spolupracovník Otto Skorzeného
01:20:40 - zmínka posluchačky o Vasilu Mohoritovi, který má na svých stránkách také informace o německých 
agentech ve službách USA
01:22:20 - další osudy Otto Skorzeného od roku 1945
01:24:00 - zmínka o používání fluoridu ve vodovodních sítích a souvislost s výskytem poruch osobnosti u lidí 
(IDD)
01:45:25 - údajné chystané odtajnění okolo 1700 patentů z oblasti volné energie, zdravotnictví, dopravy, atd. 
Donaldem Trumpem k výročí Dne nezávislosti (4.7.2019)
01:52:50 - dotaz posluchače na to, zda byla panu Chvátalovi předvedena nějaká technologie na volnou energii při 
pobytu se skupinou mimozemšťanů v bytě během roku 1994 a něco o bylinách a rezonanci (viz závěr pořadu z 
15.10.2018 - 01:39:00)

13.5.2019 (#168) - Nikola Tesla (3)

00:02:35 - pozvánka na seminář pro aktivaci tvorby Argentum Astrum
00:05:10 - Nikola Tesla (pokračování)
00:07:40 - publikace od Edwarda Griffina o zavedení Federálního rezervního systému v roce 1913, jehož 
architektem byl bankéř Paul Warburg
00:16:45 - cesta bankéře Paula Warburga do Ameriky, kde způsobil ekonomický převrat
00:31:10 - zpět k N. Teslovi
00:34:45 - doznání Otto Skorzeného k vraždě N. Tesly 6.1.1943 (spolu s komplicem R. Gehlenem ho zadusili 
polštářem v hotelovém pokoji)
00:35:25 - kniha Dustina Wellse o posledních dnech Nikoly Tesly
00:38:00 - pokusy o vraždu N. Tesly v souvislosti s jeho asistentem Georgem Scherffem a jeho synem
00:49:20 - animovaný film Zvědavý George z roku 2006 o nezbedném opičákovi na motivy knihy Alana J. 
Shallecka, která se zabývá vztahem Scherff-Tesla. Téma zvědavé opičky má být metaforou k postavě George 
Scherffa juniora, který se choval, podle slov Nikoly Tesly, jako zvědavá opice, která stále pobíhá okolo a 
přemýšlí, co by ukradla. Těsně před premiérou filmu byl Alan Shalleck zavražděn. Zřejmě, aby nemohl později 
vypovídat o tom, kdo byl předlohou pro jeho opičáka George.
00:52:00 - syndrom manchurian (Mandžuský kandidát), kdy dochází k vraždění v hypnotickém stavu
00:57:00 - bankéř James Loeb
01:05:40 - vystoupení J. Loeba na americkou pevninu dne 13. 2. 1903 z parníku Karl Wilhelm II, spolu s Paulem 
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Warburgem. Byl to den výročí černého pátku třináctého, kdy byl vydán pokyn k likvidaci templářských rytířů. Šlo
tedy o okultní akt.
01:19:40 - informace o přesunu německých vědců do USA při operaci Paperclip, z výpovědí Otto Skorzeného
01:21:50 - současné využití kradených Teslových objevů k manipulaci vědomí a ovládání počasí tajnými službami
USA a dalšími
01:28:10 - Prescott Sheldon Bush, který chodil na neexistující základní školu a dostal válečná vyznamenání za 
hrdinství, které nevykonal
01:42:45 - dotaz na aktuální rozbroje a konflikty v TV Gaia v souvislosti s Corey Goodem
01:50:45 - pokračování tématu o N. Teslovi

20.5.2019 (#169) - Nikola Tesla (4)

00:03:45 - dotaz na prodávaný regenerační přístroj Polaris disk, který by měl vycházet z nákresů Nikoly Tesly a 
sestrojil jej běloruský inženýr Georges Lakhovsky (viz časopis Meduňka 5/2019)
00:07:25 - zmínka o Teslově přístroji vyzařujícím pozitivní orgonovou energii a spolupráci s Wilhelmem Reichem
00:11:05 - experimenty se zneviditelněním plavidel (Filadelfský experiment)
00:28:50 - odvozené technologie na základě poznatků z Filadelfského experimentu - odcizení RFA generátoru 
německými špiony Skorzenym a Gehlenem, nacistický projekt Zvon (Die Glocke)
00:38:45 - svědci, badatelé a informátoři v případu Filadelfského experimentu (Carlos Allende, Alfred Bielek, 
Preston Nichols, Mack Shelton, Bob Lazar)
00:41:10 - informátor Eric 'Orion' Bermen a jeho kniha The Bush Connection. Bermenova přítelkyně byla dcerou 
Otto Skorzeného
00:47:20 - N. Tesla v posledních týdnech svého života v r. 1942 chtěl předat americké agentuře OSS (předchůdce 
CIA) koncept neviditelných letounů tvaru disku, smrtící paprsky, technologie na vyvolání zemětřesení a ovládání 
počasí
00:50:00 - okolnosti zavraždění Nikoly Tesly
01:06:45 - pozadí Filadelfského experimentu, projekt Rainbow od roku 1930 a vědci, kteří se účastnili tohoto 
projektu
01:23:15 - Tesla byl údajně předem varován mimozemšťany před provedením Filadelfského experimentu, aby 
nebyla na palubě lodi lidská posádka
01:34:55 - finální test Filadelfského experimentu
01:38:15 - dva experimenty, synchronně propojené červí dírou, Filadelfský v roce 1943 a projekt Mountauk v roce
1983
01:41:15 - výpověď přeživšího účastníka Filadelfského experimentu, který popsal dramatické události během 
experimentu
01:46:40 - výskyt UFO poblíž lodi Eldridge během Filadelfského experimentu
01:50:10 - časové zámky, které byly porušené u posádky lodi Eldridge během Filadelfského experimentu - lidé 
byli ztraceni v čase
01:53:50 - chronologie dalších tajných projektů po Filadelfském experimentu

27.5.2019 (#170) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (1)

00:04:20 - úvod k tématu cestovatelů v čase
00:05:50 - představení insidera Johna Titora, člena "Jednotky 177" cestovatelů v čase
00:15:20 - základna Dulce v Novém Mexiku, kde od roku 1977 sloužil John Titor
00:32:00 - bytost "grays" jménem Rocky, se kterým telepaticky komunikovala skupina, ve které byl John Titor
00:38:55 - země, které se v 50. letech účastnily paktu s "grays"
00:45:20 - život na základně Dulce
00:49:25 - reptiliáni na základně Dulce
00:59:30 - maskovací schopnost reptiliánů (pomocí mentálních implantátů)
01:08:25 - pozvánka na další setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače 22. 6. 2019 v obci Javorník
01:13:00 - vývojové větve reptiliánů, Karniáni
01:19:15 - konflikt na základně Dulce v roce 1979 během výcviku Johna Titora u jednotky One
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01:21:45 - podzemní základna v Los Alamos, kde koncem 2. sv. války probíhal vývoj a testování prvních 
atomových bomb
01:24:20 - oběti jaderných testů v USA
01:28:50 - seriál Černobyl o událostech po explozi jaderného reaktoru v Rusku
01:31:15 - mz zbraňové technologie na základně v Los Alamos
01:35:15 - struktura podzemní základny v Los Alamos
01:38:30 - přesun Johna Titora na základnu Wright Peterson, kde se provádí reverzní výzkum pohonných systémů 
mz plavidel (projekt REDLIGHT)
01:43:10 - popis mz průzkumného plavidla zkoumaného na základně Wright Peterson
01:52:10 - pozemský nadčasový létající stroj, vyvinutý na základě poznatků z reverzního výzkumu mz plavidel 
(ARV - Alien Reproduced Vehicle)

3.6.2019 (#171) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (2)

00:10:00 - experimentální trojúhelníkový letoun TR-3B ve kterém létal John Titor během svého výcviku
00:18:35 - cesty v čase do budoucnosti, pomocí plavidla TR-3B, ve druhé fázi výcviku Johna Titora mezi lety 
1979-1980
00:30:10 - série přednášek Al Gora jménem Nepohodlná pravda
00:31:05 - svět v roce 2050, podle záznamů posádky cestovatelů v čase v čele s Johnem Titorem
00:32:45 - fotografie plavidla TR-3B z roku 2050, se kterým cestoval John Titor
00:34:55 - rozdílné časové linie budoucnosti
00:38:30 - popis různých technologií pro cestování v čase
00:42:15 - skutečná příčina globálního oteplování, podle informací cestovatelů v čase, zjištěných v roce 2050
00:44:25 - psychologický dopad návštěv roku 2050 na posádku cestovatelů v čase
00:47:00 - technická realizace skoku v čase pomocí plavidla TR-3B
00:49:15 - popis důsledků klimatických změn v roce 2050 (rozsáhlá zaplavená území po celém světě)
00:59:00 - zkreslené vnímání časoprostoru při časovém přesunu, který trvá asi hodinu
01:10:00 - pozvánka na další setkání příznivců a posluchačů Svobodného vysílače 22.6.2019 v Javorníku
01:14:50 - dotaz jak je odstíněno přetížení při rychlých přesunech plavidlem TR-3B a jak je řešena správná funkce
počítače na palubě během časového přesunu, kdy dochází k "dematerializaci"
01:21:10 - zmínka o Johnu Titorovi na Wikipedii, kde jsou informace odlišné od těch, které zmiňuje pan Chvátal
01:23:35 - zmínka Pavla Hlávky o novém archivu videí pořadu Absolutně neuvěřitelné na Youtube
01:25:30 - velké zvýšení teplot ve světě v roce 2050 a s tím spojená velká migrace obyvatel z Afriky a blízkého 
východu, podle pozorování cestovatelů v čase
01:30:55 - popis dekontaminace a desinfekce plavidla TR-3B a posádky před a po cestě v čase
01:35:40 - cíle mise cestovatelů v čase do roku 2050
01:41:20 - pozorování UFO posluchačem na Slovensku (možná souvislost s projektem Starlink od společnosti 
SpaceX)
01:43:10 - zmínka J. Chvátala o pozorování letky 680 mz objektů poblíž Měsíce pomocí velkého teleskopu na 
Zemi
01:46:40 - pokračování popisu života v roce 2050 - bezpečnostní složky, měna
01:52:45 - dotaz, jak je možné cestovat do budoucnosti, když budoucnost neexistuje - teorie superpozice v 
kvantové fyzice

10.6.2019 (#172) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (3)

00:01:45 - diskuze o zajímavých aktuálních meteorologických jevech (bouřky, kroupy)
00:09:50 - nové informace od Corey Gooda - nedávné zveřejnění patentů plavidla TR-3B
00:13:45 - dotaz, jak je to s "Odhalením" v Rusku
00:15:55 - zmínka o nadčasových letounech v Rusku - kosmosféry
00:19:00 - John Titor a pokračování informací o roku 2050
00:22:35 - zdravotní péče v roce 2050
00:23:40 - virus Zika, jako největší zdravotní hrozba v roce 2050, hlavně v Jižní Americe
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00:30:20 - velký problém s rybami v roce 2050, které jsou z velké části nepoživatelné kvůli vysokému obsahu 
toxických látek
00:32:50 - zamoření oceánu plasty v roce 2050
00:33:00 - diskuze o fotce plavidla TR-3B, která je z videa z roku 2014, ale objevila se již v materiálech z 90. let
00:41:45 - dotaz na názor p. Chvátala, zda civilizace z časové roviny roku 2050, kterou popisuje John Titor, prošla
Solárním zábleskem ve 20. letech nebo spíše ne
00:49:25 - dotaz, proč se tyto informace o cestovatelích v čase dostávají na veřejnost právě nyní a kdo toto 
odtajňování řídí
01:01:20 - pokračování diskuze o aktuálních meteorologických jevech (bouřky, kroupy)
01:05:00 - pokračování výkladu o plavidle TR-3B, zmínka o katastrofě raketoplánu Challenger v roce 1986
01:06:45 - raketoplány jako zástěrka tajných kosmických projektů (SSP)
01:11:30 - mezi lety 1984-86 se John Titor účastnil výcviku na plavidle Phoenix-1
01:15:00 - plazmové zbraně na plavidlech TR-3B a Phoenix-1
01:18:50 - foto největšího plavidla typu TR-3B Astra Omega na oběžné dráze a popis posádek a misí
01:23:05 - popis pohonu lodí TR-3B a Phoenix
01:28:35 - problematika a úskalí pohonů při superluminální (nadsvětelné) rychlosti
01:32:00 - mise TR-3B na Měsíc, základny na Měsíci
01:38:10 - foto obří komunikační věže o výšce kolem 60 km na povrchu Měsíce
01:46:40 - jak řešili cestovatelé v čase průnik do vzdušného prostoru USA v roce 2050, aniž by je někdo sestřelil
01:50:55 - dotaz, jak bylo u projektu Apollo řešeno odstínění radiace při průletu Van Allenovými radiačními pásy 
okolo Země
01:59:30 - dotaz, zda existují fotky nebo videa mz plavidel přistávajících na měsíčních základnách

17.6.2019 (#173) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (4)

00:04:45 - diskuze o aktuálním velkém blackoutu v několika státech Jižní Ameriky v souvislosti s kybernetickou 
válkou mezi USA a Ruskem
00:06:50 - informace o soustavě podzemních pyramid po celém světě
00:08:30 - zmínka o chystaném článku o obří magnetické anomálii na Měsíci, která je zřejmě umělého původu a 
také o podobné anomálii v Antarktidě
00:13:40 - informace od Johna Titora o průzkumu Marsu
00:19:30 - foto kruhového otvoru o průměru několik set metrů na povrchu Marsu - vstup do podzemních tunelů 
(ve skutečnosti jde o foto malého kruhového otvoru vyvrtaného do marsovského povrchu roverem - jde o chybné 
foto)
00:25:30 - zmínka Johna Titora o oblasti v Andách, kde jsou důkazy o exitenci entit z Marsu, které budou v 
budoucnu objeveny (mumie z Peru)
00:28:00 - chystaná série dokumentů na TV Gaia -  rozhovory s Matthiasem Di Stefano, který mluví o nálezech v 
Andách
00:37:10 - pozorování mz aktivit v oblasti měsíce americkými astronauty v rámci programu Apollo
00:40:00 - plavidla Phoenix 1 a 2, která používala jednotka cestovatelů v čase pro průzkum exoplanet od roku 
1986 (Gliese-667c, Kepler-442b, Kepler-1229b, Wolf-1061c, Kepler-62f, Kepler-186f)
01:03:00 - popis jednotlivých exoplanet, podle údajů zjištěných jednotkou Johna Titora
01:04:30 - semeniště inteligentních ras na exoplanetách v souhvězdí Labutě (Cygnus)
01:18:40 - dotaz na teorii, že skalní čedičový útvar zvaný Ďáblova věž (Devils Tower) v USA je zbytkem kmene 
starobylého stromu vysokého přes 60 km
01:21:00 - dotaz na zmizelý rukopis L. Součka "Tušení světla"
01:27:25 - dotaz na populární hvězdné soustavy Zeta Reticuli, Epsilon Eridani a Tau Velryby (Tau Ceti)
01:28:50 - zmínka o manželích Barney a Betty Hillových, kteří byli uneseni do UFO v 60. letech mimozemšťany 
ze Zeta Reticuli a viděli černě oděné bytosti "grays", které mluvily německy, zmínka o filmu Oheň v oblacích
01:32:15 - posluchač Václav z Poličky se ptá, jak je to s videokazetou, kterou obdržel p. Chvátal v roce 1994 od 
mimozemšťanů (viz závěr pořadu z 15.10.2018 - 01:39:00)
01:34:15 - dotaz, zda se John Titor na svých cestách setkal s mz bytostmi
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01:36:00 - dotaz, jak to vypadá s projektem Odhalení, co se týče plavidla TR-3B a dalších technologií
01:41:20 - dotaz na obrázek entity v Andách
01:43:40 - dotaz na velkou gravitaci na obří planetě Wolf-1061c, kde má být prý pozemský ráj pro případné 
imigranty ze Země
01:48:00 - posluchač Julek, který zmiňuje psychotronický výzkum v Česku - hyperprostorové částice v mozku 
zvané "psychony" a objev nadsvětelných částic "mezonů" a jeho dotaz, zda cestovatelé na jiné planety používají 
nadsvětelný pohon nebo pohon na principu ohýbání časoprostoru
01:52:50 - někteří pokročilí mimozemšťané používají bioenergetické propojení mezi pilotem a jeho plavidlem
01:56:25 - dotaz, jak cestovatelé na exoplanety zabránili střetu s meteority během svých cest vesmírem

24.6.2019 (#174) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (5)

