
Vıtam vas v novem ty dnu. Doufam ze jste mi nikde nezmrzli... Kdyz jsem minuly  ty den psal o poskozenem 
Plutu a kvadrature Mars-Pluto, tak jsem sice varoval pred chladem a ustrky ktere nam planety chystajı ale 
ze bude az takova zima (jak v Celjabinsku na nadrazı) jsem nůjak nevůril ani ja sam. Tento ty den by se 
ale můla situace o nůco zleps it.
Rad bych vas upozornil na nůkolik zmůn, ktere jsem si do noveho roku prichystal. Prvnı z nich je je 
predevs ım archiv "Ty dn˚" pro rok 2002. Najdete ho >>zde>> a kazdy  "Ty den" bude ulozen ke stazenı 
jako jeden soubor ve formatu PDF (prectete ho programem Acrobat Reader). 
Na Silvestra jsem predůlal grafiku stranek "Po keltsky ch stopach". Myslım ze predevs ım "Rozcestnık" je 
prehlednůjs ı a je pripraven na dals ı aktualizace.
Poslednı zmůnou je kalendar ktery  najdete pod tůmito radky. Prostů jsem se rozhodl provest vas rokem 
2002 prostrednictvım starovůky ch a mysticky ch svatk˚, pokud se je rozhodnete slavit odpovıdajıcım 
zp˚sobem (naprıklad jak v Rımů) budou vase dny po cely  rok dosti vesele:-)) 

  

 Existuje zivot po smrti a existuje lidska duse?
 Shromazdůnı vůdc˚ na proslulem California Institute of Technology naslouchalo lekar˚m nemocnice v Southamptonu, kterı prinesli 
presvůdcive d˚kazy, ze lidske vůdomı pokracuje ve sve cinnosti i pote, kdy mozek prestal fungovat a pacient je klinicky mrtvy . 

Brits tı lekari referovali o studii, ktera vys la letos ve vůdeckem zurnalu Resuscitation. Sledovali soubor 63 pacient˚, kterı byli 
prohlas eni klinicky za mrtve: jejich srdce se zastavilo, prestali dy chat a mozkova aktivita zanikla. Po ozivenı, kdy se probrali z 
klinicke smrti, s nimi lekari důlali rozhovory. Cast pacient˚ můla v dobů, kdy mozek nevykazoval jakekoli funkce, jasne a 
usporadane mys lenkove procesy. Rozumnů uvazovali a vytvareli vzpomınky na to, ze komunikovali a pohybovali se mimo tůlo. 

Vy sledky vy zkumu byly tak slibne, ze lekari zalozili nadaci zamůrenou na to, aby zkoumala zkus enosti blızke smrti na s irs ım vzorku. 
Zatım shromazdili shodne prozitky u 3 500 osob. Pacienti sdůlovali pocity mıru, radosti a harmonie. Pro nůktere se zrychlil cas, 
zbystrily se smysly, ztratili vůdomı sveho tůla. Vidůli jasne svůtlo, dostali se do jineho prostoru a hovorili se svy mi mrtvy mi 
prıbuzny mi. Jeden, ktery  se oznacil za pohana, referoval o setkanı s mystickou bytostı. 

O podobny ch stavech pri prezitı smrti existujı zpravy stare i nůkolik staletı. Zkus enosti pacient˚, ktere shromazdil dr. Parnia, se 
shodovaly s tůmi, ktere popsali pred nım uz lekarka Elisabeth K¨ bler-Rossova (O smrti a umıranı) a psycholog Raymond Moody 
(Zivot po zivotů). Soucasna studie vs ak pochazı z prostredı velke renomovane nemocnice a vyuzila nejnovůjs ı technologicke 
postupy. 

Skeptici naprıklad tvrdili, ze tyto prozitky vznikajı nasledkem nedostatecneho okyslicenı mozku pri zastavů srdce. Jenze ve 
skutecnosti můli pacienti s prozitky vůdomı po smrti vůts ı prısun kyslıku do mozku! Parnia dodava: "Kdyz ma mozek nedostatek 
kyslıku, upadajı lide do naprosteho zmatku, prostů odpadajı, a obvykle nemajı v˚bec zadne vzpomınky. U nas ich pacient˚ jde o 
vazne pos kozenı mozku, ale o dokonalou pamů„." 

