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Poprvé v ČR budeme mít možnost hostit vrcholné evropské setkání fanoušků 
literatury, filmu, Internetu a her, zaměřených na science fiction a technologie 
budoucnosti, fantasy a mytologii a horor, kosmonautiku a astronomii, UFO a 
záhady, historii a budoucnost. 30 let od prvního Euroconu v Itálii dostal čest 
uspořádat tuto akci SFK Avalon. 
S materiály o setkání se můžete seznámit i >>ZDE>>

Vítám vás v novém týdnu. Nevím jak na vás působí konstelace hvězd, ale já okolo sebe vidím příliš 
mnoho smutku a depresí a ani mě samotnému není právě nejlíp. 
Vzhledem k tomu že ani příští týden nemá být lepší budeme si muset na radování se z jara asi ještě 
chvíli počkat.

Jistě jste zaznamenali níže uvedenou zprávu o nálezu ledovců na Marsu. Od člověka s nickem OUR 
jsem dostal upozornění  na dokument, který předpovídá existenci  vody vody (ve formě ledu) na jižní 
polokouli Marsu již v roce 1991. Proto mě poněkud zaráží proč se nyní dělá z objevu mas ledu na Marsu 
takový humbuk, když tato teorie z roku 1991 není nijak spekulativní, naopak vychází z tehdy už 
známých faktů. 
Další věc která mě zaujala je katastrofický model zániku "přirozených" podmínek (podobných 
podmínkám na Zemi). Celá teorie v podstatě zapadá do  Sitchinových teorií, mimochodem na jednom 
místě se na ně i odvolává. Asi nebudu sám koho po přečtení možná napadne možná souvislost s Nibiru

Dokument najdete ve formátu PDF   >>ZDE>> (1,78MB), nebo můžete kliknout na originální odkaz: 
http://www.enterprisemission.com/tides.htm 

Tento měsíc byly zveřejněny údaje sondy Mars Odyssey, podle nichž vyplývá, že pod povrchem Rudé planety byla objevena 
voda v podobě ledu.

Většina astronomů věří, že na povrchu Marsu bývaly velké zásoby vody, ale nedokážou se shodnout na tom, kam zmizela. 
Možná, že v posledním čísle časopisu Science otištěné údaje mohou přinést do této otázky jasno.

Voda v kapalném stavu je pokládána za předpoklad vzniku života na planetě, podobnému životu na Zemi. Voda v ledovém 
stavu pod povrchem Marsu nám může pomoci objasnit, jak se Mars vyvíjel.

Projekt Mars Odyssey odstartoval v dubnu 2001 a základním úkolem bylo zmapování výskytu a sběr vzorků chemických 
prvků a minerálů na povrchu Marsu. Jedním z hledaných prvků je vodík, vyskytující se v malé hloubce pod povrchem 
planety. 

Rovněž Odyssey sbírala data o záření na nízké oběžné dráze Marsu a o tom, zda by přílišná radiace nebyla nebezpečná pro 
lidskou posádku.

Současně NASA zpracovává data ze sondy Mars Global Surveyor, která mimochodem nafotila i písečné bouře na povrchu 
Marsu. 

[Tiscali/Reuters - 27. 5. 2002] 
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4.6.
Tento den se narodil roku 470 BCE Socrates. 

5.6.
Dnešek zasvěcený, irské bohyně Domně, bohyni posvátných kamenů a mohyl.

7.6.
Tento den byly v starém Římě otevřeny svatyně a chrámy bohyně Vesty.

8.6.
Dnes je římská slavnost bohyně Mens, patronky svědomí. Ekvivalent svátku v severském kalendáři je 
Lindisfarne den.

9.6.
Keltský měsíc Huath končí.
Dnes je slavnost Vesty, římské bohyně ohně a ohnišť. Její kněžky a služebnice byli Vestálky, které 
udržovali svaté ohně.  

LONDÝN 29. května (ČTK/AP) - Britští archeologové neskrývají radost nad objevem čtyři tisíce let starého hrobu, který 
přinesl mimořádně bohaté nálezy. Podle jejich mínění jde o jedno z nejvýznamnějších míst z celé Evropy doby bronzové.

