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 Vítám vás v novém týdnu. V první řadě bych se rád omluvil za výpadek Eldaru, díky kterému jste se o 
minulém víkendu a na začátku týdne nemohli dostat na tyto stránky. Eldar dostával nový systém a 
prošel celkově "omlazovací kůrou". Bohužel se překopání serveru Klokanovi poněkud protáhlo..., ale 
věřte že dělal co bylo v jeho silách:-))) Pokud si chcete minulý "týden" přeci jen přečíst, můžete si ho 
jako PDF stáhnout >>ZDE>>. 

Hned v úvodu bych vás rád upozornil na dva články které jsem na web přidal během minulého týdne. 
Prvním je informace o prohlášení nizozemskéhého astrofyzika Dr. Piers Van der Meera - předního 
experta  Evropské vesmírné agentury (European Space Agency) na sluneční činnost. Celý článek 
najdete zde... . K tomuto článku bych rád řekl jediné. Nechci nikoho děsit, ani prudit. Ale realita je 
taková že situaci okolo současné sluneční aktivity nerozumí nikdo a pokud tvrdí že ano, je lhář. Jsem 
přesvědčen, že mlčení a zlehčování ničemu nikdy neprospělo a věci by se měli nazývat pravými jmény. 
Zároveň upozorňuji že tento článek byl zveřejněn i na oficiálních stránkách European Space Agency. 

Další článek je shrnutí faktů o tom že aktivity, myslících bytostí se objevily hned vedle nás - na Měsíci. 
Jedná se o překlad z denníku Pravda.
Tento článek je podobný případ jako ten předešlý. Konec konců i zpráva o fotografii mostu z Ramayany 
může působit jak vylhaná a nepravděpodobná fikce.
Věřte mi že když uveřejňuji tyto a podobné zprávy tak se cítím čím dál divněji. Vím že spousta lidí mě 
má za naprostého blázna. Pokud se pokusím vyprávět o těchto věcech v reálu (v běžném světě - 
nesvětě:-)) ) narážím v lepším případě na shovívavé úsměvy, v horším pak na velice prudké a zamítavé 
reakce. Na druhou stranu dostávám spoustu mejlíků od lidí kteří tuší pravdu tam kde já. A tak i přes 
pocit "vrhání hrachu na zeď" má asi moje snaha jakýsi smysl... Snad...
Ale většina nic nechce znát a nic slyšet, nic co by narušilo jejich klid a bezpečné pidihodnůtky... Necítí 
že se cosi láme, že přichází nová doba... 
Ale abych nebyl zbytečně depresívní - krásné povídání mi poslala Táňa (hezkyyyý:-))) ):

Dneska mi přišla SMS.
Normálka, jasně, ale od pitkořa?
(Pitkoř je báječný zvukomalebný ostravský termín pro gynekologa).
Normálně mi poslal předvolání k pravidelné preventivní prohlídce, a aby nemusel platit České poště 
nechutných 5,40 Kč za koresponďák, poslal mi za 1,20 Kč jednu SMS. 
Zasmála jsem se.
A protože jsem chtěla rozveselit kolegyni, hned jsem se jí pochlubila, jakýho mám moderního doktora, 
prostě nová doba. Ale moje zlatá kolegyňka je ještě daleko modernější, řekla mi, že už jsem si dávno měla 
pořídit tu Nokii se zabudovaným foťáčkem, vyfotit se a poslat pitkořovi jako odpověď MMS!!!
NOVÁ DOBÁÁÁÁ !!!!
T. 

http://eldar.cz/hade/situace_6_10_02.pdf
http://eldar.cz/hade/slunecni_aktivita.html
file:///D|/eldar/hade/slunecni_aktivita.html
http://eldar.cz/hade/mesic.html


14.10.
Vinternatsblot - Ve starém severském kalendáři to byl první den.  

15.10.
Dnes je konec bojové sezóny starých Římanů, den kdy zbraně byly odloženy do dalšího jara.

17.10.
Dnes je slavnost ve východní Británii slavnost Hengest.

18.10.
Panrosos - dnes je slavnost řecké bohyně Pandrosos, která obnovuje.

ZDROJ: 
PTI
Washington, 9. října 
2002

Raketoplán Shuttle 
vyfotografoval tuto 
fotografii, která 
zachycuje  tajemný 
starověký most mezi 
Indií a Sri Lankou, 
jenž je zmiňovaný  v 
eposu Ramayana. 
Důkaz jeho existence 
se nachází v digitální 
kolekci záběrů.