Skeptici take namıtali, ze vzpomınky pacient˚ pochazejı z doby, kdy vůdomı ztraceli ci se jim vracelo, tj. fungovalo. "Pravů naopak," 
oponuje Parnia. "Okamziky, kdy je mozek momentalnů traumatizovan zachvatem nebo narazem auta, tedy bezprostrednů pred 
nebo po ztratů vůdomı, si nepamatujeme. Pri zastavů srdce je pos kozenı mozku tak zavazne, ze se srdce zcela zastavı. 

6.1. 
je predvecer svatku Trı kral˚. Je to den kdy by můli by t odklizeny poz˚statky Vanoc. 
V noci z 5. na 6.1. je i den kdy se konal obrad na pocest Kore, ktery  můl pripravit vyzdvizenı 
Persephone z podsvůtı na zem.

8.1. 
Je den zasvůceny  bohyni se jmenem Justita, ktera byla rımskou bohynı spravedlnosti. 

10.1.
 je Geraint's day coz je den vůnovany  velsskemu bardovi jımz byl Garaint, modry  bard Walesu, 
půvec zijıcı na prelomu devateho a desateho stoletı. 

11.1. 
Carmentalia, je rımska slavnost Carmentalia, oslava Camenae, nymfy proroctvı.
Den je take zasvůcen Juturnovi - bozstvu pramen˚ a vůs tecky ch vod a zrıdel.

12.1.
 Na tento den spada rımska slavnost Compitalia. Compitalia cenebrates byli domacı ochrannı 
b˚zkove. 
Tento den byl take zasvůcen Frigg, manzelce Odina, bohyni oblohy ktera pry  zna budoucnost 
lidstva. 



Lide rıkajı: ďPamatuji si, ze jsem vidůl auto. Potom si vybavuji az to, jak lezım v nemocnici." Soubor 3 500 osob uz nůco vypovıda. 
Nadto pri shromaz–ovanı zkus enostı se smrtı lekari zjistili, ze mnoho lidı o svy ch zazitcıch nikdy nehovorilo. Bali se, aby nevypadali 
jako blazni. 

V souboru je zachycena i zkus enost chlapce, kteremu bylo pri zastavů srdce po zachvatu dva a p˚l roku. Rodice kontaktovali dr. 
Parniu, kdyz chlapec zacal kreslit obrazky, na ktery ch se dıva seshora na svoje nehybne tůlo. "Kdyz umres , vidıs  jasne svůtlo," 
sdůloval i chlapec. 

Vs eobecnů se ma za to, ze ve stavu totalnıho bezvůdomı mozek nem˚ze produkovat plynule mys lenkove procesy nebo utvaret 
trvale vzpomınky. Jenze tomu, jak mozek ó organ tůla, slozeny  z hmotny ch bunůk - vlastnů generuje nehmotne mys lenky, stale 
plnů nerozumıme. 

Dr. Parnia vyvozuje z vy sledk˚ vy zkumu, ze lidske vůdomı m˚ze pracovat nezavisle na mozku, kdyz pouzıva mozkovou k˚ru jako 
mechanismus k manifestaci mys lenek ó tak jako televiznı prijımac preklada vlny do svůtla a zvuku. 

"Kdyz pos kodıte mozek a mysl funguje, napovıda to, ze je pos kozeny  pouze aparat. Coz znamena, ze mysl nemusı by t nutnů 
vytvarena mozkem. Dals ı vy zkum v tomto smůru skutecnů m˚ze odhalit existenci dus e." 

Zdroj: Plus - 31.10.01 

 Starovůky  Egypt byl zasazen klimatickou katastrofou 

Starodavna apokalypsa, tak se jmenuje novy  serial BBC zkoumajıcı dramaticke zhroucenı velky ch civilizacı. "Cely  Hornı Egypt zmıral 
hladem natolik, ze vs ichni dos li az k pojıdanı vlastnıch důtı," pripomına producentka serialu Jessica Cecil pohromu, ktera zasahla 
Egypt v dobů Stareho Kralovstvı.

Hieroglyfy v Ankhtifiovů hrobce

Pred ctyrmi tisıci a dvůma sty lety se zhroutila prvnı velka civilizace v Egyptů. Faraonove Stareho kralovstvı vybudovali 
nejmohutnůjs ı odkaz starovůkeho svůta, pyramidy v Gıze. Jenze po vıce nez tisıci letech stability se ustrednı moc zhroutila a zemů 
se na dele nez sto let ocitla v chaosu. 