00:01:10 - zhodnocení posledního srazu posluchačů SV 22.6.2019 v Javorníku
00:06:00 - pohled na rok 2019 z jedné z paralelních časových linií podle informací Johna Titora a cestovatelů v 
čase
00:07:45 - jaderný útok Iránu na klíčová města glob. mocenského systému koncem roku 2019 (Tel Aviv, 
Washington, Paříž, Londýn) v paralelní časové linii
00:14:15 - zneužití civilních letadel jako maskování při jaderném útoku
00:21:15 - foto nadzvukového letounu SR-91, který vedl odvetný útok na Irán
00:24:15 - odvetný útok Ruska na USA
00:35:45 - důsledky jaderného konfliktu, který trval méně než 12 hodin
00:39:00 - předání informací o konfliktu v roce 2019 všem politikům světa a armádním složkám v roce 1989
00:43:30 - diskuze o napjaté situaci s Iránem, o sestřelení amerického dronu a odezvě prezidenta Trumpa
00:49:20 - dotaz Pavla Hlávky na obranu států, při zmiňovaném jaderném útoku, před letícími raketami
00:50:20 - úvaha o tom, co mohlo vyvolat tak agresivní sebevražedný jaderný útok Iránu na světová města v roce 
2019 (sankce proti Iránu a velká inflace)
00:57:05 - diskuze o vzájemném ovlivňování sousedících časových linií a možnostech zvrátit negativní události v 
budoucnosti
01:01:20 - možnost ovlivnění budoucnosti vlastním pozitivním smýšlením lidí
01:09:00 - mail posluchače ohledně videa režiséra Jay Weidnera, který prý točil všechny rozhovory s Corey 
Goodem pro TV Gaia. Corey je podle něj podvodník, který si vše vymyslel.
01:19:35 - zmínka o dalších insiderech na TV Gaia (Emery Smith, Jason Rice, Matthias di Stefano)
01:24:15 - zmínka o "ďábelském hlasu", který se ozval ze záznamu jedné z přednášek J. Chvátala z 90. let, když 
ještě pořádal přednášky ve svém bytě
01:28:20 - dotaz a diskuze o významných "křižovatkách" (uzlových bodech) v čase, kde se rozhoduje o dalším 
směřování lidstva (buď k pozitivní nebo negativní budoucnosti)
01:32:50 - dotaz, jaká je hlavní překážka plného Odhalení
01:35:35 - dotaz na dříve zmiňovanou "díru" na Marsu (viz video přednášky ze 17.6.2019)
01:38:30 - dotaz na případné pozitivní informace o budoucnosti od cestovatelů v čase a jak to bylo s cestováním v 
čase v Rusku a případně i v jiných zemích
01:43:45 - spolupráce "Jednotky 177" cestovatelů v čase s jinou jednotkou z paralelní časové linie při osidlování 
planety Wolf-1061c
01:49:15 - transfer 125 vědců do paralelní časové linie přes uzlový bod v roce 2030. Vědci byli "nasbíráni" mezi 
lety 1997-2015 procesem fingovaných úmrtí
01:58:20 - fotografie "světel nad Phoenixem" z roku 1997, kdy mělo jít o jeden obří objekt, který měl aktivní tzv. 
deflektory a přepravoval vědce do paralelní časové linie v souvislosti s kolonizací planety Wolf-1061c

1.7.2019 (#175) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (6)

00:04:50 - informace o korejském vědci Dr. Či, který dokazuje, že současné lidstvo je produktem genetického 
inženýrství mimozemských entit
00:10:45 - aktuální klimatické změny a sucha v Česku, umírající smrkové porosty
00:13:30 - stav sucha na stránkách www.klimatickazmena.cz
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https://www.klimatickazmena.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=raiK8zs9m2A
https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-07-01-j-chvatal_175-specialni-vojenska-jednostka-177-cestovatele-v-case/
https://youtu.be/1-mmpnw9yN0?t=7098
http://youtu.be/aRPGoKKkYNw?t=1079
https://celostnivzdelavani.cz/vyhledavani/nalezene-stranky?hledat=Emery&oblast=1
https://www.matrix-2001.cz/gaia-videa
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https://www.youtube.com/watch?v=1-mmpnw9yN0
https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-06-24-j-chvatal_174-specialni-vojenska-jednotka-177-oddil-cestovatelu-v-case-v/


00:19:10 - zmínka o nových studijních materiálech, které obdržel p. Chvátal (1000 stran)
00:23:30 - poznámka k polemice o fotografii "díry" na Marsu (viz video přednášky ze 17.6.2019)
00:25:25 - další info o osídlování planety Wolf-1061c v paralelní časové linii
00:28:30 - britský hacker Gary McKinnon, který už v roce 2002 zveřejnil informace o tajných kosmických 
programech
00:31:25 - nábor nováčků do "Jednotky 177" cestovatelů v čase kolem roku 2030, kdy se John Titor setkal s 
kvantovým fyzikem Dr. Michio Kaku, který se zabýval vývojem stroje času
00:47:50 - setkání zástupců vlády USA s mimozemšťany v roce 1949 (základna Holloman), kterého se účastnili i 
cestovatelé v čase z "Jednotky 177" a dohodli se s mz, aby tito nemanipulovali s časovými liniemi
00:50:25 - dohoda o dohledu nad časovými liniemi s "nordickými" mz na základně Edwards
00:59:55 - John Titor a jeho komunikace s bytostí "grays" jménem Rocky, během výuky rekrutů na základně 
Wright Peterson
01:06:10 - strategický prvek "francium-215", o který měli zájem mimozemšťani
01:08:00 - pokročilé zbraně, které vlastnila "Jednotka 177"
01:10:15 - lokalizační mikročip RTTD pro cestovatele v čase
01:15:25 - zmínka o pátrání "Jednotky 177" po Hansi Kammlerovi, který byl zodpovědný za nacistický projekt 
Zvon pro cesty v čase - bude rozvedeno později
01:19:15 - zmínka posluchače o polském informátorovi Slawomíru Lernacinskim, který vystupuje v polské 
alternativní televizi TV Victoria s informacemi podobnými jako má pan Chvátal
01:21:15 - dotaz zda bude v budoucnu mimozemšťany geneticky vylepšený člověk lépe adaptován na vyšší 
teploty na Zemi (po křížení s afričany)
01:27:35 - dotaz, zda je počasí již dlouhodobě řízené HAARPem, což má úzkou souvislost s chemtrails (?) nebo 
jde o přirozený vývoj?
01:33:40 - dotaz, zda se časové linie, do kterých putují cestovatelé v čase, nemění důsledkem zvyšování vibrací 
planety
01:38:00 - úvaha posluchače, zda nejsou posílání vědci do jiných perspektivnějších časových linií z důvodu jejich 
záchrany nebo zda nejsou tito vědci bráni ve více exemplářích z různých časových linií pro zefektivnění jejich 
práce
01:47:45 - dotaz na "kruhy" na snímcích z meteorologických radarů
01:50:00 - dotaz na případné nepřesnosti při cestování v čase a "trefení" jiné časové linie
01:51:00 - dotaz, jak byla posádka cestovatelů v čase chráněná před radiací a zda se všichni v pořádku vrátili zpět 
z návštěvy roku 2019 (kdy mělo dojít k jadernému konfliktu)
01:52:10 - dotaz, zda v paralelní časové linii, kde došlo k jadernému konfliktu, se vyskytuje Ruská federace nebo 
Rusko jako v naší linii a jaký je tam vztah mezi Ruskem a USA
01:54:10 - dotaz "veselého" Karla, zda mají mz bytosti smysl pro humor
01:56:55 - polemika posluchače o možnostech ovlivňování počasí klasickými metodami (rozprašování jodidu 
stříbrného pro vyvolání deště)

8.7.2019 (video) - Paralaxa

00:04:40 - dotaz, zda existují nějaké fotografie ze zmíněných návštěv exoplanet jednotkou Johna Titora
00:11:00 - dotaz, zda je inkarnační plán pevně daný nebo jsou v něm jen klíčové body
00:18:50 - dotaz na techniku tvoření reality z "černého skla" podle knihy "Gumarach Minzari" (Maximillien de 
Lafayette)
00:26:20 - dotaz, zda došlo ke zřícení nějakých UFO i před Rosewellem (1947) a zda došlo k nějaké havárii 
plavidel s cestovateli v čase
00:32:15 - dotaz na foto čipu v lebce Napoleona (o čipech také zde) a dotaz zda Napoleon nebyl tedy také 
cestovatelem v čase
00:38:15 - dotaz na vnitřní hlas při astrálním cestování (viz kniha Roberta Petersona: Out-of-Body Experiences)
00:41:15 - kniha Astral Dynamics Roberta Bruce - učebnice fungování astrálu, jak se chovat během astrálního 
cestování
00:46:00 - polemika posluchače, zda má smysl, aby Elon Musk vypouštěl 2 tisíce satelitů (projekt Starlink), když 
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http://www.elonx.cz/vse-o-konstelaci-starlink/
https://www.amazon.de/Astral-Dynamics-out-Body-Experiences/dp/1571746161/ref=sr_1_10?language=cs_CZ
https://www.amazon.de/Out-Body-Experiences-Have-Expect/dp/1571746994/ref=sr_1_4?language=cs_CZ
http://m.vsechno-je-jinak.eu/cipova-totalita/cipy-rusko-svedsko/
https://www.cez-okno.net/clanok/exopolitika/nalezen-cip-v-lebce-napoleona-bonaparte
https://www.amazon.de/De-Lafayette-Maximillien/e/B002P9IPMY?language=cs_CZ
https://www.amazon.de/De-Lafayette-Maximillien/e/B002P9IPMY?language=cs_CZ
http://www.youtube.com/watch?v=EEKoSTTxlgY
https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-07-08-j-chvatal_paralaxa_4hod-otazek-a-odpovedi/
https://tvvictoria.pl/
https://youtu.be/tfonzMEwl1Y
http://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/zvon-1156
https://youtu.be/0NbBjNiw4tk
https://magazin.aktualne.cz/kuriozity/hacker-zjistil-ze-nasa-utajuje-existenci-ufo-a-americka-arma/r~8d0aaf209f2b11e5b6cc002590604f2e/
http://youtu.be/aRPGoKKkYNw?t=1079


budou v nedaleké budoucnosti zničeny Solárním zábleskem ?!
00:48:30 - dotaz, zda cestovatelé v čase zaznamenali v budoucnosti nějaký dopad Solárního záblesku
00:50:00 - dotaz na případné uniklé experimenty zvané "kryptidy" (kryptozoologie) - např. "Motýlí muž" 
("Mothman")
00:58:40 - zmínka o Johnu Keelovi - knihy Proroctví Motýlího muže a Operace Trojský kůň
01:00:50 - zmínka o fotografiích "energetických zvířat", které se do naší reality dostaly pravděpodobně trhlinami 
v časoprostoru během experimentů od 60. let
01:03:15 - zmínka posluchačky o knize Maximilliena de Lafayette: 2022: The Return Of The Extraterrestrial 
Anunnaki
01:10:55 - dotaz, zda se sochy a stromy mohou pohybovat nebo dokonce ožít
01:12:50 - dotaz na Golema
01:26:10 - dotaz, jaký je pravý účel Eiffelovy věže v Paříži, skrytý smysl její stavby
01:32:15 - dotaz na konflikt na rusko-čínské hranici na řece Usuri v roce 1969. S kým proběhl tento střet a prý se 
tam použily snad atomové, laserové nebo plazmové zbraně?
01:44:05 - dotaz na dění ve světě - problémy Deutsche Bank, požár ruské ponorky, umělé zemětřesení v 
Kalifornii. Zda tyto události spolu nějak souvisí (bude zodpovězeno později - viz níže).
01:44:30 - přestávka
02:07:25 - dotaz k problematice mentionů či psychonů, typ záření v červích dírách, centra v mozku vázaná na 
funkci hypofýzy a epifýzy, která souvisí s mentiony (viz závěr pořadu ze 17.6. - posluchač Julek)
02:20:10 - zmínka o sférách Aliance sfér, což jsou údajně vyspělé inteligentní bytosti 8. dimenze, které mohou 
měnit svoji velikost
02:24:30 - posluchač Julek vysvětluje pojmy "psychony" a "mentiony"
02:28:30 - pokračování odpovědi k dotazu ohledně červích děr v hlavě
02:35:30 - interakce mikroskopických červích děr s fotony, resp. superfotony (skalární fotony)
02:40:10 - dotaz na "magnetické" kopce v Česku (u Mohelnice - pod tunelem Hřebeč) a na Slovensku (Lačnov), 
kde se auta sama rozjíždějí do kopce
02:47:45 - dotaz na Alzheimerovu chorobu - co se děje na rovině duch-duše
02:55:25 - možná souvislost Alzheimerovy choroby s virem Epstein-Barrové (EBV)
03:03:00 - dotaz na nedávné silné zemětřesení v Kalifornii (zlom San Andreas), zda nebylo vyvoláno uměle
03:19:15 - příspěvek Julka z Tachova k problematice "magnetických" kopců
03:23:10 - dotaz, které dvě nové správcovské rasy nahradily Blue Avians a bytosti "Golden Triangle Head" v 
Alianci sfér (na začátku roku 2018)
03:31:20 - dotaz, jak se chránit před útoky černé magie (voodoo)
03:34:35 - odpověď na dotaz ohledně požáru na ruské ponorce
03:45:40 - odpověď ohledně problémů Deutsche Bank a možné hrozbě ekonomické krize

15.7.2019 (#176) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (7)

00:03:05 - zpráva o úmrtí insidera Pete Petersona
00:05:10 - roste počet žadatelů o vrtání studně na pozemcích
00:07:00 - pedofilie v USA (J. Epstein)
00:09:25 - video plavidla TR-3B nad Itálií
00:10:55 - ustanovení kosmického vojska ve Francii
00:12:25 - rozhovor s prof. Rakem z CERNu o tvorbě reality vlastní myslí člověka (na DVTV)
00:20:00 - pokračování informací o "Jednotce 177" - pátrání po technologii stroje času u nacistů
00:24:00 - Hans Kammler a jeho výzkum a vývoj nadčasových technologií nacistů
00:27:20 - zmínka o vývoji tajných technologií nacistů v ČKD Plzeň
00:32:50 - náčrt technologie Zvon (Die Glocke), červí díry (Einstein-Rosenovy mosty)
00:47:30 - expedice "Jednotky 177" do roku 1945 za účelem získání informací o německé technologii Zvon a 
unesení Kammlera do roku 2033, odkud se "Jednotka 177" vydala
01:05:50 - osud Hanse Kammlera po skončení 2. sv. války
01:10:50 - ohnivá koule nad Pennsylvánií v prosinci 1965, v souvislosti s projektem Zvon, převezeným do USA 
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https://www.matrix-2001.cz/clanek/cerne-slunce-19-2054
http://extrastory.cz/roswellske-ufo-byl-mozna-nacisticky-stroj.html
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http://dinosaurss.blog.cz/1708/predpovedel-motyli-muz-katastrofu
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/potvrzeni-existence-kryptidu-s-lorenem-colemanem-1380


(známé jako Kecksburgský incident)
01:15:00 - konstrukce Hitlerův Stonehenge (Mucholapka) v prostorách dolu Václav v polském Dolním Slezsku, 
kde měl být provozován projekt Zvon
01:16:00 - fotografie vyproštěného zříceného objektu u Kecksburgu v Pennsylvánii s "babylónskými" hieroglyfy
01:28:15 - nacističtí vědci ve službách USA
01:33:15 - pokračování informací o zřícení objektu u Kecksburgu v Pennsylvánii (Kecksburgský incident)
01:43:30 - dotaz ohledně absence události solárního záblesku v paralelní budoucnosti, kterou zkoumali cestovatelé
v čase z "Jednotky 177" (viz Paralaxa minulý týden), přestavba těla jako příprava na solární záblesk
01:48:40 - dotaz ohledně polského Dolního Slezska a Zlatého vlaku
01:54:45 - poznámka slovenského posluchače o obhajobě pedofilie ve slovenském deníku SME

22.7.2019 (#177) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (8)

00:02:30 - pár slov o obsahu předchozích epizod pořadu, ohledně "Jednotky 177"
00:05:00 - rekapitulace informací o Johnu Titorovi, předmluva k průzkumu období kolem roku 1963 "Jednotkou 
177" cestovatelů v čase
00:12:40 - nástup stínové vlády ("šedý government"), série atentátů v USA
00:32:50 - "Westminsterská nadace pro demokracii" jako nástroj k ovlivňování politiky v bývalých státech SSSR 
a Balkánu
00:42:50 - trestní oznámení na Tonyho Blaira ohledně křivého obvinění Saddáma Husajna, že vlastní zbraně 
hromadného ničení
00:56:30 - dotaz, zda existuje časová linie bez 2. sv. války, přirozené a uměle vytvořené časové linie, skupina 
Valerian
01:09:00 - umělé paralelní časové linie
01:13:55 - dotaz, zda jsou všichni lidé multidimenzionální bytosti, zda dochází k prolínání dimenzí
01:15:40 - vysvětlení pojmu dimenze (z hlediska frekvencí) a úvahy o povaze reality po Slunečním záblesku
01:27:15 - dotaz na vázání vodíku v lidských tělech pomocí prvku palladium
01:33:55 - dotaz na multidimenzionalitu lidského vědomí a existence, přechod na vyšší dimenze
01:40:35 - dotaz na názor p. Chvátala na přistání Američanů na Měsíci, zda k němu došlo či ne
01:56:45 - dotaz, co je nového ohledně návštěvy Anunnaki-Elohim v roce 2022?
01:59:35 - dotaz na přípravu lidského organismu na Solární záblesk

30.7.2019 (#178) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (9)

00:04:00 - předmluva k tématu atentátu na prezidenta Kennedyho
00:06:00 - přesun Johna Titora do roku 2032, jeho povýšení na generála a vedení skupin cestovatelů v čase za 
účelem zmapování událostí okolo atentátu na JFK
00:24:55 - pár slov k problematice "stínové vlády" (shadow government)
00:32:30 - možnosti ochrany proti sledování systémem, návrat ke starým zvykům a technologiím
00:42:50 - omezení pravomocí a menší informovanost amerických prezidentů ze strany stínové vlády (např. 
utajení spolupráce s mimozemšťany) po zavraždění Kennedyho
00:47:45 - tajná schrána prezidenta Johnsona na pozemku Bílého domu s exopolitickými informacemi
01:01:50 - dva agenti, které poslal gen. Titor do roku 1963, aby nasbírali informace o vraždě JFK
01:16:45 - Lee Harvey Oswald, jako hlavní podezřelý z vraždy JFK, byl jen podstrčená loutka

