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!!!! Ještě narychlo zařazuji aktuální informaci, která jaksi zaniká ve zprávách z povodní...
19.8.2002 by měl naši Zemi minout (tedy pokud astronomové z NASA počítali správně) asteroid 2002 
NY40. 
Minimální vzdálenost jeho průletu kolem Země bude 0.0006509 Astronomické jednotky, což je 1/4 naší 
vzdálenosti od Měsíce.  Tento poslední výpočet je z 13.8.2002. Vzdálenost je to více než těsná. Nedej 
Bože aby se astronomové spletli... 

 

Vítám vás v novém týdnu, snad bude aspoň trochu ve znamení klidu a příroda se trochu umoudří. Když 
jsem minulý týden varoval před ústrky ze strany přírody (opozice Merkur - Uran) zdaleka jsem netušil, 
že budou až tak hrozné.

V sobotu jsem přemýšlel co zařadit do úvodu "týdne". Nakonec jsem vybral tento citát, který mi poslala 
Polly (díííík a víš co viď?:-))) ), která má mimochodem na stránkách novou grafiku a nové povídky. Je to 
citátek o životě, o pocitech které občas přepadnou každého z nás, pro zamyšlení a zabrždění... 

"stát nebo ne:
běžet: ležet

nebo ne: couvat
křičet nebo ne: zpívat
a potom mlčet: hledat

nebo ne:
nalézat a ztrácet

kůže
naplněná pískem 
ve vodě utopený

stín

http://neo.jpl.nasa.gov/cgi-bin/db?name=2002+NY40
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vždycky je v tobě místo
které je možné ještě vyplenit

vždycky je v tobě stránka
kterou je možné spálit

vždycky je v tobě hlas
který je možné kdykoliv 
umlčet: vždycky je v tobě

hlubina
připravená nechat se naplnit:

když přemýšlet
je marnost: čekat

se nechce 
a milovat je cosi
co se už nehodí"

J. Gold

12.8.
Dnes je stará egyptská slavnost světel Isis. 

13.8.
Začíná polovina runového měsíce As. Runa As, Jasan, představuje stabilitu a sílu bohů při práci na 
Světě.

15.8.
Dnešek je zasvěcený Velké matce, bohyni plodnosti. Den označuje konec nejžhavější části roku.

17.8. 
První den Odinovi těžké zkoušky. Začíná devět dní kdy Odin, otec severských bohů, visel  na stromě 
Yggdrasil aby zabezpečil znalost run.

18.8.
Druhý den Odinovi těžké zkoušky.

Vysvětlení pro následující fakta by samozřejmě mohlo být i jiné, než to uvedené... A tím je sílící vliv 
Nibiru.  

Zeměkoule tloustne

Vědci už nějakou dobu vědí, že zeměkoule není dokonalá koule. Má tvar tak trochu podobný dýni, širší uprostřed a užší na 
pólech. A podle nejnovějších výzkumů zveřejněných v časopise Science se nyní dokonce její obvod rozšiřuje.
Překvapivá studie ukázala, že "obvod pasu" zeměkoule se dvě desítky let scvrkával a potom se od roku 1998 začal opět 
rozšiřovat. Zvláštního fenoménu si vědci povšimli při studiu snímků z vesmírných observatoří za poslední čtvrtstoletí.

Zjistili, že tání polárních ledovců vyvolalo zpětný efekt v zemském plášti, kde se mezi zemskou kůrou a jádrem vytvořila 
tlustá vrstva téměř roztavené horniny.



Zhruba před čtyřmi lety se obvod země začal opět rozšiřovat a tato tendence trvá dodnes. Vědci tvrdí, že nic na povrchu 
zemském - jako je například stoupající hladina moří - nemůže vysvětlit tak zásadní změny. Namísto toho se domnívají, že by 
příčinou mohla být pohyblivá masa horniny na hranici mezi zemským jádrem a pláštěm. 

[Tiscali/ČTK - 5. 8. 2002] 

Převzato: z www.osud.cz 

07.08.2002 - přeložil Jiří Wojnar 
Události 911? Nejambicióznější pokus o uchopení moci od dob Adolfa Hitlera!

