Pavouci a záhada UFO, jako součásti pozemského ovládání
Kdo je Alexandr Michajlovič Chatybov – vědec nebo mystifikátor?

A. M. Chatybov
Přesněji - kdo byl Alexandr Michajlovič Chatybov? Tento sovětský vědec, jehož práce je
dávána do souvislosti s lunárními vlnami, které jsou problematickým jevem, popsaným i
pozdějšími pozorovateli (zejména Crrow 777), podobně jako jeho další podivné publikované
práce. V období studené války byl něco jako sovětský Tesla, tajemný spisovatel sci-fi, hororů,
ruský mystik nebo snad něco víc? Skutečně to napsal nebo jsou Chatybovovy informace jen
nějakým typem dezinformační kampaně?
Díla Chatybova, kromě mnoha odborných článků, jsou k dispozici sporadicky, některá byla
přeložena do angličtiny a v té době považována za velmi zvláštní a nepochopitelná. Přesto
dospějeme k poznání neobvyklé záležitosti, když si dáme práci s jeho hypotézami, které
mohou být pro nás obohacením, i když se nakonec budou zdát krásné, složité a tragické jako
sci-fi, fantasy, nebo jako podivné matematické důkazy o podstatě lidské existence.
Chatybov se narodil 9. února 1945 v Čerpanovu v Novosibirském regionu západosibiřské
nížiny. Nejsou známy žádné informace o jeho rodině a škole. Chatybov pokračoval ve studiu
na Moskevské státní technické univerzitě a promoval v roce 1969. Získal tituly v
následujících oblastech:
- Matematika, zejména algebra
- Fyzika
- Chemie
- Biologie
- Lékařství
- Nebeská mechanika
V průběhu své kariéry se Chatybov stal odborníkem v oboru vrtného inženýrství. V první
části roku 1985, pracoval Chatybov pro Ropný institut v Samaře. V té době se údajně
zúčastnil stávky kvůli nějakým možným mzdovým problémům u jeho zaměstnavatele. Během
doby stávky, Chatybov používal počítače v ústavu Kujbyševněft, v oddělení zřejmě spojeném

