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Vítám vás v novém tý dnu. Minulý  tý den mi to ně jak nedalo a ve středu jsem aktualizoval stránky z toho dů vodu, že se objevily 
zajímavé články o údajném potopeném městě  u pobřeží Kuby, najdete je  >>zde>>. Stejně  tak jsem aktualizoval i stránku o 
NIBIRU .

Možná si pamatujete že jsem vás v "tý dnu" 10.3. upozorňoval na článek zpochybňující útok 11.9.2001 na Pentagon. K tématu 
jsem se ještě  vrátil v "tý dnu" 24.3., kde článek převzatý  z Britský ch listů  dokonale zpochybňuje celé pozadí a pravdivost 
údajů  z 11.9. 
Ale to že se aspoň střípky pochybností nevyhnuly ani "mainstreamu" je vcelku překvapením i pro mne. Díky tomu si mů žete 
přečíst následující článek v Mladé frontě  - http://zpravy.idnes.cz/zahranicni.asp?r=zahranicni&c=A020403_222210_zahranic , 
která se projevila jako "jediný  statečný ". 

LIMA 19. března 2002 - V jižním Peru bylo objeveno další město Inků . Starobylé sídlo, kde Inkové našli útočiště  po vítězství španě lský ch dobyvatelů , leží na svazích 
Andského pohoří. Podle badatelů  jde o nejvě tší nález od roku 1964, kdy bylo nalezeno město Vilcabamba.

Město zahrnuje více než 100 staveb včetně  pyramidy, obřadní plošiny a osmikilometrového zavlažovacího kanálu. 

Podle odborníků  jde o nejvě tší incké město nalezené od roku 1964. Tehdy bylo objeveno město Vilcabamba, považované za poslední útočiště  incký ch vládců  
poražený ch Španě ly. Nově  odhalené sídlo leží asi 470 kilometrů  jihový chodně  od Limy a 39 kilometrů  jihozápadně  od Machu Picchu, neznámě jších incký ch ruin a 
hlavního turistického lákadla. 

"Místo se ukázalo mnohem rozsáhlejší, než jsme očekávali," řekl peruánský  archeolog Alfredo Valencia, který  se účastní vykopávek. "Rozkládá se na šesti 
kilometrech čtverečný ch a leží ve vý šce asi 3300 metrů  ve velmi strmém terénu. Jeho přirozená krása je ohromující. 

Frost se domnívá, že Inkové, kteří uctívali zasněžené vrcholky hor, se tam usadili pro nádherný  vý hled na okolní krajinu. Obyvatelé města údajně  také těžili stříbro v 
nedalekém dole. Expedice na místě  nalezla keramiku, kamenné nástroje a lidské pozů statky. 

Do odlehlé horské oblasti podle Frosta našlo cestu jen málo Španě lů , pokud vů bec ně jací. "Toto místo mů že nést stopy incké civilizace bez evropského vlivu od 
prvopočátků  až po samý  konec," soudí. 

Inkové vládli v Peru asi od roku 1430 do příchodu Španě lů  v roce 1532. Stavě li kamenná města a silnice a mě li dobře organizovanou společnost a armádu. Jejich velká 
říše, která se kdysi rozkládala ode dnešní Kolumbie až po centrální Chile, se zhroutila po vpádu španě lský ch dobyvatelů .

SUSIAO (Č ína) 5.dubna (Č TK/AP) - Pro Jü Wej-čchünovou znamenalo manželství osm let předlouhý ch dní na rodinném lánu pšenice a nocí vaření a uklízení. Její 
manžel, často bez zaměstnání, si na ni neustále stěžoval, že se málo činí, píše agentura AP.

Zvrat nastal v říjnu, kdy Jü zjistila, že aniž by jí cokoliv řekl, vypů jčil si částku rovnající se třem ročním platů m. Napadl ji jediný  způ sob, jak na to reagovat - vypila 
smrtelně  jedovatý  pesticid.

8.4. 
Dnes je pá tý den slavnosti Magna Mater, neboli Cybele, velké matky. 

9.4.
Dnes je š estý den slavnosti Magna Mater, neboli Cybele, velké matky.

10.4.
Dnes je finá lní den oslav Megalesia - Magna Mater - slavil v Ř ímě  posvá tnými koň skými dostihy.

11.4.
Ostara - též nazývaný Jarní rovnodennost (angl. Spring Equinox nebo Vernal Equinox), oslavuje příchod jara. V novodobé 
křesťanské tradici jsou mu nejblíže Velikonoce (angl. Easter). Svá tek Ostara označuje dobu, kdy noc a den jsou stejně  dlouhé a 
vyrovnané ve chvíli, kdy Slunce na své severní drá ze překročí rovník. V onen den je oslavová na Ostara, severská  bohyně  plodnosti 
se svým symbolem vejcem a posvá tným zvířetem krá líkem. Touto dobou již sníh začíná  tá t, dny se oteplují, a v polích se objevuje 
nový život. Ovce rodí svá  jehň ata a raš í první lístky a kvě tiny. Je to období radosti, tance a oslav. Zima odeš la, přežili jsme 
nevlídnost tmavých dnů. Začíná  nový život. Je čas osít naš e kvě tinové, bylinné, zeleninové a duchovní zahrá dky. Jaké sny zasadíte, 
aby je země  zú rodnila? (text Agrimonrix) 