Důkladná vědecká analýza víru událostí, involvovaných národností, národů, motivací, propagandy a osobností, včetně 
anamnézy spojené s aktuálními událostmi, vede k jedinému závěru: Utajené síly za George Bushem starším plánovaly útok 
na obyvatelstvo USA, svalily vinu na islámské teroristy a zneužívají tohoto útoku jako záminky pro úplné potlačení opozice, 
elementárních občanských práv, normálních demokratických procesů. V následujícím zmatku povedou nevyhlášenou válku 
a útoky proti Iráku a dalším, islámským i jiným národům, které vlastní přírodní zdroje a obzvláště ropné zásoby, po nichž 
prahne stínová skupina petrochemických a zbrojních průmyslníků. Konečný cíl? Dobytí Eurasie. Na eurasijském kontinentě 
se nacházejí tři čtvrtiny zdrojů nerostného bohatství a světové populace. Takové je už dvacet let základní zaměření 
ministerstva zahraničí a vojenských stratégů USA, kdy presidentský poradce pro národní bezpečnost Zbigniew Brzezinski 
vyznačil tyto obrysy jako základ amerických "závazných pravidel." Motto: Musíme ji dobýt abychom přežili. Ale co na to 
řeknou národy, které si budeme podrobovat? Podle Brzezinskeho a jeho intrikujících přívrženců v armádě, na ministerstvu 
zahraničí a průmyslu, pro něž jsou jeho spisy cosi jako písmo svaté - je to pro jejich vlastní dobro.

Problém ovšem je, říká Brzezinski, že většina průměrných Američanů nemá chuť pouštět se do křižácké výpravy směřující k 
dobytí světa... 

Pokud se ovšem nevynoří...
... nějaké nenadálé ohrožení.

Ve své poslední knize Veliká šachovnice Brzezinski svým stoupencům ne méně než čtyřikrát vnucuje myšlenku, že 
Američany může vyburcovat ke globálnímu výboji pouze náhlé a bezprostřední ohrožení.
Američané byli "zvláčněni" prvním "špinavým pumovým útokem" ihned po úvodní salvě 11. září. Pokud zde byl 
sebezlověstnější fiktivní katastrofický plán, byl postaven jen na vodě. Zmíněnou "špinavou bombou" byla intenzívně 
medializovaná a téměř jistě dokonale řízená dramatická kampaň, v níž samy se sebou spokojené sdělovací prostředky 
prezentovaly proroctví - vytvořené napřed v našich představách a poté realizované ve skutečném světě. Vypátráme-li 
"původce této "nečisté pumy", kteří takto zanítili lesní požár už osm měsíců předtím, odhalíme pravý zdroj amerického 
terorismu. 

Jenže to nebude tak snadné. Skrytí manipulanti tohoto druhu nenechávají nikde ležet memoranda o svých machinacích - a 
nenapíší si o tom v e-mailech. Ale i tak zanechávají stopy své přítomnosti.
Analýza "švitoření", přijímaného a interpretovaného "VOXNYC" (Vox of New York City), směřuje k jedinému závěru - 
soukromé týmy složené z bývalých příslušníků zpravodajských a vojenských složek pod velením osy průmyslníků, 
spojených s Bushovou skupinou současných i bývalých zpravodajských a vojenských příslušníků, usilují o utužení úplné 
moci v rukou George Bushe mladšího v průběhu nejambicióznějšího pokusu o uchopení moci od dob Adolfa Hitlera. 

Bushova lež ohledně spatření nárazu prvního letadla
Následující poznámku udělal Bush v týdnu po 911 útocích. Během vysílání CNN z "Florida Town Hall Meeting" se ho nějaké 
dítě zeptalo, jak se cítil když se o útocích doslechl. Bush začal podrobně líčit jak viděl udeřit první letadlo, pak si ovšem 
uvědomil, že to bylo vyloučené a rychle to zamluvil dodatkem, že "tam byla pochopitelně zapnutá televize". Toto nervózní a 
zakryté "plácnutí" odhalí svůj obsah až když ho podrobíme důkladnému psychoanalytickému rozboru. Nuže:

Bushovo uklouznutí odhaluje něco, čemu se říká "metapaměť". Ač bylo nemožné aby viděl náraz prvního letadla (protože 
takový záběr se vynořil až za mnoho, mnoho hodin po útocích), Bush vypráví obšírně z konverzační "paměti". Paměti, z níž 
událost podrobně líčí, se říká meta-paměť. Sídlí v popředí vědomí, ale neopírá se o prodělané zážitky. Jelikož zážitek nemohl 
mít v reálné paměti, musel se jako takový přenést z jeho metapaměti .

Psychoanalytická zkušenost se opírá o představu, že vizuální informace (skutečné vzpomínky) provázející zprávy o 
významných událostech, jako úmrtích či vraždách, zůstávají neobyčejně živé a jasné. Záměny základních vizuálních složek, 
které doprovázejí "vzpomínky na okamžik, kdy jste o tom uslyšeli" jsou velice neobvyklé. Lidé si například ještě i čtyřicet let 
po atentátu na Kennedyho pamatují velice specifické, jasné a exaktní informace, pokud jde o okamžik kdy o této události 
uslyšeli, například kde právě byli, od koho nebo odkud se to dozvěděli, co tehdy zrovna dělali, dokonce i barevný tón stěn 
místnosti v níž právě byli (zelený, červený, modrý atd.) Tento první moment a bezprostřední okrajové dění zformuje živé a 
neobyčejně názorné seskupení dojmů a vzpomínek, které si lze s obdivuhodnou přesností vybavit ještě i o mnoho let 
později. 

