
17.11.2002  

Vítám vás v novém týdnu. Nejdříve bych vás rád seznámil s aktualizacemi, které jsem provedl minulý 
týden.

Magnetické pole Země - síla, která nás chrání od smrtících útoků radiace z vesmíru - rapidně slábne. 
Vědci zjistili, že za posledních 200 let jeho síla výrazně klesla, a že by v příštích 1000 letech mohlo pole 
zcela zmizet... Celý článek >>ZDE>> 

Aktualizoval jsem stránku o Planetě X - Nibiru překladem zprávy z ABC News o 10. planetě ze 7.10.2002. 
"Astronomové možná našli náznaky masivního,vzdáleného, dosud neviditelného objektu na okraji 
sluneční soustavy - možná desáté planety, možná vyhaslé hvězdy - která zřejmě tlačí komety směrem 
dovnitř sluneční soustavy z oběžné dráhy vzdálené 3 trilióny mil..."

Aktualizoval jsem i Agrimonroxovu sekci Megality - kde nový obsah získala stránka Stonehenge a je 
doplněna textem a fotografiemi z návštěvy v letošním roce.

Nevím jaký jste měli minulý týden vy, ale já měl týden naprosto příšerný. Nebudu se zde raději vylévat 
ale budu se věnovat věcem závažnějším. Vzhledem k tomu, že tento týden bude probíhat v našem 
hlavním městě summit NATO dovolil jsem si zařadit jednak následující výzvu, kterou přebírám z 
www.osud.cz  a tiskové prohlášení platformy ANTINATO.  

Výzva proti válce 

  

Výzva Hnutí za přímou demokracii k občanům České republiky před nastávající válkou 

V nejbližších dnech se v Praze odehraje jednání NATO, na němž se jistě bude projednávat i otázka války proti Iráku.

Je velmi pravděpodobné, že naše vláda  a naši poslanci ve své většině podpoří úsilí vlády USA o zahájení války proti 
Iráku.  A to přes stále sílící hlasy o čistě hospodářských a vnitropolitických zájmech, které tím prezident Bush sleduje.  
A to přesto, že nikdo z poslanců a senátorů nebyl zvolen s programem obhajujícím tuto válku.

Z tohoto důvodu iniciujeme níže uvedenou petici.

Pokud s peticí souhlasíte, zašlete ji, prosím, svým přátelům a známým, ale především ji zašlete těm, na nichž leží 
odpovědnost za naši případnou účast na válce, tj. našim poslancům a senátorům, a to  na tyto adresy:

posta@psp.cz - Poslanecká sněmovna ČR
webmaster@senat.cz - oddělení pro styk s veřejností Senátu ČR. 

za Hnutí za přímou demokracii Dr. Milan Valach, mluvčí

www.pdemokracie.ecn.cz

(zdroj: tisková zpráva PressOnLine 13.listopadu 2002)

http://eldar.cz/hade/nibiru2.html
http://www.osud.cz/
mailto:posta@psp.cz
mailto:webmaster@senat.cz
http://www.pdemokracie.ecn.cz/


  

Ne mým jménem! 

Považuji za nepřípustné, aby o tak závažných věcech, jako je naše účast na válečných akcích, rozhodovalo jen několik 
málo lidí v parlamentu a vládě, a to za nás za všechny, za miliony občanů této republiky.

Vyzývám v této souvislosti Poslaneckou sněmovnu a Senát České republiky, aby urychleně schválili ústavní zákon o 
obecném referendu. Požaduji schválení takového zákona, který by dával občanům této země právo samostatně a 
rovnoprávně rozhodovat o všech důležitých otázkách, a to včetně otázek války a míru.
Bez  tohoto referenda není možné považovat účast našich vojáků či jakýkoliv materiální podíl na válce za vyjádření 
občanské vůle.

Za současného stavu, kdy mnozí poslanci tento zákon urputně odmítají, se cítím  plně oprávněn prohlásit:

       Nemáte právo vystupovat mým jménem!

 

20.11.
Dnes je festival Praectextatuse a Pauliny, opatrovníků Eleusinianských mystérií. 

22.11.
Dnes je slavnost Artemis Calliste, patronky hudby. Je také den Ydalir v severské tradici, den boha 
lukostřelby a lyžování.

