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Vítám vás v novém týdnu. V úvodu upozorňuji na na update stránky Planeta X - Nibiru. 
No a protože mě do úvodu tohoto posledního předvánočního týdne nenapadlo nic dostatečně rýpavého 
tak vám nabídnu tento pěkný obrázek který poslala Sunmoon. Tak nějak mě připadá dostatečně 
ilustrativní pro tento čas a tuto zem a lidi nelidi kolem nás... a ... no prostě tak...

16.12.
Dnes je slavnost bohyně Sapientia, jenž je bohyní moudrosti. Zítra je první den Saturnalií, kdy 
moudrost nepochybně vezme za své... 

17.12.
Dnes začíná římská slavnost Saturnalia, čas pohlavní uvolněnosti, výstředností  a všeobecného hýření. 

20.12.
Dnes večer je severská slavnost Matky Noc - noc kdy přicházejí prorocké sny.

21.12. 
Zimní slunovrat, střed zimy.
Dnes je druidská slavnost Alban Arthuan, kdy byli bohatšími obdarováni ti méně šťastní. Je to čas 
osvícení, čas kdy světlo je znovuzrozené v lůně temnoty. Nejkratší den roku. 

22.12.
Keltský měsíc Ruis končí. 

Jak oznámily agentury, Británie zveřejní tajná svědectví o UFO. 

http://eldar.cz/hade/nibiru2.html


LONDÝN 28. listopadu 2002 - Britské úřady se rozhodly zveřejnit utajované dokumenty obsahující svědectví osob, které 
spatřily tzv. UFO. Dosud se podařilo do svazku nahlédnout asi jen dvacítce lidí, ovšem pod přísným dohledem ministerstva 
obrany. Odtajnění spisu umožní nový pohledu na interpretaci zákonů o právu na informace. 
Mezi dokumenty připravenými ke zveřejnění je zejména složka nazývaná Rendleshamský spis, týkající se v Británii notoricky 
známé záležitosti kolem výpovědí svědků, kteří tvrdili, že UFO pozorovali. Případ se týká události, k níž došlo v roce 1980 v 
oblasti Rendlesham Forest ve východanglickém Suffolku. 
Mezi očitými svědky, jejichž výpovědi spis shrnuje, prý figurují i američtí důstojníci z nedaleké vojenské základny. Všichni 
vypověděli, že sledovali přistání jasně zářící vesmírné lodi do lesa, a to dvě noci po sobě. Skeptici ale operují tím, že svědci 
se nechali splést světelným paprskem z majáku na nedalekém pobřeží. 
Spis má být od konce týdne volně přístupný - vedle dalších podobných materiálů - na internetové adrese ministerstva obrany 
www.mod.uk. "Tyto první kroky znamenají významnou změnu vládní kultury a rozšiřují právo veřejnosti vědět, co bylo 
učiněno jejím jménem," zdůrazňuje prohlášení, které podepsala Yvette Cooperová z úřadu pro svobodu informací. 

Vláda také oznámila, že míní zrušit či pozměnit přes stovku legislativních opatření, která v současnosti zakazují zpřístupnění 
informací. Tato opatření by měla být nahrazena novým zákonem o svobodě informací, který byl schválen v roce 2000.
čtk 

Následující výtah z WM magazínu zařazuji proto, že se mi zdá smysluplným a stručným shrnutím faktů, 
kterými se zabývám na stránkách Sluneční aktivita, Planeta X - Nibiru, Sun Cruiser. A protože je konec 
roku i časem bilancování, tak mi to přišlo jaksi vhodné... 

Převzato: www.osud.cz, WM magazín, č. 12-13/2002
 
[WM magazín dvojčíslo 12-13]Především: důkazy pocházejí z různých odlišných zdrojů, neužívajících velkých fanfár a 
provolání, z nichž žádný není zrovna v popředí všeobecného zájmu, takže se na nás zmíněné události mohou přikrást jako 
příslovečný noční zloděj. Za druhé: vědecký cech okolo solární a kosmické fyziky je natolik fragmentovaný a zmatečný, že 
pro úřední orgány vědecko-vojenské organizace NASA bylo relativně snadné vytvořit dezinformační kouřovou clonu. 
Vycházejí přitom z názoru, že pravda by pouze vyvolala další paniku na již rozvířeném trhu a spoléhají na to, že stanovy 
hlavních vědeckých a technologických institucí výslovně zakazují zveřejňovat cokoli, co by mohlo “poplašit veřejnost”.
Kniha, kterou napsal James M. McCanney, “Planet X, Comets and Earth Changes” (Planeta X, komety a změny Země), má 
podtitul: Vědecké pojednání o efektech vyvolaných příchodem nové velké planety nebo komety do naší sluneční soustavy, a 
předpokladatelné změny počasí a zemského povrchu.

