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NEJVYŠŠÍ TAJEMSTVÍ – BRATISLAVA JARO 2006 
MOTTO: „HORIZONT UDÁLOSTÍ – MISE  ATLANTIDY  A  ROK 2012“. 

 

08.-09. APRIL 2006, Modra – Harmonia (BRATISLAVA) 
 

 

 

Přednáší: Jaroslav CHVÁTALPřednáší: Jaroslav CHVÁTALPřednáší: Jaroslav CHVÁTALPřednáší: Jaroslav CHVÁTAL 
(Česká republika) 

 
Jaroslav Chvátal pro příznivce ve Slovenské republice Jaroslav Chvátal pro příznivce ve Slovenské republice Jaroslav Chvátal pro příznivce ve Slovenské republice Jaroslav Chvátal pro příznivce ve Slovenské republice pod titulem „Nejvyšší pod titulem „Nejvyšší pod titulem „Nejvyšší pod titulem „Nejvyšší 

Tajemství“ připravil nejexplozivnější seriál workshopů pTajemství“ připravil nejexplozivnější seriál workshopů pTajemství“ připravil nejexplozivnější seriál workshopů pTajemství“ připravil nejexplozivnější seriál workshopů pooooslední doby. slední doby. slední doby. slední doby.     
    
Svým osobitým tSvým osobitým tSvým osobitým tSvým osobitým taaaalk lk lk lk –––– show  v show  v show  v show  v    již šesté části seriálu vás seznámí s novými a zcela unikátními již šesté části seriálu vás seznámí s novými a zcela unikátními již šesté části seriálu vás seznámí s novými a zcela unikátními již šesté části seriálu vás seznámí s novými a zcela unikátními 