Je skutečně vysoce nepravděpodobné, že by Bush mohl zfušovat podobné normální "vykreslení" vzpomínek, které se vážou 

http://www.osud.cz/


na tak kolosální událost. Ale přesto to udělal. To otevírá pouze dvě možnosti: Bush je buď tak blbý, že stěží dokáže zřetězit 
souvislý myšlenkový tok, anebo...

... uvažuje prostřednictvím komplexního souboru "meta-vzpomínek". 

Meta-vzpomínky představují alternativní soubor "vzpomínek a faktů" jichž delikventi musí používat aby zakryli stopy 
spáchaného komplikovaného podvodu. Je to krycí příběh, sestávající z malých krůčků na dlouhé cestě ve lži. Nicméně po 
čase (když jich už je příliš mnoho, aby je bylo možné zvládnout) se tyto meta-vzpomínky začínají proplétat a podrážet nohy 
svému nositeli.

K uvedenému uklouznutí přivedly extrémně rozrušeného Bushe jeho zrazující meta-vzpomínky (lži).
--------------------

Zdroj: velmi rozsáhlé nové stránky www.voxnyc.com , translation gewo 2002, 

Příští týden mohou lidé pozorovat na obloze meteorický roj 

Stejně jako každý rok mohou i letos lidé pozorovat na letní obloze meteorický roj Perseidy. 
Nejpříhodnější podmínky pro pozorování nastanou v noci na 13. srpna, kdy od 23:00 do svítání bude možné vidět až 60 
meteorů za hodinu, informovala dnes ČTK Česká astronomická společnost. Perseidy by měly být dobře vidět od 9. do 14. 
srpna, pokud budou jasné noci.

Perseidy působí pozorovatelům radost každý rok od konce července přibližně do 20. srpna. Meteory, kterým lidé říkají 
padající hvězdy, tvoří drobné částice meziplanetární hmoty. Velkou rychlostí vlétají do atmosféry Země, kde se odpařují. 
Centimetrové tělísko tak může na krátkou dobu jedné sekundy zakrýt svitem hvězdy.

Perseidy pocházejí z komety Swift-Tuttle, objevené roku 1862. Jméno mají odvozeno od souhvězdí Persea, ze kterého 
každoročně v tutéž dobu jakoby vylétají. Podle řecké mytologie byl král Perseus synem vládce bohů Dia. On a další 
mytologické postavy, Andromeda, Kéfeus a Kassiopeia, byli proměněni ve hvězdy a vyzdviženi na oblohu, kde září jako 
souhvězdí.

Kometa Swift-Tuttle obíhá kolem Slunce po velmi protáhlé dráze jednou za 130 let. Naposledy se ke Slunci přiblížila v roce 
1992. V první polovině devadesátých let proto vzrostla aktivita Perseid. Tehdy lidé pozorovali až 400 meteorů za hodinu. Od 
té doby aktivita roje poklesla a nyní je možné vidět 60 až 80 meteorů za hodinu. 

[Tiscali/ČTK - 6. 8. 2002] 

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 14.8.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Lva. V tomto znamení Slunce posiluje vitalitu, dává teplo v lidech posiluje 
velkodušnost. Pomáhá organizovat a plánovat a pomáhá plány i uskutečňovat. V lidech podněcuje 
i sklony k okázalosti.
Konjunkce Slunce s Marsem se bude vzájemně rušit s opozicí Slunce - Uran. Aspekty působí 
přesně opačně. 

●     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. Sextil s 
Neptunem tomu všemu bude dodávat ještě fantazii.

●     Merkur
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení přeje planeta lékařům. Nese s sebou silné nutkání vše 
analyzovat ale zároveň poněkud podporuje sobeckost.
Kvadratura Merkuru s Plutem zanáší konflikt mezi pudy a logiku. Aspekt neumožňuje soulad 
mezi inteligencí a sexualitou. Jinými slovy tento týden příliš inteligenci nepřeje. 

●     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.
Trigon Venuše s Neptunem přeje umělcům, dává jim inspiraci a to především v oblasti hudby. 
Obecně pak podněcuje přecitlivělost.

●     Mars
stojí ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou vůli a 
nadšení. 
V pátek začne působit opozice Marsu s Uranem. Aspekt v lidech vyvolává sklony k výbušnosti, 
násilí, nestálost. Způsobuje roztržky mezi přáteli, nervové napětí. Je možné že může přinést i 
bořlivé počasí a poněkud nás potýrat. Působení Marsu na víkend bude vyloženě nedobré.

●     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.

Nejsilnějšími  planetou bude v tomto týdnu Slunce.  Síla ostatních planet je vzácně vyrovnaná . Týden by 
měl být lepší než minulý, ale situace se zhorší na víkend.

Mějte se hezky...

Hade, 11.8.2002  
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