5.8.2019 (#179) - jednotka 177 cestovatelů v čase (10)

00:02:20 - bikamerální mysl - pohled sama na sebe z nadhledu, při našich vzpomínkách
00:07:00 - náš svět jako umělá digitální realita
00:15:30 - pokračování informací o výpravě "Jednotky 177" do minulosti za účelem zjištění okolností okolo 
atentátu na prezidenta Kennedyho
00:19:40 - Kennedyho zájem o problematiku utajených vojenských základen (Area 51)
00:29:00 - Kennedy chtěl veřejnost seznámit s existencí mz entit na Zemi a chtěl v této věci spolupracovat se 
Sovětským svazem
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https://www.denik.cz/magazin/kecksbursky-zalud-padajici-ufo-vydesilo-lidi-v-sesti-statech-o-co-slo-20140821.html
http://extrastory.cz/hitlerova-mucholapka-mela-fungovat-jako-pristavaci-draha-pro-ufo.html
https://enigmaplus.cz/jaky-objekt-havaroval-roku-1965-u-kecksburgu/


00:37:40 - Kennedy chtěl zrušit FED, rozpustit stávající strukturu CIA, chtěl řešit válku ve Vietnamu a 
Kubánskou krizi, kdy chtěly tajné služby vyvolat útok na Kubu
00:51:30 - herečka Marylin Monroe byla zaražděna, protože chtěla vyzradit tajné informace z oblasti UFO, které 
získala od bratrů Kennedyových
01:02:10 - informace posluchačky o objektech UFO na nebi v letech 2008-2011 a o skenování lidí 
trojúhelníkovými objekty
01:04:15 - dotaz, zda je pravda, že pan Chvátal navštívil měsíční základnu LOC (Lunar Operations Command) - 
bez komentáře
01:04:50 - dotaz, zda navštívili cestovatelé v čase Antarktidu - jak se tam vyvíjí archeologický výzkum artefaktů?
01:07:10 - dotaz, zda se setkali cestovatelé v čase s působením "hnědého trpaslíka"
01:09:30 - připomínka a dotaz ohledně Lee Harvey Oswalda - údajného vraha Kennedyho
01:21:50 - Martin Luther King a vyšetřování jeho atentátu v roce  1968 "Jednotkou 177" cestovatelů v čase
01:27:10 - za vraždu M. L. Kinga byl odsouzen James Earl Ray, který byl zatčen na útěku na letišti Heathrow v 
Londýně
01:49:00 - zločinec James Earl Ray byl využit vládou USA k zavraždění prezidenta Kennedyho i Martina Luthera 
Kinga

12.8.2019 (#180) - Jak funguje svět (1)

00:02:00 - úvod k novému tématu pořadu o vládnoucích strukturách na světě
00:06:00 - přírodní princip o energetickém posilování toho, o čem se diskutuje. Neposilujme to, co nechceme
00:23:30 - pokračování popisu nového tématu pořadu o vládnoucích strukturách na světě
00:26:00 - má naše civilizace schopnost přežít?
00:29:30 - proces evoluce civilizací
00:33:40 - odchylka západní civilizace od globálního modelu evoluce
00:36:00 - pilíře expanze civilizací
00:38:00 - jádro demografické struktury a příklady rozčlenění struktury civilizací
00:46:25 - krize v civilizaci při různých stupních expanze v demografickém jádru a v periferních oblastech
00:50:40 - násilí, třídní boj a konflikty v období pohasínající expanze kultury civilizace
00:53:40 - politický boj vede vždy k úpadku civilizace
01:07:55 - dotaz na přepólování planety Země při změně vědomí lidstva
01:12:10 - lidé, nebojte se podělit o své názory a myšlenky
01:14:30 - dotaz na energetické implantáty
01:16:00 - popis struktury civilizace - demografické jádro versus periferie
01:19:00 - historické příklady útoků periferních oblastí civilizace na demografické jádro
01:25:40 - odkud se bere tak velký destruktivní potenciál západní civilizace?
01:29:30 - příčiny krizí civilizačních kultur
01:32:00 - dotaz, proč právě západní kultuře byly předány mimozemské technologie
01:35:00 - detailněji o západní civilizaci
01:41:35 - první období krize a konfliktů západní civilizace - období "černé smrti" (mezi lety 1270-1420)
01:43:30 - druhá expanzní vlna západní civilizace - "komerční kapitalismus" (mezi lety 1440-1680) - rozvoj 
obchodu, lodní dopravy a vznik mnoha kolonií
01:45:55 - druhé období krize - "merkantilismus" (1690-1815) - války dlouhé až několik desetiletí
01:48:55 - třetí období expanze (od roku 1810) - Napoleonské války, průmyslová revoluce, "průmyslový 
kapitalismus"
01:50:20 - třetí období krize (od roku 1890) - nástup imperialismu, třídní boj, iracionalismus (např. obskurní 
nacistický ezoterismus)
01:55:10 - kultura západní civilizace neustále ničí kultury ostatních šesti civilizací (kultura typu útočník-
likvidátor) - má "dravčí" uchvatitelský syndrom
01:59:00 - specifická role ruské kultury, která má velkou imunitu vůči výbojům západní civilizace
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19.8.2019 (#181) - Jak funguje svět (2)

00:03:10 - kulturní difúze západní civilizace - výdobytky civilizace se šíří do jiných civilizací
00:11:20 - tendence posilování periferie civilizace na úkor jádra, kvůli síle minulosti jádra
01:07:40 - dotaz na algoritmus, který zajišťuje, že pokud v civilizaci převládne materiální vliv nad duchovním, tak
civilizace zanikne
01:10:20 - zmínka o smazání velkého archívu videí SVCS na Youtube
01:12:30 - dotaz na Česko a Slovensko, jako periferní oblasti slovanského a západoevropského egregoru. Patří 
Česko spíše do toho západoevropského?
01:18:30 - většina Čechů prý vůbec nejsou Slované, co se týče genů
01:20:40 - dotaz na teorii "Duté Země"
01:24:00 - pokračování tématu cestovatelů v čase a vyšetřování atentátů v USA
01:26:20 - afroamerický aktivista a nacionalista Malcolm X, který byl 21.2.1965 zastřelen údajně členy skupiny 
Národní islám, během projevu pro organizaci Afroamerické jednoty
01:30:00 - Malcolm X propagoval myšlenky návratu Afroameričanů do Afriky nebo vytvoření samostatného 
afroamerického státu uvnitř USA
01:40:00 - Malcolm X byl považován za hrozbu pro vládu USA, cestovatelé v čase zjistili, že se na jeho atentátu 
podíleli agenti FBI
01:43:20 - vražda ředitele CIA Williama Colbyho

26.8.2019 (#182) - Jak funguje svět (3)

00:02:30 - pokračování tématu "Jak funguje svět", odlišnost Evropy od východu (Rusko, Čína)
00:06:10 - osm faktorů, které od konce 19. století ovlivnilo Evropu a předurčilo nynější kulturně-politickou situaci
00:07:15 - 1. faktor - víra v přirozenou dobrotu člověka (viz např. antroposofismus)
00:08:50 - další faktory jsou sekularismus, víra v pokrok, liberalismus, kapitalismus, víra ve vědu, demokracie a 
nacionalismus
00:15:50 - liberalismus jako odpoutání společnosti od moci státu
00:25:20 - víra v pokrok a demokracii
00:34:45 - sekularismus a vzestup nacionalismu
00:51:10 - specifická role Ruska
01:03:00 - novodobí Slované
01:04:20 - dobyvační Vikingové
01:14:00 - entita polis (Řecko) a impérium (Řím)
01:19:20 - zánik římské říše, entita společnosti a státu, není údělem člověka sloužit státu, západní liberalismus - 
způsob, jakým se něco dělá, je důležitější než cokoliv, co se stalo, zatímco na východě je to naopak
01:29:00 - dotaz, zda mimozemšťané zmírňovali radioaktivitu při jaderném konfliktu s Iránem v paralelní časové 
linii v listopadu 2019
01:36:00 - neoplatonismus
01:43:00 - metamorfóza křesťanského náboženství v Evropě, Nikajský koncil v roce 325
01:45:45 - pozvánka na první díl webináře J. Chvátala o utajené expedici Apollo 20 a dalších souvisejících 
tématech

2.9.2019 (#183) - jednotka 177 cestovatelů v čase (12)

00:02:00 - mrkající parabytost s bočními víčky (Zefeliánka) z paralelní dimenze ve videu sdružení AllatRa na 
Youtube
00:20:00 - epigenetika, která je zneužívána k programování genů lidí. Lidé nereagují na objektivní realitu, ale vidí
jen to, co mají naprogramované.
00:27:20 - osvobození se od genetického naprogramování odchodem ze společnosti do ústraní (kde není vliv 
kolektivního vědomí, které udržuje naprogramování)
00:32:00 - kódování emocí lidí pomocí jazyků, projekt "zmatení jazyků"
00:34:10 - rozbor slova "emoce", emoce jako tok energie (e-moc-e, e-motion) a oblasti generování nejsilnější 
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emocionální energie (sport, politika), která slouží jako potrava jistým bytostem, které zde zavedly tento náš sytém
00:54:00 - dotaz, kam proudí všechna ta emocionální energie? Následuje odborná přednáška o horizontální a 
vertikální strukturalizaci životních forem
01:01:00 - prutové sférické bytosti "rods" s harmonicky nastavenou fázovou dynamikou kmitání membrán, která 
vytváří torzní pole kolem tohoto organismu
01:06:00 - strukturalizace naší reality do kmitočtových pásem, členění na domény - vodní, suchozemskou a 
vzdušnou a speciální domény kosmickou a hvězdnou
01:09:15 - kam tedy teče všechna ta emocionální energie? Teče k formě života mimo tuto dimenzionální doménu 
a časoprostorové kontinuum - jde o kolektivní vědomí v paralelní realitě zvané "Architekt"
01:13:45 - dotaz, zda opravdu nedojde v listopadu 2019 k jadernému konfliktu s Iránem v naší realitě, ke kterému 
má dojít v paralelní realitě podle informací cestovatelů v čase (viz minulé pořady), když světové války zasáhly 
obvykle všechny paralelní reality
01:24:50 - dotaz a informace posluchače ohledně boha Tamúze a helmy Šegura (zesilovač myšlenek)
01:43:20 - volá Čestmír - jelikož se cestovatelé v čase dostali v naší realitě do roku 2035 a v pořádku zpět, tak 
jaderný konflikt s Iránem v roce 2019 zřejmě nebude
01:47:00 - info Pavla Hlávky o dalším setkání posluchačů SVCS 5.10. v obci Volduchy u Rokycan
01:48:45 - pozvánka J. Chvátala na další webinář o Apollu 20 ve středu 4.10.
01:49:20 - dotaz na možné příčiny aktuálních velkých lesních požárů po celém světě
01:52:45 - dotaz na mikrovlnné záření hnědého trpaslíka a zda to nemůže být způsobeno spíše zářením z 5G sítí

9.9.2019 (#184) - "Jednotka 177" cestovatelů v čase (13)

00:03:30 - diskuze o alternativních politických stranách, na základě tématu v pořadu "Středa, diskuze je třeba" na 
SVCS
00:25:15 - zmínka o "řiditelném" hurikánu u pobřeží USA
00:32:40 - pokračování tématu "cestovatelů v čase"
00:40:30 - John Titor a entita jménem "Rock" typu grays, výklad o typech bytostí grays
00:44:00 - informace o pěstování klonů lidí na základě mz technologií
00:46:00 - John Titor zjistil, že je klonem (supervojákem), vypěstovaným v inkubátoru
00:59:15 - projekt "Jednotky 177" s prvním čínským císařem Čchin-Š'-chuang-ti (247-221 př.n.l.) pomocí 6 
letounů TR-3B Phoenix a asi 800 vojáků z roku 2035
01:04:25 - Čínská říše za vlády prvního císaře byla prý infiltrována mz rasou Zefeliánů, kteří zklikvidovali císaře 
a ovlivnili další historii nejen Číny, ale celého tehdejšího světa
01:16:00 - intervence armády generála Titora a boj se Zefeliány v Číně
01:25:35 - Terakotová armáda vybudovaná na počest uvedého boje se Zefeliány
01:27:00 - obrázek zefeliánského bojovníka s výstrojí a výzbrojí
01:32:55 - po dokončení mise v Číně odešel John Titor do penze v roce 2000, kde měl přítelkyni
01:37:15 - falešný John Titor
01:36:15 - foto Johna Titora z roku 2016, kde je emblém "Jednotky 177"
01:46:20 - dotaz na boj proti glob. mocenskému systému "Cabal" (nesprávně "Kabala") a proč nemohou "síly 
světla" zachraňovat svět
01:55:15 - dotaz na ovlivňování morfogenetických polí při intervencích cestovatelů v čase a jak je to u Agharťanů
02:01:00 - zmínka o novém tématu "mimozemských sond" na zemském orbitu od následujícího pořadu

-------------
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30.12.2019 (video) - Speciál: Záhadná místa ve světě

00:04:00 - úvod k Silvestrovskému speciálu o málo známých záhadných místech po celém světě
00:12:10 - informace od Aliance sfér o výbuchu hvězdy Betelgeuse, od které se šíří šoková vlna
00:16:15 - indiánská legenda o modrém a rudém avataru na obloze
00:24:30 - UFO a mrzačení dobytka v San Luis Valley v USA (viz také video zde)
00:26:50 - "létající humanoid" z roku 2009
00:29:30 - zvláštní duny v San Luis Valley
00:31:00 - "hadí kameny" v San Luis Valley
00:33:35 - děsivá farma Skinwalker Ranch v USA, kde není radno přenocovat (viz také stejnojmenný film) - 4 
dny byla rodina na ranči terorizována zlovolnými mimozemšťany a všechny krávy jim padly za oběť. Farma 
původně patřila miliardáři Robertu Bigelowi, který zde prováděl samostatný paranormální výzkum
00:49:50 - Zóna ticha (La Zona del Silencio) v Mexiku - nefungují tam navigace, radary, zastaví se hodiny, padají 
tam letadla, zkreslí a zpomalí se lidem hlas, atd.
01:06:00 - tajemný les křivých a pokroucených stromů v Polsku nedaleko Štětína, kde prý na začátku 2. sv. války 
provedl německý mág tajemný obřad. Spisovatel Sapkowski zde prý čerpal inspiraci pro své knihy (Zaklínač).
01:20:30 - zmínka o výrazné gravitační anomálii u Zakopaného v Polsku
01:25:00 - planina Jars v Laosu, kde se nacházejí obří "poháry obrů", rozeseté po planině
01:33:45 - stupňovité pyramidy v Cahokii, Mississippi, USA
01:40:00 - tajemný Michiganský trojúhelník (jezero Michigan), kde se ztrácejí lodě a padají letadla
01:42:20 - artefakty na dně Michiganského jezera - kameny s kresbami slonů, Ježíš na kříži
01:46:50 - tajemné Hessdalenské údolí v Norsku - optické anomálie, UFO
01:52:30 - záhady namibijské pouště - kruhové útvary v písku
01:56:45 - kamenné koule na pobřeží Nového Zélandu
02:00:05 - a na závěr malý baráček na vysoké skále

-------------------------------------
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http://extrastory.cz/tajemne-balvany-moeraki-jak-se-ocitly-na-novem-zelande.html
https://www.extra.cz/zahadne-kruhy-v-pousti-ma-to-na-svedomi-ufo
https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwkfr.com%2Fdid-you-know-this-is-at-the-bottom-of-lake-michigan%2F
http://www.toulamese.cz/2017/11/7-nejzahadnejsich-mist-sveta/
https://www.cez-okno.net/clanok/duchovne-miesta/laos-planina-dzbanu
http://extrastory.cz/zahada-kriveho-lesa-v-polsku-proc-maji-stromy-tak-podivne-ohnute-kmeny.html
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https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.vice.com%2Fen_ca%2Farticle%2Fm7qb54%2Finside-skinwalker-ranch-a-paranormal-hotbed-of-ufo-research
https://epochaplus.cz/video-milionar-robert-bigelow-tvrdi-ze-mimozemstane-existuji/
https://www.csfd.cz/film/350978-skinwalker-ranch/prehled/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSkinwalker_Ranch
https://www.matrix-2001.cz/gaia-video/udoli-portalu-863
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.ourstrangeplanet.com%2Fthe-san-luis-valley-monitoring-a-hot-spot%2F
https://www.exoplanety.cz/2019/12/27/co-se-deje-s-betelgeuse-slavna-hvezda-v-orionu-zeslabla-jednou-vybuchne-jako-supernova/
https://www.youtube.com/watch?v=ILWLsSC_xlg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-12-30-j-chvatal-predsilvestrovsky-cestovni-special-po-zajimavostech/