s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu. V této etapě života, údajně objevil a dekódoval
velmi zvláštní program, který byl napojen do našeho světa. Zvláště na tomto místě
zdůrazněme, že Chatybov svůj zvláštní objev zaznamenal a vysvětlil na audiokazetách v
angličtině, které rozšiřoval na Sovětském trhu. V dubnu 1985, byl Chatybov jmenován
náměstkem ředitele soukromého institutu v Kyjevě (tento ústav pravděpodobně zkoumal
Černobylskou katastrofu a zabýval se výzkumem psychotronických zbraní), nicméně, na
konci dubna se přestěhoval do Moskvy, vzhledem k naléhavosti úkolů na rozvoji sovětské
vojenské techniky .
Podle informací, které lze nalézt, Chatybov zemřel 18. března 2012, údajně byl zavražděn,
podobně jako další ruský myslitel Nikolaj Viktorovič Levašov. Nejsme schopni v tomto
okamžiku najít důkaz, že toto tvrzení je pravdivé. Co se stalo, že nás musel opustit? Opravdu
existoval? Byl to skutečně sovětský vědec? Zabýval se výzkumem současného systému
hospodaření s půdou? Byl schopen objevit negativní mimozemský vliv na naši planetu? Jeho
jméno je spojeno s ruskými dokumenty ve vztahu k mimozemšťanům a ruské výzkumné
společnosti, jakou je „Výzkumný ústav centra preventivní strategie“. Bohužel dnes nelze
odhalit ani na Internetu všechno o tom, kdo byl, nebo co přesně vykonal.
Budeme-li se zabývat standardní mimozemskou (ET) hypotézou, pak přejdeme k vojenskoprůmyslové hypotéze, pak na tajné pozemské hypotézy, dále k vícedimenzionální hypotéze a
nakonec k orgonitové, založené na teorii zvířat a zpět, ještě nebudeme chápat jakýkoliv smysl
toho, co se děje. Nadále zjistíme, že nikdo dosud nemá ponětí o tom, co tyto hypotézy
znamenají. Vraťme se k záhadě Chatybova a jeho publikovaným pracím na toto téma, kde se
pokusil definovat UFO, jako lodě a jejich posádky z nějakého Super Systému = nadřazeného
ovládajícího systému. Zde je tedy teorie Chatybova o UFO:
UFO – základní údaje
Každý, kdo viděl nějaká videa týkající se UFO, je obvykle v úžasu, co vidí. Pozorovatelé
vidí obvykle poloprůhledný nebo průhledný objekt s neurčitými okraji, tvaru:
- Koule, které se pohybují všemi směry
(V některých případech to mohou být lasery svítící na něco v atmosféře.)
- Neobvykle tvarovaná plavidla, která obvykle zapadnou za obzor
Zpětná vazbu obdržíme, když ukážeme tyto záběry příteli nebo spolupracovníkovi, který je
často označí jako satelit, možná vesmírnou loď, letadlo, tajné vojenské letadlo nebo UFO.
jako plavidlo z vesmíru. Nikdy nedostaneme žádnou odpověď ve smyslu: je to nějaký druh
kontroly - sonda, vznášející se v atmosféře. Možná, že tato otázka souvisí s tvarem objektu.
Jak Chatibov uvádí v úvodu práce: „Cesty k řešení jsou dvě: Moderní věda versus koncepce
New World Order“, kdy UFO jsou definovány z obou pohledů takto:
Moderní věda:
UFO jsou občasné návštěvy mimozemšťanů, jejich výzkum se zabývá vším. Brzy bude jejich
tajemství odhaleno a jejich zbraně se stanou majetkem Země.
Koncepce NWO:
Všechna UFO jsou pozemského původu - jsou to zařízení ke sledování stavu životního
prostředí (jako jsou sondy).
Z vyššího hlediska, jakým je záměr nadřazeného systému, bylo třeba určit dobu začátku
civilizace a iniciovat takové programy na Zemi. Také poznamenávám, že je to záměrem
našeho vlastního nadřazeného systému, chránit jeho informace a fyzikální vlastnosti rušením
ostatních supersystémů, zcela otevřeně ve vztahu k Zemi, nikoli z mimozemského hlediska.