"Je to neuvěřitelně bohatý nález jak z hlediska počtu předmětů, jež ukrýval, tak z hlediska jejich rozmanitosti. Je to naprosto 
jedinečná věc," tvrdí kurátorka oddělení prehistorie londýnského Britského muzea Gillian Varndellová.

Asi stovku předmětů, včetně páru zlatých náušnic, lokalizovali archeologové v místě vzdáleném zhruba pět kilometrů 
východně od proslulého Stonehenge. Jde o hrob lučištníka, který byl pohřben v době, kdy známý monolitický kamenný 
útvar měl již nynější podobu, píše agentura AP.

"Na britských ostrovech jiný takový hrob nebyl nalezen," konstatuje doktor Andrew Fitzpatrick z archeologického ústavu ve 
Wessexu.

"Když obvykle nalezneme v hrobě sedm či osm předmětů, považujeme pohřbenou osobu za poměrně bohatou a dobře 
postavenou. Zde jich bylo najednou sto. To je mnohem víc, než si člověk vůbec dokáže představit," zdůrazňuje.

Pohřbený muž je považován za lučištníka, protože tomu nasvědčují různé doklady rozmístěné kolem kostry - včetně 
kamenných hrotů šípů, chrániče ruky a také rozličných kamenných nástrojů.

"Kromě toho jsme ale našli tři bronzové dýky a pár zlatých náušnic," připomíná Fitzpatrick. Archeologové se domnívají, že 
náušnice neměl pohřbený muž v uších, nýbrž byly volně poležené vedle jeho hlavy.

I náušnice jsou považovány za mimořádný nález, protože patří k nejstarším kovovým předmětům objeveným v Británii.

Pohřební rituál se odehrál kolem roku 2300 před naším letopočtem, na samém počátku doby bronzové, kdy se potkávala 
lidská společenství využívající jak kamenné, tak kovové nástroje, připomíná doktorka Varndellová. Byla to doba, kdy lidé již 
byli s to používat měď a lístkové zlato a kdy se učili, jak nakládat se slitinami.

Britský nález má podle místních vědců význam i z celoevropského hlediska.

"Lidé v té době již byli schopní podnikat dálkové plavby, vydávali se na dlouhé cesty a obchodovali v docela velkém 
měřítku. Docházelo k výměně myšlenek, ideologií a technických postupů," dodává doktorka Varndellová.

Hrob objevili stavaři při výkopech základů pro novou školu. Ve stejném místě se ale nachází i pozůstatky hřbitova z římské 
doby.

Vědci se rozhodli s oznámením nálezu posečkat, než se podaří místo náležitě zajistit, protože "římské hroby jsou poměrně 
hluboké a návštěvníci by si mohli přivodit zranění". Mezi tím ovšem veškeré archeologické nálezy byly přemístěny do 
bezpečí pracoven, kde budou podrobeny důkladné vědecké analýze.



ZDROJ: Tiscali

Kastrace: Záležitost nejen harémová 

Původní inspirací k napsání tohoto článku byl text o stoupencích bohyně Kybely, kteří z náboženských důvodů sami sebe 
kastrovali. Pojďme se podívat na fenomén kastrace trochu podrobněji - nejde totiž kupodivu o pouhou výstřednost jedné 
starověké sekty. 

Drtivá většina z nás se sice s kastrací nikdy nesetká “v reálu”, to však neznamená, že tento fenomén nevnímáme na 
podprahové úrovni. Alespoň freudovská verze psychoanalýzy postulovala strach z kastrace jako jeden ze základních 
komplexů. Freudovský pohled přitom nepostrádají bizarní prvky - kastrační komplex má totiž souviset například se 
strachem, který zažíváme při návštěvě zubaře (podrobnější informace např. zde). Další psychologické směry ale Fredův 
přístup zpochybňují.

Asi první asociací, která nám vytane na mysli ve spojení s kastrací, je fenomén harémových strážců. Řada eunuchů později 
dosáhla např. v islámském světě nebo na čínském císařském dvoře významného politického postavení. V některých 
případech mohlo být také poměrně únosným řešením tíživé sociální situace raději přijít o potenci, než při plné sexuální síle 
zemřít hlady, přesto se však nezdá, že by významnější procento eunuchů bylo ochotno k zákroku přistoupit dobrovolně. 