2020

7.1.2020 (#195) - J. Chvátal hodnotí situaci ve světě

00:04:00 - zmínka o dříve zmíněných informacích "Jednotky 177" cestovatelů v čase o konfliktu mezi USA a 
Iránem v paralelní realitě, v souvislosti s aktuálními událostmi na Blízkém východě
00:07:30 - skryté pozadí a souvislosti aktuálního konfliktu mezi USA a Iránem (po zavraždění iránského generála 
Kasema Solejmáního)
00:12:20 - libyjský generál Chalífa Haftar vyhlásil džihád libyjské vládě, která byla dosazena západem
00:19:00 - vyvěšení krvavě rudé vlajky odplaty "Ya la-Tharat al-Hussein" - posvátný starověký symbol, který 
znamená bitvu mezi šiítskými a sunitskými muslimy
00:22:00 - muslimské dělení světa na část "Dar al-Islam" (muslimské státy) a "Dar al-Harb" (nemuslimský zbytek 
světa)
00:23:20 - petrodolarová válka - USA vynucují dolar jako výhradní měnu pro obchod s ropou, některé arabské 
státy toto odmítají
00:27:30 - ratifikace dokumentu "Dar al-'Ahd" se západem o ukončení konfliktu mezi islámským světem a 
zbytkem světa, konference v Kuala Lumpuru o společné měně "dináru", která nahradí dolar
00:36:50 - gambit amerického prezidenta Trumpa - riskantní politická hra, kdy se něco obětuje, aby se ve 
výsledku něco získalo
00:40:50 - útok Saudské Arábie na americkou základnu Camp Simba v Keni 5.1.2020, zničení špičkové špionážní 
technologie zaměřené na diagnostiku přítomnosti jaderných hlavic na Blízkém východě
00:42:30 - 29.12.2019 skupina dronů z Warrenovy základny pátrala po ztracené jaderné hlavici
00:44:15 - Putin nařídil zničení ruských jaderných zbraní Satan (nejsilnější jaderné zbraně na světě)
00:47:20 - detaily o americké základně Camp Simba v Keni a jejích sledovacích technologiích
00:51:45 - útok na základnu Simba byla reakcí Saudské Arábie na zavraždění iránského generála Solejmáního
00:53:00 - souvislosti okolo útoku na WTC 11.9.2001, propojení USA a Saudské Arábie
01:04:00 - dotaz ohledně nezvyklého "letového provozu" nad Ostravou v jednom článku - šňůra asi 30 letadel, v 
článku je vložené ilustrační foto z projektu Starlink
01:21:00 - zbrojařská lobby, která vyzbrojuje Arabské Emiráty
01:25:45 - posluchač upozorňuje na souvislost spolupráce USA a Izraele ve věci zavraždění iránského generála
01:31:00 - prezident Donald Trump jako nástroj globálně mocenského systému, využití principu chaosu (plán 
chaosu) pro ovládnutí světa
01:49:00 - dotaz, zda tedy USA samy provedly útoky na WTC 11.9.2001 nebo to byli Saudové z Arábie, tak jak se
to oficiálně tvrdí

14.1.2020 (#196) - Světové dění, Magické síly Země (7)

00:04:15 - ideologický konflikt v české vládě na téma lidská práva v Číně
00:07:10 - popravy v Saudské Arábii
00:12:30 - události ve světě v posledním týdnu (Putin, Merkelová, měsíční stávka dopravců ve Francii)
00:14:35 - kauza sestřelení ukrajinského letadla, krátce po startu z letiště v Teheránu, ruským raketovým 
systémem Tor (8.1.2020)
00:28:15 - nový velvyslanec USA v Rusku John Sullivan
00:30:40 - zemřel ománský sultán Kábus bin Saíd, který sloužil jako smírčí síla mezi sunnity a šíity
00:34:40 - iránský duchovní vůdce Chameneí zveřejnil detaily o sestřelení ukrajinského letadla - nanotechnologie 
spustila výbuch
00:58:40 - pokračování seriálu "Magické síly planety Země" (7. díl)
01:00:40 - Tiwanaku (Tiahuanaco) - megalitický komplex v Bolívii, který byl podle legend domorodců stvořen 
přes noc "Zářícími"
01:05:00 - Tiwanaku je místem vědění (energoinformační místo) a dá se na něj mentálně napojit a čerpat 
informace
01:10:00 - zmínka o menhirovém kruhu Stonehenge v Anglii
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http://www.cestomila.cz/clanek/487-tiwanaku-pod-ochranou-pachamamy-v-kolebce-jihoamerickych-indianu
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/iran-ukrajinske-letadlo-ukrajina-utok-raketa-sestreleni.A200111_045119_zahranicni_elka
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/zemrel-omansky-sultan-kabus-bin-said-40309603
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https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/ukrajinske-letadlo-iran-sestreleni-ps752_2001110622_zit
https://www.youtube.com/watch?v=_LiYmCWMkCI
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Konspira%C4%8Dn%C3%AD_teorie_o_%C3%BAtoc%C3%ADch_z_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fideas%2Farchive%2F2019%2F06%2Fchaos-works%2F591688%2F
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fideas%2Farchive%2F2019%2F06%2Fchaos-works%2F591688%2F
http://www.svobodny-vysilac.cz/2020-01-03-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/
https://tadesco.org/dnes-vecer-nad-ostravou-letecky-most-co-se-odehravalo-dnes-kolem-18-hodiny-a-pozdeji/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teroristick%C3%A9_%C3%BAtoky_11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD_2001
https://www.expres.cz/zpravy/rusko-putin-atomova-bomba-satan.A161026_102941_dx-zpravy_pali
https://tn.nova.cz/clanek/teroriste-zautocily-na-americkou-zakladnu-v-keni-snazi-se-ji-dobyt.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gambit
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.bolnews.com%2Finternational%2F2019%2F12%2Fkl-summit-muslim-leaders-consider-trade-in-gold-islamic-dinar-to-evade-sanctions%2F
https://a2larm.cz/2019/09/utoky-na-saudska-ropna-pole-souviseji-s-valkou-v-jemenu/
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDivisions_of_the_world_in_Islam
https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=cs&u=https%3A%2F%2Ffactcheck.afp.com%2Fno-red-flag-revenge-was-not-raised-first-time-iran-mosque
http://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2866544-zachrance-libye-nebo-valecny-zlocinec-general-haftar-rozdelil-zapad-jde-o-ropu-i
https://tadesco.org/trik-mesiasskych-blaznu-ohledne-iranu-se-jim-vymsti-odplata-zacina/
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-01-03-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-cz-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/
https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2019.html#2019-06-24
https://matrix.estranky.cz/clanky/absolutne-neuveritelne---archiv/absolutne-neuveritelne---2019.html#2019-06-24
https://www.youtube.com/watch?v=WSKEejMkQJc
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-01-07-j-chvatal-hodnoti-situaci-ve-svete/


01:12:15 - kamenná Sluneční brána v Tiwanaku
01:17:00 - zmínka o Chichén Itzá na Yukatánu
01:18:00 - hlava boha Virakoči s 19 paprsky na Sluneční bráně v Tiwanaku
01:21:40 - archeoastronomie a bádání profesora Arthura Posnansky v Tiwanaku
01:28:00 - nejstarší část Tiwanaku jménem Taypikala ("kámen uprostřed") a její údajný zakladatel Kontiki 
Virakoča
01:31:00 - místo pod kostelem Santo Domingo v Cuzcu, kde bydlel Kontiki Virakoča
01:33:45 - 650m dlouhý obrazec "Strom vědění" u Paracasu na pobřeží mořské zátoky

27.1.2020 (#198) - koronavirus v Číně

00:03:10 - téma - koronavirus v Číně
00:51:45 - názor posluchačky, že proti virům významně pomáhá alkohol, koloidní stříbro a propolis
00:54:15 - dotaz, zda se koronavirus přenáší i na zvířata
00:55:00 - názor posluchače na ambicióznost nástupu koronaviru v Číně, a že by mohl být uměle vytvořený
01:00:20 - polemika o moru, který měl ve středověku epicentrum nákazy ve stejné oblasti jako je dnes Wu-chan
01:20:25 - dotaz, co provede koronavirus, když mu dojde "biologický materiál"?
01:23:10 - viry, které se uvolňují v Rusku ze zmrzlé půdy (permafrostu) při globálním oteplování
01:31:15 - polemika na téma možností šíření koronaviru pomocí zásilek z Číny
01:34:30 - odkaz na článek o geneticky modifikovaných virech stvořených pro válčení
01:39:15 - info o preparátu Vetom z Ruska - přírodní prostředek jako ochrana proti virům (probiotika)
01:41:05 - dotaz, jak to, že se koronavirus nešíří v Rusku a Africe

24.2.2020 (#202)

00:16:00 - souvislost výskytu koronaviru a sítí 5G

2.3.2020 (#203) - SPECIÁL k problému Koronavirus

00:02:45 - téma koronavirus, zmínka o předchozích epidemiích (ptačí a prasečí chřipka, SARS, MERS)
00:07:55 - vztah mezi sítěmi 5G a výskytem onemocnění COVID-19
00:16:50 - detaily o technologii 5G, která využívá armádní know-how ve veřejné oblasti (pásmo 24-100 GHz)
00:22:00 - diskuze nad článkem skupiny lékařů o negativních účincích a škodlivosti sítí 5G
00:26:50 - Mezinárodní vojenské hry, které proběhly 18.-27.10.2019 ve městě Wu-han, kde byla zároveň 
testována technologie 5G. Souběžně se 18.10. konala na půdě Johns Hopkinsova centra Událost 201, což bylo 
cvičení globální pandemie s koronavirem. Vše bylo sponzorováno Billem Gatesem.
00:52:00 - indičtí vědci objevili v genomu koronaviru sekvence z viru HIV
01:04:25 - Dr. Weiner ze společnosti InOvio vyvinul metodu tzv. elektroporace, kdy se pomocí elektromag. pole 
otevřou póry buněk a je možné do nich implantovat např. cizí DNA, možná souvislost s vyzařováním 5G sítí, 
které mohou vytvářet podobné fyziologické efekty
01:16:00 - náhlá skupinová úmrtí ptáků a možná souvislost s elektromag. vyzařováním vysílačů
01:19:15 - Tom Bearden a jeho publikace Gravitobiologie - možnost indukovat nemoci pomocí 
elektromagnetických polí
01:25:00 - spekulace o možných scénářích uměle vytvořené pandemie
01:30:45 - využití 5G technologie pro nelokální medicínský servis - provádění operací na dálku nebo léčení 
pomocí komunikace přes 5G sítě
01:34:10 - velká podobnost prasečí a lidské tkáně na úrovni buněk
01:44:00 - patent na koronavirus, který lze použít např. ve vakcíně proti bronchitidě, Pirbright Institute v Británii 
sponzorovaný nadací Billa Gatese
01:57:45 - virus eboly jako základ pro léčivo proti koronaviru
01:59:40 - čínský lékař Zhou a jeho nanoboti o velikosti virů
02:12:30 - Aliance ID2020, která má za cíl implementovat jedinečné ID každému člověku na Zemi (digitální 
identita), kdy budou za pomocí očkování zavedeny do těla mikročipy
02:43:40 - volá Čestmír
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https://ideablog.cz/spolecnost/spolecnosti-big-pharma-a-microsoft-spojily-sve-sily-a-vytvorily-alianci-id2020-ktera-kombinuje-ockovani-s-implantovatelnymi-mikrocipy-a-vytvori-vase-digitalni-id/
https://www.denik.cz/zdravi/budoucnost-mediciny-hongkongsti-vedci-zdokonalili-technologii-nanobotu-20180831.html
https://manipulatori.cz/hoax-kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov-aneb-patenty-koronaviru-us7220852b1-a-ep3172319b1/
https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-laborator-umely-cina-wu-chan.A200318_185917_veda_mla
https://www.amazon.de/Gravitobiology-Biophysics-T-Bearden/dp/0914119079/ref=sr_1_1?dchild=1&ie=UTF8&keywords=Gravitobiology&language=cs_CZ
https://www.matrix-2001.cz/clanek/covid-19-a-site-5g-transmutace-viru-a-lidska-imunita-4-11524
https://www.reformy.cz/ohromeni-vedci-zjistili-ze-koronavirus-je-tak-ohromne-infekcni-protoze-opsal-jednu-sikovnou-mutaci-od-hiv/
http://www.osel.cz/11008-event-201-jak-dopadla-globalni-simulace-pandemie-fiktivniho-koronaviru-caps.html
http://czech.cri.cn/811/2019/10/14/284s187522.htm
https://www.elektrosmog-zony.cz/download/5g_apel_2018.pdf
https://stop5g.cz/5g-pouziva-stejne-frekvence-jako-vojenska-zbran-zpusobujici-bolest/
https://stop5g.cz/cina-5g-a-wuhansky-koronavirus-vyskyt-koronaviru-se-shoduje-s-rozvojem-5g-infrastruktury/
https://youtu.be/3ppM8VOWFRk
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-03-02-j-chvatal_special_koronavirus_177min/
https://www.youtube.com/watch?v=yogLJxCzkMg
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-02-24-j-chvatal_202_koronavirus-a-aktualni-vyvoj_magicke-sily-zeme-12-cast/
https://www.vetomcz.cz/popis
https://www.securitymagazin.cz/historie/pandorina-skrinka-se-otevira-smrt-prichazi-z-arktidy-1404056114.html
https://www.idnes.cz/technet/veda/proc-byl-mor-ve-stredoveku-smrtici-lide-mu-celili-vubec-poprve.A111013_184430_veda_mla
http://www.vipnoviny.cz/kdo-stoji-za-vznikem-koronaviru-2019-ncov/
https://cs.wikipedia.org/wiki/2019-nCoV
https://www.youtube.com/watch?v=yfUsA-dHSOQ
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-01-27-j-chvatal_absolutne-neuveritelne-koronavirus-ze-vsech-uhlu-pohledu/
https://magazin.pluska.sk/spektrum/obrovsky-geoglyf-andach-preco-pred-tisicrociami-vznikol
https://www.eximtours.cz/peru-roundtour-peru-za-tajemstvim-inku-z19
https://www.suenee.cz/bolivie-tiwanaku-mesto-bohu/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chich%C3%A9n_Itz%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiwanaku


9.3.2020 (#204) - Magické síly Země 13

00:02:30 - diskuze o koronaviru
00:16:00 - UFO u ISS
00:24:15 - vědci z Ruska konečně zjistili příčinu pádu Tunguzského meteoritu, zřícení ruské družice, která 
snímkovala oblast Tunguzky, souvislost s tělesem u ISS (viz níže)
00:27:40 - Kecksburgský incident, kdy se v roce 1965 ruská sonda Veněra (Kosmos 96) srazila na orbitě s 
neznámým tělesem a obě tělesa se zřítila na Zemi. Sonda spadla na území Kanady a těleso ve tvaru žaludu 
dopadlo do lesa poblíž města Kecksburg v Pennsylvánii.
00:40:00 - magické síly Země, Uanna - zakladatel civilizace na pobřeží Perského zálivu, oděn do rybích šupin, 
naučil lidi gramotnosti, v době postkataklizmatické
00:43:30 - 7 obřích bohů-stavitelů
00:47:25 - Jericho - město obrů
00:48:25 - lokalita Matarani v Bolívii s nálezy obřích koster, zřejmě Preadamitů
00:56:00 - lokalita Sligo v západním Irsku s mohylovými hrobkami Giant's Grave (hroby obrů)
00:59:00 - podzemní jeskynní systémy v Himalájích u hory Kailás, o kterých píše ruský badatel Ernst 
Muldašev (knižní série Město Bohů)
01:03:20 - další fotografie obřích hrobek na území Anglie
01:07:15 - pověsti o obrech u indiánských kmenů Cherokee a Siuxů
01:11:40 - lokalita Göbekli Tepe v Turecku (viz také na webu matrix-2001.cz)
01:13:00 - souvislost 7 indických rišiů, 7 sumerských Apkallů a 7 mudrců staroegyptských a mystérium boha 
Hora a jeho stoupenci
01:16:00 - Horus jako poslední "neter" (bůh stvořitel) a "Zářící následovníci boha Hora"
01:21:45 - Akademie, kterou založilo 7 adeptů ("džehuti" - nositelé moudrosti), aby implementovali původní 
učení boha Hora. Jedním z prvních center byl chrám v Edfu.
01:32:50 - pán ze Slovenska popisuje duhový efekt, který viděl na obloze.
01:39:00 - dotaz na zvuky na obloze, které jsou pravděpodobně způsobeny seismickými jevy pod zemí
01:42:45 - dotaz, co bylo to zmiňované globální kataklyzma?
01:48:30 - pán zmiňuje náhlý záblesk, který opakovaně viděl na procházce v lese

16.3.2020 (video) - Mimořádná Paralaxa k současné situaci ve světě

4.5.2020 (#212) - téma QAnon, viz také dokument z cyklu Fall Of The Cabal (CZ titulky)

00:03:40 - dotaz, jak si pan Chvátal vysvětluje současné rozmary počasí (dlouhodobá sucha, prudké deště, atd.)?
00:19:45 - úvod k tématu QAnon, což je skupina politických insiderů okolo amerického prezidenta Trumpa, která 
uvolňuje informace pomocí otázek s kryptickým obsahem
00:25:15 - prezidentský dekret Donalda Trumpa z 21.12.2017, který opravňuje stíhání lidí a skupin, které porušují
lidská práva, unášejí lidi nebo podporují korupci a pedofilii
00:31:20 - obvinění filmového producenta Harvey Weinsteina ze sexuálního zneužívání žen (říjen 2017)
00:35:15 - Jeffrey Epstein, jeho obchodování s nezletilými dětmi a možné zapojení britského prince Andrewa
00:57:20 - o korupci a zjevení QAnon a jejich kryptografii
01:02:50 - funkce skupiny QAnon na příkladu fiktivní říše Utopie, která funguje na základě korupce
01:33:00 - tzv. boardy, pomocí kterých QAnon odhaluje informace (4Chan, atd.)
01:50:30 - skupina QAnon pouze spojuje informace, které jsou volně dostupné, aby je poskytla k nalezení pravdy
01:58:00 - posluchač zmiňuje kvantový finanční systém, který je nenapadnutelný a prezident Trump ho zavedl od 
1.5.2020