Podívejte se na Zemi z jiné planety nebo galaxie, zjistíme biologické struktury blížící se k
naší Sluneční soustavě a ničící dříve uvedený nadřazený systém. V podstatě to byly nechvalně
známé Pavoučí rasy, které se usadily v naší Sluneční soustavě a neumožnily žádné jiné cizí
rase zasahovat do záležitostí Země a jejího lidstva. UFO může být definováno v rámci
konstrukce mimozemských hypotéz, jako naši pavoučí páni, kteří vymysleli systém, jak
zabránit jiným mimozemšťanům ovlivňovat a zotročit lidskou rasu, k nějakému neznámému
cíli. Takhle to Charles Hoy Fort kdysi výmluvně uvedl ve svém díle "Kniha zatracenců“:
„Chtěli bychom, kdybychom mohli, vzdělávat a ohlupovat prasata, husy a všelijaký
dobytek? Bylo by moudré navázat diplomatické styky se slepicí, která nyní žije spokojeně s
pouhým pocitem úspěchu jako odškodné? Myslím, že jsme něčí majetek.“
Řekl bych, že se shoduje s Chatibovem, že jsme jen něčí majetek.
UFO - Definice a účel
Chatibov definuje UFO jako jednu ze dvou eventualit:
a) uzavřený systém pro zachování života nebo
b) sondy používané ke sledování stavu životního prostředí.
První typ UFO (typ I.) je v podstatě uzavřený systém poskytující podporu života. Pokud
nějaké nebeské těleso neumožňuje vznik živé buňky a systém podpory života, UFO je
povinno poskytnout tomuto systému tyto atributy. Takže UFO může podporovat život tím, že
poskytuje jedinečnou základní frekvenční rovnováhu (tj. generující oktet DNA) biostrukturám
a hmotě v tomto uzavřeném systému. Příklady na UFO tohoto typu v Chatibovově práci
zahrnují Měsíc a patnáct dalších satelitů v naší Sluneční soustavě.
Druhý typ UFO (typ II.) definovaný Chatibovem je UFO jako „Control System Mobile“
(Pohyblivý kontrolní systém), sloužící na Zemi ke dvěma účelům - monitoring atmosféry až
do výšky 424 kilometrů, a možnost vytvářet kulová tělesa jako sondy (orby?). Prostřednictvím pohybu přes jakousi "rouru" mohou zvětšit svoji velikost až 124- krát. UFO, která
monitorují mořské prostředí mají údajně 16 základen pod vodou.
Celkově existuje na Zemi 3.264 těchto objektů. Vyskytuje se 128 různých typů UFO. Každý
typ je navržen tak, aby řešil jednotlivé problémy systému, existují v k-strukturách (v případě,
že je UFO odebráno z k-struktury, může se stát nehoda). Řídící komplex ovládající UFO, je
ve Velkých jezerech v Severní Americe.
Jaký typ zařízení je UFO? K objasnění funkcí se Chatibov zmiňuje na jednom místě ve své
práci, že některé objekty jsou vybaveny laserovými zbraněmi, na jiném Chatibov uvádí, že
všechna UFO mají lasery. Účelem tohoto laseru je podávat zpětné informace do řídících
center, umístěných v příslušné mřížce nebo vrstvě zeminy.
Další důležité vybavení UFO je "ochranné pole", sloužící k maskování UFO. Ochranné pole
umožňuje superpozici světla (posun frekvence) a vyznačuje se tím, že spektrum barev mění a
všechny barvy mísí. Pokud to někomu z vás připomíná dílo Johna Keelyho, týkající se
přechodu UFO ze slunečního spektra na viditelné spektrum a zpět do slunečního spektra, pak
toto ochranné pole má maskovací smysl.

Elektromagnetické spektrum v celém rozsahu
K dispozici je jeden z příkladů, které Chatibov poskytuje k II. typu UFO a jejich účelu.
Tento příklad popisuje potřebu změny civilizace na naší planetě, kdy UFO II. typu mělo za
úkol zničit civilizaci v severní Africe. UFO přeměnilo ornou půdu na písek a vytvořilo
Saharu. Nebyla tam žádná půda k pěstování plodin, takže civilizace tam skončila. Z nějakého
důvodu nadřazený systém určil konec severní africké civilizace a UFO vykonalo tento příkaz.
Abychom to rychle shrnuli, UFO I. typu zajišťuje existenci biologických struktur v
podmínkách, které zatím neumožňují existenci života. UFO II. typu monitoruje atmosféru,
vodní cesty, přijímá pokyny od řídících komplexů a poskytuje zpětnou vazbu pro tyto
komplexy. V případě potřeby, mohou UFO II. typu napomáhat k rozvoji techniky a
pozdějšímu zničení civilizace na planetě.
I. typ UFO s posádkou
Kdo létá v těchto lodích? Chatybov uvádí, že přibližně 66% UFO se jeví jako mobilní
pilotovaný kontrolní systém. UFO s piloty jsou určena k provádění konkrétních úkolů na naší
planetě (jak bylo uvedeno výše). Původní piloti UFO byli lidské bytosti s pavoučím mozkem
implantovaným do lidské biologické struktury (to byli ti původní bohové?). UFOnauti pak
byli zkonstruováni do podoby lidských biologických těl s výjimkou střev, zažívacího traktu a
reprodukčního systému. Další popsaní piloti UFO představovali biologickou strukturu až 280
cm velkou, mající 8 končetin. Byla to vzhledem pavoučí rasa. Tohle tvrzení nejsem schopen
spolehlivě ověřit.