23.11.
Dnešek je zasvěcený severskému bohu Waylandovi, patronovi kovářů a kovodělníků. Dnes je také 
první den zimy ve starém Julianském kalendáři.

24.11.
Končí keltský měsíc Ngetal. 

 

Toto je tisková zpráva platformy ANTINATO (www.antinato.cz), která je pořadatelem většiny nadcházejících protestních 
mítinků proti NATO.

"NATO chrání zájmy politicko-ekonomických elit bohatých zemí," říká Jiří W. Křovínek, mluvčí antiNATO platformy. "Tisíce 
nevinných civilistů umírají během válek, rozpoutaných jenom kvůli ekonomickému zisku. Příkladem může být válka v 
Afghánistánu, ve které podle nezávislých zdrojů zahynulo okolo 4000 civilistů," dodává Jiří W. Křovínek.
Stejně tak jako v Afghánistánu i chystaná válka proti Iráku bude mít negativní dopady zejména na obyčejné obyvatele Iráku, 
kteří už beztak jsou obětmi Hussajnovy diktatury a nesmyslného embarga prosazeného státy, jež v čele s USA zvítězily ve 
válce v Perském zálivu. Od uvalení embarga na začátku devadesátých let do dnes zemřelo v jeho důsledku podle 
nejmírnějších odhadů půl milionu dětí, jiné odhady hovoří až o dvou milionech obětí.

http://www.antinato.cz/


"Embargo uvalené na Irák znamená skutečnou genocidou. A chystaný úder na již zdecimované obyvatelstvo bude jen 
dalším krokem v této válce proti obyčejným lidem," vysvětluje druhý mluvčí AntiNATO platformy, Bohumil Ládínek. "NATO v 
čele s USA je největší teroristickou organizací na světě. Jak může terorista bojovat proti terorismu? Úder na Irák má prý 
zabránit vývoji zbraní hromadného ničení. Ale státy NATO jsou přitom sami největšími výrobci a držiteli zbraní hromadného 
ničení," zakončuje Ládínek.

 

ZDROJ: 
New Scientist 

Tento barevný záběr je považovaný zatím za 
nejdetailnější záběr Slunce. Byl pořízen v 
červenci metrovým slunečním teleskopem na 
Kanárském ostrově La Palma.
Největší sluneční skvrna je zhruba 10000 
kilometrů široká. Ale hvězdicovitá jasná 
vlákna obklopující nevysvětlitelnou tmu jádra 
jsou 100 km široká.
Astronomové nejsou v současné době 
schopni vysvětlit proč mají vlákna tuto 
podobu, vysvětlují Dan Kiselman a jeho tým 
ze Stockholmské univerzity Centrum, ve 
Švédsku, kteří získali tento záběr.
Studování slunečních skvrn bude pomáhat 
vědcům porozumět slunečnímu 
magnetickému poli, které může rušit 
telekomunikace a družice operující okolo 
Země.
Hazel Muir

 

ZDROJ: New Scientist 
Na snímcích vidíte záběry Jupiterova měsíce 
Io a zachycují nejsilnější vulkanickou erupci 
kterou kdy lidé měli možnost pozorovat.
Snímky erupce byly pořízeny v únoru 2001 
teleskopem na Havaji během rutinního 
monitorování  sopečné aktivity Io, ale teprve 
nedávno byly obrázky analyzovány.
Vulkán má daleko větší sílu než jakákoliv 
erupce zaznamenaná vědci na Zemi, 
odhadovaný výstupní výkon je asi 78000 

gigawattů. Pro srovnání, síla poslední významné erupce Etny Itálii v roce 1992 byl jen 12 gigawattů. 

  

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993047
http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99993047


ZDROJ: www.cnn.com 

Tato fotografie byla pořízena družicí Landsat 7 a 
zachycuje strukturu nacházející se v Saharské poušti v 
Mauretánii. Struktura je 50 km široká. Geologové jsou 
nejisti jejím původem. Předpokládají pouze, že 
struktura je následkem dopadu meteoritu, či sopečné 
erupce. 

 

 A jak tento týden ? 

http://www.cnn.com/TECH/space/specials/scenes/2002/11/06/content.html


Diagram ukazuje situaci ve středu 20.11.2002 . 

