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Vítám vás v novém týdnu. Mám za sebou první část klidné a krásné dovolené (uuu:-)))    ), 
vychutnávám si radosti a strasti opěšalého, bývalého motoristy (autíčko mám jaksi 
neopravitelně napadrť).

V úvodu vám chci nabídnout nejprve nádherně "vědecký" pohled pana Grygara na události okolo 
planety X, který jsem našel v Lidových novinách a následně pak článek poněkud odlišný... Udělejte si 
obrázek sami.

Mimochodem další článek v angličtině můžete najít ještě >>ZDE>>. No třeba se konečně dočkám 
bludného balvanu, co myslíte?:-))))

Petr Málek:
Pane doktore, chtěl jsem se Vás zeptat jak reagujete na současnou záplavu
astrologicko astronomických nesmyslu jako je planeta Nibiru a pod. Dekuji za
odpověď. ! 

Jiří Grygar, astrofyzik:
Ta záplava trvá už stovky roku, takže člověk si zvykne. Když ta pitomá
tvrzení překročí jistou míru, sejde se výbor Českého klubu skeptiků Sisyfos
a nominuje příslušného autora příslušného nesmyslu na Bludný balvan Sisyfa.
Letos jsme je udělili už počtvrté a tak se můžete podívat na internetu na
koncentrovanou hloupost v ČR v letech 1998-2001 : sisyfos.hyperlink.cz

Vypovidaji indianske povesti o puvodu lidstva?

Povesti indianu kmene Hopi

Podobne jako Mayove a Aztekove rozlisuji i Hopiove nekolik vyvojovych etap lidstva. Jejich pradavni 
predkove pry zili v Pacifiku na pevnine zvane Kasskara, ktera pozdeji klesla do vln oceanu. K presidleni 
pomahali Hopium tajemni kacinove - bytosti ze vzdalene planety Toonaotekha, kteri pravidelne 
navstevovali Zemi. Rovnez kacinove dokazali lidi tvorit (bez pohlavniho spojeni). Preprava Hopiu se 
provadela na "letajicich stitech" - vozidlech Bohu. Existenci techto pristroju dokladaji i skalni malby v 
Oraibi, nejstarsim sidlisti Hopiu v Arizone.
Po presidleni se Hopiove rozmnozovali a osidlovali stale vetsi oblasti. Centrem vzdelani bylo bajne 
mesto Palatquapi se stupnovitou pyramidou (dnesni Palenque). Indiani se vzdelavali v oborech : dejiny 
naroda, prirodni vedy, ekologie i astronomie. Vyucujicimi byli opet kacinove. Po odchodu kacinu vsak 
mnohe znalosti upadly v zapomenuti a indiani si vytvareli nove Bohy i mytologii. Tim byly naruseny 
vazby na tradicni sidla, ktera byla opustena a "zdivoceli" indiani si zakladali nove osady. Vyvoj tedy 
probihal opet opacnym smerem, tedy civilizace postupne degenerovala, zrejme po ukonceni kosmicke 
mise stvoritelu.

Povesti Cibcu

Indiani tohoto kmene zili na uzemi mezi Nikaraguou a Ekvadorem. V mytologii tohoto kmene se 
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zachovala povest o vzniku sveta, ktery stvoril slunecni buh Chiminigagua - vladce vesmiru tak, ze z nej 
vychazelo svetlo, ze ktereho se pocaly zjevovat veci..... Jak podobne Bibli. Mezi bohem a indiany pak 
cestovali poslove, kteri je ucili mnoha uzitecnym cinnostem (remeslum), moralce (zakonum) a 
nabozenstvi (filosofie). Ucitele potom odesli opet na nebesa.

Povesti Kogiu

Indiani kmene Kagabu (nyni se nazyva Kogiove), zijici v oblasti Sierra Nevady maji podobnou mytologii - 
svet stvorila pramati Gauteovan, od ni pochazeji 4 praotcove - praknezi indianu, kteri meli svou vlast v 
kosmu. Kdyz praknezi prisli, meli na obliceji masky, ktere nakonec odlozili. Jak podobne dnesnim 
opatrenim, pri styku s neznamym prostredim...... Praknezi sverovali svuj urad (a vedomosti) dedicnym 
potomkum, aby vedeni prechazelo v nezmenene podobe na dalsi generace. Knezi se nazavali mamove a 
byli to vladci kmene, uctivani jako primi potomci predku z kosmu. Mamove ovladali i nadprirozene 
schopnosti, ziskane meditaci v temnu po dobu deviti let, pak pry dokazali komunikovat s vesmirem. 
Podobne praktiky dnes praktikuji i tibetsti a indicti zasvecenci.
V Kagabskych povestech je rovnez zminka o potope sveta, kdy knez Seizankua zbudoval lo a vzal na ni 
vsechny druhy zvirat i rostlin. Rudy a modry dest pak zaleval Zemi po cele 4 roky a vsechna more se 
rozlila. Lo se nakonec zachytila v pohori Sierra Negra. Pak trvalo 900 let, nez more opet vyschla.
Tyto povesti se natolik podobaji biblicke potope s Noem a sumerske potope s Gilgamesem, ze 
celosvetovou potopu, pri niz se zachranili jen ti nejinformovanejsi lze povazovat za historickou udalost, 
zpusobenou zrejme vnejsimi katastrofickymi vlivy. (Prulet ci pad asteroidu, komety, planety Nibiru ci 
jinymi vlivy na rotaci Zeme.)

