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Vítám vás v novém týdnu. Minulé dva týdny byly všechno možné jen ne klidné. Marně jsem přemýšlel 
co napsat k všem těm hrůzám co se v této zemi děly. Povodně, které postihli velkou část naší země i 
našich sousedů, jsou obrovské neštěstí a tragedie. 
Přesto si neodpustím abych nepřipomněl jak jsem před nepříliš dlouhou dobou psal na těchto místech 
o opozici Saturn - Pluto, o aspektu který má velice neblahý vliv na civilizaci, o aspektu, který obrací běh 
událostí nečekaným směrem a o jeho úloze v dějinách. Zmínil jsem se tuším i o jeho často zpožděném 
působení a i o tom, že se tento aspekt bude opakovat opět příští rok.
Z tohoto pohledu nelze vnímat to co se v minulých dnech odehrávalo jako izolovanou událost. Je 
součástí změn odehrávajících se na této planetě a v celé sluneční soustavě. Změny klimatu na Zemi 
jsou často dávány do souvislosti se zničujícím vlivem lidstva na přírodu. Ale zdaleka ne vše je tímto 
vysvětlitelné. Dnes je už více než jasné, že vzrůst teploty oceánů a atmosféry zdaleka nevysvětluje 
masivní tání ledovců a vědci jednoznačně tvrdí že tento jev je zaviněn ohříváním planety z jejího nitra. 
Mimochodem stejný proces je možné sledovat na Marsu a dalších planetách. K tomu si lze obrázek 
doplnit neobvyklými jevy na Slunci a každý musí cítit že za těmito jevy může být jeden vliv, jediný 
důvod. Všechny indicie se postupně skládají jako mozaika a otázkou je, kdy a jaký obrázek z této 
mozaiky vznikne. Faktem zůstává že se zatím nejpravděpodobnější a nejnepříjemnější variantou zdá 
NIBIRU - Planeta X. Ale uvidíme... Možná je rozluštění blízko. 

Následující informace jaksi zanikla ve zprávách z povodní...
18.8.2002 by měl naši Zemi minout (tedy pokud astronomové z NASA počítali správně) asteroid 2002 
NY40.  

Planet Date MJD Nominal Distance 
(AU)

Minimum Possible 
Distance (AU)

EARTH 2002/08/18.32526 52504.3 0.0035226 0.0035226

Minimální vzdálenost jeho průletu kolem Země bude 0.0035226 Astronomické jednotky. Tento 
poslední výpočet je z 16.8.2002. Tím tedy opravuji údaj z minulého týdne (za posledních pět dní byl 
výpočet na stránkách NASA čtyřikrát změněn). Vzdálenost je to více než těsná, i když proti údajům z 
minulého týdne přeci jen optimističtější. Nedej Bože aby se astronomové spletli... I když to by jste to asi 
teď nečetli:-)))) 

19.8. Dnes je římská venkovská slavnost Vinalia, den zasvěcený Venuši a zrání hroznů. 
Dnes je třetí z devíti dnů kdy Odin visel na stromě Yggdrasil aby zabezpečil znalost run. 

21.8.
Pátý den Odinovi těžké zkoušky.

23.8.
Dnes je Nemesea, den zasvěcený Nemesis, řecké bohyni pozůstatků a vzpomínek na mrtvé. Je také 
římská slavnost boha Vertumnuse, slavnost změny ročních období.

24.8.
Dnes je slavnost Mánia, je to římská slavnost zbožnění  duchů předků. 

http://eldar.cz/hade/nibiru.html
http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=2002+NY40
http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=2002+NY40
file:///cgi-bin/neodys/neoibo?info:0;main;jultab


25.8.
Dnes je Opiconsivia, slavnost římského boha vojenských operací. 
Dnes je závěrečný  devátý den těžké Odinovi zkoušky. Odin padl s výkřikem ze stromu Yggdrasil se  
znalostí run.

 

Další "nenormálně" se chovající oblak plasmy z 
13.8.2002
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Stejný případ, dost divný objekt, že?

 

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 21.8.2002 . 

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

●     Slunce
stojí do čtvrtka ve znamení Lva. V tomto znamení Slunce posiluje vitalitu, dává teplo v lidech 
posiluje velkodušnost. Pomáhá organizovat a plánovat a pomáhá plány i uskutečňovat. V lidech 
podněcuje i sklony k okázalosti.
Od pátku již bude Slunce stát ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční oheň a žár a 
oheň zjemněny analytickou inteligencí Merkura. Slunce posiluje v tomto znamení soudnost, 
bystrost. Slunce v tomto znamení přeje povoláním spjatým se zdravotnictvím, chemií. Slunce 
bude poněkud mírnit vášeň a citová vzplanutí.
Do čtvrtka bude příznivě působit sextil Slunce se Saturnem. Zhodnocuje dlouhodobé snahy a 
činnosti. 
Konjunkce Slunce s Marsem se bude vzájemně rušit s opozicí Slunce - Uran. Aspekty působí 
přesně opačně. 

●     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. Sextil s 
Neptunem tomu všemu bude dodávat ještě fantazii.

●     Merkur



stojí ve znamení Panny. V tomto znamení přeje planeta lékařům. Nese s sebou silné nutkání vše 
analyzovat ale zároveň poněkud podporuje sobeckost.
Od čtvrtka bude působit kvadratura Merkuru se Saturnem. Aspekt vyvolává pesimismus, nepřeje 
intelektuálním plánům, svádí ke lhaní.  

●     Venuše
stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení velmi umocněna a láska se stává velice 
důležitým prvkem našeho života, mnohem důležitějším, než v jiné době. Pozice nikterak 
nezaručuje, že letní lásky vzniklé v této době budou stálé (Váhy nejsou pevným znamením), ale 
přeje fantazii a rafinovanosti v lásce.
Sextil Venuše s Plutem jitří milostné city, přeje osudovým láskám či způsobuje že v tomto období 
mohou velké osudové lásky vznikat. Aspekt zvyšuje erotické cítění, pomáhá i obnovit 
"nabourané" vztahy. Aspekt v pátek končí. Přes týden na nás bude mít Venuše značně silný vliv.

●     Mars
stojí ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou vůli a 
nadšení. 
Do středy bude působit opozice Marsu s Uranem. Aspekt v lidech vyvolává sklony k výbušnosti, 
násilí, nestálost. Způsobuje roztržky mezi přáteli, nervové napětí. Je možné že může přinést i 
bouřlivé počasí a poněkud nás potýrat. 

●     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.
Od pátku bude působit opozice Jupiter Neptun. Aspekt v lidech odkrývá nejnižší pudy - chtivost, 
ztrátu ideálů, sobectví, selhání.

●     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.
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.

Nejsilnějšími  planetami budou v tomto týdnu Slunce, Uran a Venuše. Síla ostatních planet je vyrovnaná 
. Týden by měl být lepší než minulý.

Mějte se hezky...

Hade, 18.8.2002 

mailto:hade@wo.cz
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