skutečnostmi. Tentokrát na téma „Horizont Událostí: Mise Atlantidy a skutečnostmi. Tentokrát na téma „Horizont Událostí: Mise Atlantidy a skutečnostmi. Tentokrát na téma „Horizont Událostí: Mise Atlantidy a skutečnostmi. Tentokrát na téma „Horizont Událostí: Mise Atlantidy a rok 2012“.  Účastníci tohrok 2012“.  Účastníci tohrok 2012“.  Účastníci tohrok 2012“.  Účastníci toho-o-o-o-
to workshopu budou mít možnost sledovat strhující příběh faktografických skutečností, které tvto workshopu budou mít možnost sledovat strhující příběh faktografických skutečností, které tvto workshopu budou mít možnost sledovat strhující příběh faktografických skutečností, které tvto workshopu budou mít možnost sledovat strhující příběh faktografických skutečností, které tvo-o-o-o-
ří ohromující mozaiku poznání, které se skrývá za současnými světovými událostmi. Které se ří ohromující mozaiku poznání, které se skrývá za současnými světovými událostmi. Které se ří ohromující mozaiku poznání, které se skrývá za současnými světovými událostmi. Které se ří ohromující mozaiku poznání, které se skrývá za současnými světovými událostmi. Které se 
týká blízké budoucnosti a odkazů pravěkých mtýká blízké budoucnosti a odkazů pravěkých mtýká blízké budoucnosti a odkazů pravěkých mtýká blízké budoucnosti a odkazů pravěkých mystérií, jež byla do současné doby zapečetěna před ystérií, jež byla do současné doby zapečetěna před ystérií, jež byla do současné doby zapečetěna před ystérií, jež byla do současné doby zapečetěna před 
lidským vědomím.  Ve zcela ojedinělé prezentaci bude účastníkům tohoto workshopu názorně lidským vědomím.  Ve zcela ojedinělé prezentaci bude účastníkům tohoto workshopu názorně lidským vědomím.  Ve zcela ojedinělé prezentaci bude účastníkům tohoto workshopu názorně lidským vědomím.  Ve zcela ojedinělé prezentaci bude účastníkům tohoto workshopu názorně 
odhaleno poselství jednotlivých Věků odhaleno poselství jednotlivých Věků odhaleno poselství jednotlivých Věků odhaleno poselství jednotlivých Věků –––– vývojových cyklů civilizací této planety s vývojových cyklů civilizací této planety s vývojových cyklů civilizací této planety s vývojových cyklů civilizací této planety s    gradací gradací gradací gradací 
vvvv    mysteriózním poselství Amysteriózním poselství Amysteriózním poselství Amysteriózním poselství Atlantidy ve spojení se sérií tajemných objevů Třetí Říše vtlantidy ve spojení se sérií tajemných objevů Třetí Říše vtlantidy ve spojení se sérií tajemných objevů Třetí Říše vtlantidy ve spojení se sérií tajemných objevů Třetí Říše v    oblasti Anoblasti Anoblasti Anoblasti Ant-t-t-t-
arktidy, osudovou rolí Spojených Států Amerických varktidy, osudovou rolí Spojených Států Amerických varktidy, osudovou rolí Spojených Států Amerických varktidy, osudovou rolí Spojených Států Amerických v    dnešní době, objevem tajemného objektu dnešní době, objevem tajemného objektu dnešní době, objevem tajemného objektu dnešní době, objevem tajemného objektu 
pod ledovým příkrovem jezera Vostok vpod ledovým příkrovem jezera Vostok vpod ledovým příkrovem jezera Vostok vpod ledovým příkrovem jezera Vostok v    Antarktidě vAntarktidě vAntarktidě vAntarktidě v    roce 2002 včetně událostí spojených sroce 2002 včetně událostí spojených sroce 2002 včetně událostí spojených sroce 2002 včetně událostí spojených s    tzv. tzv. tzv. tzv. 
TTTTunguzskou katastrofou. Pochopíme poselství starých Mayů a příčiny klimatických změn planety unguzskou katastrofou. Pochopíme poselství starých Mayů a příčiny klimatických změn planety unguzskou katastrofou. Pochopíme poselství starých Mayů a příčiny klimatických změn planety unguzskou katastrofou. Pochopíme poselství starých Mayů a příčiny klimatických změn planety 
Země vZemě vZemě vZemě v    důsledku finálního scénáře roku 2012.  Neuvěřitelné panoráma skrytých souvislostí jež důsledku finálního scénáře roku 2012.  Neuvěřitelné panoráma skrytých souvislostí jež důsledku finálního scénáře roku 2012.  Neuvěřitelné panoráma skrytých souvislostí jež důsledku finálního scénáře roku 2012.  Neuvěřitelné panoráma skrytých souvislostí jež 
odhalují pravou tvář „Pandořiny skřínky“.  Prezentace nejnovějších poznodhalují pravou tvář „Pandořiny skřínky“.  Prezentace nejnovějších poznodhalují pravou tvář „Pandořiny skřínky“.  Prezentace nejnovějších poznodhalují pravou tvář „Pandořiny skřínky“.  Prezentace nejnovějších poznatků na poli průkopnické atků na poli průkopnické atků na poli průkopnické atků na poli průkopnické 
týmové práce badatelů ztýmové práce badatelů ztýmové práce badatelů ztýmové práce badatelů z    celého světa !!! celého světa !!! celého světa !!! celého světa !!!     
    

Cena dvoudenního workshopu Cena dvoudenního workshopu Cena dvoudenního workshopu Cena dvoudenního workshopu (bez ubytování a stravy): : : : 1000,1000,1000,1000,----SkSkSkSk    
 

PROGRAMOVÁ STRUKTURA: 
 

SOBOTA 
 

9.30 – 9.45 hodin: 
PREZENTACE A ZAHÁJENÍ WORKSHOPU 
 
9.45 – 11.00 hodin: 
PŘÍPAD TUNGUZSKÉ KATASTROFY (Prezentace 
odtajněného unikátního materiálu Akademie Bezpeč-
nosti Ruska týkající pravěkého obranného systému 
Země) 
 
11.00 – 11.15. hodin: PŘESTÁVKA 
 
11.15 – 13.00 hodin: ODKAZ ATLANTIDY  (Uni-
kátní analýza země Atlantis a její civilizace na podkla-
dě tajných materiálů zpravodajských služeb. Velmi 
komplexní soubor informací zahrnující nejnovější obje-
vy.) 