Předpokládejme do budoucna, že skutečně existují dva typy biologických pilotů - lidské
bytosti a 280 cm velcí pavouci (hmyzovci). 34% zbývajících UFO jsou řízena počítačem a
jsou součástí systému, poskytujícího zpětnou vazbu pro komplexy na celém světě. Irsko je
také zmiňováno jako sídlo těchto komplexů, pomáhajících při sledování a řízení UFO.
Umístění II. typu UFO
Jak bylo zmíněno v Chatibovově práci: „Bůh - systém hospodaření,“ UFO existují na Zemi
v hloubkách 3300 až 4400 metrů. Jsou navzájem spojeny s kontrolními komplexy na planetě
tunely o průměru 2,200 metrů, které mají přímý vztah se "strukturami čerpání energie".
Poznamenávám, že poloha těchto vodičů energie, je přímo vázána na propojení tunelů a
umožňuje proudění vody na povrchu Země. Chatybov rovněž uvádí, že jsou tam gravitační
jednotky, které řídí průtok vody.
Budeme-li předpokládat, že Měsíc je zařízení, posílající měsíční energetické vlny a
informace k Zemi, pak je problém týkající se oceánských vln vyřešen. Měsíc nevytváří příliv,
ale má vliv na propojení trub, vodičů a energie pod povrchem, a tak vytváří pohyb vody na
povrchu Země.

Obrázek s originálním popisem znázorňuje významné lokality s výskytem kruhů v Anglii.
Další zajímavá poznámka o funkci UFO, kterou stanovuje Chatibov, souvisí s kruhy v obilí.
Protože všechna UFO se nacházejí pod zemským povrchem, jsou buď pod volným prostorem
nebo pod obydlenými místy. Je-li UFO vybídnuto, aby vyletělo z podzemí, vibrace přesunou
UFO z podzemí do atmosféry, a to se projeví jako kruhy na zemském povrchu. (Pozn.
překladatele – Kruhy byly pozorovány i na sněhu, ledu a vodě.) V případě, že UFO je pod
polem pšenice nebo jiné plodiny, vytváří se v porostu piktogramy různého tvaru. Je-li UFO
pod osídlením, obrazec je také vytvořen, ale není tak zřetelný, aby mohl být vnímán obyvateli
tohoto území. Cokoliv z narušení sítě zemské energie může být způsobeno aktivací UFO.
Pokud bychom chtěli provést extrapolaci tohoto principu navenek ještě důkladněji, dostáváme