O tom, co se tehdy a stalo a proc, se vedly velke spory. Profesor Fekri Hassan z londy nske University College se ovs em rozhodl 
problem rozres it shromazdůnım vůdecky ch stop. Inspirovala ho malo znama hrobka regionalnıho guvernera v jiznım Egyptů 
Ankhtifiho. Hieroglyfy na nı zaznamenavajı: "Cely  Hornı Egypt zmıral hladem natolik, ze vs ichni dos li az k pojıdanı vlastnıch důtı".

Centrem vs eho je Nil

I kdyz napis naprosta vůts ina egyptolog˚ povazovala za fantasii a prehanůnı, rozhodl se Fekri dokazat, ze jde o presne a pravdive 
tvrzenı. Musel rovnůz najıt pachatele schopneho zaprıcinit takove nes tůstı. "Od pocatku jsem můl za to, ze to muselo by t cosi z 
prostredı, v nůmz Egyp„ane zili," rekl Fekri s tım, jak mu bylo jasne, ze v tom musı by t nůjak zapojen i Nil: Reka, ktera byla vzdy v 
centru egyptskeho zivota. Ponoril se proto do studia peclivy ch zaznam˚ o nilsky ch zaplavach, ktere jsou vedeny od sedmeho stoletı. 
Udivilo ho, jak velke odlis nosti byly zaznamenany v kazdorocnıch zaplavach, zasadnıch pro zavlazovanı zemů.

Pro dobu 2200 let pred Kristem ovs em zadne zaznamy nebyly. Pr˚lomem se staly objevy v kopcıch v sousednım Izraeli. Mira Bar-
Matthews z izraelskeho Geologickeho vy zkumu objevil jedinecny  zaznam klimatu minulosti dochovany  v stalaktitech a stalagmitech 
v jeskyni poblız Tel Avivu.

Krapnıky a ledovce

Analy za krapnık˚ prokazuje nahly  a dramaticky  propad v uhrnu srazek o 20 procent. Jde o nejvůts ı klimatickou udalost za půt tisıc 
let. A datace? 2200 let pred Kristem. Protoze Izrael a Egypt se nachazı v odlis ny ch klimaticky ch systemech potreboval Fekri d˚kaz, 
ze dos lo k nůjake globalnı klimaticke udalosti, aby d˚kaz z jeskynů mohl propojit s padem Stareho Kralovstvı. D˚kaz pris el, jako by 
spadl z nebe.

Geolog Gerard Bond z Lamont-Dohertyho Zemske observatore na americke Kolumbijske universitů hledal klimaticke d˚kazy v 
islandsky ch ledovcıch, ktere pri sve pouti k jihu tajı a zanechavajı na morskem dnů stopy vulkanickeho prachu.Z toho jak daleko se 
dostanou, nez se zcela rozpustı geologovi rekne, jak studene byly. Bahennı jadra na oceanskem dnů ukazujı, ze se v pravidelny ch 
obdobıch vyskytujı extremnů studene male ledovce: v Evropů se objevujı kazdy ch 1500 let. A jeden se objevil 2200 let pr. Kr.

Suche jezero

Gerard˚v kolega, Peter DeMenocal studoval pravů v te dobů klimaticke zaznamy ve zbytku svůta. Od pylu po pısek, vs e mluvilo 
stejnou recı: dramaticka klimaticka zmůna od Indonesie po Stredomorı, od Gronska po Severnı Ameriku. Vůdci tak potvrzovali vs e, 
v co Fekri vůril, drsnou klimatickou zmůnu p˚sobıcı pred 4200 lety velke lidske trapenı, o nůmz se teprve nynı poprve dovıdame. 

V Egyptů se mezitım Fekri snazil do skladacky zaradit poslednı kousek. Chtůl najıt prımy  d˚kaz teto drsne zmůny na Nilu. A nas el jej 
ve vrtny ch jamach ve velkem jezere, ktere bylo ve starovůku napajeno prıtoky Nilu. Ukazalo se, ze v kriticke dobů padu Stareho 
Kralovstvı jezero zcela vyschlo, jedinkrat za celou dobu jeho existence. Konecnů můl pocit Fekri pocit, ze napis v hrobce můl 
pravdu. Je jen prirozene, ze nůco takoveho dohanůlo lidi k zoufalstvı. 