Nedávno objevený 
most, v současné 
době nazývaný 
Adamův most je 
zhotovený z řetězce 
jakýchsi prahů, je  30 
km dlouhý a nachází 
se v úžině Palk 
Straits mezi Indií a 
Sri Lankou a odhalí 
snad i další záhady v 
pozadí.
Jedinečná  zakřivená 
mostní  kompozice 
odhaluje umělý 



původ. Legenda 
stejně jako 
archeologická studia 
dokazují  že první 
stopy lidských 
obyvatelů na Sri 
Lance spadají do 
dávného starověku, 
do doby před 17,5 
tisícem let a že most 
bude patrně také tak 
starý.

 Poznámka: Je stále 
více evidentní, že 
pravdu mají spíše 
eposy, než tradiční 
archeologie. Tento 
poslední objev 
víceméně souvisí s 
objevy na pobřeží 
indické provincie 
Gujarat, kde bylo 
pod hladinou moře 
objeveno rozsáhlé  
město, nyní 
datované do doby 
před 20 tisíci lety, 
více >>ZDE>>...

Převzato: Britské listy

8. 10. 2002
DONALD RUMSFELD OSOBNĚ VYJEDNÁVAL SE SADDÁMEM HUSAJNEM

V prosinci 1983 vyslal americký prezident Ronald Reagan - a to už v době,
kdy Saddám Husajn používal smrtícího plynu proti Íráncům (což je důvod,
proč nyní jdeme s Irákem do války) - mimořádného velvyslance k osobním
jednáním se Saddámem Husajnem. Tento velvyslanec měl v Iráku vyjednat
znovuotevření amerického velvyslanectví - s cílem obnovit lepší obchodní a
hospodářské styky Spojených států s vrahem Saddámem Husajnem. A tímto
mimořádným Reaganovým velvyslancem byl nynější americký ministr obrany
Donald Rumsfeld. Není to trochu podivné, že nám na svých "lidových"
tiskových konferencích nevypráví Donald Rumsfeld o tom, jaký je osobně
Saddám Husajn, zločinec, s nímž si Rumsfeld podával ruce, uvažuje
(http://argument.independent.co.uk/commentators/story.jsp?story=340836) ve
středečním Independentu reportér Robert Fisk:

Je dost podivné, pokračuje britský reportér, že Rumsfeld o tomto setkání
nemluví. Ani nemluví o svém pozdějším a stejně přátelském setkání s
Tariqem Azizem, k němuž došlo právě v onen den v březnu 1984, kdy OSN
vydala svou zatracující zprávu o tom, že Saddám Husajn používá ve válce
proti Iráku smrtícího plynu. Z amerických médií se ani o tomto setkání
nedovíme.

file:///D|/eldar/hade/bbcnews_%20indian%20civilisation9,000years%20old.pdf


Nesmíme si taky připomínat, že v roce 1988, kdy Saddám zlikvidoval
smrtícím plynem obyvatelstvo města Halabža, spolu s desetitisíci dalšími
Kurdy, prezident Bush senior mu poskytl americké vládní dotace ve výši 500
milionů dolarů na koupi amerických zemědělských výrobků.

Musíme také zapomenout na to, že následujícího roku zvýšil prezident Bush
senior tuto dotaci na 1 miliardu dolarů, Amerika poslala do Iráku semena
pro naklíčení antraxu, vrtulníky a onen dobře známý "materiál pro dvojí
použití" (vojenské i nevojenské), kterého bylo možno využít pro chemické a
biologické zbraně.

A když prezident Bush junior slibuje iráckému lidu "éru nové naděje" a
demokracie, po likvidaci Saddáma Husajna, nesmíme si pamatovat, že
Američané slibovali v roce 1980 po porážce sovětské armády novou éru
naděje Pákistánu a Afghánistánu - a neučinili nic.

Musíme také zapomenout, jak prezident Bush senior naléhal na Iráčany, aby
v roce 1991 povstali proti Saddámu Husajnovi - a když ho poslechli -
nechal je na holičkách. Musíme zapomenout, jak Amerika přislíbila novou
éru naděje v roce 1993 Somálsku a pak, po incidentu známém jako "Black
Hawk Down", zemi opustila.

Musíme také zapomenout, jak prezident Bush junior přislíbil před loňským
bombardováním Afgánistánu, že tu zemi neopustí - a zanechal ji nyní v
hospodářském chaosu magnátů, obchodujících s narkotiky, válečných magnátů,
v anarchii a ve strachu. Bush se včera vychloubal, že lid Afghánistánu byl
"osvobozen" - avšak nepodařilo se mu chytit bin Ladena ani mullu Omara a
americká vojska jsou v Afghánistánu nyní denně terčem útoků, upozorňuje
Robert Fisk.

