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Vítám vás v novém týdnu. Minulý týden pro mě byl ještě horší než hrozný... člověk by až neřekl jak 
může být taky někdy týden dlouhý, že? No to tak... Co se dá dělat, není každý den posvícení, ach jo...

V úterý jsem přidal do svého webu novou stránku nové podivnosti:

24. listopadu 2002 detekční systém ELFRAD zaznamenal další neznámou anomálii. I když bylo 
nadprůměrné magnetické záření Slunce, tato vlnovitá amplituda byla extrémně vysoká. NOAA hlásí Kp 
index plus 9. Po dobu 36 minut s vrcholem v 23:31:42 Kp index doslova vyletěl ze stupnice.. Více 
>>ZDE>>.

Těsně před summitem NATO jsem podepsal petici jejíž znění je níže a odeslal ji do parlamentu. Vím 
samozřejmě že podpisy pár bláznů mého ražení nejsou schopny na smýšlení lidí kteří si říkají "politici" 
a "volení zástupci občanů" a kteří žijí (více než dobře) z mých daní nic změnit. Proč taky když své 
zástupce my všichni zajímáme přesně jeden večer před volbami. Nicméně jsem podepsal abych měl 
sám za sebe pocit, že nejsem až takový idiot...

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!

Zde je prosím pěkně odpověď. Vyplývá z ní jediné. Pan Vidím zjevně nechápe význam slova referendum 
a patrně mu dodnes jeho poradce nevysvětlil že i referendum je prostředkem uplatňování demokracie. 
Vidí ve svých voličích nesvéprávné blbce, neschopné samostatně rozhodnout zda si přejí žít v míru 
nebo vést válku...

Od: "Jan Vidim" vidim@psp.cz  
Komu: hade@wo.cz  
Předmět: Reakce na výzvu "Ne mým jménem!" 
Datum: 28. listopadu 2002 15:40

Vážená paní, vážený pane, v systému parlamentní zastupitelské demokracie budu po dobu výkonu mandátu poslance Sněmovny Parlamentu ČR 
zastupovat i Vás. Toto právo, které je současně i povinností mi dává Ústava České republiky. Pro Vaši informaci uvádím, jsem zastáncem účasti 
našich vojáků v mezinárodních misích, které jsou buď v souladu s příslušnými rezolucemi OSN, nebo v nich plníme povinnosti spojence ve 
Washingtonské smlouvě, nebo jsou naše jednotky součástí protiteroristické aliance. Pokud se způsobem, jakým Vás zastupuji, nesouhlasíte, v 
příštích volbách máte plné právo mě nevolit. S pozdravem

Jan V i d í m 
předseda Výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jak vidíte pan Vidím se rozhodl mě zastupovat do posledního dechu a proti mé vůli. Je hezké že mě o 
tom informuje. V každém případě jsem ho nevolil a samozřejmě nikdy volit nebudu. Už jako dítě jsem 
nenáviděl stupidní hraní na vojáky a stejně upřímně nenávidím lidi, kterým tato hra vydržela do 
dospělosti. Panu Vidímovi bych přál alespoň půl roku v zákopech, či život mezi těmi kterým fuhrer Bush 
říká teroristi. 

http://eldar.cz/hade/kp_9.html
mailto:vidim@psp.cz
mailto:hade@wo.cz


3.12. 
Bona Dea - dnes je římská slavnost dobrých ženských bohyní, tradičně byla celebrována pouze ženami. 

4.12. 
Dnes je slavnost Palas Atheny, bohyně moudrosti a umění.

6.12.
Thorův den a Nicholas den. Dnes je festival Nikolase - Mikuláše, jakéhosi aspektu  Odina, vůdce honu, 
který jede nebesy na voze taženém sobem. V gnostické tradici to je den kdy lze dosáhnout vyššího 
duchovního rozměru hojným sexem. Mikuláš stal se současníkem Santa Clause.

8.12.
Dnešek je zasvěcený Astraee, řecké bohyni spravedlnosti. 

ZDROJ: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2002/11/26/184887 

Thaiwan: Pod hladinou moře u pobřeží Penghu byly objeveny starověké zdi.

