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Vítám Vás v novém týdnu. Nejprve bych vás rád upozornil na novinky které jsem zařadil na své stránky. 
Během týdne jsem aktualizoval stránku o Nibiru a Sun Cruiseru, dnes aktualizuji Agrimonrixovu sekci 
Megality, kde přibyl monument Rollright. 

V úvodu vám chci nabídnout neuvěřitelný článek z neuvěřitelného webu 
http://vzestup.webzdarma.cz/zpravy.html. Upozornění na tuhle zběsilost mi zaslala Lída z Pardubic 
(díky, ještě jednou). 
Sama celou věc komentuje takto: "Já se bohužel obávám, že stránky jsou míněny vážně a když si 
někdo dává práci s překladem, že jsou i lidé, kteří je vážně berou. Také mi zpočátku připomněly stránky 
I. Bendy. Pak mi to přišlo ještě horší asi v tom smyslu, že z těchto stránek na mě opravdu přes všechna 
slovíčka o lásce dýchlo něco velmi černého." 

...............Zdravíme vás! Opět vám přicházíme sdělit velmi zajímavé věci. Blížíte se nyní ke kouzelnému okamžiku, po kterém 
jsme dlouho toužili. Je to důležité, neboť vám předložíme podrobnější přehled toho, co zamýšlíme. Pro nás znamená váš 
první kontakt již velmi dlouho se táhnoucí proces, který Nebesa vyžadují, abyste byli připraveni vy i vaše globální 
společenství na náš příchod. V posledních letech je první kontakt provázán s mnoha změnami, které vám vaše vláda oznámí. 
Tato prohlášení dokonale změní váš svět a umožní nám dokončit závěrečnou etapu prvního kontaktu. Pro tento závěr jsme 
zorganizovali sérii oznámení našich spolupracujících týmů několik dnů po oficiálním oznámení vašich vlád. Součástí těchto 
programů bude váš první přímý kontakt s vládnoucí radou bývalých Anunnaki (nyní Anunnaki Světla). Dále vám představí 
vládnoucí rada Vnitřní Země zprávu o vaší pravé historii a vaší nádherné budoucnosti. Pak začnou konečně naše lodě 
svobodně tančit na vaší krásné modré obloze.
Jakmile se toto uskuteční, bude moci vesmírná planetární loď Nibiru pozměnit svůj současný kurz a začít s transformací na 
nejvzdálenější planetu vašeho slunečního systému. Sluneční Bohové (Elohim) se s láskou ujmou tohoto úkolu. Jupiter se 
zaskví novou září, stejně jako Venuše a Mars. Venuše se zbaví své současné horké a kyselé atmosféry a transformuje se tak, 
jak si přeje. Bylo to koneckonců způsobeno válečnou akcí před více jak miliónem let, že se z ní stala vyschlá pustina téměř 
bez života. Nebesa s radostí napraví tento nesmyslný a děsivý čin. Postupně se zformuje nový sluneční systém, za který 
nakonec ponesete odpovědnost. Spolu s kytovci a Planetární a Sluneční Hierarchií, budete sloužit jako ochránci této reality. 
Vy jste zde proto, naši drazí, abyste plně rozvinuli potenciál této říše. Přišli jste sem, do tohoto krásného kousku fyzické 
reality, abyste si z něho udělali svůj domov a svoji základnu. Odtud se budete rozlétat do vesmíru, a vyzbrojeni svojí 
moudrostí a vědomostmi transformovat a rozvíjet jeho mohutný potenciál. Vnesli jste do tohoto snažení velmi mnoho a my 
se budeme radovat, až své rozsáhlé schopnosti opět připojíte k našim vlastním..................

 Pokud vám připadá celý text jako neskutečný blábol tak vězte že samotní autoři (autorka, autor, či kýho 
čerta..) vysvětlují debilnost svých textů následujícím:  