se do oblasti ley lines, poltergeistů a dalších psychických fenoménů, spojených s pojmem
"energie nulového bodu."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zdroj energie UFO - Tritium
Tritium existuje ve II. hydroakustické vrstvě naší planety. Pojďme nejprve na vědeckou
definici:
Tritium H3 - radioaktivní supertěžký vodík s hmotnostním číslem 3. Poločas rozpadu je
12,35 let. Za normálních podmínek je tritium plyn, bod tuhnutí je -252,52 st. C. V kombinaci
s kyslíkem tvoří supertěžkou vodu.
Přirozeně se vyskytující tritium je podle Wikipedie na Zemi extrémně vzácné. V naší
společnosti se tritium používá v konstrukci atomové bomby a vzhledem k testování jaderných
zbraní se dostalo do vodních toků a oceánu na Zemi a může působit jako stopový prvek na
různé pozemské organismy (ne systémy dle Chatybova, ale na biologické a environmentální
systémy).
Chatybov samozřejmě nebude vznášet námitky proti definici Wikipedie. Tritium je ve
skutečnosti:
- V omezeném množství
- Je neodmyslitelně obsaženo ve vodě na planetě Zemi (říční i mořské)
- Destilací vody za pomoci speciálních zařízení nebo generátorů s využitím vody,
můžeme Tritium vyrobit prostřednictvím procesu reverzní osmózy, kdy voda je nějakým
způsobem recyklována nebo odpařována a tritium je tak odděleno.
- Voda má specifickou hmotnost 1 g/cm3; když je tritium z vody odstraněno, má sníženou
specifickou hmotnost na 0.77 g/cm3 .
- Je nutné pro životní sílu v mozcích všech genotypů, Tritium obsažené ve vodě obnovuje
frekvence mozku.
- Uložené na satelitech v rámci nadřazeného systému, zajišťuje palivo na dlouhé vzdálenosti
při cestování vesmírem.
- V tomto případě je také zdrojem paliva pro UFO na planetě Zemi. Stejně jako u většiny
poznatků moderní vědy, je z pohledu Chatibova současné chápání významu tritia nesprávné.
Chatibov uvádí, že pravda o vlastnostech tritia v moderním akademickém světě není známa.
Pohyb UFO typu I
UFO II. typu je schopné cestovat jedním ze dvou způsobů. Pro cestování hlubokým
vesmírem, II. typ UFO potřebuje bezpečí uzavřeného systému I. typu UFO pro mezihvězdné
lety. Jakmile je I. typ UFO ukotven na příslušnou planetu, tak UFO II. typu může s využitím
gravitačních trubic použít takové tunely pro bezpečnou cestu z jednoho Supersystému k
druhému.
Jakmile je UFO umístěno do 4. vrstvy pozemského systému, je zapotřebí jiný způsob
dopravy. Konečným cílem UFO I. typu je přijat a provést požadovaný úkol, a vrátit se pod
zemský povrch. Základy pohybu jsou v podstatě následující:
- Příkaz k vzestupu na povrch je proveden z jednoho či více pozemských řídících komplexů
- UFO vytvoří kuželovitou cestu nebo pole pro cestu do atmosféry, za pomoci generovaných
vibrací určité frekvence.
- UFO poletí do atmosféry působením elektrické nebo magnetické síly

- Roury pro pohyb jsou vytvořeny od povrchu země
- UFO vyletí z roury ve tvaru světelné koule
- Při vytváření roury a vypuštění UFO je cítit zápach síry
- Tento proces trvá 12 dní, když se UFO pohybuje z podzemí do atmosféry
Tato část je velmi problematicky zpracována. Je zde spousta matematiky, oktety,
K-konstrukce, roury a dalších esoterické myšlenky, vložené do ufologické teorie Chatibova.
Přesto myslím, že na konci toho všeho, mluví Chatibov v podstatě o tom, že tato UFO lze
pochopit přes použití oktetů frekvencí, průchozí vrstvy a energetické mřížky hmoty Země.
UFO jsou objekty s nezávislou hmotností, měnící svůj tvar v atmosféře a vracející se k závislé
hmotnosti vytvářející hmotu k plnění požadovaného úkolu, a vracející se zpět k nehmotné
podobě a návratu do svého výchozího bodu. To se dotýká vztahu ke kruhům v obilí, a když
pozorně čtete Chatibovovo dílo, vysvětluje to, proč se kruhy v obilí nachází opakovaně na
stejných místech na planetě.
Nejsem si 100% jistý, tímto překladem nebo tím, zda to pochopíte, ale dává to určitý smysl
pro parametry a vstup jeho práce do kontextu s dalšími údaji.
Příklad - UFO na Měsíci a Měsíc

Skvělý příklad obou typů UFO, jejich existence a činnosti je popsán v odstavci o Měsíci,
jedné z oblíbených pasáží jeho díla. Parafrázoval bych ji, ale příklad je tak dobrý, že ho
uvádím beze změn:
Všichni tito „blázni“ jsou uvnitř Měsíce. (Myslí zřejmě mimozemšťany – pozn. překl.)
Atmosféra Měsíce je nutná pouze pro kontrolu, existence této atmosféře bez její ochrany je
nemožná. Ke kontrole povrchu a atmosféry Měsíce jsou určeny vlastní objekty (UFO). Jsou to
většinou stroje, ale některé z nich jsou i s posádkou. Maximální výška letu je menší než 2 km
od povrchu.
Tito „pěšáci“ nejsou určeni pro život na Zemi, mají komfortní podmínky pro práci i volný
čas. Všech měsíčních objektů je 242 (36 typů), 16 z nich je s posádkou. Podobná zařízení jsou
k dispozici na některých satelitech planet (třeba na Phobosu).