Detaily o podmořské oblasti údajně obsahující starověké městské zdi více než 10000 let staré budou již brzo známé - včera 
vláda oznámila podporu výzkumného projektu. Huang Yung-bafat, náměstek ředitele Národního muzea historie, oznámil 
zahájení projektu v tiskové konferenci.

Místo, umístěné mezi ostrovem Hsichi a ostrovemostrovem Tungchi , který spadá do kraje Penghui, přitahuje pozornost 
skupiny zkušených potápěčů od srpna kvůli místní legendě týkající se existence podmořského chrámu. 
"Po početných pokusech, jsme nakonec objevili kamenné zdi u severovýchodní strany ostrova Tungchi na konci září," řekl 
Steve Shieh, předseda potápěčského "Chinese Dolphin Diving Clubu". 
"Tyto kamenné zdi jsou v průměru 1m vysoké a 50cm široké. Jsou asi 100m dlouhé. Naše sonarová data odhalila že je tam 
okolo pěti takových kamenných zdí", řekl Shieh. 
Veřejná televize (PTSF) nyní rozmístila tým připravený filmovat zdi. 
"Když jsem prohlížel kamenné zdi, našel jsem hromady kusů korálu a kamení v "závětří" zdí. Stěží jde o přirozené ukládání 
materiálu", řekl Chin-yuan , redaktor z PTSF. 
Huang říká že nahromaděné korálové kusy a kamení jsou zatím jediný důkaz že kamenné zdi byly postaveny lidmi.
"Zdi jsou velmi přímé a jen 50cm široké - to je extrémně vzácné aby přírodní síly zformovaly takové přímé a tenké zdi", řekl 
Huang. 
Huang říká že tyto zdi mohly být dokonce postaveny před více jak 10000 lety. 
Tian Wen, profesor z National Sun Yat-sen University's, oddělení námořního prostředí, představil tři sonarové grafy na 
tiskové konferenci. 
"Tyto sonarové grafy ukazují mořské dno kolem místa které je velmi rovné. Nicméně, v blízkosti kamenných zdí je mnoho 
výčnělků vypadajících jako uličky, schodiště, zdi a stupně," řekl Tian.

 

ŘÍM 26. listopadu (ČTK/REUTERS) - Vulkanický ostrov, který byl nedaleko sicilských břehů ukryt celých 170 let pod hladinou 
moře, by se mohl v nadcházejících týdnech opět vynořit, upozorňuje přední italský seizmolog Enzo Boschi. Podle něj to lze 
předpokládat, jestliže zvýšená seizmická aktivita, která nyní v oblasti panuje, přetrvá.

"Vidíme, že došlo k erupci Etny, že severně a východně od Sicílie panuje zvýšená seizmická aktivita a že kolem Eolských 
ostrovů dochází k výronům plynů," cituje Boschiho agentura Reuters. Boschi stojí v čele italského Geofyzikálního a 
vulkanologického ústavu.

Nedá se vyloučit, že "ostrov by se mohl opět vynořit, je však nezbytné čekat... Mohlo by k tomu dojít během několika 
následujících týdnů či měsíců," odhaduje Boschi.

Ostrov, který vznikl na temeni podmořského vulkánu, se naposledy vynořil v roce 1831 a okamžitě se stal příčinou 
diplomatických šarvátek mezi několika zeměmi. O šest měsíců později ale diplomaté ztratili důvody k demarším, když se 
ostrov opět ponořil.

Nyní se jeho povrch nalézá asi osm metrů pod hladinou moře, a to asi 30 kilometrů jižně od Sicílie, poblíž Tunisu.

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2002/11/26/184887


"Vývoj kolem ostrova bedlivě sledujeme. Proces může začít každou chvilku," říká profesor Boschi a dodává, že pokud k 
tomu skutečně dojde, "bude to nádherná a fascinující událost".

Jak vyplývá z dostupných svědectví, během uplynulých staletí se ostrov vynořil z vod čtyřikrát. Vždy to doprovázela 
vulkanická erupce - poprvé byl tento jev zaznamenán za první punské války v letech 264 až 241 před naším letopočtem.

Poslední vynoření ostrova, k němuž došlo 2. července 1831, způsobilo několikaměsíční třenice mezinárodního rozsahu. 
Nárok na novou pevninu vznesly čtyři státy, včetně Británie, Španělska a královského burbonského sicilského dvora.