Vědec James McCanney vytyčil pevný rámec skutečnosti, že v astronomii a astrofyzice už byl pevně zaveden nový 
elektrodynamický model, který velmi důkladně rozpracoval svými pracemi zejména o plazmě a jejím rozhodujícím významu 
pro kosmologii švédský vědec Alfven, nositel Nobelovy ceny za fyziku. Tento model je ovšem vystaven vehementní opozici a 
popírání ze strany vědců a akademických institucí včetně, a především NASA. Ten podle svých slov přináší "ohromující 
důkaz reálné existence nové velké planety nebo komety, vstupující do naší sluneční soustavy", a že NASA a většina 
astronomických a astrofyzikálních institucí má vyložený zájem na naprostém popření všech bodů, které popsal ve své knize 
“Planet X, Comets and Earth Changes” za účelem postavit veřejnost před pravdu, tak jak ji vidí. Že důvodem jeho naléhání je 
skutečnost, že se “nový vetřelec” ve sluneční soustavě chystá stát příčinou masivních změn celé Země. Otázka, již pokládá, 
nezní, zda k těmto změnám dojde, ale kdy se tak stane.
V létě 2001 NASA i přes doporučení rady kosmických a solárních fyziků oznámila zrušení Mezinárodního programu pro 
sluneční a pozemskou fyziku (ISTP). Agentura konstatovala, že ´úřední koordinace mezinárodních misí je vědecký přepych, 
který si již déle nemůže dovolit´. NASA rovněž odvolala podporu mise pro výzkum (slunečního) větru a účast na japonském 
projektu Geotail. Financování některých klíčových úspěšných částí ISTP – zejména v oblasti teoretických a modelových 
programů, datových center, pozemních observatoří – bylo téměř zcela odříznuto. Proč? Protože koordinovaná data ze všech 
těchto zdrojů by ledasco prozradila a bylo by daleko obtížnější udržovat obě současné iluze, totiž že (1) elektromagnetismus 
hraje v solární fyzice zanedbatelnou roli a (2) žádná skutečná, bezprostřední hrozba větších katastrofálních změn Země 
neexistuje.

Když se nebeské těleso, jako například asteroid, kometa nebo planeta, dostane do blízkosti slunečního kondenzátoru, “stane 
se příčinou lokalizovaných a poté stále více prodlužovaných elektrických výbojů. Funguje to podobně jako elektrický lapač 
much, který se vybíjí, když hmyz vletí mezi mřížky nabité vysokým napětím.” (Planet X, Comets and Earth Changes, str. 14)

Nadto “takto zvýšená elektrická aktivita ve sluneční atmosféře zvýší hladinu jaderné syntézy, což může nad normální úroveň 
vybuzené Slunce podnítit k malým nebo rozsáhlým erupcím. Bylo často pozorováno, že přímou příčinou erupce byly i malé 
komety, pokud se k Slunci dostaly příliš blízko.” 

Nyní jsme u jádra věci: “Sluneční činnost je aktuálně na nikdy předtím nedosahované úrovni a rekordních záznamů o úrovni 
jeho aktivity každodenně přibývá. Přepokládalo se, že jeho aktivita vyvrcholí ´slunečním maximem´ v roce 2000… [aktuálně 
jsme už dva roky za tímto datem], ale konec jejího růstu stále ještě není v dohledu. To s konečnou platností signalizuje, že 
naše Slunce je v interakci s velkým vetřelcem, vstupujícím do sluneční soustavy – čili do prostoru slunečního 
kondenzátoru.” 

Vetřelec je schopen “působit na dálku” následujícím způsobem: “Ohromná kometa by vybila část slunečního povrchu a 
vyvolala významnou sluneční erupci, která by se k nám mohla přihnat jako obrovská stěna vysoce energetických protonů, 

http://www.mod.uk/
http://www.osud.cz/
http://www.mwm.cz/


způsobit deformaci struktury geomagnetického pole [které za normálních okolností funguje jako ochranný štít] a vyvolat na 
zemském povrchu elektrické bouře a cyklony.” To by následně mohlo spustit masivní změny Země takového druhu, jaké se 
navždy zapsaly do geologického záznamu.
"Země byla účastníkem blízkého setkání s přinejmenším jednou masivní novou kometou, která se pak stala planetou, a to 
před ne více než 10 000 lety. Okno v čase, které dává zřetelný smysl poslední události, se otevírá přibližně před 3 500 lety. V 
tomto období můžeme vypozorovat dramatický přechod mezi ´prehistorií´ a tím, jak se ´moderní člověk´ následně opět 
namáhavě vyhrabal na povrch zdevastovaného světa. Neexistuje žádný jiný přijatelný scénář, ale moderní věda se 
každodenně staví do cesty pokroku tím, že drží otěže moci a brání v odhalení této reality.” 