Vědci učinili objev v říši planetek 

Za drahou planety Pluto skutečně obíhá další těleso. Překvapivá pozorování amerických astronomů z Kalifornského 
technologického institutu ze 4. června potvrdily nyní i pozdější snímky Hubbleova teleskopu. Archivní výzkum dokonce 
ukázal, že bylo těleso zachyceno na snímcích už v roce 1982, ovšem nevzbudilo tehdy pozornost. Po 72 letech, jež uplynuly 
od objevení poslední planety naší sluneční soustavy, je to největší zjištěný objekt obíhající kolem Slunce. 

Těleso, které dostalo název Quaoar, však není žádným obrem. Jeho průměr je ve srovnání se Zemí jen desetinový a asi 
poloviční v porovnání s Plutem. Je ale zřejmě větší, než jeho měsíc Chárón. 

Astronomové stále touží po dalších, dosud neznámých oběžnicích, neboť jim umožňující získat nové poznatky o vzniku 
sluneční soustavy a jejím dalším vývoji. Nedávno uplynulo deset let od chvíle, kdy se s výjimkou Pluta podařilo objevit první 
těleso za drahou osmé planety - Neptunu. I když se o nich začalo uvažovat už ve třicátých letech minulého století. 

Celkový počet těles obíhajících za drahou obří planety Neptun se odhaduje na nejméně sedmdesát tisíc. Mají průměr nad sto 
kilometrů v oblasti zhruba do padesáti astronomických jednotek, to znamená padesátkrát vzdálenějších od Slunce, než je 
Země. 

"Už objev prvního transneptunického tělesa poskytl nové souvislosti pro pochopení podivností Pluta, objeveného v roce 
1930 a tehdy označeného za devátou planetu sluneční soustavy. Parametry dráhy, hlavně výrazně větší sklon k rovině 
ekliptiky, rezonance s Neptunem, i fyzikální vlastnosti, odlišují Pluto od planet terrestrických i obřích," řekl Hospodářským 
novinám ředitel Hvězdárny a Planetária Praha Marcel Grün. 

Zdůraznil, že Pluto má mnohem více společného s tělesy za Neptunem, než s planetami podobnými Zemi, nebo naopak 
obřími. V porovnáni s velkými planetkami o průměru kolem tisíce kilometrů je zřejmé, že Pluto má sourozence nejen velmi 
podobné co do fyzikálních charakteristik, ale i řádově stejně velké. 

Před několika lety se část astronomické veřejnosti zabývala debatou, zda má být Pluto nadále považováno za planetu, či 
dostat zároveň pořadové číslo jako planetka 10000. 

Z procedurálních důvodů to vedení Mezinárodní astronomické unie tehdy zamítlo. Nic to však nezměnilo na podivnosti 
Pluta. 

"Profesionálním astronomům je nynější kontroverzní postavení Pluta zřejmé. Je však otázkou, jak jej prezentovat široké 
veřejnosti a ve školní výuce. Svědčí to ostatně o nynějším stavu poznání sluneční soustavy," prohlásil Grün. 

Společně s dalšími vědci předpokládá, že obdobné objevy, jako je nynější Quaoar, budou brzy následovat. (bo)



 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 16.10.2002 . 

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

●     Slunce
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.
Trigon Slunce s Uranem je aspekt zvyšuje temperament, dává vyniknout vynalézavosti, zlepšuje 
chápání a rozhled. Zvyšuje také touhu po nezávislosti a pokud není naplněna často může mezi 
lidmi vyvolávat dramatické scény. Aspekt přeje moderním médiím televizi, Inetu atd.
Trigon Slunce se Saturnem bude působit až od pátku. Aspekt přeje dlouhodobým cílům a 
projektům, podporuje smysl pro metodičnost a vytrvalost.  

●     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 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:-))
Konjunkce s Marsem zvyšuje mentální energii ale dává i silnou kritičnost, přeje satiře.
Trigon Merkuru s Neptunem zvyšuje vnímavost a představivost. Dává uměleckou inspiraci, u 
nadaných jedinců často vyvolává jasnovidné stavy, ostatním pak zvyšuje šance rozplétat zmatky. 
Přeje zkoumání vzácných a špatně vysvětlitelných jevů. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena. 
Bude ještě ke všemu poškozena 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 do úterý 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. 
Od středy již planeta stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. Přeje 
hádkám, bojům, lžím. Přímá agresivita se v tomto znamení ale spíše mění ve skrytou a záludnou.
Kvadratura se Saturnem způsobuje násilné situační zvraty, vyvolává krutost, chlad a násilí. Bude 
působit až do pátku.

●     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.
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. Díky retrográdnosti planety je ale možné že nebude včas rozpoznán... 

●     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 poměrně vyrovnaná, nejsilnější bude negativní působení Venuše a Marsu.

Mějte se hezky...

Hade, 13.10.2002  
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