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

●     Slunce
stojí do pátku ve znamení Štíra. Slunce je zde pochodní osvětlující temnoty. Měli by jsme 
konstruktivně využít období kdy Slunce pomáhá přetvářet situace, umožňuje stavět na nových 
poznatcích a vycházet z nových situacích. Slunce nám může pomoci i poznávat hlubiny našeho 
podvědomí. V tomto znamení Slunce přeje tajným láskám, v lidech probouzí smyslnost a energie 
kterou dává je především postavena na podvědomí a sexualitě. 
Od pátečního odpoledne již bude stát Slunce ve znamení Střelce. Slunce v nás v tomto znamení 
bude podporovat dynamiku a to ji v duševní oblasti. Bude přát všem kdo se pohybují ve 
společnost, zabývají se výukou nebo sportem. Pozice Slunce přeje i chápání filosofických a 
náboženských směrů a myšlenek.
Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá uplatnění inteligence, zlepšuje chápání a přirozenou 
bystrost.
Bohužel až do čtvrtka bude předešlý aspekt potlačovat kvadratura Slunce s Uranem. Aspekt 
podněcuje špatný úsudek, způsobuje nepromyšlené a zbrklé chování. Lidé jednají bezhlavě. Dejte 
si pozor na snahy po přehnané nezávislosti. Aspekt také často způsobuje nehody, přírodní neštěstí 
a podobně.  

●     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. Díky 
nepříznivému ozáření Marsem nám ale výše uvedené spíš může komplikovat život.

●     Merkur
stojí ve znamením Střelce. Planeta v tomto znamení představuje spojení inteligence a ideálu. 
Planeta zlepšuje soustředění a umožňuje upínat myšlenky jedním směrem k jednomu cíli k 
jednomu ideálu. Podporuje filosofické a náboženské ideály, zlepšuje toleranci. Planeta přeje 
novinářům, autorům literatury faktu. 

●     Venuše
je retrográdní a stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy 
špatně postavena.  Díky tomu vnáší do vztahů spory, pomluvy, žárlivost. Dejte si pozor na 
nebezpečí nákaz krku, hrtanu, ledvin.
Přesto bude Venuše díky trigonu se Saturnem přát alespoň dlouhodobým a oddaným vztahům.
Konjunkce Venuše s Marsem sice zvyšuje sexuální cítění, avšak díky poškození Venuše je to na 
úkor citů a rozumu ve vztazích.

●     Mars
stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. Přeje hádkám, bojům, lžím. 
Přímá agresivita se v tomto znamení ale spíše mění ve skrytou a záludnou.
Trigon Marsu a Uranu zlepšuje manuální zručnost, a přeje i politikům a mezinárodní politice. Z 
toho důvodu se domnívám, že těm volům zúčastněným na summitu NATO nespadne na hlavu 
žádný zbloudilý meteorit ani asteroid.. bohužel.
V pátek se k aspektům Marsu přidá ještě trigon se Saturnem. Aspekt způsobuje určité poškození 
citové oblasti. Lidé mají tendenci pohrdat city. Zlepšuje fyzickou odolnost.

●     Jupiter 
stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta přeje prosazení nějakého nového ideálu, završení 
nějakých dlouhodobých ideových, či morálních snah. Může dát nový směr a nové vedení.
Trigon Jupiter - Pluto je svým působením poněkud nejednoznačný. Silná touha po úspěchu a 



snaha napravovat a vylepšovat situaci se často projevuje na úkor druhých. V širším měřítku pak 
můžeme říct, že rozpad jednoho systému (společnosti, politického uskupení, paradigma či 
podobně..) vede k úspěchu konkurenčního systému. Uvidíme co aspekt přinese v dalších dnech a 
týdnech.

●     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. Díky retrográdnosti planety je ale možné že nebude včas rozpoznán...
Trigon Saturnu s Uranem je spíše globální aspekt. Často působí změny společenské, či politické 
situace, při jeho působení mohou být formulovány nové vědecké hypotézy, či směry. 

●     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.

Síla planet je tento týden velmi vyrovnaná a budou působit tak jak je naznačeno výše. 18.11. v pondělí si 
dávejte pozor na úplněk.

Mějte se hezky...

Hade, 17.11.2002  
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