Povesti Dogonu

V povestech zapadoafrickeho kmene Dogonu je zachycen prubeh osidleni nasi planety. Puvodni 
planeta Dogonu byla ohrozena totiz zanikem sveho slunce Po-tolo, proto archandel Nommo byl 
poveren zachranou akci - presidlenim obyvatel na jinou vhodnou planetu. Vzhledem ke kratkosti casu, 
zbyvajiciho do katastrofy, byla postavena jen jedna kosmicka lo, na kterou byli umisteny zasoby pro 
dlouhy meziplanetarni let, vzorky zivocichu, rostlinstva a 4 peclive vybrane pary lidi, kteri meli zalozit 
novou civilizaci na zvolene planete Zemi, ktera se nejvice podobala puvodni vlasti Dogonu.
Pravdivosti techto povesti nasvedcuji neobycejne astronomicke znalosti kmenovych nacelniku, 
predavane z generace na generaci. Dogoni tvrdi, ze pochazeji z oblasti Siria (souhvezdi Velkeho psa), 
vzdalene pouhych 8,7 svetelnych let od Zeme. Dogoni tvrdi, ze okolo Siria obiha nyni jiz vyhasle slunce 
Sirius "B" (Po-tolo), ktere jako bily trpaslik bylo nasimi astronomy objeveno az v roce 1915!
Dogoni vedi, ze Sirius B patri k telesum z obrovskou hustotou hmoty (dle dnesnich astronomu asi 130 
kg/ cm3) a navic tvrdi, ze v systemu se nachazi i dalsi hvezda Emme-ya-tollo, ktera ma nekolik planet. 
Potiz je v tom, ze kmen Dogonu si sve znalosti ochranuje pred zvidavymi vedci a staresinove kmene je 
ziskavaji ustnim podanim z generace na generaci, takze lze predpokladat, ze casem mohlo dojit i ke 
zkresleni puvodnich informaci. Francouzsky etnograf Marcel Griaule, kteremu se podarilo primet k 
rozhovorum nacelnika Ogotommeliho, ziskal i popis plavidla, na kterem Dogoni prileteli na Zemi, toto 
melo kruhovou zakladnu, zustalo na obezne draze okolo Zeme a cestovatele sestupovali na Zemi v 
jakychsi vysadkovych modulech. Tento zpusob se podoba i soucasnemu cestovani ve vesmiru, 
pripadne poznatkum o UFO....
Velitel plavidla se nazyval Nommo (opet shoda s Noem) a po vylozeni vesmirneho plavidla se pry vratil 
do vody, nebot se jednalo zrejme o obojzivelnika. Clovek s dostatecnou fantazii by mohl rici, ze jeho 
inteligentnimi potomky jsou delfini...
Ostatne moznost, ze vesmirni ucitele byli vodni tvorove lze podporit i kresbou boha Make-Makeho z 
Velikonocniho ostrova nebo japonske baje o vodnich lidech.

Maorske povesti

Praobyvatele Noveho Zelandu - Maorove maji nesmirne zajimave povesti, ktere pro nas sesbiral a 
zaznamenal John White. Jiz nazvy temat v nas vzbuzuji zajem:
Rodokmen bohu, Historie stvoreni, Valka ve Vesmiru, Stvoreni muze a zeny, Potopa sveta a zpravy z 
archy, Manzelstvi mezi bohy a lidmi, Cesty mezi Zemi a jinymi hvezdami,..... Zpravy o krasnych divkach 
sestupujicich s nebe a obcujicich s pozemskymi mladiky jsou v mnoha povestech. Buh Pourangahua z 



maorskych legend priletel na svem ptaku (letajici stroj) na Novy Zeland z mista Hawaiki, ktere lze (ze 
staroindictiny) prelozit jako "Mlecna draha".