 
13.00 – 14.15 hodin: VELKÁ PŘESTÁVKA – 

OBĚD 
 
14.15. – 16.00 hodin:  SATELITNÍ OBJEV CIZÍ 
TECHNOLOGIE V ANTARKTIDĚ  - ANALÝZA UDÁ-
LOSTI (V roce 2002 se Cosi „uvedlo do aktivity pod 
jezerem Vostok v Antarktidě. To Cosi velmi vzrušilo 
všechny mocnosti světa. Unikátní odtajněný materiál). 
 
16.00 -  16.15 hodin: PŘESTÁVKA 
 
16.15. – 18.00 hodin: O ČEM SE NESMÍ MLUVIT 
ANEB OBJEVY TŘETÍ ŘÍŠE V ANTARKTI-
DĚ(Skončila v roce 1945 skutečně II. světová válka – 
oficiálně ano. Ale???) 
 
18.00 – 19.15 hodin: PŘESTÁVKA – VEČEŘE 
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19.15 – 21.00 hodin: CHANELLING S TOMEM 
(Zcela ojedinělý chanellingový kontakt s Koncilem 

Devíti– TOMEM, poselství pro účastníky workshopu a 
možnost kladení otázek) 
 
 

NEDĚLENEDĚLENEDĚLENEDĚLE    
    

09.00 – 11.00 hodin: ENERGETICKÁ SÍŤ PLA-
NETY ZEMĚ A ROK 2012 (Prezentace sítě důležitých 
energetických center planety Země a jejích funkce 
v souvislosti s rokem 2012) 
 
11.00 – 11.15 hodin: PŘESTÁVKA 
 
11.15 – 12.00 hodin: Eroll WEIDNER (Medailon o 
člověku, který se stal otcem moderního pojetí alchymie. 
Objevitel skrytých atlantských mystérií) 
 
12.00 – 13.15 hodin: PŘESTÁVKA – OBĚD 
 
13.15 – 15.00 hodin:    HORIZONT UDÁLOSTÍ – NÁ-
VRAT K PRAMENŮM  I. část.  (První část ojedinělé 
praktické iniciace do skutečností, které unikátním 

způsobem propojují pravěká mystéria s tajemstvím 
Atlantis, Třetí Říší, Enigmatickou záhadou Atlantidy, 
rokem 2012 a podivnými jevy na planetě Zemi 
v současné době.) 
 
15.00 – 15.30 hodin: DISKUZE ÚČASTNÍKŮ 
K TÉMATU WORKSHOPU 
 
15.30 – 15.45 hodin: PŘESTÁVKA 
 
15.45 – 16.45 hodin: HORIZONT UDÁLOSTÍ – 
ODKAZ JEDNOROŽCE II. část (Druhá část fascinují-
cího odhalení, které finálním způsobem odkrývá jedno 
z největších tajemství lidské civilizace)  
 
16.45–17.00 hodin: ZÁVĚR JARNÍ ČÁSTI 
III.ROČNÍKU SERIÁLŮ WORSKHOPŮ „NEJVYŠŠÍ 
TAJEMSTVÍ“ 

    
 

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍHOPREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍHOPREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍHOPREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍHO    
 