12.4.
Cerealia - dnes je první den římské slavnosti bohyně  Ceres, bohyně  obilí, rostlin, lá sky k matce. 

13.4.
Dnes je jarní slavnost bohyně  Libertas, římskě  bohyně  svobody.

14.4.
Končí keltský mě síc Fearn. 



"Byla jsem zoufalá. Vezmu si život, pomyslela jsem si. Uvid íme, co si pak počne," vysvě tluje svů j zoufalý  čin 34letá Jü, která přežila jen díky vesnickému lékaři, který  
jí včas vypláchl žaludek.

Č ína má jednu z nejvyšších sebevražedností na svě tě ; ročně  si tu vezme život na 290.000 osob. A v kontrastu s ostatn ím svě tem tvoří více než polovinu obě tí ženy, 
především ve venkovský ch oblastech.

Č ínské venkovanky si dobrovolně  berou život v mnohem vyšší míře než kterákoliv jiná skupina na svě tě . Podle dosud nejkompletně jší studie, uveřejněné počátkem 
března v britském odborném časopise The Lancet, spáchá v Č íně  každoročně  sebevraždu zhruba 157.000 žen. Studie, která vychází z vládních statistik zachycujících 
léta 1995 až 1999, dospě la k závěru, že sebevražda je hlavní příčinou úmrtí Č íňanů  do věku 35 let.

Oficiální míra sebevražednosti v Č íně  - 21 úmrtí na 100.000 obyvatel ročně  - předstihuje sebevražednost v Japonsku (18,8 na 100.000 obyvatel) a je t éměř dvojnásobně  
vyšší než v USA. Podle Svě tové zdravotnické organizace (WHO) zaznamenává vů bec nejvyšší sebevražednost na svě tě  Litva se 41,9 případu na 100.000 obyvatel.

Nicméně  míra sebevražednosti mezi čínský mi venkovankami ve věku do 40 let je 67 na 100.000, konstatuje v ědec šanghajské lékařské univerzity Ť i Ť ien-lin. Ty podle 
jeho slov s trojnásobně  vě tší pravděpodobností dobrovolně  skoncují se životem než muži téhož věku.

Jedním z možný ch dů vodů  jsou pesticidy.

Ženy žijící na čínský ch hospodářstvích mají volný  přístup k smrtícím jedů m. A na rozdíl od Jü vě tšina těch, které se pokusí spáchat sebevraždu jejich pozřením, žije 
příliš daleko od lékařské pomoci, než aby mohly bý t zachráněny.

Dalším možný m faktorem je v Č íně  hluboce zakořeněné přesvědčení, že ženy jsou méně  hodnotné bytosti než muži. S venkovankami je stále ještě  nakládáno jako s 
vlastnictvím jejich otců  a manželů . Domluvené sňatky jsou i nadále v mnoha oblastech běžné, stejně  jako únosy žen a jejich prodej do manželství. Rozsáhle rozšířené 
jsou také interrupce plodů  ženského pohlaví.

Vydavatelka státního listu Č ínské ženy Sung Liaová psala podle vlastních slov v uplynulý ch pě ti letech o desítkách sebevražedný ch pokusů . Nejmladší sebevražedkyní 
byla 15letá dívka z provincie Chu-pej, která vypila pesticid poté, co jí otec nutil, aby přestala chodit do školy a začal ji bít. Když otec provdal její sestru za mnohem 
staršího muže, musela dívka pomáhat matce s veškerý mi zemědě lský mi i domácími pracemi. Nemohla snést pomyšlení, že ji čeká stejný  život, jako její matku a sestru. 
Sáhla proto po jedu, otci se ale podařilo včas přivolat lékařskou pomoc.

"Svěřila se mi, že je už dávno unavená životem," říká Sung Liaová. "Život podle ní nemá smysl. Nevěřila jsem vlastním uším, že něco takového mů že říci 15letá 
dívka."

Č ínské ministerstvo zdravotnictví má v plánu bojovat proti sebevraždám omezením přístupu k pesticidů m, sdě lil jeho pracovník, který  si přál zů stat anonymní. To by 
podle ně j mě lo pomoci snížit počet sebevražd o polovinu.

