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Vítám vás v novém týdnu. 
Několikrát jsem se na těchto stránkách zabýval fuck 
nechutnou figurkou diktátora G. Bushe. Možná, že se vám 
zdály mé (či přebrané a zde publikované) názory přehnané. 
Doporučuji vám shlédnout >>video z protestů v 
Portlandu>>. Uvidíte něco co nemá nic společného s 
demokracií. Neskutečně brutální zásah proti pokojné 
demonstraci je jasným důkazem o pokračujícím 
upevňování  diktatury nového typu  v USA. Skutečně velice 
poučné.... Řekněte, nepřipomíná vám to něco?

Zdroj: Cyber Space Orbit

Jestliže sledujete stejně jako já fotografie z družice SOHO 
(viz výše) jistě jste si všimli na snímcích jedné velice 
časté anomálie. Plazma ze slunečních erupcí u jižního 
slunečního pólu (na fotografiích dole) se ohýbá vpravo, 
jakoby dozadu.

Člověk s nickem Sentinel (jeho zprávy a úvahy jsem již v 
minulosti přebíral) upozorňuje na fakt, že vzhledem k 
nynějšímu postavení Země je aktuální dráha přibližující se 
Planety X zhruba 90 stupňů vpravo za Sluncem s tím že je 
-10 stupňů pod sluneční ekliptikou, tudíž se jedná 
prakticky o stejný směr kterým se ohýbá  sluneční 
protuberance. Viz spodní obrázek.

Otázkou samozřejmě zůstává zda zodpovídá Planeta X za 
tyto a další anomálie, ale tato teorie by neměla zůstat 
opominutá...

http://www.sf.indymedia.org/uploads/bushpdx.ram
http://www.sf.indymedia.org/uploads/bushpdx.ram
http://eldar.cz/hade/nibiru.html


 

Tato zpráva kterou uveřejnila CNN je více než zajímavá: 
http://www.cnn.com/2002/TECH/space/08/19/pluto.warming/index.html

Astronomové provedli kompletní měření podmínek na Plutu v okamžiku když přešel přes záření 
vydávané hvězdou P126A. 
Světlo hvězd je využíváno pro měření  hustoty, tlaku a teploty povrchu planety a jeho atmosféry.
Pluto se momentálně nachází na té části své excentrické dráhy, která ho čím dál více vzdaluje od 
Slunce a na planetě by měla zavládnout "kosmická zima". Tento proces je jaksi nevyhnutelný, protože 
množství dopadajícího slunečního svitu se na planetě zmenší na minimum.Výsledky měření jsou ale 
více než zajímavé. Přestože atmosféra planety se "poslušně" a logicky ochlazuje, povrch planety se 
ohřívá! 

Tuto "ironii" komentují astronomové dosti rozpačitě: "..zdá se že to co pozorujeme, je komplikovanější 
než jsme očekávali". 

Další přechod přes hvězdu, který umožní další pozorování, se očekává v úterý. 

Nemusím snad dodávat že stejný jev, to znamená nevysvětlitelné globální oteplování, je pozorován na 
Zemi, Marsu, Venuši, Neptunu.. Tento proces je dáván do souvislosti s Nibiru, to ovšem oficiální věda 
neuznává.  

http://www.cnn.com/2002/TECH/space/08/19/pluto.warming/index.html
http://eldar.cz/hade/nibiru.html


26.8.
Dnes je slavnost finské bohyně Ilmatar, matky vody, jenž stvořila svět.

27.8.
Dnes je den Isis. Isi je egyptská bohyně, která byla populární v Řecku a Římě.

28.8.
Narození egyptské bohyně Nephthys.

29.8.
Začíná runový měsíc Rad. Runa Rad symbolizuje směřování energie k zdárnému konci.

30.8.
Dnes je stará římská slavnost Charisteria, je to slavnost díkuvzdání.

1.9.
Končí keltský měsíc Coll.

 JERUZALÉM 18. srpna (ČTK/AP) - Ve starověku na Blízkém východě vzkvétal obchod s drogami. Narkotika se ve 
starobylých kulturách na východě Středozemí používala jako lék na utišení bolesti při porodu a nemocech, což dokládá, že 
lidé před tisíce lety měli hluboké lékařské znalosti, tvrdí vědci.

Starověké keramické nádoby, z nichž většina je svým tvarem téměř identická a je vysoká asi 12 centimetrů, byly nalezeny v 
hrobech a osadách na různých místech Blízkého východu. Pocházejí z doby až 1400 let před naším letopočtem, řekl Joe 
Zias, antropolog z jeruzalémské Hebrejské univerzity.

Drogy se pravděpodobně používaly jako léky a nálezy pomáhají badatelům lépe chápat, jak starověcí lidé léčili nemoci.

"Je to okno do minulosti, o němž mnoho lidí neví," prohlásil Zias na nedávné konferenci, která se konala v Izraeli a byla 
věnována DNA a archeologii. "Máme tady něco, co se používalo v prehistorických dobách a používá se dodnes."

Když se nádoby s úzkým hrdlem převrátí, připomínají opiové makovice. Pro případ, že by byly nějaké pochybnosti o tom, co 
bylo uvnitř, na okrouhlých spodcích jsou bílé značky, které symbolizují řezy nožem na makovicích, umožňující mokvání a 
sběr opia, řekl Zias.

Tato mykénská keramika byla analyzována metodou nazývanou plynová chromatografie a byly na ni zjištěny stopy opia.