Jaroslav Chvátal, nar. 1967Jaroslav Chvátal, nar. 1967Jaroslav Chvátal, nar. 1967Jaroslav Chvátal, nar. 1967. Lektor kurzů a workshopů s duchovní tématikou, filozof, publicista a 
provozovatel nezávislého internetovéhonezávislého internetovéhonezávislého internetovéhonezávislého internetového deníku www.matrixdeníku www.matrixdeníku www.matrixdeníku www.matrix----2001c2001c2001c2001czzzz. V letech 1990-93 žák předního ev-
ropského energoterapeuta Andrzeje Lewandovskéhoenergoterapeuta Andrzeje Lewandovskéhoenergoterapeuta Andrzeje Lewandovskéhoenergoterapeuta Andrzeje Lewandovského. Korespondent společnosti Lucis TrustLucis TrustLucis TrustLucis Trust se sídlem 
v Londýně, kterou byl posléze autorizován do projektu esoterní duchovní školy „Akademie Planetárního „Akademie Planetárního „Akademie Planetárního „Akademie Planetárního 
Vědomí Sedmi Paprsků“, Vědomí Sedmi Paprsků“, Vědomí Sedmi Paprsků“, Vědomí Sedmi Paprsků“, kterou od roku 1998 řídí v České republice a od roku 2002 i ve Slovenské re-
publice. Od roku 2001 korespondenční člen prestižní badatelské duchovní skupiny „Leading Research „Leading Research „Leading Research „Leading Research 
Group“ Group“ Group“ Group“ se sídlem v Yelmu, USA. Korespondenční člen světově uznávané „The Academy for„The Academy for„The Academy for„The Academy for Future  Future  Future  Future 
Science“ se sídlem vScience“ se sídlem vScience“ se sídlem vScience“ se sídlem v    Los Geitos vLos Geitos vLos Geitos vLos Geitos v    Kalifornii, USAKalifornii, USAKalifornii, USAKalifornii, USA. Je v neustálem kontaktu s předními světovými osob-
nostmi různorodých duchovních disciplín (David ICKE, Allan deWalton, Lysa Royal, dr. James Hurtak, 
Richard Hoagland a další). V roce 2001 zakládá prestižní duchovní projekt „Modré Světlo“ (Blue Light)„Modré Světlo“ (Blue Light)„Modré Světlo“ (Blue Light)„Modré Světlo“ (Blue Light) 
které se soustřeďuje na poznání skutečné Pravdy o světě ve kterém žijeme. Dlouhodobě se zaměřuje na 
vlastní výzkum využití hyperprostorové složky Vědomí a duchovní archetypální rezonance životní síly 
což ve finále položilo základ „A.S.H.A. techniky. Od roku 2005 je zakladatelem esoterické školy Keylon . Od roku 2005 je zakladatelem esoterické školy Keylon . Od roku 2005 je zakladatelem esoterické školy Keylon . Od roku 2005 je zakladatelem esoterické školy Keylon 
Aramathena vAramathena vAramathena vAramathena v    České a Slovenské republice.České a Slovenské republice.České a Slovenské republice.České a Slovenské republice. V současné době působí prostřednictvím přednášek a kurzů 
i v zahraničí. 
 
 

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮAKREDITACE ÚČASTNÍKŮAKREDITACE ÚČASTNÍKŮAKREDITACE ÚČASTNÍKŮ    
 

Vzhledem k tomu, že je očekáván tradičně velký zájem ze strany poslu-
chačů, žádáme všechny, kteří se chtějí osobně zúčastnit tohoto workshopu 
aby si v dostatečném předstihu zajistili  svou akreditaci ! 

 
Kontakt pro akreditaci vKontakt pro akreditaci vKontakt pro akreditaci vKontakt pro akreditaci v    ČRČRČRČR::::                                        KontKontKontKontakt pro akreditaci vakt pro akreditaci vakt pro akreditaci vakt pro akreditaci v    SRSRSRSR:                                                         
„Studio Esoterních Věd“,                                                  Elena MAŽGÚTOVÁ 
ul. Srbská 29 ul. Švermova 5/7 
PSČ:700 30, Ostrava - Vyškovice              PSČ:038 61, Vrútky 
tel.00420-603 936 106,                                                      tel.00421/908277626 
e-mail: chvatal@matrix-2001.cz                                       e-mail: mazgutova@pobox....sk 
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PÍSEMNÁ AKREDITACE POSLUCHAČE 
„NEJVYŠŠÍ TAJEMSTVÍ“ 08.-09.04.  2006, Modra – Harmonia (Bratislava) 

 

 

 

    
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………… 

 

Adresa bydliště:  ………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon kontakt:  ………………………………… mobil: ………………………………. 