Zdroj: Tiscali Martin Mos tůk 

PRAHA 25. prosince (CTK) - Astronomove zaznamenali vysoky  pocet skvrn na Slunci, po ktery ch by mohla nasledovat zvy s ena 
erupcnı aktivita. Skvrny jsou nůkolikrat vůts ı nez Zemů, jedna ma v pr˚můru zhruba 30.000 kilometr˚ ctverecnıch, rekl dnes CTK 
astronom Pavel Naiser z prazske Stefanikovy hvůzdarny. 

Nepochybny  a statisticky dokazany  je podle Naisera vliv slunecnı aktivity na biosferu. Vůdecky vs ak dosud nenı dostatecnů 
prozkoumany . U clovůka se zvůts uje naprıklad pocet srdecnıch potızı. U strom˚ ovlivnuje erupcnı aktivita Slunce hustotu letorost˚. 
Vyjasnı-li se pocası, pak majı vaznı zajemci moznost skvrny pozorovat ve hvůzdarnů dalekohledem opatreny m slunecnım filtrem. 
Obrı skvrna, kterou bylo snadne pozorovat i pouhy m okem, se uprostred slunecnıho kotouce objevila letos koncem brezna. Velka 
byla 190.000 kilometr˚, tedy patnactkrat vůts ı nez Zemů. 



Slunce je bůznou hvůzdou, jaky ch jsou v Galaxii miliardy. Pro obyvatele Zemů je vs ak zivotnů d˚lezite. Prestoze Modra planeta 
zachytı pouhou dvoumiliardtinu slunecnı energie, k udrzenı zivota na Zemi to zcela postacuje. 

BERLIN 4. ledna (CTK) - Bůhem pr˚zkumu poblız nůmeckeho T¨ bingenu nalezl tůsnů v zavůru lonskeho roku archeolog Klaus Grote 
můdůnou sekeru starou nejmenů 5000 let. Podle odbornık˚ jde zrejmů o kultovnı predmůt a nikoli o pracovnı nastroj a je pro svou 
unikatnost hodnocen jako "nalez stoletı".

Ve strednı Evropů bylo zpracovavanı kovu, nejdrıve můdi, zahajeno teprve kolem roku 1800 pred nas ım letopoctem. Sekera vznikla 
mezi roky 3000 az 3500 pred nas ım letopoctem tak musela by t nutnů importem z vyspůlejs ıch koncin. "Z˚stava zahadou, jak a proc 
se predmůt do Dolnıho Saska dostal," zd˚raznil Grote.

V cele strednı Evropů byl podle jeho slov zatım nalezen nanejvy s  tucet podobny ch nastroj˚ stejneho starı. Protoze se tak ale stalo 
jiz davno, kdy archeologie zacınala coby "sbůratelstvı starozitnostı", nelze vesmůs presnů lokalizovat mısto nalez˚ a je proto obtızne 
urcit, do jakeho souboru patrily.

Take Grote p˚vodnů nas el jen cast sekery, kdyz ale okolı nalezu prozkoumal detektorem kov˚, nas el v bezprostrednı blızkosti take 
kratke můdůne top˚rko k nı. Dos el proto k zavůru, ze sekera byla vybavenım hrobu vy znamne osobnosti nebo soucastı nůjakeho 
obůtis tů. Z dnes nıho hlediska lezela bezprostrednů pod povrchem, v orne vrstvů.

Za sve objevenı sekera vdůcı predstavebnımu pr˚zkumu. Kolem T¨ bingenu je totiz pripravovana vy stavba dalnice A38 vedoucı z 
G�ttingenu do Halle a pravů v dane lokalitů ma by t trasa zapus tůna do asi kilometr dlouheho tunelu. Archeolog můdůnou sekeru 
nas el v ornem poli jiz pri predbůzne orientacnı prochazce terenem a dals ı pr˚zkum pak uz vydal pouze zminovane top˚rko.

ik mik 

 A jak tento ty den ? 

Diagram ukazuje situaci ve stredu 9.1.2002 . 

Jak vypadajı jednotlive  aspekty, ktere  nas budou provazet prıstı ty den ?