Byly nalezeny stovky nádob a běžně se objevují v rukou obchodníků se starožitnostmi na místech, jako je jeruzalémské 
Staré město. "Dejte mi tam hodinu a mohl bych vám jich najít deset," uvedl Zias.

Vědci jsou na základě egyptských lékařských textů z 3. tisíciletí před našim letopočtem přesvědčeni, že opium a hašiš, 
droga, která se dá kouřit a získává se z koncentrované šťávy z květů konopí, se používaly při chirurgických operacích a na 
utišení bolesti a léčení zdravotních potíží. Hašiš byl používán při bolestivé menstruaci a dokonce byl nabízen ženám při 
porodu.

Z toho, co se archeologové dověděli z egyptských nápisů, vyplývá, že opium se ve starověku spíše pojídalo než kouřilo.

Mark Spigelman, Ziasův kolega z Hebrejské univerzity, nalezl jednu z keramických nádob ve tvaru makovice pocházející ze 
střední doby bronzové v Sikkuře, pohřebišti nedaleko pyramid v Gíze u Káhiry, při vykopávkách před čtyřmi lety. Nádoba, 
objevená ve hrobě z doby 18. egyptské dynastie, byla stejná jako nádoby nalezené na různých místech Izraele a Blízkého 
východu.

"Tito chlápci prodávali opium po celém Blízkém východě," prohlásil Spigelman. "Je to původní medellínský kartel, působil 
již před 3500 lety," uvedl v žertovné narážce na zločineckou kokainovou organizaci v Kolumbii.

Zdá se ale pravděpodobnější, že starověký obchod provozovali vážení léčitelé, nikoli násilničtí narkobaroni.



"Víme jistě, že tyto věci se používaly k lékařským účelům," podotkl Zias. "Otázka je, zda se používaly také pro zábavu."

V archeologicky bohaté střední části Izraele Zias objevil další vodítko. Když před deseti lety ve městě Bejt Šemeš kopal v 
hrobě pocházejícím z pozdní římské doby, nalezl kostru čtrnáctileté dívky, která zemřela při porodu kolem roku 390 našeho 
letopočtu. V břišní části byla hnědočerná skvrna.

"Myslel jsem si, že je to kadidlo," uvedl Zias. Ale když to dal analyzovat policii a chemikům na Hebrejské univerzitě, ukázalo 
se, že jde o sedm gramů směsi hašiše, sušených semínek, ovoce a běžného rákosu.

U kostry bylo sedm skleněných nádob obsahujících stopy této drogy. Dívka je pravděpodobně používala při vdechování 
kouřového koktejlu během porodu. Lékaři zjistili, že hašiš, který obvykle přispívá k uvolnění, u rodících žen zvyšuje sílu a 
četnost stahů; hašiš se používal při porodech do 19. století, pak byly vyvinuty nové léky.

Této dívce, která měřila jen asi 135 centimetrů, ale nepomohl. Vykrvácela.

Nález drogy je výjimečně vzácný. Organické sloučeniny se rychle rozkládají, tato se ale pálila, čímž zuhelnatěla a tak se 
zachovala.

"Je to poprvé, co byla nalezena, pokud jde o přímý důkaz při archeologických vykopávkách," řekl Zias. "Jen velmi zřídka 
objevujeme přímý důkaz drog používaných ve starověku."

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 28.8.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční oheň a žár 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.
Konjunkce Slunce s Marsem nás nebude nijak silně ovlivňovat i tento "prvek síly" je v Panně 
zmírněn. 

●     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 Vah. V tomto znamení nám planeta zlepšuje úsudek, často vede k 
přehodnocování přejatých myšlenek, umožňuje se nám rozhodovat se mezi více cestami. Planeta 
bude přát nakladatelům, literárním kritikům. Merkur také přeje cestám za milenkami a milenci:-))
Na víkend nám sextil Merkuru s Jupiterem sice pomůže zvládat konec prázdnin jistou dávkou 
optimismu (no fakt nevím..), ale je to zároveň aspekt který způsobuje jistou absenci kritičnosti. 
Člověk bývá až příliš spokojený sám se sebou a ztrácí ostražitost.
Dalším víkendovým aspektem je trigon Merkuru a Neptunu. Zvyšuje vnímavost a představivost, 
dává uměleckou představivost, nadaným jedincům až jasnovidné stavy a umožňuje zkoumat 
vzácné jevy. 

●     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.
V pátek začne působit trigon Venuše s Uranem. Aspekt pomáhá vzniku náhlých lásek a přátelství, 
prudkým citovým prožitkům. Přeje vzniku a rozvoji mimomanželských vztahů. Přeje všem těm 
kdo se zabývají filmovým uměním.

●     Mars
stojí do čtvrtka ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou 
vůli a nadšení. 
Do středy bude působit sextil se Saturnem, který se bude rušit s opozicí s Uranem.
Od čtvrtka se již situace změní. Mars bude stát ve znamení Panny. Planeta bude poškozena a bude 
způsobovat u lidí popudlivost, egoismus, přehnanou kritičnost. Může způsobit selhání techniky, 
systému..
Opozice Marsu s Uranem v lidech vyvolává sklony k výstřednostem, násilí. Může vyvolávat 
konflikty mezi přáteli. Je to obecně výbušný aspekt, který může vyvolávat i bouřlivé počasí.

●     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.

Síla planet je tento týden vyrovnaná . Ve druhé polovině týdne si rozhodně dejte pozor na nepříznivé 
působení Marsu.

Mějte se hezky...

Hade, 25.8.2002  

 

mailto:hade@wo.cz

	Lokální disk
	Situace