Závěr
Kam nás tyto informace nasměrují, pokud jde o hypotézy Chatibova ? UFO, jak je
definováno Chatibovem je paradigma, které se překvapivě dobře shoduje s některými
klíčovými body ze stávající tradice:
- Posádky UFO představují lidské bytosti
- Kulový tvar UFO je proměnlivý a září
- Barva UFO je proměnlivá (dle informací Johna Keela)
- UFO ovládají teleportaci předmětů
- Jsou nehmotné, jak uvádí Crrow777 a pozorovatelé v Houstonu
- Podvodní UFO byla popsána Ivanem T. Sandersonem
- UFO mají podzemní základny
- Ley Lines představují možnou psychickou aktivitu UFO
- Parapsychologické hypotézy jsou založeny na působení UFO
Posádky UFO jsou popisovány jako „Šedí“, nebo jakékoli jiné nehumanoidní bytosti. Ve
srovnání s prací Chatibova, neuvádí opravdu žádnou zmínku o "Šedých". Pokud bychom
chtěli spekulovat, lze nalézt údaj, že výše uvedení pavoučí piloti mohou teoreticky potřebovat
"skafandr". Chatibov výslovně uvádí, že žádný člověk nikdy neviděl pavouka vylézajícího z
UFO. Co kdyby skafandr vypadal jako „Šedivák“? Výzkumník Nigel Kerner udělal zmínku o
této koncepci skafandru ve své knize "Šedí cizinci a sklizeň duší". Je to možné řešení? Já
vím, že to co zde uvádím, jsou jen úvahy kolem toho!
Ať tak či onak, UFO jsou důležitou součástí údajného systému ovládání Země. Stejně jako u
všech teorií Chatibova, by někdo mohl argumentovat, že je to čistá science-fiction nebo
zřejmá systematická kontrola Země a jejích obyvatel. Měl snad Chatibov fantastické znalosti
o základnách na Zemi a využil UFO a funkce oktetu DNA pro jakousi "sjednocenou teorii
pole", aby měl vysvětlení pro většinu energetických jevů? Nebo je aktivace II. typu UFO v
konečném důsledku odpovědná za neobvyklá pozorování UFO a dalších nadpřirozených
jevů? Nakonec, až příště Crrow nebo Houstonští pozorovatelé nahrají video s koulí nebo
stínovou lodí, tak osobně vylučuji myšlenku, že mimozemšťané navštíví Zemi. Místo toho
velmi dobře vím, co se změnilo ve vztahu k parametrům našeho systému nebo co bylo
ovlivněno působením nadřazeného systému. Zajímalo by mne, na co přesně budou zaměřeny
jejich akce.
Prohlédněte si videa související s Arachnoidy:
https://www.youtube.com/watch?v=OLOYSuMA2Ts
https://www.youtube.com/watch?v=BvEL10Ugd4I
https://www.youtube.com/watch?v=p0Pognd8jJk
https://www.youtube.com/watch?v=OjdcqpE1G5U
Další názory na Chatybova dle Jamese Alfreda:
Jsou pavouci Chatibova a Haralda Kautz-Velly stejní?
Ignoroval jsem tajemného ruského vědce Alexandra Chatibova, kterého jsem zkoumal po
několik měsíců, především proto, že nevím, co si mám o tom myslet. Dnes jsem četl zprávu
jiného bloggera, který si říká Sagesigma, co odvedl skvělou práci, kde se snaží vysvětlit