 
Registr.zálohový poplatek ve výši 500,-Kč zaplacen: ano – ne (zakroužkujte) 

 

       Souhlasím sSouhlasím sSouhlasím sSouhlasím s    organizačními a finanorganizačními a finanorganizačními a finanorganizačními a finančními podmínkami prezentovaného workshopu.čními podmínkami prezentovaného workshopu.čními podmínkami prezentovaného workshopu.čními podmínkami prezentovaného workshopu.    
    

       V       V       V       V    ČR vyplněnou přihlášku zašlete na adresu „ČR vyplněnou přihlášku zašlete na adresu „ČR vyplněnou přihlášku zašlete na adresu „ČR vyplněnou přihlášku zašlete na adresu „Studio Esoterních Věd, ul.Srbská 29, Ostrava - 
Vyškovice, PSČ: 700 30, na Slovensku pak na adresu: , na Slovensku pak na adresu: , na Slovensku pak na adresu: , na Slovensku pak na adresu: Elena Mažgútová, ul. Švermova 5/7, Vrút-

ky PSČ:038 61. Dále zál. Dále zál. Dále zál. Dále zálohuohuohuohu----registrační poplatek ve výši 500,registrační poplatek ve výši 500,registrační poplatek ve výši 500,registrační poplatek ve výši 500,----Kč zašlete na Kč zašlete na Kč zašlete na Kč zašlete na číslo účtu 
180624020/0300,var.symbol:rodné rodné č. studenta, konstantní symbol:0308(platí pro Českou ,var.symbol:rodné rodné č. studenta, konstantní symbol:0308(platí pro Českou ,var.symbol:rodné rodné č. studenta, konstantní symbol:0308(platí pro Českou ,var.symbol:rodné rodné č. studenta, konstantní symbol:0308(platí pro Českou 

republiku). Na Slovensku zasílejte zálohu na adresu republiku). Na Slovensku zasílejte zálohu na adresu republiku). Na Slovensku zasílejte zálohu na adresu republiku). Na Slovensku zasílejte zálohu na adresu pí. Eleny Mažgútové. . . .     
 
       V případě zaplacení zálohy kopii dokladu přiložte k vyplněné přihlášce a originál dokladu 
vezměte sebou na akci. 
 
UPOZORNĚNÍ: Akce „Nejvyšší Tajemství“ probíhá vUPOZORNĚNÍ: Akce „Nejvyšší Tajemství“ probíhá vUPOZORNĚNÍ: Akce „Nejvyšší Tajemství“ probíhá vUPOZORNĚNÍ: Akce „Nejvyšší Tajemství“ probíhá v    budově „Střediska environmentální vbudově „Střediska environmentální vbudově „Střediska environmentální vbudově „Střediska environmentální vý-ý-ý-ý-
chovy Slovenské agentury životního prostředí Modra chovy Slovenské agentury životního prostředí Modra chovy Slovenské agentury životního prostředí Modra chovy Slovenské agentury životního prostředí Modra –––– Harmonia, kde je možnost  Harmonia, kde je možnost  Harmonia, kde je možnost  Harmonia, kde je možnost ubytování a ubytování a ubytování a ubytování a 
stravy stravy stravy stravy –––– bližší informace na tel.00421/603 936 106 a nebo 00421/908277626. bližší informace na tel.00421/603 936 106 a nebo 00421/908277626. bližší informace na tel.00421/603 936 106 a nebo 00421/908277626. bližší informace na tel.00421/603 936 106 a nebo 00421/908277626.    

 
 
Datum: …………………………………          Podpis:………………………………………….. 