11.5.2020 (#213) - téma Q-Anon, 2. díl

00:01:50 - polemika nad velkou odezvou na předchozí pořad a nemožností odpovídat na všechny dotazy 
posluchačů
00:06:30 - úvahy o plochém chápání účelu skupiny QAnon, jako mesiáše, který spasí svět. Jak nahoře, tak dole, 
jak venku, tak uvnitř. Je třeba se obrátit do sebe.
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https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/11/10/puvod-a-historie-q/
https://www.youtube.com/watch?v=tJW4BP7iBFs
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-05-11-j-chvatal_213_jak-by-asi-chtel-q-anon-abychom-uvazovali-a-tim-sobe-a-vsem-pomohli_121min/
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/11/special-report-obnoveni-republiky-via-a-gcr-rv-k-datu-16-srpna-2019/
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/09/11/special-report-obnoveni-republiky-via-a-gcr-rv-k-datu-16-srpna-2019/
https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomoucti-vedci-kvantove-penize-bankovky-experiment.A170328_151202_olomouc-zpravy_stk
https://www.exopolitika.cz/informacni-zdroj-qanon-odhaluje-spojeni-mezi-vatikanem-rothschildy-a-reptiliany-tajna-vlada-elit-deep-state/4978
https://www.protiproud.cz/politika/3995-tajemny-q-a-hnuti-qanon-v-usa-insider-prorok-sprymar-nebo-troll-fantom-formuje-mineni-zklamanych-jak-zachranit-trumpa-miliony-bezmocnych-se-upinaji-k-preludum-mohou-byt-baziny-v-klidu.htm
https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/princ-andrew-kauza-pedofilni-miliardar-jeffrey-epstein-penize-sponzori.A191119_144613_lidicky_zar
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66622190-financnik-epstein-obvineny-ze-zneuzivani-nezletilych-divek-spachal-ve-vezeni-sebevrazdu
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/harvey-weinstein-producent-soud-obvineni-vezeni-23-let-usa-metoo_2003111706_aur
http://www.ragauian.cz/valka-o-planetu-zemi-a-lidske-duse-prezident-trump-versus-deep-state-kdo-je-mega-anon-a-qanon-proc-donald-trump-kandidoval-na-prezidenta-usa-proc-nam-berou-svobodu-slova-7/
https://www.info.cz/svet/trumpovi-stoupenci-se-zamilovali-do-bizarni-konspiracni-sekty-prostor-dostava-i-v-cesku-35063.html
https://youtu.be/cMuJrO9J85U
https://geopoliticsastrology.wordpress.com/2019/11/10/puvod-a-historie-q/
https://www.youtube.com/watch?v=GS88gYtlZc0
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-05-04-j-chvatal_q-anon-krypticke-dekodovani/
https://www.youtube.com/watch?v=AHVOJTWgExY
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-03-16-j-chvatal-mimoradna-paralaxa-k-soucasne-situaci/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/historicka-planetarni-kataklyzma-souvislosti-a-okolnosti-1453
https://egypt.svetadily.cz/edfu/lokality
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hor
https://www.youtube.com/watch?v=siYzxW0C-Wg
https://www.youtube.com/watch?v=siYzxW0C-Wg
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Apkallu?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://www.matrix-2001.cz/clanek/historicka-planetarni-kataklyzma-souvislosti-a-okolnosti-3-12292
https://www.denik.cz/veda-a-technika/archeologie-chram-gobekli-tepe-turecko.html
https://www.databazeknih.cz/autori/ernst-rifgatovic-muldasev-11572
https://www.databazeknih.cz/autori/ernst-rifgatovic-muldasev-11572
https://www.alpy.net/letem-svetem/zahadna-hora-kailas
https://irelandinruins-blogspot-com.translate.goog/2012/06/giants-grave-co-dublin.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Apkallu?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp
https://www.wikiwand.com/cs/Program_Ven%C4%9Bra
https://www.denik.cz/magazin/kecksbursky-zalud-padajici-ufo-vydesilo-lidi-v-sesti-statech-o-co-slo-20140821.html
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/meteorit-zlikvidoval-les-vetsi-nez-sumava-domorodci-se-o-nej/r~95f53058450011ebb1110cc47ab5f122/
https://www.youtube.com/watch?v=96KtgukezOk
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-03-09-j-chvatal_204_magicke-sily-zeme_13-cast/


00:13:20 - vnější svět je jen odrazem našich niter
00:15:45 - úvahy o politice, volbách a charakteru politiků
00:24:40 - je třeba se ptát, co očekáváte od subjektu QAnon?
00:34:30 - "Mistrovství pozorovatele", kdy jedinec sleduje souvislosti, ale emocionálně se nezapojuje a 
neposkytuje tak energii systému manipulátorů
00:37:08 - nevědomost vytváří potenciál strachu a strach vás oslabuje a činí vás ovladatelnými
00:41:00 - skutečná individuální svoboda spočívá v odpojení se od manipulací
00:46:05 - QAnon nám sděluje, abychom se spoléhali jen na sebe, abychom fungovali maximálně samostatně, 
abychom pracovali na svých morálních hodnotách a inspirovali druhé a abychom byli pozorovatelé. Méně mluvte 
a více přemýšlejte.
00:52:50 - pamatujeme si jen část toho, co jsme prožili, jen to, co systém chce, abychom si pamatovali
00:58:30 - ruský horror Baba Jaga, kde se zlovolná entita infiltruje do rodiny, aby ukradla duši dítěte, které pro 
rodiče i pro okolí poté přestane existovat
01:05:00 - německá sci-fi sága o Renu Dharkovi a zlovolní tvorové Glornové, kteří se živí bolestmi, strachy a 
úzkostí různých živých tvorů
01:08:00 - co můžu já učinit pro lepší svět?
01:15:40 - dotaz, zda by pan Chvátal byl raději tvůrce nebo pozorovatel
01:22:20 - dotaz, zda není past, když něco vytvoříme a pak to z pozice pozorovatele vidíme jako cizí produkt
01:29:20 - dotaz, zda má globální "stvůra" nějaké spojení s archonty
01:34:20 - informace od posluchačky o pořadech s podobnými tématy, jako má pan Chvátal

-----

12.10.2020 (#231) - BUCEGI - nové informace 1

00:03:40 - úvod k novým informacím o záhadách v rumunském pohoří Bucegi
00:06:50 - zmínka o projevu ministra zdravotnictví Prymuly z 8.10. o plošném očkování (v souvislosti s 
čipováním)
00:22:00 - rekapitulace informací o problematice pohoří Bucegi, spolupráce rumunských parapsychologů s 
čínskými kolegy
00:55:40 - transkontinentální tunelové systémy pod pohořím Bucegi, které odsud vedou stovky kilometrů do 
různých směrů (např. na Krym, do Gízy, atd.)
01:02:55 - tunel pod polskými Sovími horami a nacistické aktivity za 2. sv. války
01:07:10 - meteorit, který v 16. století urazil špičku Lomnického štítu, který byl původně nejvyšší horou Tater
01:13:15 - okolnosti objevu podzemní instalace pod pohořím Bucegi
01:26:40 - vydavatel Sorin Urmuz, který se angažuje do výzkumu informací o podzemní instalaci v Bucegi
01:29:50 - čínský Dr. Xien aka Repa Sundi, který kdysi sloužil u Dalajlámy
01:34:00 - informace Dr. Xiena o místě, v lokalitě Apuseni v rumunských Karpatech, kde je možná energetická 
bilokace do oblasti Himalájí, uvnitř hory Kailás
01:45:00 - dotaz, zda se bude pokračovat s tématem o moci peněz, které bylo zmíněné v minulém pořadu
01:52:00 - diskuze o situaci s koronavirem, která je obrovským absorbérem energie

19.10.2020 (#232) - BUCEGI - nové informace 2

00:08:20 - zhodnocení reakcí posluchačů na předkládané informace o pohoří Bucegi
00:13:00 - vliv psychiky na energetický stav těla a negativní vlivy, které ovlivňují psychiku
00:22:40 - při neshodách ve vztazích, je třeba se ptát: "Proč se mi to děje?"
00:26:00 - pro harmonické vztahy není snaha měnit druhé, ale je třeba kultivovat svoje tužby a vize
00:34:00 - dotaz na výklad snu o spoustě mz objektů na temné obloze, vysvětlení mechanismu vzniku snů
00:51:20 - pokračování výkladu o záhadách v pohoří Bucegi, entita Mačanti, která v tibetské hoře Kailás předala 
informace týmu Cezara Brada, který se tam bilokoval z instalace v pohoří Bucegi
00:55:10 - entita Mačanti mluvila o technologii v Antarktidě (2011), která vysílá do vesmíru informace o stavu 
civilizace na Zemi
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https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-959
https://www.youtube.com/watch?v=Ehurs7YhE3k
https://www.idnes.cz/cestovani/kolem-sveta/hitlerovo-bludiste-v-sovich-horach.A060623_154422_igsvet_tom
https://www.cestyksobe.cz/nejvyznamnejsi-udalost-o-ktere-nam-nikdo-nic-nerekl-dechberouci-informace-z-tajemneho-pohori-bucegi-pronikly-na-verejnost-4-cast/34701
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prymula-projev-k-narodu-koronavirus-covid-lockdown-rychlotesty-antigenni.A201013_130339_domaci_remy
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/rumunsko-mimozemska-zakladna-uvnitr-pohori-bucegi-817
https://www.youtube.com/watch?v=c0dru0DDAsE
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-10-12-j-chvatal_231_bucegi-nove-informace/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#archonti
https://ren-dhark.cz/wp/
https://www.csfd.cz/film/600035-jaga-kosmar-tomnogo-lesa/prehled/


01:10:00 - zmíněné komunikační zařízení kolem sebe vytváří jakousi formu silového pole, které je destruktivní 
pro lidský organismus (následky připomínají nemoc z ozáření)
01:13:50 - do oblasti v Antarktidě byly nasazeny průzkumné robotické systémy s pokročilou UI asijské produkce, 
které měly analyzovat signál. Ale ty po krátké době selhaly. Čína dominuje ve vývoji nadčasové umělé 
inteligence a v tajných kosmických programech.
01:22:20 - antarktická technologie přijímá energii z hory Mount McKinley na Aljašce, viz problematika tzv. černé 
pyramidy na Aljašce
01:28:20 - objekt na Aljašce komunikuje také s instalací pod Velkou Sfingou v egyptské Gíze
01:38:00 - popis obrázku tunelů, vedoucích z instalace v Bucegi
01:41:25 - rombické krystaly, které umožňují dilataci (svinutí) prostoru a bilokaci osob na vzdálenost tisíce 
kilometrů
01:51:05 - popis mechanismu speciálního lůžka v instalaci Bucegi, které umožňuje mentální projekci, ukládání 
informací z disků do mozku a možnost astrálně cestovat časem

26.10.2020 (#233) - BUCEGI - nové informace 3

00:07:45 - mapka umístění podzemní instalace v Iráku, kam vede tunelový systém z Bucegi
00:09:35 - rekapitulace a rozšíření výkladu z minulého pořadu, technologie rombických krystalů pro bilokaci osob
na velké vzdálenosti
00:20:30 - popis vlastností namodralého světla uvnitř tunelů vedoucích z instalace pod Bucegi
00:24:25 - světle zelená záře u odboček z hlavních tunelů u tunelového systému
00:35:30 - evokační místnost s operačním křeslem a datovými disky v podzemní instalaci v Iráku
00:45:30 - američtí armádní vědci ze stanfordské univerzity (SRI - Stanford Research Institute), kteří zkoumají 
podzemní instalace v Bucegi i jinde
00:51:50 - výzkum materiálů Edgara Cayceho a gízského podzemí v Egyptě stanfordskými vědci, spolupráce s 
ředitelem egyptských památek Zahi Hawassem
00:56:55 - americké univerzity, které provádějí pokročilý výzkum (Stanford, Yale, MIT)
01:10:20 - podrobný popis křesla (lůžka) pro mentální projekci, umístěného v podzemní instalaci
01:29:30 - multidimenzionální povaha zvuku
01:32:00 - nehmotný krystal, který "oživuje" křeslo v podzemní instalaci

23.11.2020 (#234) - BUCEGI - nové informace 4

00:04:55 - volby v USA (Trump vs. Biden)
00:10:40 - Trump a projekt Odhalení
00:17:15 - hrozba supervulkánu v Yellowstonu v USA
00:26:20 - Trump a projekt Odhalení (pokračování)
00:28:50 - hypotézy ohledně přistání američanů na Měsíci
00:48:50 - ICC, Deep State a 33 vládnoucích rodin a Benátské impérium, které ve středověku obchodovalo s Asií, 
a které je nyní v opozici k Deep State
00:55:00 - koronavirus jako vynález Benátského impéria (ovládaného v současnosti Čínou)
01:15:30 - slovo J. Chvátala ke skeptikům, ohledně fenoménů v pohoří Bucegi
01:27:15 - historie zrození novodobé vědy, věda jako moderní náboženství a nástroj Systému
01:38:00 - dotaz, proč je v každém ročním období vidět stejná hvězdná obloha?
01:44:00 - dotaz, zda se někdy dočkáme nezávislých médií s pravdivými informacemi?

30.11.2020 (#235) - BUCEGI - nové informace 5

00:04:00 - polemika o nekonečnosti Vesmíru a jeho případném rozpínání
00:36:30 - informace o akustickém vyzařování pyramid (infrazvuk)
00:47:30 - názor posluchače, který se zabývá astrálním cestováním, ohledně předchozího tématu o nekonečnosti 
Vesmíru
00:51:15 - úvaha posluchače nad tím, že Vesmír možná nikdy nevznikl a nikdy nezanikne
01:08:50 - pokračování informací ohledně fenoménu v pohoří Bucegi - historické pozadí objevu podzemní 
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https://www.youtube.com/watch?v=ttWfoGEpgc4
https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/rozpinani-vesmiru-zmereno-s-doposud-nejvetsi-presnosti.html
https://www.youtube.com/watch?v=SFYg1toYcx8
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-11-30-j-chvatal_235_pohori-bucegi-nove-aktualni-informace-v/
https://matrix.estranky.cz/clanky/wiki.html#icc
https://www.youtube.com/watch?v=iQP39BtVccM
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-11-23-j-chvatal_234_pohori-bucegi-nove-aktualni-informace-iv/
http://youtu.be/L6ClQ3KYx2Q?t=5837
https://youtu.be/L6ClQ3KYx2Q?t=4218
https://www.suenee.cz/egypt-zahi-hawass-nechci-o-tom-vubec-nic-slyset/
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/pod-pyramidami-v-gize-se-skryva-rozsahly-jeskynni-komplex-40234133
https://www.jinestranky.cz/clanky/2012---rok-transformace/proroctvi-moderni-doby---edgar-cayce.html
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/transylvanske-mysterium-jeste-jinak-959
https://www.youtube.com/watch?v=L6ClQ3KYx2Q
https://www.svobodny-vysilac.cz/2020-10-26-j-chvatal-233-bucegi-nove-informace-iii/
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/existuje-obri-podzemni-pyramida-v-oblasti-mezi-mckinley-a-nome-na-aljasce-nove-aktualizovane-informace-1207
https://www.matrix-2001.cz/clanek-serial/existuje-obri-podzemni-pyramida-v-oblasti-mezi-mckinley-a-nome-na-aljasce-nove-aktualizovane-informace-1207
https://zoommagazin.iprima.cz/veda-technika/politika-a-ai-usa-a-cina-spolu-souperi-ve-vyvoji-umelych-inteligenci
https://zoommagazin.iprima.cz/veda-technika/politika-a-ai-usa-a-cina-spolu-souperi-ve-vyvoji-umelych-inteligenci


instalace a shrnutí dosavadně zjištěných informací
01:27:00 - popis struktury podzemního tunelového systému, který začíná v podzemní instalaci v Bucegi
01:39:00 - reverzní inženýrství technologií z podzemní instalace v pohoří Bucegi, hlavní projekční sál Alfa
01:54:55 - dotaz na kovový monolit, který byl nedávno objeven v Utahu, a který po nějaké době zmizel a objevil 
se v Rumunsku
01:57:30 - co je to hmota, když se všichni pohybujeme jen ve vesmíru mysli?