Skála s obvodem kolem pěti kilometrů se vynořila 65 metrů nad hladinu moře. Než zase za půl roku klesla pod vodu, sicilský 
král Ferdinand II. ji stačil pojmenovat - jak jinak - Ferdinandea.

Britové ovšem hovořili o Grahamově ostrově.

Pokud se dnes vedou vědecké diskuse o tomto kousku skály, obvykle se uvádí anglický název - Italové jí ovšem neřeknou 
jinak než jak to rozhodl sicilský král.

Aby se tentokrát předešlo případným diskusím, sicilští potápěči už raději vyrazili k místu a vztyčili na nejvyšším hrbu 
případného budoucího kousku pevniny italskou vlajku. Pokud se skála opět vynoří, pak už jako italská pevnina.

A možná, že Evropská unie o ostrov projeví zájem jako o případného nového člena, žertuje profesor Boschi. Ostatně - "já 
jsem o tom přesvědčen," dodává.

  

 Americké stíhačky se marně hnaly za tajemným vetřelcem
ČTK - 29.11. 
NEW YORK 29.listopadu (zpravodaj ČTK) - Americké stíhací letouny se ve čtvrtek neúspěšně pokusily identifikovat původce 
mlžné kondenzační stopy, kterou za sebou obvykle zanechávají vysoko letící proudové letouny. Kondenzační stopu 
zpozorovalo několik pilotů komerčních letounů a jeden stíhač, ale podle vojenských úřadů se s objektem nepodařilo navázat 
vizuální ani radarový kontakt.

Americký velitelství severoamerické protivzdušné obrany NORAD oznámilo, že kondenzační stopa se objevila nad 
Karibským mořem kolem čtvrté hodiny odpolední místního času (22:00 SEČ) a táhla se směrem k severovýchodnímu 
pobřeží Spojených států. Poté byla spatřena nad Floridou a o něco později na severu, nad státem Indiana.

Velitelství protivzdušné obrany okamžitě vyslalo do vzduchu několik stíhacích letounů z různých základen, aby zjistily 
tajemného původce. Přes nasazení techniky se ho odhalit nepodařilo a velitelství spolu s Úřadem pro civilní letectví (FAA) 
zahájily šetření.  

  

PŘEVZATO:  Zvědavec http://www.zvedavec.org 

IAO - nejvážnější ohrožení našeho soukromí

Vladimír Stwora (26.11.2002)

Slyšeli jste někdy zkratku IAO? Znamená Information Awareness Office a je to nový ambiciózní projekt agentury DARPA 
(Defense Advanced Research Projects Agency) zaměřený proti teroristům a financovaný americkou vládou. Tento projekt 
má potenciál stát se nejnebezpečnějším a největším ohrožením soukromí a občanských práv nejen občanů Spojených států, 
ale celé planety Země. 

IAO má zajímavé a velmi výstižné logo. Podívejte se na obrázek. Oko, které vidí vše a nic mu neujde, oko hledící z vrcholu 
pyramidy na zeměkouli. Toto logo s okem není ovšem novinkou. Stejné najdete i na dolarových bankovkách. Tam jde o starý 
symbol a jeho mínění je zcela jasné: Oko Boží. 

Jeden se musí ptát, co vlastně chtěli naznačit tvůrci projektu IAO, když použili stejný symbol? Je v tom skrytý význam? 
Máme tomu rozumět tak, že IAO, stejně jako Bůh nad námi, vidí každý náš hřích?

Projekt IAO o sobě prozrazuje toto:

IAO mise: Projekt DARPA IAO bude ...[kráceno] ...čelit asymetrickým hrozbám formou dosažení absolutní informační 

http://www.zvedavec.org/


všímavosti potřebné pro předvídání, varování při ohrožení národní bezpečnosti a při procesu rozhodování.