Jako trest za překročení nějakého sexuálního tabu byla nucená kastrace rozšířena u mnoha kultur a ještě i dnes se s ní 
můžeme setkat při léčbě některých sexuálních deliktů. Známým případem kastrace za trest je středověký křesťanský filosof 
Abélard, kterého takto poznamenali příbuzní jeho milenky Heloisy. 

Je zde však jeden zásadní rozdíl: V úvodu zmínění stoupenci bohyně Kybely se kastrovali sami. Dobrovolná kastrace byla v 
pozdně antickém období kupodivu rozšířena poměrně obecně. Vyskytovala se také u některých skupin gnostiků a prvních 
křesťanů, v jedné sektě byla dokonce i součástí obrácení na “víru pravou”. 

Velmi zajímavou postavou, která přikročila k vlastní kastraci, byl raně křesťanský filosof Origénés (žil ve 3. století našeho 
letopočtu v Alexandrii). Ve své době podnikl velmi originální pokus o syntézu novozákonní tradice s platónskou filosofií a ač 
byl sám později prohlášen za kacíře, jeho myšlenky se v té či oné podobě vynořovaly stále znovu. Ke svému činu byl přitom 
Origénés inspirován biblickým výrokem o oku, které, pokud pokouší, má být vyloupnuto.

Kromě období pozdní antiky se dobrovolná kastrace ve větším měřítku vyskytovala zřejmě také u Olméků, nejstarší 
civilizace předkolumbovského Mexika. Zákrok se týkal příslušníků vládnoucí kněžské vrstvy, alespoň tak soudíme z 
fyziognomie postav znázorněných v olméckém sochařství. Úplně jisti si tím však být nemůžeme, protože mexické umění 
mělo k realismu velmi, velmi daleko.

Z 18. století je z Ruska známa sekta tzv. skopzenů, kde se kastrace týkala mužských i ženských členů skupiny (u žen 
dokonce včetně prsů) a navíc byla spojena s rituálním kanibalismem.

Náboženské důvody přitom nemusejí být jediným motivem ke kastraci. V nedávné době jsme se se sebekastrací mohli 
setkat např. u některých zpěváků, kteří tímto způsobem chtěli docílit změny výšky hlasu. 

Teoreticky by přitom šly najít ještě další důvody k zákroku. Kastrovaní jedinci se obvykle dožívají vyššího věku než průměr 
populace. Předpokládá se, že vyšší délka života eunuchů souvisí především s hladinou testosteronu. Mužský pohlavní 
hormon totiž našemu organismu systematicky škodí - v mládí souvisí jeho hladina s ochotou riskovat, chovat se impulsivně 
až násilně, přičemž pro tento stav byl dokonce zaveden odborný termín testosteronová demence :-). I v pozdějším věku má 
mužský pohlavní hormon neblahý vliv, především na imunitní systém organismu (podrobnosti viz článek Proč stárneme?). 
Nicméně lze těžko předpokládat, že by naděje na vyšší věk byla sama o sobě dostatečnou motivací k podobnému aktu :-).

Poněkud bizarní zdůvodnění zákroku je spojeno i s původní freudovskou představou kastračních úzkostí. Vzato z jednoho 
úhlu pohledu, onen “virtuální” strach z kastrace můžete pokořit tím, že necháte celý proces proběhnout v reálu. Taková 
logika však zřejmě opět nepřesvědčí úplně každého :-).

V tomto článku jsme se zabývali pouze lidmi. Stojí za zmínku, že s kastrací se můžeme setkat i v říši zvířat či sociálně 
žijícího hmyzu - o tom však zase někdy jindy... 

[Pavel Houser - 27. 5. 2002] 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 5.6.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Blíženců. Blíženci jsou podvojné znamení a tak nás často bude stavět na rozcestí 
a nabízet nám dvě alternativy na naší cestě jarem. V tomto znamení působí Slunce příznivě na 
studia, přeje spisovatelům, zpříjemňuje cestování a usnadňuje navazování citových vztahů. 
Do středy konjunkce Slunce s Merkurem která  posiluje intelektuální složky osobnosti a pomáhá 
se prosadit inteligenci bude spolupůsobit s konjunkcí Slunce - Saturn.
Konjunkce Slunce se Saturnem bud působit celý týden a bude poněkud vylepšovat dvojakost 
Blíženců a bude působit směrem k našemu zvážnění, odpovědnosti pomůže upřít naši vůli ke 
konstruktivním cílům.
Trigon Slunce s Neptunem zvyšuje představivost, přeje hudbě a okultismu. Umělcům přináší 
inspiraci. Aspekt ve čtvrtek končí.
Vliv Slunce poněkud zhoršuje opozice Slunce s Plutem, která v lidech podporuje autodestruktivní 
nálady a zhoršuje postoj k sexualitě a vyvolává deprese. Působení aspektu bude nejsilnější právě 
na konci týdne. 