Nejrozsáhlejší a podle mého soudu i nejzávažnější a stále se rozšiřující je sekce Duchovní školy vzestupu, 
kde je velmi podrobně popsán proces vzestupu a krystalické transformace těla na základě vlasních 
zkušeností a mnoho použitelných rad. Tuto oblast studujte prosím od začátku protože na sebe 
channelingy navazují a odkazují se na informace z předchozích článků. Ostatní sekce jsou ucelené celky, 
kde moc změn už nenastane.
      Jsou zde též používané termíny, které nejsou v běžné mluvě zcela běžné. Mnoho termínů jsem nenašel 
ani v podrobných slovnících a tak jsem se snažil co nejvíce se přiblížit obsahu anglického originálu. Když 
tedy narazíte na termín kterému přesně nerozumíte, čtěte dál. Narazíte na něj jistě i v další souvislosti a 
jeho podstata se vám vyjasní.
Přeji Vám na vaší cestě mnoho Lásky Světla a Požehnání

Jasné? Samozřejmě jak jinak, že? 
Mě osobně celá věc připadá jako naprostá šílenost. Šokuje mě že v dnešní době se lze přiživovat 
prakticky na všem a že jakákoliv sekta s jakýmkoliv programem najde svojí cílovou skupinu. Tenhle svět 
je nemocný, myslím že k smrti nemocný a všechny tyto manipulace s lidmi nejsou k smíchu ale k pláči... 
Jde z nich strach... 

http://vzestup.webzdarma.cz/zpravy.html


Je víc věcí ze kterých jde strach. Strach jde i z našich "vůdců". Jedna polovina z nich se rozhodne řešit 
problémy téhle země tím, že bude týden vymýšlet předpis jak hermeticky balit koblihy, zatímco druhá 
půlka vítá s nadšením šílený nápad udělat z naší země předsunuté stanoviště protiraketové obrany USA. 
Nápad se zapojením se do programu americké protiraketové obrany je obzvlášť pěkný:"... Zapojení do 
programu pokládá ministr Tvrdík výhledově za perspektivní možnost obrany českého vzdušného prostoru, 
experti nevyloučili dokonce ani možnost, že vzdušný prostor by v rámci dohod o rozmístění raketových 
systémů mohla střežit například americká letadla. Projekt sice stojí desítky miliard dolarů, Spojené státy 
ale nabízejí svým spojencům účast i formou nepeněžního vkladu." 
To vše v zemi zpustošené povodněmi. A mimochodem, znáte nějaké jiné pitomce, kteří se radostně 
vzdávají své suverenity?
 Zdá se mi že se všichni už definitivně zbláznili...  

  

7.10.
Slavnost Pallas Atheny a Viktorie. Pallas Athena, či římská bohyně Viktorie, jsou božstva triumfu.  

9.10.
Felicitas - dnes je slavnost římské bohyně štěstí. 

11.10.
Dnes je římská slavnost Vinalia, den od kterého bylo mladé víno ochutnávané a ochutnávané a 
ochutnávané... Dnešek je zsvěcený posvátný Bachhusovi. 

12.10. 
Fortuna Redux - dnes je římská slavnost bohyně úspěšných cest a bezpečných návratů. 

13.10. 
Fontinalia - Římská slavnost pramenů a zřídel. 
Polovina runového měsíce Wyn je čas pro harmonii uvnitř chaotického světa.

V souvislosti s následujícím článkem bych vás upozornil na článek Temné věky...ještě temnější než 
jsme si mysleli?, který jsem na stránky zařadil již dříve. 

Zkáza z nebe? 

Stále více amatérských badatelů, ale i vědců se domnívá, že staré civilizace v oblasti Středozemního moře a především 
Středního východu jsou "potomky" mnohem starší civilizace, resp. civilizací, která z doposud neznámého důvodu zanikla. 
Přeživší skupinky pak v podobě bájí přenechaly budoucím generacím zprávy o obrovské katastrofě, která postihla jejich říši 
a kterou přežili jen "vyvolení". 

Vědci nedávno přišli s domněnkou, že onou katastrofou nedozírného rozsahu byl pád meteoritu a to právě v oblasti 
Středního východu. Všechno nasvědčuje pro jejich hypotézu a tím nejpádnějším důkazem je nález obrovské tři kilometry 
široké kruhové prolákliny v jižním Iráku, která podle všeho vznikla dopadem meteoritu. Ničivá síla takového tělesa by 
předčila několik set atomových bomb. Zmíněný kráter se nachází přibližně 15 km severo-západně od soutoku řeky Eufrat a 
Tigris. Dříve bylo na dně kráteru malé jezero. Rozbor sedimentů ukázal, že se jedná o velmi mladé sedimenty a jejich vznik 
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sahá maximálně 6 tisíc let zpět do historie.