“Sluneční činnost je aktuálně na nikdy předtím nedosažené úrovni a rekordních záznamů o úrovni jeho aktivity každodenně 
přibývá… to s konečnou platností ukazuje, že je v interakci s velkým vetřelcem, vstupujícím do sluneční soustavy,” píše 
James M. McCanney ve své knize ”Planet X, Comets and Earth Changes”. 
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 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 18.12.2002 . 

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



●     Slunce
stojí ve znamení Střelce. Slunce v tomto znamení v nás bude podporovat dynamiku a to ji v 
duševní oblasti. Bude přát všem kdo se pohybují ve společnost, zabývají se výukou nebo sportem. 
Pozice Slunce přeje i chápání filosofických a náboženských směrů a myšlenek.
Slunce v konjukci s Plutem zesiluje vliv pudů na chování lidí. Lidé jsou dosti silně ovládáni 
sexualitou, temnem a tajemnem. Nad city převažuje spíše neúprosná osudovost karmických svazků 
a vzájemné přitažlivosti. Lidé často směřují k destrukci a následné obnově svých životů, osudů.
Opozice Slunce se Saturnem. Jeho působení na naši psychiku vzhledem k předchozímu aspektu 
může být dost silné. Dává rozpor mezi vůlí, touhou a realizací. Touhy jsou často velmi 
protichůdné a aspekt zároveň ochromuje vůli. Lidé nejsou schopni otevřeně komunikovat. U 
kardiaků hrozí zhoršení potíží. Aspekt vyvolává velmi často situační zvraty.
Sextil s Uranem zlepšuje rozhled a vynalézavost, ale zároveň velmi silně zvyšuje touhu po 
nezávislosti a tendence k vyvolávání dramatických scén pokud nejsou tyto touhy uspokojeny. 
Aspekt přeje moderním komunikačním prostředkům a končí v sobotu. 

●     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. Díky 
aspektům od Uranu a Saturnu bude její vliv silnější než v minulých týdnech.

●     Merkur
stojí ve znamení Kozoroha. V tomto znamení je duch a inteligence podtržena i ctižádostí. Planeta 
přeje výzkumu, vzdělávání a analýze faktů. Nicméně Merkur v Kozorohu zatěžuje naši psychiku 
častými pesimistickými náladami. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena.  
Díky tomu vnáší do vztahů spory, pomluvy, žárlivost. Dejte si pozor na nebezpečí nákaz krku, 
hrtanu, ledvin.
Konjunkce Venuše s Marsem sice zvyšuje sexuální cítění, avšak díky poškození Venuše je to na 
úkor citů a rozumu ve vztazích.
Kvadratura Venuše s Neptunem přeje nevěře, vyvolává milostná zklamání, lidé utíkají před 
realitou v lásce do rozporuplných snů a představ. Tento aspekt naštěstí ve středu končí. 

●     Mars
stojí ve znamení Štíra. Mars ve Štíru symbolizuje energii která se skrývá v podzemí a je 
prostoupená ohněm podsvětí. Přeje tajným a vytrvalým činnostem. Síla umožňuje změny, 
oponování, protiútok. Postavení je i symbolikou mýtu Lucifera - vzpoury proti světlu. Planeta v 
tomto znamení přeje S-M párům... Za zmínku stojí i fakt, že postavení planety zvyšuje i  
seismickou a vulkanickou energii.
Do pátku bude působit kvadratura Marsu s Neptunem. Aspekt vyvolává hyperemotivitu, lidé často 
utíkají před realitou do nadpřirozena, či do iluzí, aspekt zhoršuje kontakt s realitou.  

●     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. Uvidíme co aspekt přinese v dalších dnech a týdnech. Díky 
retrográdnosti planety ale může být dopad aspektu poněkud zpožděný.

●     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...
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.

Nejsilnější planetou bude tento týden Mars. Síla ostatních planet bude vyrovnaná. Týden nebude dobrý 
především pro naši citovou sféru. Nepočítejte s přílišným pochopením okolí. Dejte si pozor i na úniky z 
reality, neb v době předvánočního spěchu a depresí by to nemuselo být to nejbezpečnější. Od silného 
Marsu můžeme očekávat ústrky i ze strany přírody. 

Mějte se hezky...

Hade, 15.12.2002  
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