7.12.2020 (#236) - BUCEGI - nové informace 6

00:03:10 - aktuality - Pentagon uvolnil fotky a videa UFO, astronom Dr. Loeb a jeho připravovaná publikace o 
možném mimozemském vlivu ve Sluneční soustavě. Viz objekt Oumuamua.
00:13:00 - pokračování výkladu o podzemní instalaci v Bucegi a tunelech, které z ní vedou
00:17:10 - série brífinků mezi americkým a rumunským výzkumným týmem
00:25:30 - průzkum tunelů - první tunel mezi Bucegi a Egyptem a druhý, který vede z Bucegi pod horu Kailás v 
Tibetu, s odbočkou do Iráku
00:26:40 - dekódování informací z platinových disků z okultního sálu v podzemní instalaci
00:41:10 - organizace Appelos v čele s Fifteenem z ACIO (viz Wingmakers - Tvůrci křídel), která byla pozvána 
na rozkódování dat z platinových disků u křesla v podzemní instalaci
00:43:00 - instituce založené Fifteenem, které mají za úkol imunizaci lidstva proti zlovolné umělé inteligenci 
Animus, která by mohla napadnout lidstvo
00:50:45 - Appelos spolupracuje s frakcí Utklaha, což jsou mimozemské civilizace v evoluční linii se Siriánci a 
jsou příznivě naklonění lidstvu.
00:55:00 - Utklaha má operační základny pod povrchem měsíců Io (u Jupiteru) a Japetus (u Saturnu)
00:57:00 - speciální přilba, která propojuje neurální rozhraní a technologickou část křesla v podzemní instalaci, 
přičemž dochází ke stimulaci thalamické soustavy a rozšiřují se schopnosti senzorických systémů
01:07:15 - přilba umožnila výzkumným týmům pozorovat éterické projevy planety Země, což byli schopni vnímat
naši dávní předkové i bez speciálních technologií
01:12:30 - ve velkých hloubkách naší planety (okolo 2800 km) existuje rozdílná časová a prostorová metrika než 
na povrchu. Čas zde teče jinak a dochází k deformaci prostoru. Nachází se zde tzv. éterické rozhraní.
01:18:20 - naše planeta je živé těleso, vztah lidstva k planetě, simbióza a parazitismus
01:34:30 - vztah starověkých národů k planetě Zemi a jejich znalosti o planetě (Mayové, Inkové)
01:38:10 - dotaz, zda se chce planeta Země zbavit lidských bytostí, když jsme se stali takřka parazity
01:49:10 - dotaz na situaci ohledně chystaných prezidentských voleb v USA (Biden vs. Trump)

14.12.2020 (#237) - Aktuální prognózy k vývoji situace v USA

00:02:40 - situace ohledně chystaných prezidentských voleb v USA (Biden vs. Trump) - pokrač.
00:04:15 - bývalý izraelský armádní generál a profesor Haim Eshed a jeho nová kniha "The Universe Beyond the 
Horizon" o spolupráci lidstva s mimozemšťany (Galaktická Federace)
00:15:10 - zpět k informacím o volbách v USA a prezidentu Trumpovi, který chystal odtajnění informací o 
spolupráci s mimozemšťany a pokročilých technologiích
00:25:50 - lidstvo zatím nebylo přijato do Galaktické Federace, protože není ještě dostatečně intelektuálně 
vyspělé. Proto mimozemšťané přestali podporovat prezidenta Trumpa v jeho úsilí o zveřejnění utajených 
materiálů. Lidstvo na to ještě není připravené.
00:31:10 - skokové zvýšení mentální úrovně lidstva během predikovaného Solárního záblesku v roce 
2022 (mikronova)
00:41:25 - informace o Galaktické Federaci a Superfederaci (viz také záznam relace z 20.2.2018)
00:55:30 - v historii mimozemšťané vždy podporovali světové mocnosti
01:05:20 - genetické programy mimozemšťanů a viry jako nástroj pro úpravu genomu lidstva, za účelem 
urychlení vývoje civilizace a přípravy lidstva na Solární záblesk
01:16:20 - dotaz, proč se i ostatní velmoci, kromě USA, nezasazují o odhalení utajených informací?
01:19:40 - dotaz, jak je možné, že se uvnitř Galaktické Superfederace vyskytuje korupce?
01:24:10 - Takže budeme všichni očkováni? A kde je bůh?
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01:26:00 - dotaz na názor pana Chvátala, jestli si myslí, že budou po volbách v USA probíhat nějaké vojenské 
operace
01:30:25 - dotaz, zda bude americká společnost povýšena i když je v současnosti permanentně klamána
01:34:10 - nacházíme se v realitě zrcadlení sebe sama. Kdy se dostaneme z tohoto zrcadla?
01:35:15 - jakým způsobem probíhá korupce v Galaktické Superfederaci? Jak se může lidstvo posunout na vyšší 
úroveň, když ti, kteří jsou u moci, jsou zkorumpovaní.
01:46:45 - video s podivně mrkající německou šoumenkou (Die Carolin Kebekus Show)
01:53:00 - volá Petr Luft a hovoří o problematice povinného očkování proti Covidu-19

21.12.2020 (#238) - BUCEGI - nové informace 7

00:03:15 - radioastronomové zachytili signál z oblasti hvězdy Proxima Centauri, zmínka o signálu Wow z 
poloviny 70. let a o panu Tučkovi, který se zabýval analýzou tohoto signálu
00:14:15 - příspěvek p. Chvátala k projektu Odhalení
00:25:45 - pokračování proudu informací o záhadách v pohoří Bucegi. Informace vycházejí z komunikace mezi 
zástupci mezinárodní vědecké a armádní obce a zástupci podzemní agarthské civilizace (zde nazývaní civilizace 
Appelos)
00:29:00 - 17 hodin edukativní komunikace s Appelos bylo věnováno genetice a kosmickému původu lidské 
bytosti. Přenos byl doplněn holografickými projekcemi.
00:31:30 - glob. mocenský systém (Cabal), jeho negativní vliv na vývoj lidstva a jeho historické kořeny
00:40:20 - důležitost psychické a mentální pohody pro fyzické zdraví
00:46:15 - pravidla pro zajištění vlastního rozvoje a pohody. Je třeba být aktivní. Modlit se za lepší svět nestačí.
00:50:40 - lidské zdraví a evoluce
00:58:45 - vlivy, které programují a ovlivňují naši osobnost - planetární klima, zásahy jiných inteligencí do 
genetiky a do ekologické matrice naší planety
01:01:35 - pozadí vzniku astrologie, na základě předchozích informací
01:11:35 - dotaz ohledně uchovávání informací v mitochondriích a kde se uchovává globální kmenová paměť 
národů?
01:20:00 - obrázek a popis holografické projekce během 17-hodinové relace v podzemní instalaci v Bucegi
01:24:10 - obrázek Sluneční soustavy a okolních hvězdných soustav (Sirius)
01:29:40 - mz civilizace se podle alternativních informací podíleli na výměně našeho původního Slunce, které 
bylo nestabilní, za hvězdu ze soustavy Sirius.
01:32:00 - hvězdný systém Orionu
01:34:00 - pozemské stavby, které reflektují obrazy hvězdných konstelací na nebi (např. Giza-Orion)
01:36:00 - souhvězdí Draka (je s ním spojen komplex Angkor Vat v Kambodži) a Velká medvědice
01:38:00 - hvězdokupa Plejády
01:43:00 - glyfy na zemském povrchu v oblasti Jordánska, které zobrazují lidské embryo.
01:47:00 - dotaz, co se děje s náměsíčným člověkem
01:49:30 - Měsíc není přirozeným tělesem a je dutý

28.12.2020 (#239) - Tajemství kódů (1)

00:04:20 - zmínka o nové knize J. Chvátala o projektu Odhalení, která vyjde v samizdatu
00:07:00 - náš svět jako umělý produkt superinteligence
00:11:00 - Autorita, nezávislá organizace, která existuje již tisíce let
00:19:45 - glob. mocenský systém (Cabal), který převzal vědomosti od vyvolené kultury
00:24:00 - význam čísla 7, Gematria a Josefizmus
00:35:00 - příklady slov z anglické Gematrie, které mají při součtu stejnou výslednou hodnotu 74

-----------------------------
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2021

8.3.2021 (#251)

00:02:10 - informace o postupném přechodu archivu videí Svobodného vysílače na nový kryptovaný 
web www.odysee.com
00:19:00 - Dr. Judy Mikovitsová a temné pozadí Big Pharmy (škodlivé látky ve vakcínách)
00:28:25 - jak nás stávající Systém připravuje o čas
00:36:20 - vitální energie
00:39:00 - informace a napojení na datové informační kanály
00:46:30 - je třeba udržovat rovnováhu mezi tím, co vydáváme a tím co přijímáme (z energetického hlediska)
00:52:25 - jak si vybrat knihu, aby nás obohatila
01:02:55 - další informace o případu Dr. Mikovitsové vs. Big Pharma
01:18:15 - úvod k tématu pozadí utajeného vývoje atomové zbraně
01:20:40 - příběh z roku 1944 o německém pilotovi, který něco zahlédl z letadla
01:24:45 - co přinesl průzkum Hitlerových kosterních ostatků?
01:36:50 - důvod nezvykle rychlého postupu jednotek generála Pattona Evropou směrem na Plzeň (bylo třeba 
zachránit cenné dokumenty v trezorech plzeňské zbrojovky)
01:42:15 - tajemná smrt generála Pattona při autonehodě a možné důvody jeho předčasného odstranění
01:48:15 - co objevily divize generála Pattona v Plzni?
01:51:10 - němečtí vědci, kteří byli zajati po skončení 2. sv. války
01:59:00 - vývoj atomové bomby v nacistickém Německu během 2. sv. války
02:11:30 - Japonsko a jeho atomový výzkum na konci 2. sv. války, kniha   Japonská tajná válka   od Roberta Wilcoxe
02:18:35 - Japonsko údajně na konci války vlastnilo atomovou zbraň. Otázka je, kde vzali uran a potřebné 
technologie a kdo byl zodpovědný za její vývoj.
02:20:35 - v roce 1944 existovalo několik obřích německých bombardérů Junkers 390, které byly schopné letět z 
Evropy do Ameriky a zpět, bez mezipřistání
02:23:50 - němečtí raketoví vědci, v čele s Wernherem von Braunem, byli po válce převezeni do USA (operace 
Paperclip)
02:25:25 - seriál For All Mankind (2019-2021) o alternativní historii při dobývání Měsíce, kde na Měsíci 
přistanou první Rusové.
02:34:05 - kniha Nesvatá trojice od autorů Marka Aaronse a Johna Loftuse - Vatikán, nacisté a sovětská tajná 
služba. Dále je zmíněna i jejich další kniha Operace Ratlines, která vyšla v češtině v roce 1994.
02:40:45 - prezident Eisenhower při svém odstoupení varoval před infiltrací bývalých nacistických vědců v USA
02:43:50 - dotaz, co se událo v roce 2012, že není možné nahlížet do budoucnosti za tento rok pomocí 
chronovizoru?

22.3.2021 (#252 a #253)

00:03:50 - pozvánka na online konferenci J. Chvátala 3.4.-4.4.2021
00:05:45 - pokračování příběhu Dr. Judy Mikovitsové, špioni CIA v Polsku, kteří pomohli převézt amerického 
agenta plukovníka R. Kuplinského do USA (1981)
00:12:45 - nevlastní bratr Dr. Mikovitsové, který byl policejním důstojníkem, nalezl v roce 1993 tělo W. Fostera, 
právního zástupce v Bílém Domě za Billa Clintona.
00:17:20 - Dr. Mikovitsová obdržela v roce 2018 ocenění Dr. Jeffa Bradstreeta na konferenci Autism One
00:22:00 - Dr. Jeff Bradstreet se věnoval léčbě symptomů, vyvolaných vakcínami
00:29:50 - Dr. Bradstreet a jeho tým spolupracoval na projektu experimentálního léku GcMAF na léčbu autismu u
dětí, spolu s tajemným Dr. Davidem z Anglie, který se chlubil, kolik za svůj výzkum vydělá peněz
00:34:00 - Dr. David pozval Mikovitsovou v roce 2013 na konferenci do Dubaje. Byla to ale zřejmě past. Měla 
tam být zatknuta.
00:49:55 - v roce 2015 byla Dr. Mikovitsová přepadena komandem agentů FDA (Food and Drug 
Administration) a byla vyslýchána
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00:51:30 - Dr. Jeff Bradstreet byl v roce 2015 nalezen mrtev, plovoucí na řece Broad River v Severní Karolíně. 
Oficiálně šlo samozřejmě o sebevraždu.
01:03:25 - operace Ratlines a vývoj atomové bomby, významní nacisté, kteří po válce unikli do zahraničí
01:08:35 - poválečný útěk Martina Bormanna
01:20:40 - Ratlines ("krysí cesty") jako síť únikových cest pro nacisty, organizace ODESSA jako hlavní 
koordinátor těchto úniků
01:23:40 - americký profesor Louis L. Snyder a jeho Encyklopedie Třetí říše
01:24:35 - novinář a historik Ladislas Farago píše o skupině Kammaradenwerk, která také napomáhala nacistům k
úniku před spravedlností. Tuto skupinu podporovala tzv. uprchlická kancelář ve Vatikánu.
01:26:50 - konkordáty (smlouvy) Vatikánu s evropskými zeměmi v době nacistického Německa, za účelem 
ovládnutí Evropy římsko-katolickou církví.
01:29:00 - konkordát s nacistickým Německem
01:31:40 - Hitler se však nakonec postavil proti všem církvím. Papež Pius XI kritizuje ve své encyklice nacismus 
a antisemitismus
01:48:50 - Argentina a diktátor Juan Perón
02:09:20 - zásady správného žití v současné době
02:23:10 - tajemství lidské krve, vodík a kyslík (hydrogen a oxygen)
02:29:40 - DNA jako "božská spirála"
02:33:15 - faktory pochmurných sil, které negativně působí na lidskou krev a imunitu
02:36:30 - o pokřivených a čistých biblických textech a nutnosti udržení čistoty lidského genomu
02:43:55 - šlechta a oligarchie, které si snaží udržet čisté geny a rodovou pokrevní linii
02:55:05 - stará hebrejština jako mystický jazyk, posvátný dech "yach-wach" (dýchat-existovat) a propojenost 
lidské bytosti se Stvořitelem
03:00:50 - kyslík (oxygen) symbolizuje číslo osm (8 protonů v jádře) a také nekonečno (ležatá osmička)

19.4.2021 (#258) - Pravidla chování

00:03:30 - jak si udržet pozitivitu v dnešním světě
00:08:45 - naše preference a tužby vytvářejí přitažlivost. Je třeba sjednotit své vnitřní žádosti s vnějším projevem, 
pro dosažení požadovaného.
00:17:45 - naše preference jako interakce našich zkušeností s kontrasty naší reality. Viděná a slyšená preference.
00:20:20 - každý nefyzický aspekt toho, co konáme, generuje expanzi té kvality, kterou dominantně produkujeme
00:26:05 - čím více jsou v harmonii naše vyzařovací porty - mentální, emocionální, komunikační a port konání, 
tím více kreativní energie máme k dispozici
00:31:00 - vysvětlení kreativní energie na příkladu objevu atomové energie (atomové zbraně jsou v rozporu s 
evolucí lidstva i s kosmickými zákony)
00:37:50 - spousta lidí ve skutečnosti neví, kým vlastně jsou a pak mají problém být tvůrčí a kreativní
00:39:45 - proč a k čemu tady jsme?
00:41:20 - nejjednodušší cestou k porozumění plnosti a účelu našeho bytí je diskuze o fyzické smrti
00:57:40 - nikdy nepochybujte o své hodnotě a své způsobilosti konat na tomto světě. Buďte zahradníky této 
reality. Buďte ochránci života.
01:01:00 - život je aktivním projevem vitální energie božího vědomí
01:02:20 - je třeba se umět přizpůsobit změnám
01:05:20 - vnitřní a vnější pohoda
01:10:00 - jsme obrazem našeho Stvořitele
01:13:20 - každý člověk je dobrou bytostí, i ti co dělají neplechy. Rozdíl je v hodnotovém žebříčku.
01:17:50 - neexistuje světská spravedlnost, pouze spirituální neboli spravedlnost životní energie. Neočekávejme, 
abychom nebyli zklamáni.
01:38:00 - volá posluchačka, která má manžela jako životní "trenažér"
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26.4.2021 (#259) - Operace Ratlines

00:05:45 - pokračování tématu operace Ratlines
00:07:50 - generál Hans Kammler a pátrání Nicka Cooka po tajemném osudu tohoto generála
00:12:00 - generál Reinhard Gehlen a jeho špionážní síť
00:24:20 - Gehlen se chtěl po válce vzdát Američanům, kontaktoval kontrarozvědku CIC přes generála Edwina 
Siberta
00:27:45 - tajná dohoda generála Siberta s Gehlenem o vytvoření tajné německé organizace (kontrarozvědky), 
která by byla financovaná ze zdrojů USA
00:37:45 - publikace The Yankee and Cowboy War od Carla Oglesbyho, kde se píše o spojení Gehlenovy tajné 
organizace s CIA v roce 1948
00:43:00 - Gehlen se v roce 1946 vrátil z USA do Německa, kde vytvořil zpravodajskou organizaci BND
00:46:20 - mezinárodní komise kriminální policie Interpol a její provázanost s nacisty
01:01:15 - kolonie Dignidad ("kolonie důstojnosti"), dnes Villa Baviera, založená v Chile v roce 1961 bývalým 
pilotem wehrmachtu Paulem Shäferem. Byli zde mučeni vězni za Pinochetova režimu.
01:08:15 - rady a pravidla chování (pokračování z minulého pořadu)
01:12:20 - rezonanční nabídky, tužby a zákon přitažlivosti
01:16:35 - víra, jako myšlenka o které dlouhodobě intenzivně přemýšlíme
01:18:45 - je třeba nepřemýšlet intenzivně o věcech, které nechceme, aby se staly, jinak se to stává součástí naší 
víry
01:22:25 - jsme bytosti naplněné frekvencemi (vibracemi), pomocí kterých si vytváříme svoji realitu
01:28:00 - rozjímání (kontemplace), kdy se soustředíme na "startovací téma" a vedeme vnitřní rozhovor na toto 
téma
01:39:00 - všichni jsme součástí jednoho univerzálního všeprostupujícího vědomí
01:41:45 - evokace osobních preferencí (tužeb)
01:46:50 - většinou nejsme dokonale vibračně v souladu s naší aktuální tužbou, protože to, po čem toužíme je v 
kontrastu s tím, co aktuálně je nebo bylo
01:48:35 - je třeba aktivovat pouze ty vibrace, které rezonančně odpovídají našemu přání a preferencím, je třeba 
se zaměřit na své pocity
01:50:30 - příklad se složenkami