Vsechny tyto i jine povesti se shoduji v jednom. Kdysi na Zemi sestoupili mimozemstane, kteri zamerne 
ovlivnili vyvoj civilizace na Zemi. Je mozne, ze na vyvoj civilizace budeme muset pohlizet novyma 
ocima....

Mgr. J. Pavlik

15.7.
Dnes je den Rowany. Rowana je bohyně stromů, patronka znalostí run. Rowan - jeřáb, je strom 
ochrany, a amulet z něho vyřezaný tento den bude zvláště efektivní. 

19.7.
Dnes je polovina Adonisovy přítomnosti na světě, a den jeho svatby s Aphrodite.

21.7.
Dnes je vzpomínkový den na věštkyni Damo, dceru  Pythagora. 

NEW YORK 24. června (ČTK/IHT) - V obchodě firmy Prada v SoHo si Ellen Lindhartová vybrala třpytivě modré sako s velkým 
límcem a elegantně prověšeným páskem. Když ho sundala z věšáku a zamířila s ním do zkoušecí kabinky, netušila, že je 
každý její pohyb pečlivě sledován - malinký silikonový čip schovaný v černé obálce připevněné k podšívce saka přenášel 
všechny její pohyby do počítače v zadní místnosti obchodu. Počítač se automaticky zapnul ve chvíli, kdy Ellen se sakem 
pohnula a na monitoru se objevila fotografie zkoušeného oděvu a všechny podrobnosti o jeho střihu, materiálu a barvě, píše 
International Herald Tribune.

Bývaly doby, kdy pokud chtěl majitel obchodu vědět, co si zákazníci myslí o jeho zboží, o způsobu nabízení či balení, tak se 
jich jednoduše zeptal. Nejnovější technologie umožňují majitelům zákazníky pozorovat - tedy bez jejich vědomí sledovat 
všechny zvyky a chování, jako by se jednalo o zvířata v divočině.

Prada patří ke stovkám společností, které v posledních měsících začaly experimentovat s novými technologiemi sledujícími 
zákazníky - třeba s "měřiči pohledů", tedy systémy monitorujícími jak dlouho se člověk dívá na konkrétní místo v regálu, 
které umožňují rychle přeorganizovat zboží tak, aby zmizela hluchá místa, jichž si nikdo nevšímá. Anebo s elektronickými 
senzory schopnými spočítat kolik zákazníků je ve které části obchodu a jak by tedy bylo nejlépe rozmístit zaměstnance.

Paco Underhill, zakladatel společnosti Envirosell, která se zabývá sledováním chování zákazníků, tvrdí, že právě podobné 
výzkumy jsou v současné době naprosto klíčovým krokem k úspěchu. "V současnosti klesl čas, který zákazníci průměrně 
tráví v obchodě, na absolutní minimum," tvrdí Underhill. "Nakupující 11,26 minuty a ti, kdo se přijdou jen tak podívat, 
dokonce jenom 2,36 minuty. Vzhledem k tomu, že 60 až 70 procent všech nákupů jsou impulzívní koupě, je naprosto 
nezbytné sledovat zákazníky, abychom věděli, jak upoutat jejich pozornost."

A mnohé obchody se o to skutečně snaží, ovšem ve valné většině tajně, aby nepopudily zákazníky obávající se o své 
soukromí. Společnost ShopperTrak RCT například rozmístila monitorovací zařízení ve více než deseti tisících obchodech, 
včetně firem Nike, Eddie Bauer, Ikea, Sears a Disney. Tento systém zatím umí jen "počítat hlavy", ale během osmi měsíců 
má být vylepšen o řadu dalších funkcí.

Obchodníky pochopitelně nejvíc zajímá, kam se lidé dívají, jak jejich oči těkají po regálech a co nejlépe upoutá jejich 
pozornost. To pomáhá zjistit systém s označením ERICA, který už několik firem používá. Další, založené na podobných 
principech, se v současnosti testují.

Ale nejužitečnější by pro obchodníky mohly být elektronické čipy umístěné přímo na zboží, tak jak to už dělá Prada a v 
současnosti ve Spojených státech testují například společnosti Gap, Toys 'R' Us, Bloomingdale's, J. Crew, Hollywood Video 
a další. V podstatě jde jen o další generaci čárového kódu, který ale umí mnohem víc než jeho pruhovaný předchůdce. Při 
velikosti běžné poštovní známky umí čip uchovávat a vysílat bezdrátové signály s informacemi o jménu produktu, místu a 
času výroby, umístění v obchodě či skladu a době trvanlivosti.