Podle odborníků by se tímto nálezem vysvětlil náhlý zánik kultur v oblasti okolo roku 2300 př. n. l. a vznik např. eposu o 
Gilgamešovi, který je oficiálně datován právě do tohoto období a který hovoří o sedmi soudcích pekla, kteří zažehli své 
pochodně a zem osvětlili plameny a následně způsobili bouři, která proměnila den v noc. Kteří zemi roztříštili a zaplavili ji.

Jde o jeden z nejvýznamnějších objevů poslední doby, který může vnést nové světlo do historie nejen Středního východu a 
okolí, ale historie planety a jejích kultur vůbec, neboť nové průzkumy v Argentině potvrdily existenci několika podobných 
kráterů pocházejících právě ze stejného období, jako kráter v Iráku. Zdá se, že někdy před 4-mi tisíci lety proletěla naše 
planeta pásmem velkých meteoritů.

Převzato: Egypt online

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 9.10.2002 . 

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

●     Slunce

http://www.martinstrnad.cz/egypt/index.htm


stojí ve znamení Vah. Slunce je v tomto znamení v pádu jeho princip prosazování a mužnosti je ve 
znamení smířlivosti a ženskosti. Slunce rozvíjí citovou sféru. Lidská vůle je snadněji ovlivnitelná 
a lidé se orientují spíše na světské problémy a cíle. Slunce přeje právníkům, umělcům.
Do středy bude působit sextil Slunce s Jupiterem. Je to aspekt který umožňuje úspěšné 
dokončování činností všeho druhu, zlepšuje úsudek.
Až do pátku nám bude sextil Slunce s Plutem přinášet soulad vůle a sexuality. Naše pudová i 
rozumová stránka bude v rovnováze. Aspekt často způsobuje u lidí tendence se bouřit proti 
čemukoliv (ale z konstruktivních důvodů) a rozvíjí tvůrčí schopnosti. 

●     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. Toto bude 
ještě více zesíleno trigonem Lilith s Plutem.

●     Merkur
stojí od čtvrtka ve znamení Vah. V tomto znamení nám planeta zlepšuje úsudek, často vede k 
přehodnocování přejatých myšlenek, umožňuje se nám rozhodovat mezi více cestami. Planeta 
bude přát nakladatelům, literárním kritikům. Merkur také přeje cestám za milenkami a milenci:-))
První polovina týdne kdy bude ve znamení Panny přeje lékařům, umožňuje sebeanalýzu a přeje až 
puntičkářskou inteligenci.
Konjunkce s Marsem zvyšuje mentální energii ale dává i silnou kritičnost, přeje satiře.
V kombinaci s kvadraturou se Saturnem, která maří intelektuální plány, svádí ke lhaní a způsobuje 
pesimismus může být působení Merkuru poněkud frustrující a svádějící ke skepsi. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena. 
Bude ještě ke všemu poškozena dvěma kvadraturou s Jupiterem. Díky tomu vnáší do vztahů 
spory, pomluvy, žárlivost. Dejte si pozor na nebezpečí nákaz krku, hrtanu, ledvin.
Kvadratura Venuše s Jupiterem zvyšuje nebezpečí zmatků v osobním životě. Nepřeje propojení 
lásky, sexu a legitimity. Tento týden bych rozhodně nedoporučil pro termín vstupu do 
manželství...

●     Mars
stojí ve znamení Panny. Od čtvrtka bude planeta nepříznivě působit díky svému poškození a bude 
způsobovat u lidí popudlivost, egoismus, přehnanou kritičnost. Může způsobit selhání techniky, 
systému. 
Kvadratura se Saturnem způsobuje násilné situační zvraty, vyvolává krutost, chlad a násilí.

●     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.
Opozice Jupiter Neptun. Aspekt v lidech odkrývá nejnižší pudy - chtivost, ztrátu ideálů, 
sobectví, selhání. Lidé marní příležitosti, možnosti. Je to aspekt kdy mohou "vůdcové" 
ztrácet svůj kredit.
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. Aspekt bude sílit postupně, uvidíme co 
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.



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, nejsilnější bude poněkud nejednoznačné působení Merkuru, 
vliv Marsu a Venuše dál zůstává velmi negativní, především ve druhé polovině týdne.

Mějte se hezky...

Hade, 6.10.2002  
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