3.5.2021 (#260) - Operace Paperclip

00:04:15 - Operace Paperclip - poválečný přesun německých vědců do USA
00:05:35 - Operace Overcast - využití intelektuálního potenciálu německých vědců (zmínka ve filmu The Good 
German, kde hraje George Clooney)
00:09:00 - Wernher von Braun - šéf německých raketových inženýrů, který se později stal ředitelem NASA a další
vědci převezení po válce do USA
00:12:00 - novinářka CNN Linda Hunt a její kniha Secret Agenda o Operaci Paperclip a o tom, jak někteří vládní 
a armádní činitelé horlivě přispívali k infiltraci nacistů do USA
00:17:00 - v roce 1952 byl prezident Eisenhower přemluven, aby zvolil na významné posty ve vládě bratry Allena
a Johna Dullese (Allen byl šéfem CIA a John se stal ministrem zahraničí)
00:20:10 - Allen Dulles byl vedoucí expozitury OSS ve švýcarském Bernu. Váže se k tomu agenda špionážní 
sítě Rote Kapelle (The Red Orchestra). Jde o název pro společenství členů německého protinacistického hnutí. 
Tito lidé byli postupně zatýkáni gestapem a odsouzeni.
00:24:30 - Henry Kissinger jako spojka Allena Dullese v nově vzniklé organizaci CIA v roce 1947
00:29:25 - poté, co se Allen Dulles stal ředitelem CIA, převzal kontrolu nad projektem Paperclip
00:57:00 - Heinrich Himmler, Atlantida a společnost Ahnenerbedienst (Ahnenerbe), která pátrala po dědictví 
árijských předků
01:05:30 - geomantie nacistů, Hitlerovo Vlčí doupě (velitelství) a energetické "dračí" linie (ley lines)
01:18:25 - mohli nacisté aktivovat geomantickou síť a čerpat z ní energii? Friedrich Veliký a společenství "Moudří
muži" (Bílá lóže)
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01:23:45 - posvátná planetární energie Vril a společnost Thule
01:27:20 - bavorští mystici věřili, že jsou nástrojem velkých tibetských vůdců, potomků starověkých Atlanťanů. 
Popis migračních vln Atlanťanů po velkém kataklyzmatu před 12 tisíci lety.
01:37:00 - Alfred Watkins, dračí linie a energetické meridiány planety Země, kniha The Old Straight Track, 
astronom Sir Norman Lockyer a jeho kniha The Dawn of Astronomy

27.12.2021 (#289) - Templáři, Paralaxa

00:06:40 - úvod k tématu Templářů
00:15:25 - templářský rod Payenů, kteří byli zakladatelé templářského řádu
00:29:50 - dotaz, zda má hrad Veveří u Brna něco společného s Templáři
00:56:55 - publikace Michaela Baigenta "The Holy Blood and The Holy Grail" (Svatá krev a Svatý Grál)
01:13:10 - další test mentálního vysílání Galaktické Federace (28.12.2021)
01:18:40 - černá podzemní pyramida na Aljašce
01:27:10 - Trojúhelník smrti na Aljašce
01:34:45 - satanský rituál elit v Antarktidě, za účelem prodloužení jejich úpadkového období
01:38:10 - obří podmořská základna "Kvakerů" u kalifornských břehů
01:40:50 - dotaz na genealogii lidského druhu a genetické manipulace Anunnaki
01:49:00 - lidstvo pochází z galaxie v Andromedě
01:51:00 - Plejářané - 5. migrační linie, která osídlila planetární systémy v Plejádách
01:53:45 - dotaz na knihu "Tajemství kódů" Jaroslava Chvátala
01:55:10 - dotaz na info o "hnědém trpaslíkovi"
01:57:25 - dotaz na mentální vysílání Galaktické federace
02:03:30 - zážitek posluchačky s pozorováním UFO ze září 2012. Posluchačka zřejmě prožila výměnu vlastního 
alter ega.

----------------------------

2022

28.3.2022 (#299) - Fenomén čas 1

00:07:00 - vysvětlení pojmu "chronogarchie"
00:12:00 - kosmická umělá inteligence
00:15:45 - zmíněn film Next s N. Cagem, kde hlavní představitel může nahlížet několik minut do budoucnosti, 
což mu poskytuje nesčetné výhody
00:20:40 - chronogarchové mají přístup k časovému matrixu a mohou cestovat po časové ose
00:24:30 - varovné knihy J. Rendlesové o cestách a manipulaci s časem
00:29:45 - technologické a přirozené (mentální) cestování v čase
00:34:50 - zmíněn seriál o Johnu Titorovi a letounu TR3B, který umožňoval cestování v čase
00:35:45 - projekt Pegasus
00:37:45 - novinářka Jillian Scharr a cestování v čase pomocí červích děr
00:43:00 - technologie pro cesty časem v rámci projektu Montauk (60. léta)
00:49:45 - technologické cestování v čase s možností objektivní interakce (od roku 2005)
00:56:50 - portály pro okamžité cesty prostorem (přirozené a umělé)
01:06:30 - co je to čas?
01:09:05 - starověké pověsti a bajky různých národů o cestách časem
01:12:35 - polemika, zda opravdu potřebujeme cestovat v čase
01:25:15 - pán, co je schopný přeskakovat mezi alternativními časovými liniemi, se ptá na filozofii obsaženou v 
hinduistickém eposu Bhagavadgíta
01:36:50 - Lumír vysvětluje iluzi plynoucího času. Sami jsme tvůrci vlastní časové osy.
01:43:40 - dotaz, zda se nám plní, co si přejeme nebo si přejeme to, co se nám v budoucnu pak plní?
01:47:15 - dotaz na vesmírnou archu na Ukrajině poblíž Chersonu
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4.4.2022 (#300) - Fenomén čas 2

00:03:50 - avízo setkání posluchačů SVCS (14.5.2022 - Univerzita v Táboře)
00:06:00 - kritická masa lidstva spoluvytváří pozitivní budoucnost
00:11:25 - pozitivní paradox
00:18:50 - časová kosmologie a vědomí a energie jednoty
00:22:10 - vývoj na planetě Zemi od roku 2012 z hlediska přechodu od bipolarity k jednotě
00:25:20 - naše domácí pozitivní časová linie a vědomí jednoty
00:26:20 - od února 2022 jsme byli vrženi do paralelní časové linie, kde fungují principy orwellovského světa, ale 
náš inkarnační plán je vázán na domácí časovou linii. Velké energetické nároky na psychiku lidí a zdravotní 
problémy. K návratu do základní čas. linie by mělo opět dojít na přelomu května a června 2022.
00:39:35 - časoprostorový hologram a umělá kosmická superinteligence, jako možný tvůrce tohoto hologramu
00:58:30 - kymácivý efekt - periodické přeskoky o periodě cca 63 dní mezi paralelními časovými liniemi od 
11.3.1998
01:03:10 - chronovizní sondy organizace DARPA a projekt Pegasus
01:09:40 - Vatikán a jeho podíl na vývoji technologií pro cestování v čase
01:16:45 - Čeljabinský meteorit jako událost z paralelní časové linie a časová dilatace
01:26:10 - Joseph Kalman, specialista na mayské pojetí času, defragmentace lidské civilizace, převaha kvantity 
nad kvalitou u lidské populace. "Mnoho vyvolených, málo povolaných".
01:40:15 - plánovaná témata pro další přednášky o čase
01:47:00 - názor posluchače na dimenze a časové linie
01:51:45 - dotaz, jak do svého života věci manifestovat a zda bude pokračovat výklad o kvantové fyzice

11.4.2022 (#301) - Fenomén čas 3

00:03:40 - pokračování výkladu o chronogarchii
00:08:00 - výzkum cestování v čase v různých zemích světa
00:10:20 - Michael Relfe a jeho pobyt v marťanské kolonii v rámci programu 20 let a zpět, spis Marťanské 
záznamy (Mars Records)
00:13:15 - politici na Marsu a skokové brány
00:16:30 - lidé sloužící na Marsu v rámci programu 20 let a zpět
00:21:45 - další svědkové tajných základen na Marsu
00:23:15 - vědec z projektu Pegasus Andrew Basiago (DARPA), který se podílel na vývoji technologií pro 
cestování v čase a prostoru (kvantová teleportace)
00:36:35 - chronovizor
00:38:20 - v projektu Pegasus byly využívány dětští cestovatelé v čase
00:46:55 - vojenské využití (zneužití) technologií pro cestování v čase
00:50:50 - případ použití vojáků-chrononautů během ukrajinského konfliktu v roce 2022
00:56:30 - pobyt Michaela Relfeho v tajných podzemních základnách na Marsu
01:00:00 - identifikace budoucích prezidentů USA pomocí technologie cestování v čase (informace od A. 
Basiaga)
01:09:05 - informace o událostech z 11.9.2001 byly známy desítky let předem, díky technologiím pro cestování v 
čase
01:12:55 - využití cestování časem a teleportace ve veřejném sektoru (výuka, muzea, doprava, atd.)
01:17:00 - historie cestování v čase z informací A. Basiaga, o jeho výcviku v dětském věku v 60. letech.
01:24:20 - technologie z počátku 80. let pro přesun chrononautů na velké vzdálenosti (mimo Sluneční soustavu)
01:26:10 - odkaz Nikoly Tesly
01:28:45 - výzkum nových tajných technologií v Národní laboratoři v Los Alamos
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18.4.2022 (#302) - Fenomén čas 4

00:02:30 - témata chystaného pořadu Paralaxa 26 (19.4.2022) - viz placený archiv pořadu
00:13:45 - pokračování výkladu o životě A. Basiaga
00:23:20 - DARPA a vojenské využití technologií pro cestování v čase
00:29:00 - Nikola Tesla a Los Alamos (pokračování)
00:34:20 - zmínka o seriálu Volání Aldebaranu o Marii Orsić na portálu matrix-2001.cz, který píše J. Chvátal
00:39:05 - "Brána času" - identifikace prezidentů USA předem, pomocí cest v čase
00:43:15 - Rusko jako nový hráč na politické scéně, ve vztahu k technologiím pro cesty v čase
00:46:00 - "Kdo zná budoucnost, nemůže být poražen." - Nikola Tesla
00:50:20 - vize využití nadčasových technologií teleportace a cest v čase pro přepravu lidí
00:54:30 - Skoková místnost pro přesuny v prostoru a čase
01:06:30 - dotaz, co objevilo čínské vozítko "Nefritový králík" na odvrácené straně Měsíce?
01:13:55 - dotaz na vázanou rotaci Měsíce vzhledem k Zemi
01:30:45 - agentura DARPA pro pokročilý vědecký výzkum (Defense Advanced Research Projects Agency)
01:37:50 - síťová technologie ARPANET, vyvinutá DARPOU, ze které se později vyvinul Internet

25.4.2022 (#303) - Fenomén čas 5

00:05:10 - personální obsazení projektu Pegasus agentury DARPA
00:06:40 - otec Pellegrino Ernetti, vědec z projektu Pegasus, který sestrojil chronovizor
00:08:45 - společnost Ralph Mac Parsons, která spolupracovala s DARPOU
00:20:40 - černý pyramidový objekt na Aljašce
00:25:50 - jachta Ralpha Parsonse jménem Pegasus 2
00:31:40 - otec A. Basiaga Dr. Raymond Basiago a jeho kariéra
00:38:30 - nadzvukový letoun Ramjet, na jehož vývoji se podílel Dr. Raymond Basiago
00:44:00 - experimenty s teleportací ve White Sands v roce 1953, kterých se účastnil otec A. Basiaga
01:06:40 - vatikánští otcové Ernetti a Gemelli a jejich chronovizor
01:23:25 - Donald Rumsfeld, který se také podílel na projektu Pegasus
01:27:30 - další účastníci projektu Pegasus
01:43:00 - tajemný krychlovitý objekt, který objevilo koncem roku 2021 na Měsíci čínské vozítko Nefritový 
králík

2.5.2022 (#304) - Fenomén čas 6

00:02:00 - pozvánka na setkání posluchačů Svobodného vysílače CS v Táboře
00:13:45 - technika dálkového nazírání (remote viewing)
00:39:30 - Robert Monroe a jeho metodika pro dálkové vidění (pomocí technologie Hemi-Sync)
00:45:10 - Jade Snow rozvinul metodiku dálkového vidění Roberta Monroe a využíval ji k nazírání do 
budoucnosti (až do roku 2500)
00:47:45 - diktatura orwellovského typu a 4 sociologické lidské fenotypy, které objevil Jade Snow v budoucnosti
01:03:10 - technologie spining pro astrální cestování
01:15:00 - použití metody dálkového nazírání pro průzkum Marsu
01:19:00 - technologie křesla
01:36:25 - technologie teleporteru
01:50:30 - dotaz na návrat do naší domovské časové linie během května 2022 (viz zmínka v pořadu ze 4.4.2022 - 
00:26:20)
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Wiki slovníček

20 let a zpět (20 & Back Program) - utajený program americké armády pro nábor pracovníků 
do Tajných kosmických programů (SSP), kde sloužili 20 let a poté byli za pomocí mimozemské 
technologie vráceni zpět v čase, do doby začátku své služby v tomto programu, byli omlazeni na 
původní věk, který měli v té době a byla jim vymazána paměť (Blank slating). Takže mohli pokračovat 
ve svém původním životě, jako by se nic nestalo. Někteří dobrovolně podstoupili tuto službu u tajných 
programů i několikrát za sebou. Známými účastníky těchto programů jsou např. insideři Corey 
Goode, Randy Cramer, Jason Rice, kteří se po letech začali rozpomínat na svou službu v těchto 
programech. A začali o tom podávat podrobné informace. Jelikož jejich paměť ve skutečnosti nebyla 
smazána, ale byly v ní jen zablokované vzpomínky na službu v SSP. Program 20 let a zpět se aktivně 
provozuje od roku 1980.

Anšarové (Anshar) - jméno odtržené podzemní civilizace na Zemi. Podle informátora Corey Gooda je 
civilizace Anšarů stará okolo 18 milionů let. Corey Anšary pod zemí navštívil a setkal se zde s kněžkou 
Ka'Aree, se kterou absolvoval rituál "splynutí myslí". Anšarové patří mezi hlavní sumerská božstva 
(podle mýtu Enúma eliš, kde je Anšar nebo také Anšur pojmenování prvotního božstva). Anšarové se 
Sumerům při setkáních představovali jako bohové. V minulém století se lidem představovali jako 
mimozemšťané a v současnosti uznali, že by bylo vhodné, kvůli pokročilému stavu odhalování 
informací, vystoupit z ilegality a prozradit pravdu o svém skutečném původu. Důvodem k původnímu 
maskování anšarské identity byly obavy Anšarů o bezpečnost jejich civilizace, pokud by byli pod zemí 
objeveni. Corey Goode to komentuje takto:

"Ti lidé z nás mají strach. Zdědili  jsme velmi agresivní genetickou informaci, kterou oni nemají  - 
po skupinách uprchlíků, které byly přemístěny na naši planetu, stejně tak i genetickou 
manipulací různými skupinami jako jsou Draco a díky dalším „velkým mimozemským experimentům“. 
Negativní skupiny na povrchu Země převzaly jejich posvátné symboly a používaly je během 
svých ohyzdných praktik, včetně mučení,  lidských obětí a genocidy." - zdroj www.exopolitika.cz

Anunnaki (též Annunaki) - "Bůh Anu uvnitř Země" - z akkadského klínopisu "Anu.Na.Ki" - viz 
seriál Odhalení prastarého tajemství bytostí Anunnaki

Argentum Astrum (1) - doslova "Hvězdné stříbro" nebo také "Hvězdný oheň" - tajemná esence v 
mozku pozemšťanů, která při vyšší produkci propůjčuje lidem paranormální schopnosti. Z celého 
Vesmíru se vyskytuje pouze u lidí na Zemi. Tato látka začala neočekávaně vznikat u lidí po rozsáhlých 
úpravách lidského genomu mimozemskými inženýry. Umělým způsobem se zatím Argentum Astrum 
nepodařilo syntetizovat. Proto je o něj ze strany mz entit velký zájem. Dispozice ke tvorbě této látky se 
přenáší pouze po ženské rodové linii. Vyšší produkci Argentum Astrum lze vyvolat speciálním 
mentálním cvičením - viz kurzy Jaroslava Chvátala.

Argentum Astrum (2) - "Řád Stříbrné Hvězdy" - okultní magický řád, který na začátku 20. stol. založil 
Aleister Crowley. "Stříbrná hvězda" je podle jedné z teorií hvězdou Sírius v souhvězdí Velkého psa.

Archa Gabrielova - starověká technologie, která byla objevena v září 2015 při rekonstrukci prostor pod 
Velkou mešitou v Mekce. Při neodborné manipulaci z ní vyšlehl plazmový výboj tak silný, že zabil 
stovky lidí a způsobil pád velkého stavebního jeřábu. Zřejmě jde o součást obranné technologie 
starověkých Strážců, která má chránit lidstvo před nebezpečím z vesmíru. Viz např. sestřelení 
Tunguzského meteoritu.
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Název tohoto nalezeného zařízení je odvozen od velké truhlice zvané Archa úmluvy, kterou nosili na 
ramenou Židé v době svého Exodu (vyjití z egyptského područí), a která obsahovala kamenné desky s 
desaterem přikázání. Podle historických pramenů i Archa úmluvy byla schopná zabíjet při neopatrné 
manipulaci pomocí silných plazmatických výbojů - viz názorná ukázka ve filmu Dobyvatelé ztracené 
Archy.