Slunce
stojı ve znamenı Kozoroha. V tomto znamenı Slunce predstavuje srdce a Kozoroh led. Je tedy nejen 
zmrzla prıroda ale i nase srdce jsou jaksi zchladla a Slunce v tomto znamenı prinas ı rezervovanost v 
citech. Preje spıse technickemu mys lenı a spekulacım s nemovitostmi.
Slunce v konjunkci s Venus ı - vzhledem k postavenı Venuse ve stejnem znamenı preje umůnı a 
zvysuje v nas ich ocıch pritazlivost druheho pohlavı.  
Lilith
- Cerna Luna, ktera ovlivnuje pudovou sexualitu, se nachazı ve znamenı Ryb. V tomto znamenı 



lidske pudy tryskajı z nevůdomı, sexualnı zivot nenı vnıman na vůdome urovni. U nůkoho to m˚ze 
znamenat utajovanı smyslnosti u jiny ch zvy seny  sklon k nevůram. Kvadratura s Plutem bude p˚sobit 
jes tů vůts ı ztemnůnı nas ı pudove stranky. 
Merkur
stojı ve znamenı Vodnare. V tomto znamenı planeta symbolizuje spojenı blesku a inteligence. Rozvıjı 
intuici a tv˚rcı schopnosti a osvobozuje mys lenı od stereotyp˚. Preje modernım vůdnım obor˚m a 
astrologii. 
Merkur v konjunkci s Neptunem pomaha zlepsenı predstavivosti, zvysuje vnımavost a umoznuje 
pomůrnů lehce sledovat sve vlastnı idealy. Aspekt preje spisovatel˚m dobrodruzne literatury.
Trigon Merkuru se Saturnem dava hloubku mys lenı, pomaha soustredůnı. Pomaha pri studiu a 
obecnů pak lidem dava slusnou davku prozıravosti. 
Venuse
stojı ve znamenı Kozoroha. V tomto znamenı preje Venuse predevs ım tům par˚m kde je mezi 
partnery velky  vůkovy  rozdıl. Z umůnı podporuje hlavnů způv. Dıky jejımu postavenı mohou nůkterı 
lide zatouzit po samotů a klidu. 
Mars
stojı ve znamenı Ryb. V tomto znamenı planeta pojı agresivitu a tajemstvı. Podnůcuje sklony ke 
skry vanı d˚sledk˚ nas ich cin˚ pred okolım. Podnůcuje nebezpecı tajny ch skryty ch akcı, utok˚ a 
podobnů.  
Jupiter 
stojı ve znamenı Raka. V tomto znamenı je planeta vzdy dobre postavena. Dava uspůch 
dlouhodoby m plan˚m, preje obchodu, bankovnictvı ale posiluje i duchovnı r˚st, protoze umoznuje 
propojenı materialnıho a duchovnıho svůta do harmonickeho celku.  
Saturn
stojı v Blızencıch. Preje presnosti, premy s livosti a opatrnosti. Je mozne ze po dobu kdy se bude 
planeta pohybovat v tomto znamenı lze ocekavat moznost nůjakeho vy znamneho objevu z oblasti 
fyziky, ci matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem preje magii a okultismu a pomaha prosazovanı novy ch neotrely ch 
mys lenek. 
Uran
ve Vodnari je v domicilu a tudız dobre umıstůn. Podporuje prospůsne zmůny a je naklonůn boj˚m za 
moralnı cıle. 
Neptun
ve znamenı Vodnare preje ideal˚m a idealist˚m. 
Pluto
stale ve znamenı Strelce. Je poskozen jiz menů nez minuly  ty den, ale stale jes tů preje chladu, 
anonymitů a pocit˚m odcizenı . Jeho vliv ale bude slabs ı nez minuly  ty den.  

Pokud c tete tyto stranky pravidelne jiste vıte, ze poloha poslednıch trı planet je vzdy dlouhodoba a 
symbolizuje smer ktery m se doba ubıra z dlouhodob�ho hlediska. 

Sıla planet je tento ty den vzacnů vyrovnana vyrovnana. Planety prejı predevs ım intelektualnım slozkam 
nas ich osobnostı city budou ponůkud potlaceny.  

Můjte se krasnů. 

Hade, 6.1.2002 