některé z Chatibovových myšlenek.
Syntéza prací Sagesigmy a Chatibova byla docela poučná v tom smyslu, že lépe rozumím
tomu, čemu Rus věřil, ale nemám ani zdání, co si o tom myslet. Může by to být pravda, sci-fi,
nebo cokoli jiného. Sagesigma (James Alfred) a Crrow777, jsou osoby, které představili
Chatibova západnímu světu, když byli dotazováni v pořadu „Higherside Chats“ Gregem
Carlwoodem, což bylo zajímavé poslouchat. Crrow také napsal několik článků na stránky
Higherside Chats. Zmiňuji to v případě, že to doposud někdo nezná.
Můj zájem o Chatibova byl obnoven při Freemanově rozhovoru s německým chlapcem
Harald Kautz-Vellou. Mluví o chemtrails, morgelonech, černém bahně (nejznámější jsou
v pořadu Akta X, jsou to údajně skutečné věci), a zdá se, že mají pevné vědecké zázemí.
Ověřil jsem si pár dalších videí na Youtube. V jednom z nich Kautz-Vella hovoří také o
mimozemských pavoucích, kteří nějakým způsobem hostují uvnitř nás, jako morgelony nebo
tak něco. Nejsem si zcela jist. Uvedl také, že mají jedno oko a odkazoval se na archonty.
Nevěděl jsem, že ti měli jedno oko. Chitauri mají třetí oko, ale to jsem odbočil. Zde je
umělcovo ztvárnění pavouka. Červená tečka na čele v detailu je myslím to jedno oko.

Podívejte se tvar keltského kříže:

Upřímně řečeno, nejsem si jistý, co si o tom myslí Harald Kautz-Vella. Co říká, je opravdu
zajímavé, ale netuším, jestli jsou to pouze jeho názory, které chce prokázat. Používá hodně

komplikované myšlenky, takže obyčejní lidé jako já, tomu opravdu nerozumí. Může to
obecně znamenat dvě věci: buď opravdu ví, o čem mluví, nebo říká jen nesmysly, které dobře
zní, aby si lidé mysleli, že on je na to nějaký expert. Opravdu nemůžu říci, jaký to je případ.
Například se odkazuje na skalární vlny, jako kdyby věděl, o čem mluví, ale laik jako já neví,
co ta věc je a jak to funguje, dokonce si myslí, že o tom slýchává po celá léta. Dělá si také
některé zajímavé nároky, ale rád bych věděl, co je zdrojem jeho informací, jak například tvrdí
o válce o Falklandy, že to byl spor kvůli černému bahnu.
Jsou snad pravdivé nebo ne, Kautz-Vellova sdělení o mimozemských pavoucích a některých
dalších věcech o řídicím systému, o jakém uvažuje Chatibov? Pokud ve skutečnosti dospěl
Kautz-Vella k podobným závěrům ze svého nezávislého výzkumu, pak by to snad
potvrzovalo Chatibovův výzkum. Nebo možná právě čtete jen jakési informace na internetu a
snažíte se, aby to znělo jako inteligentní možnost. Možná jsem trochu paranoidní, ale vidím
tyto věci stále stejně, jako předtím.
Opravdu doufám, že Kautz-Vella ví, o čem mluví, protože kdyby měl pravdu, jeho výzkum
by mohl být průkopnický, protože se jeví jako slušný člověk. Takže doporučuji zájemcům o
Chatibova se důkladně podívat na jeho práce. Viz odkazy:
Sagesigma’s blog: http://sagesigma.blogspot.fi/
Crrow & James Alfred | Dissecting Hadibov, The Role Of UFOs, & The Full Spectrum
Control Grid: http://thehighersidechats.com/crrow-james-alfred-dissecting-hadibov/
Chemtrails, Morgellons, and Black Goo | Harald & Cara:
https://www.youtube.com/watch?v=Dogt7BsWYZE
Alien Spiders! Black Goo, Chemtrails, Morgellons, Excellent Must See!!!:
https://www.youtube.com/watch?v=bMCll7dulqk
Jiná kresba vzhledu Arachnoida (hmyzovec)

Podle informací z internetu zpracoval Jan Pavlík, 22. 3. 2016, podrobnější informace
naleznete v uvedených odkazech.