Vize IAO: Nejvážnější asymetrické ohrožení, kterému Spojené státy čelí, je terorizmus, hrozba charakterizována kolekcí lidí 
organizovaných ve volné, nevázané a nejasné síti, kterou je nesnadno odhalit a definovat. IAO hodlá vyvinout takovou 
technologii, která umožní porozumět snahám a cílům takových sítí a odhalit jejich plány. V dalším kroku pak potenciálně 
definovat příležitosti pro přerušení nebo úplnou eliminací těchto plánů. K účinnému a výkonnému dosažení těchto cílů 
musíme prosazovat sdílení, kolaboraci a dedukci k tomu, abychom byli schopni konvertovat mlhavá a nejasná data na jasné 
informace a dále na možné odvetné zásahy. IAO toho hodlá dosáhnout vývojem takových technologií, komponentů a 
aplikací, které budou produkovat prototypové systémy. Příklady technologií včetně:

* Spolupráce a sdílení přes sítě TCP/IP napříč hranicemi firem, agentur a vládních i soukromých organizací 
* Velkou distribuovanou zásobárnu (myslí se databáze) s dynamickými schématy(myslí se vyhledávání podle různých klíčů), 
které mohou být uživatelem libovolně měněny 
* Automatický strojový překlad cizích jazyků a systém k rozeznání mluveného slova 
* Biometrická data člověka 
* Systém bude mít schopnost zlepšovat svůj vlastní program formou automatického "učení se", analýzy vlastních 
předchozích chyb 
* Mapování a detekce anomálií v modelu chování 
* Strojové porozumění obsahu a hlavních myšlenek přirozeného jazykového textu 
* Analýza vztahů a vazeb mezi lidmi, vytvoření modelů chování jednotlivců 
* Předpověď události, schopnost vyvinout motor pro výstavbu modelů 
* Strukturovaná argumentace a průkazně podložené úvahy 
* Schopnost vytvářet dějovou návaznost, schopnost pamatovat si obvyklé chování jednotlivců a zaznamenat změny v tomto 
chování 
* Subsystémy obchodních pravidel pro řízení přístupu a management procesů 
* Biologicky inspirované algoritmy pro řízení agentů 

Je nesnadné čelit teroristickým hrozbám. Momentálně jsou teroristé schopni volně se pohybovat po světě, ukrývat se je-li to 
nutné, hledat a nacházet sponzorování a podporu, operovat v malých, nezávislých buňkách, udeřit nepravidelně, využívat 
reakcí mas k tlakům na vlády států. Tato forma vedení války - nepříliš intenzivní v jednom místě, roztroušená na velké ploše - 
zanechává za sebou určité informační stopy, pro jejichž detekci ovšem naše současná výzvědná infrastruktura a další vládní 
agentury nejsou dostatečně připraveny. Při všech předchozích útocích zanechali za sebou teroristé zjistitelné stopy, 
většinou však byly objeveny až po útoku. I kdybychom tyto stopy dokázali najít dříve a snadněji, naši protiteroristickou 
obranu zajišťuje příliš mnoho agentur, organizací na různých úrovních státní správy. K úspěšně vedenému boji s 
terorismem musíme zřídit novou výzvědnou infrastrukturu, která těmto organizacím a agenturám umožní efektivně sdílet 
mezi sebou informace, a novou informační technologii zacílenou na odhalení teroristů, jejich aktivit a jejich podpůrných 
systémů. Tento problém je neobyčejně těžký. Teroristé totiž sami vědí, jak jsou zranitelní, a snaží se utajit své chystané 
plány a své možnosti. Klíčem k boji s terorismem je informace. Mezi elementy tohoto řešení patří získávání mnohem širšího 
spektra dat, než jaké momentálně získáváme, dále objevení informačních elementů v těchto datech, vytvoření modelů 
hypotéz a následná analýza těchto modelů v prostředí spolupráce za účelem vyšetření nejpravděpodobnějších scénářů, 
současných i budoucích. DARPA už sponzorovala určitý výzkum na tomto poli, ale další výzkum a vývoj je nutný k 
urychlení, integraci, rozšíření a automatizaci současného přístupu. 

Právě přečtené je překladem oficiálního textu na úvodní stránce projektu IAO. Je to těžký jazyk, pokusme se říci to 
jednodušeji. Dobře to popsal William Safire z New York Times v článku You Are a Suspect (Nenajde-li se tento odkaz, pak 
zde je kopie zmíněného článku přímo na Zvědavci: You Are a Suspect): 
Každou koupi kreditní nebo debitní kartou, každý recept od lékaře, každou navštívenou webovou stránku, každý email, který 
jste dostali nebo odeslali, každou známku na vysvědčení, každý vklad do banky, který jste kdy provedli, každou cestu, 
kterou jste si někdy rezervovali - všechny tyto transakce a veškerá komunikace půjdou do virtuální centrální databáze 
amerického ministerstva obrany. 