U Prady jde čip ještě dál - pamatuje si například, kolikrát si kdo oblečení zkoušel a kolik stejných nebo podobných kusů je 
ještě k dispozici. Funguje také jako bezpečnostní zařízení, protože prodavači díky přenosným čtečkám čipu vědí, který kus 



oblečení si právě někdo v kabince zkouší, aniž by museli zákazníky bedlivě sledovat. Od prosince, kdy společnost Prada 
obchod v SoHo otevřela, se informace shromažďovaly bez identifikace zákazníka, ale to by se už brzy mohlo změnit - pokud 
si to budou zákazníci přát, mohou obchodu poskytnout svá osobní data a dostat za to personalizované, tedy lepší služby.

Některým to nevadí. "Dneska asi člověk nemůže dělat vůbec nic, aby při tom nebyl nějakým způsobem sledovaný," krčí 
rameny Lynn Grossová, 51letá zákaznice firmy Prada. Jennifer Yoderová (29), která u Prady také ráda nakupovala, ale tvrdí, 
že samotná myšlenka sledování jí zvedá žaludek. "Děsí mě, že by o mě měl někdo shromažďovat jakékoli informace," říká. 
"Připadám si, jako by mě chtěli chytit a prodat."

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 17.7.2002 . 

Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?

●     Slunce
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení přeje Slunce romantice, zvyšuje vnímavost jak k jemným 
psychickým vlivům tak u pánů i k ženské půlce lidstva. V tomto znamení Slunce přeje všem, kteří 
se nějakým způsobem zapojují do veřejného života a přeje i obchodu. 
Konjunkce Slunce s Merkurem posiluje intelektuální složky našich osobností, dává rychlé a bystré 
myšlení.



Konjunkce Slunce s Marsem je díky postavení Slunce v Raku značně neblahá. Přináší komplikace 
v hospodaření s fyzickou energií svádí k jejímu plýtvání a zneužívání. Aspekt často přináší i 
nepřízeň přírody a živlů.
Na druhou stranu nás přece jen bude chránit konjunkce Slunce s Jupiterem, která nám bude 
dodávat soudnost a pomáhá najít cestu k druhým. 

●     Lilith
- Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Skopce. Lilith ve Skopci 
podporuje živou a aktivní smyslnost, vášnivost a  nutí lidi projevovat toto i navenek. 

●     Merkur
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení dává planeta silnou představivost, spisovatelům přináší 
inspiraci, podněcuje našeho ducha k toulání po "jiných světech". 
Konjunkce Merkuru s Jupiterem nám bude umožňovat přenášet naše sny a představy do praxe. 
Aspekt přeje svobodným povoláním, obchodníkům a právníkům.
Ve čtvrtek se přidá ještě konjunkce Merkuru s Marsem. Aspekt zvyšuje mentální energii a a smysl 
pro humor, ale zároveň silně zvyšuje kritičnost. 

●     Venuše
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta špatně umístěna. Působí potlačování citů. 
Znemožňuje dávat průchod citům a rozvíjení lásky.. Přeje povoláním zabývajícím se krášlení 
něžného pohlaví.

●     Mars
stojí ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou vůli a 
nadšení. 
Konjunkce Marsu s Jupiterem dává rozhodnout a je předpokladem štěstí v jakékoliv činnosti 
především proto že zvyšuje u lidí sebedůvěru.
Aspekt si budete moct vychutnat pouze do pátku, neb v sobotu již jeho působení potlačí opozice 
Marsu s Neptunem. Ta způsobuje hyperemotivitu, zhoršuje orientaci v realitě a svádí k únikům do 
nadpřirozena.

●     Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dává úspěch 
dlouhodobým plánům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protože umožňuje 
propojení materiálního a duchovního světa do harmonického celku. 

●     Saturn
stojí v Blížencích. Přeje přesnosti, přemýšlivosti a opatrnosti. Je možné že po dobu kdy se bude 
planeta pohybovat v tomto znamení lze očekávat možnost nějakého významného objevu z oblasti 
fyziky, či matematiky. 

●     Uran
ve Vodnáři je v domicilu a tudíž dobře umístěn. Podporuje prospěšné změny a je nakloněn bojům 
za morální cíle.

●     Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálům a idealistům.

●     Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje nové mystice, novým myšlenkovým 
proudům, esoterice a nekonvenční sexualitě. 

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a 
symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Nejsilnějšími  planetami budou v tomto týdnu Jupiter a Slunce. Síla ostatních planet je velice vyrovnaná 



a budou působit tak jak je naznačeno výše. 

Mějte se hezky...

Hade, 14.7.2002 
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