Podle odborníků  však potřebují venkovské ženy jinou pomoc, především poradenství.

Když Šanghaj založila v roce 1990 horkou linku pro potenciální sebevrahy, polovinu z 35.000 volajících v počátečních sedmi letech tvořily venkovanky, z nichž mnohé 
telefonovaly z velké dálky.

 

 A jak tento tý den ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 10.4.2002 . 



Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští tý den ?

l Slunce
stojí ve znamení Skopce. Planeta je zde povýš ena, dodá vá  lidem vitalitu, životní energii a aktivitu. Srdce 
(Slunce) zde vlá dne hlavě  a lidé jsou v tomto období emociá lně jš í a méně  pragmatičtí.
Konjunkce Slunce s Merkurem, zlepš uje schopnost inteligentního uvažová ní.
Trigon Slunce - Pluto, sjednocuje vůli a sexualitu a zá roveň  je aspektem poně kud radiká lním, svá dí ke 
vzpourá m, lidi ponouká  ke změ ná m a prohlubuje tvůrčí schopnosti. Bude působit do pá tku. 

l Lilith
- Černá  Luna, která  ovlivň uje pudovou sexualitu, se nachá zí ve znamení Ryb. V tomto znamení lidské 
pudy tryskají z nevě domí, sexuá lní život není vnímá n na vě domé ú rovni. U ně koho to může znamenat 
utajová ní smyslnosti u jiných zvýš ený sklon k nevě rá m.  

l Merkur
stojí ve znamení Skopce. V tomto znamení se inteligence dere do popředí mnohem živě ji než v jiných 
znameních. Dá vejte si ovš em pozor na sarkasmy a příliš  obš írné diskuse. Planeta bude přá t spisovatelům 
humoristické prózy a grafikům.
Od čtvrtka pak sextil Merkuru a Uranu bude přá t vš em kdo se zabývají reklamou, či jiným působením na 
veřejnost. Aspekt sice zlepš uje chá pavost, ale na druhou stranu zhorš uje soustředě ní. Přeje i objevům v 
kosmu. 

l Venuše
stojí ve znamení Býka. Planeta je v tomto znamení dobře umístě na. Je zá rukou stá lých citů a smlouvy 
uzavřené v tomto období rovně ž budou stabilní. Přeje vš em které živí umě ní. Lá sky a city založené v 
tomto období mají předpoklad dlouhodobého trvá ní.
Díky stabilnímu postavení Venuš e v domicilu nebude kvadratura Venuš e s Neptunem příliš  výrazná  a 
š kodlivá , ale dá vejte si pozor na protichůdné sny a snahy a nesnažte utíkat v lá sce před realitou. Pozor na 
zá ně ty krku a průduš ek. 

l Mars
stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poš kozena. Snižuje citlivost a soucítě ní s 
druhými. Lidé mají pod jeho vlivem tendence klá st příliš  silný důraz na materialismus a vě novat svojí 
energii předevš ím honbě  za peně zi. 
Díky poš kození kvadraturou s Uranem mohou ná s i okolí často ovlá dnout ná silné tendence v chová ní, 
sklony k roztržká m, há dká m, výstřednostem a nervovým kolapsům.  

l Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dá vá  ú spě ch dlouhodobým 
plá nům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protože umožň uje propojení 
materiá lního a duchovního svě ta do harmonického celku.  

l Saturn
stojí v Blížencích. Přeje přesnosti, přemýš livosti a opatrnosti. Je možné že po dobu kdy se bude planeta 
pohybovat v tomto znamení lze očeká vat možnost ně jakého významného objevu z oblasti fyziky, či 
matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem přeje magii a okultismu a pomá há  prosazová ní nových neotřelých myš lenek. 

l Uran
ve Vodná ři je v domicilu a tudíž dobře umístě n. Podporuje prospě š né změ ny a je nakloně n bojům za 
morá lní cíle. 

l Neptun
ve znamení Vodná ře přeje ideá lům a idealistům. 

l Pluto
stá le ve znamení Střelce. V tomto znamení  pomá há  bojům za nový ideá l, podporuje nové filosofické 
smě ry, či novou mystiku. 

Pokud č tete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tř í planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje 
směr který m se doba ubírá z dlouhodobého hlediska. 

Tento týden je síla planet vyrovnaná , pomě rně  silně  bude stá le působit Mars a trigon Slunce s Plutem, nejedná  
se prá vě  o předpoklad klidu a tak si zkuste dá vat vě tš í pozor na sebeovlá dá ní než jindy. Oproti minulému týdnu 
by ale mě l býti klidně jš í víkend. 



 

Mě jte se hezky... 

Hade, 7.4.2002 

 