Jak dále vyplývá z článku v New York Times, šéfem projektu IAO je John Poindexter. Muž, který v Reaganově administrativě 
pracoval jako poradce pro národní bezpečnost a v roce 1990 byl soudem uznán vinným z pěti těžkých, hrdelních zločinů, 
mimo jiné z lhaní kongresu a lživého svědectví pod přísahou. Odvolací soud jej osvobodil, protože dostal od kongresu 
imunitu. Poindexter stál mimo jiné v pozadí skandálu s tajným prodejem raket do Iránu a z takto získaných peněz 
financování kontrarevoluce v Nikaragui. 

New York Times dále porovnávají projekt IAO s USA Patriot Act: Ani horkou jehlou spíchnutý a narychlo přijatý USA Patriot 
Act, který zlikvidoval 15 zákonů na soukromí, nejde tak daleko, jako projekt IAO. Požaduje totiž, aby vláda informovala 
alespoň rámcově o svých odposlouchávacích aktivitách kongres a soudy. Ale v případě IAO není žádná kontrola. Poindexter 
se chystá zbourat stěny mezi komerčním čmucháním a tajnými dotěrnostmi vlády. Konečně se naplňuje jeho dvacet let starý 
sen: mít moc "kutat" informace a čmuchat kolem každé veřejné i soukromé aktivity každého občana. Je jasné, že projekt, ač 
se v první fázi bude zaměřovat na občanu Spojených států, je od počátku vyvíjen tak, aby byl schopen sledovat aktivity 
všech obyvatel kdekoliv na světě. 

Poindexter dostal zatím k vytvoření obří databáze pro 300 milionů Američanů 200 milionů dolarů. 

K tomuto tématu mě přivedl článek v kuro5hin Scientia Est Potentia. Umíte-li anglicky, klikněte si na odkaz a přečtěte si 



diskuzi za článkem. Lidé berou IAO vážně. Opět se v diskuzi vynořila otázka kam lze ze Spojených států utéct. Odpověď je 
stále zřejmější: není kam. 

 

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 4.12.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Střelce. Slunce v tomto znamení v nás 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.
Slunce v konjukci s Plutem zesiluje vliv pudů na chování lidí. Lidé jsou dosti silně ovládáni 
sexualitou, temnem a tajemnem. Nad city převažuje spíše neúprosná osudovost karmických 
svazků a vzájemné přitažlivosti. Lidé často směřují k destrukci a následné obnově svých životů, 
osudů.
Od čtvrtka se přidá ještě trigon Slunce s Jupiterem. Aspekt by nám měl pomoci k úspěchům v 
činnostech kterým se dlouhodobě věnujeme. Lidem zlepšuje soudnost. 

●     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 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.
Konjunkce Merkuru s Plutem v lidech v lidech rozvíjí prozíravost. Je příznivý pro zkoumání 
oblasti podvědomí. V lidech způsobuje tendence posuzovat své okolí ze sexuálního hlediska. Přeje 
tvůrcům erotické tvorby.
Opozice Merkuru se Saturnem je aspekt který znemožňuje využití dobrých nápadů, 
intelektuálních plánů, svádí i ke lhaní a vyvolává pesimismus. 

●     Venuše
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.
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 Štíra. Mars ve Štíru symbolizuje energii která se skrývá v podzemí a je 
prostoupená ohněm podsvětí. Přeje tajným a vytrvalým činnostem. Síla umožňuje změny, 
oponování, protiútok. Postavení je i symbolikou mýtu Lucifera - vzpoury proti světlu. Planeta v 
tomto znamení přeje S-M párům... Za zmínku stojí i fakt, že postavení planety zvyšuje i  
seismickou a vulkanickou energii.

●     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.

Nejsilnějšími planetami budou tento týden Mars a Jupiter, jinak je síla planet tento týden vyrovnaná a s 
malým množstvím aspektů. 

Mějte se hezky...

Hade, 1.12.2002 
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