●     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 Blíženců. Od úterý bude poškozen kvadraturou s Uranem. Bude v nás 
podporovat deprese, hrozí obchodní nezdary a inteligence se nemůže naplno projevit.
Kvadratura Merkuru s Uranem svádí k sarkastickým projevům, provokacím,nevyváženým 
náladám a nervové labilitě. Aspekt vyvolává generační spory. Je třeba dávat zvýšenou pozornost 
na cestách, neb aspekt často vyvolává nehody a neštěstí. 

●     Venuše
stojí ve znamení Raka. Zvyšuje citovost, vnímavost a smysl pro romantiku. Zlepšuje vztahy jak v 
rodině tak i v kolektivu, ale způsobuje kolísání jak fyzických tak i duševních sil. Muži budou mít 
mnohem větší tendence podléhat vlivu žen.
Vliv tohoto aspektu ale bude zmírněn konjunkcí Venuše s Jupiterem. Aspekt přináší zklidnění, 
přeje dlouhodobým vztahům, přeje i cestování a rozvíjí umělecký talent.

●     Mars
stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. V tomto znamení narůstá 
nebezpečí jak domácích hádek a konfliktů, tak i nebezpečí násilných konfliktů obecně. Častěji než 
jindy lidé a národy sahají k násilným řešením konfliktů, politika bývá plná sporů, a mohou 
propukat ozbrojené konflikty. Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat vývoj konfliktu mezi 
Pákistánem a Indií, může se značně vyostřit. 
Od čtvrtka začne působit konjunkce Marsu s Jupiterem, ale protože Mars je v pádu tak negativní 
působení Marsu nijak nezmírní, spíš zesílí možnost realizace výše uvedených akcí. 

●     Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dává úspěch 
dlouhodobým plánům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protože umožňuje 
propojení materiálního a duchovního světa do harmonického celku. 

●     Saturn
stojí v Blížencích. Je poškozen a lze čekat těžkopádnější reakce na nepříznivé signály a zprávy. 
Tradiční hodnoty se zdají být nestabilní a lidé pociťují nejistotu. Planeta nepřeje cestování a hrozí 
nehodami. Lze čekat i nepřízeň přírody.
Opozice Saturn - Pluto. Je to aspekt předcházející změny. Na celosvětové úrovni označuje 
hlubinné proudy a vření. Aspekt předcházel například nástupu Hitlera k moci a druhé 
světové válce. V minulosti předcházel i zániku společenství a civilizací, či politických 
uskupení. Aspekt je vždy signifikantem krize.
V roce 2001 opozice nastoupila 19.6. a vrcholila 5.8.2001, další vrchol přišel 2.11.2001. Letos opozice 
vrcholila 26.5.2002. 
Mluvit o opakující se opozici v roce 2003 je asi v tuto chvíli předčasné, ale za zmínku stojí fakt že by měla 
být nejsilnější v březnu 2003, kdy by měl údajně Nibiru vstoupit do sluneční soustavy. 

●     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. Vzhledem k jeho poškození bude v lidech podporovat pocity chladu a 
odcizení, přeje neosobní a anonymní smrti. 

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.

nibiru.html


Nejsilnější planetou bude i v tomto týdnu Merkur, dominující naší intelektuální sféře. Bohužel bude 
poškozen a bude přát depresím a psychické únavě. Síla ostatních planet je velice vyrovnaná a budou 
působit tak jak je naznačeno výše. V každém případě je nutné počítat se vzrostlým a velmi nepříznivým 
vlivem Marsu, Saturnu a Pluta.

Mějte se hezky...

Hade, 2.6.2002 
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