Archonti (angl. archons, česky též archóntové nebo archóni) - nepřátelské entity, které se živí vaším 
strachem. Neviditelní vládci, řídící (nejen) všechny mocné tohoto světa. Filmař, spisovatel a badatel Jay 
Weidner hovoří o archontech v souvislosti s gnostickými Rukopisy z     Nag Hammádí  , v nichž se prý píše 
o invazi podivných bytostí, které dokáží překrucovat realitu a odčerpávat lidem energii. Jako hlavní 
prostředek použily tyto bytosti, označované jako archonti, monoteistická náboženství Blízkého a 
Středního východu, jimž dominuje krutý a žárlivý Jahve/Alláh, a postarali se o to, aby se tato 
náboženství rozšířila po celém světě.

„Takže to jsou vlastně šamani, čarodějové, kněží?“
„Ale ne, kdysi dříve, v dávné minulosti jimi byli, a to jen někteří. Dnes jsou to lidé, kteří ve svých tajných
lóžích a spolcích důmyslně proplétají světový kapitál, politiku a náboženství.“
„Takže to jsou světoví bankéři?“ podivil se své domněnce Voloďa.
„Jsou to ti, kteří je ovládají,“ upřesnil Sensei." - zdroj Kamenovo.cz (úryvek z knihy Sensei ze 
Šambaly).

Blue Avians (doslova Modří létavci) - jedna z mimozemských ras modrých ptačích bytostí, které patří 
do Aliance sfér. Komunikoval s nimi informátor Corey Goode, kterého si vybrali jako svého 
zprostředkovatele informací. Genealogicky patří do rodové linie Ra, o čemž se zmiňuje David Wilcock 
na přednášce o průzkumu objektu Oumuamua. Jeden z Blue Avianů, který nejvíce komunikoval s Corey 
Goodem, se jmenoval Raw-Tear-Eir [ró-tír-eir]. O aktivitách Blue Avians ve Sluneční soustavě vypráví 
J. Chvátal v pořadu Absolutně neuvěřitelné z 30.11.2015. Blue Avians se nyní již ve Sluneční soustavě 
nevyskytují. V únoru 2018 byli odveleni zpět domů a nahrazeni jinou rasou, která by se měla účiněji 
postarat o řešení aktuálních krizových situací na Zemi a o konečné odhalení informací lidstvu, o 
pokročilých technologiích a mimozemských civilizacích. O těchto se ale zřejmě dozvíme od jiných 
informátorů, protože rozhovory s Corey Goodem byly na jaře 2020 zcela odstraněny z hlavního info 
kanálu Gaia TV. Takže je zde zřejmě jakási snaha o jeho umlčení a diskreditaci.

Ciakar [síkár] (Drakoniánští Reptiliáni, Bílí Draci, Impérium Draco-Orion) - jsou údajně jednou z 
nejmocnějších, nejrespektovanějších a nejstarších reptiliánských ras a jsou údajně potomky královské 
rodiny. Pocházejí ze souhvězdí Draka, 11,5 až několik set světelných let od Země. Mají na zádech křídla,
kosterní strukturu skládající se z několika páteří, nažloutlé plazí oči, tmavě zelenou nebo hnědou, silnou,
neprostupnou a šupinatou kůži. Údajně mohou mít i dvě srdce. Lidskýma očima jsou tato stvoření 
skutečně monstra, dosahující výšky až 9 metrů a hmotnosti několika tun. Mohou žít i tisíce let. Stejně 
jako u většiny Reptiliánů, Ciakaři údajně pokračují dodnes ve snaze o zotročení lidské rasy a mohou 
dokonce operovat ze základen hluboko v podzemí Země. Jejich děsivé fyzické vlastnosti a extrémní 
telepatické schopnosti z nich dělají impozantního nepřítele. Údajně kolonizovali mnoho planet pomocí 
násilí a infiltračních aktivit. Někteří se domnívají, že jsou zodpovědní za infiltraci vlád Země, aby 
použili její instituce proti sobě a směřovali k tomu, aby nakonec Zemi úplně ovládli. Dívají se na lidi 
jako na značně podřadnou rasu jako na otroky a jako na kořist. Drakoniánští Reptiliáni ovládají veškerou
reptiliánskou aktivitu v celém vesmíru. Jejich pokročilé dovednosti v genetice a kybernetice jim dávají 
schopnost ovládat mysl ostatních a vytvářet hybridní formy života, aby sloužily reptiliánské věci, čímž 
je nadvláda nad jinými rasami.
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Dimenze (též "hustota" - density) - frekvenční rozsah vnímání našich smyslů, čili rozsah toho, co jsme 
schopni vnímat a registrovat. "Dimenze není nic vnějšího, nemá nic společného s protorem ani s 
prostředím. Ve skutečnosti je dimenze definována kapacitním rozsahem vnímání elektromagnetického 
pole Vesmíru s využitím mozkových a do určité míry i smyslových schopností." - J. Chvátal v 
komentářích k článku ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ...
Viz také vysvětlení pojmu "dimenze" v pořadu Absolutně neuvěřitelné ze 12.10.2015 (00:20:40).

Fotonový pás - jednou za 26 000 roků je planeta Země plně prostoupena energií, takzvaného 
fotonového pásu. Tato energie obnovuje vnitřní strukturu všeho co je možno obnovit a rozloží vše co 
obnovit nelze. Zemi trvá průchod touto energií 3,5 dne. Jev je také nazýván Galaktickou vlnou. 
Fotonová energie přichází z centrálního slunce Galaxie neboli Pleromy (což je masivní černá díra 
uprostřed naší Galaxie). Fotonová energie ovlivňuje všechna tělesa ve Sluneční soustavě a při průchodu 
fotonovým pásem nastává na Slunci solární záblesk.

"Thor Han zde potvrdil, že pohyb naší sluneční soustavy do „fotonového pásu“ není něco, co ohlašuje 
fyzickou destrukci, ale naopak signalizuje zrychlení vědomí. Jedinci dostatečně emocionálně a mentálně 
připravení budou schopni surfovat na nadcházejících galaktických vlnách a projevit novou realitu – 
pověstné Království nebeské na Zemi. Ti, kteří připraveni nejsou a zareagují opačně zažijí větší stres a 
zmatek v osobním i kolektivním životě."

Gabrielova Archa - viz Archa Gabrielova

Galaktická vlna - viz Fotonový pás

GCR (Global Currency Reset) - Globální měnový reset - viz heslo GESARA níže

GESARA (Global Economic Security And Reforming Act) - Zákon o globální ekonomické bezpečnosti 
a reformách. Nejdůležitější součástí GESARY je zavedení nového finančního systému, kde světové 
měny začnou být zase kryté zlatem. Ten bod, kdy se ukončí starý babylónský otrocký systém udržovaný 
při životě pomocí zločineckých vlád, FEDu a centrálních bank, se nazývá GCR – Global Currency 
Reset. Mezi kroky, které jsou plánovány po vyhlášení zákonu GESARA patří např. hromadné odhalení 
mimozemského života na povrchu a pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Dále je v 
plánu odtajnění asi 6000 Cabalem utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. Mezi tyto patenty
patří generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další. O 
prosazení zákona GESARA usiloval (a usiluje) bývalý prezident USA Donald Trump.

Chronogarchie - interdimenzionální skrytá mocenská struktura monitorující časoprostor Země jako 
svou doménu vlivu, fungující jako tajná vláda, využívající technologie kvantové mechaniky pro cesty 
časem k provádění svých operací a mandátů. Američtí prezidenti George W. Bush, Bill Clinton, Barack 
Obama, Donald J. Trump a Joseph Robinette Biden byli předem identifikováni jako vhodní kandidáti do 
role prezidenta tajným programem předběžné identifikace pomocí nástrojů pro cestování v čase.

LOC (Lunar Operations Command) - "Lunární operační velitelství" - velitelské a koordinační centrum 
SSP se základnami na odvrácené straně Měsíce. Konají se zde důležitá setkání představitelů tajných 
kosmických programů a velitelství také slouží jako řídící letový dispečink pro lety po Sluneční soustavě 
i mimo. Nejstarší ze tří základen vychází z původní základny (LOC Alpha), kterou na Měsíci začali 
stavět Němci koncem 30. let a dokončili ji během 40. let. Půdorys základny měl tvar svastiky (hákový 
kříž). Podobně jako ve filmu Iron Sky. Později byla tato základna rozšířena o další budovy, takže dnes 
již původní tvar svastiky není na první pohled patrný. Bližší informace o historii výstavby LOC 
naleznete zde. Vzhled základny byl nastíněn i ve filmu Above Majestic.
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Meziplanetární korporátní konglomerát  (ICC) - sdružení industriálních korporací, které disponují 
nejvyspělejšími kosmickými technologiemi z programu Solar Warden. Tyto společnosti využívají své 
technologie převážně na generování zisku z těžby nerostů na planetách a měsících a obchodování s 
technologiemi ve vesmíru. Existují zde obchodní smlouvy s téměř 900 civilizacemi. ICC má více než 
100 kolonií, základen a průmyslových zařízení na Měsíci, v Hlavním pásu asteroidů, na Marsu a 
několika dalších měsících a tělesech ve Sluneční soustavě. Viz pořad Absolutně neuvěřitelné 
ze 17.9.2018 (00:50:40).

MILAB (Military Abduction) - program "vojenských únosů", které prováděla armáda SS (Spojených 
Států) za účelem zjištění, co se stalo skutečným obětem únosů do UFO nebo pro vyhledávání a nábor 
velmi talentovaných dětí s mimořádným psychickým a mentálním nadáním (psychokineze, telepatie, 
atd.). Následný výcvik těchto dětí zahrnoval jednak specializovaný trénink a pak pravidelnou aplikaci 
injekcí, které obsahovaly velmi specifické chemické látky - stimulanty (viz také seriál Stranger Things).

Mohamedova úmluva (Muhammad Accords) - smlouva mezi mimozemci a obyvateli Vnitřní Země o 
zneviditelňování svých plavidel a omezení kontaktu s lidmi na Zemi, aby nebyl rušen jejich přirozený 
vývoj. V dobách před „Mohamedovou smlouvou“ mimozemšťané a civilizace Vnitřní Země (Anšarové) 
otevřeně interagovali s lidmi. Smlouva je pojmenována podle Proroka Mohameda (570-632 n.l.), jelikož 
vznikla za časů tohoto islámského proroka. Koncem roku 2016 byla tato smlouva zrušena. Takže bude 
zřejmě narůstat počet pozorování UFO a mz kontaktů s lidmi.

Nanity (nanoboti) - mikroskopické stroje o velikosti v řádu nanometrů, které se mohou pohybovat v 
lidském těle a ovlivňovat či vylepšovat jeho funkce. Mnohé z nich mají schopnost sebereplikace, čili 
vytvoření vlastní kopie z materiálů získaných ze svého okolí (např. železa z krevních buněk). O podstatě
nanitů se zmiňuje Corey Goode ve 14. epizodě 2. série seriálu Odhalený vesmír. Mimozemské entity 
Draco (drakoniáni) bývají napadeni nanity, které do nich vložila kosmická umělá inteligence (UI) a 
může je tímto způsobem ovládat. Mluví o tom Corey Goode v jednom ze svých rozhovorů s Davidem 
Wilcockem. Spekuluje se i o možné přítomnosti nanitů v očkovacích vakcínách proti koronaviru (covid-
19).

Odtržená civilizace (Breakaway Civilization) - utajený svět, používající exotické nadčasové 
technologie, financovaný z černých rozpočtů, kde existuje odlišný pohled na Vesmír a naše místo v něm 
a odlišná verze lidské historie. Podle insidera Corey Gooda existuje až 11 odtržených civilizací - 10 
podzemních a jedna na povrchu. Vznik odtržených civilizací byl umožněn vývojem pokročilých 
technologií na základě reverzního inženýrství zřícených lodí UFO a vznikem Tajných kosmických 
programů (SSP). Jednou z hlavních odtržených civilizací je Německá odtržená civilizace, která vznikla 
již ve 30. letech 20. století a nyní vlastní základny na Měsíci a Marsu a flotilu kosmických plavidel 
(Dark Fleet).

Plné Odhalení (Full Disclosure Event) - proces, při kterém by mělo dojít k úplnému zveřejnění všech 
pravdivých informací o skutečné historii lidstva, o všech mimozemských rasách a o spolupráci 
pozemských vlád s mimozemšťany. Navíc toto odhalení zahrnuje uvolnění informací o negativních 
mimozemských skupinách (NAA), Tajných kosmických programech (SSP), o sledování a ovládání lidí a 
jejich mysli, transhumanismu, umělé inteligenci (AI), DNA a genetických manipulacích na Zemi i ve 
vesmíru. Čím více lidí bude mít přístup k těmto utajeným informacím, bez toho, aby byli zastrašováni, 
postihováni nebo likvidováni, tím více dalších lidí bude mít odvahu vystoupit se svými příběhy a pravda 
konečně vyplave na povrch. Odhalené technologie pomohou řešit veškeré energetické a existenční krize 
lidí na Zemi. Sledujte seriál Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure) na stránkách matrix-2001.cz, kde 
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vystupují bývalí účastníci Tajných kosmických programů s podrobnými informacemi o těchto 
programech a utajených technologiích.

Programovaná životní forma (PLF - Programmed Life Form) - mimozemský klon, napůl organický a 
napůl kybernetický. Má se za to, že některá nalezená těla mimozemšťanů, ze zřícených lodí, jsou jen 
naprogramované klony. Klony jsou vyrobené ze syntetických materiálů, které se po smrti klonu mají 
tendenci rozpadat. Proto není příliš snadné je laboratorně studovat. Jejich buňky prý neobsahují 
mitochondrie ani DNA. Přesto však fungují jako běžné buňky živých organismů. Podle výpovědi 
Emeryho Smitha, tyto klony po svém vytvoření vydrží při životě asi týden až jeden rok.

Solární záblesk (mikronova, Solar flash) - obří energetický výron, pulz nebo série záblesků ze Slunce, 
který by měl nastat koncem roku 2022 v době slunečního minima. Je označován také 
jako Událost (Event). Důsledkem tohoto záblesku by mělo být povznesení těch, kteří to na Zemi přežijí, 
na vyšší úroveň vědomí (Vzestup, Ascension). Půjde o ten pověstný přechod do 5. dimenze. Dojde také 
k eliminaci veškeré zlovolné kosmické umělé inteligence ve Sluneční soustavě, včetně jejích negativních
účinků na lidstvo. To by mělo prý vydržet asi dalších 1000 let. Jelikož zřejmě dojde při záblesku k 
delšímu ochromení nebo úplné likvidaci pozemské energetické sítě, je doporučováno si zajistit 
autonomní energetické zdroje, vodu a zásoby a odstěhovat se nejlépe někam do hor (dále od moře). 
Protože ve městech vznikne asi dost chaos a blízko pobřeží nebude bezpečno kvůli rychle stoupající 
hladině oceánů během prudkého odtání ledovců v polárních oblastech. Měli bychom si prý 
také detoxikovat naše těla od těžkých kovů, abychom pak nereagovali na zvýšené množství sluneční 
plazmy a nehrozilo, že naše tělo vzplane. O Slunečním záblesku mluví J. Chvátal v pořadech Absolutně 
neuvěřitelné od 13.2.2017. Viz také Fotonový pás.

Solar Warden - "Sluneční hlídka" - odnož Tajných kosmických programů (SSP) pro ochranu Sluneční 
soustavy před vetřelci z vesmíru. Od 50. let 20. stol. začala US Navy tajně spolupracovat s leteckými 
společnostmi na tvorbě kosmických plavidel. První testovací lety do vesmíru byly prováděny s 
ponorkami, které byly opatřeny pohonem na principu torzních polí (viz dokument Above Majestic). Na 
začátku 80. let tuto iniciativu podpořil prezident Ronald Reagan v rámci SDI (Strategická obranná 
iniciativa). Jedních pohonů byly prováděny s ponorkami, které se s těmito pohony vydaly do vesmíru 
(viz dokument Above Majestic). Po uvolnění informací o SSP vyšlo najevo, že zřejmě spousta 
pozorování UFO a např. černých trojúhelníkových objektů (TR-3B) byly ve skutečnosti pozemské 
letouny, využívající těchto nadčasových technologií.ím ze zakladatelů Solar Warden byl William 
Tompkins, který navrhl spoustu různých typů kosmických plavidel od malých útočných lodí po obří 
kosmické křižníky. První bitevní flotila začala operovat v roce 1984. Viz pořad Absolutně neuvěřitelné 
ze 17.9.2018 (00:46:20).

Tajné kosmické programy (SSP - Secret Space Programs) - utajené programy USA, používající 
nadčasové technologie a pohony pro pohyb ve vesmíru, založené na reverzním inženýrství zřícených 
lodí UFO a na technologiích předaných mimozemšťany armádě. Jedná se především o 
technologie antigravitačních pohonů na principu torzních (točivých) elektromagnetických polí. První 
testy torzních pohonů byly prováděny s ponorkami, které se s těmito pohony vydaly do vesmíru (viz 
dokument Above Majestic). Po uvolnění informací o SSP vyšlo najevo, že zřejmě spousta pozorování 
UFO a např. černých trojúhelníkových objektů (TR-3B) byly ve skutečnosti pozemské letouny, 
využívající těchto nadčasových technologií.
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