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 Vítám vás v novém týdnu. Nejprve upozornění na novinku, stránku věnovanou jevu zvanému Sun 
Cruiser, kterou sem zařadil minulý týden a dnes aktualizoval. Více než zajímavé, opravdu...
Pro mě ten minulý byl poněkud komplikovaný, neb mě Marťan nakazil neuvěřitelným zánětem 
průdušek. Člověk by nařekl jak je složité fungovat během nepřetržitého dušení:-)) 
Přemýšlím co dodat k "Oslavám 11.9." v našich médiích... nevím jak se líbily vám, ale ujišťuji vás že s 
39 stupňovou horečkou byly ještě mnohem bizarnější. Totální magórie, nicméně se mi při nich vybavilo 
klasické dílo a to Sonet 66 od Williama Shakespeara:

Znaven už vším, jen klid smrti chci,
Když žebráky zřím o vavřín se hádat,
A nuznou nulu velebenou pokrytci,
A čestné sliby lotry křivě skládat,
A metály na pupcích vrahu svítící,
A cudnost panny sprostě zkurvenou,
A přímý kmen odsouzený křivicí,
A sílu křehkým bičem zlomenou,
A kumšt, jak mocným líže paty hbitě,
A tupost s tituly, jak moudré poučuje,
A prosťáčky hluché k prosté realitě,
A v železech dobro, že zlému posluhuje.
Znaven už vším, od všeho chtěl bych utéct Tam,
Však zemru-li, svou lásku samu zanechám.

Hezké a nadčasové, že? A plně vystihující tenhle prapodivnej svět... Ale lásku tady zanechat 
nehodláme, takže... No radši si přečtěte první článek z mého "výcucu" z tisku. 
Ale ještě před tím si přečtete článek, který jsem vyhrabal ve svém archívu a který se (možná) vztahuje k 
22.9. Dlouho jsem dumal na astrologickým diagramem a přiznávám že mě nic nenapadlo. Jediné co mě 
napadlo, zda tenhle ponurý odkaz nějakým způsobem nesouvisí s neobvyklou sluneční aktivitou (Sun 
Cruiser atd.) Zkrátka doufejme, že ten den měl nějaký speciální význam pro ony zasvěcence, či až tak 
moc nebyli zasvěcení.... 

Kříž zasvěcenců

Výroba zlata a stříbra z bezcenných kovů, prodloužení lidského života, ba dokonce i získání 
nesmrtelnosti. Všechny uvedené tužby se prý mohly splnit těm alchymistům, jimž se podařilo připravit 
bájný kámen mudrců. Mnozí vědci jsou ale přesvědčeni o tom, že muži trávící dlouhá léta ve skromných 
laboratořích měli ve skutečnosti na zřeteli ještě jeden, ušlechtilejší cíl: Chtěli povznést lidskou duši k 
dokonalosti, aby ji zbavili všech stop sobectví. Tato pravděpodobně nedostižná meta měla své 
opodstatnění. Zasvěcenec, jemuž se podařilo uskutečnit přeměnu prvků, nejenom odkryl jedno z 
největších mysterií kosmu, ale získal také obrovskou moc. Podle přísných pravidel svého uzavřeného 
"cechu" ji však nikdy nesměl zneužít.

Někteří experimentátoři své v potu tváře nabyté vědomosti předali dalším generacím. Nechtěli však, aby 
se k cenným znalostem mohl dostat kdokoliv. Proto se jejich texty hemží různými metaforami. Ještě 
horší je to s poselstvími, jež skryli v architektonických prvcích gotických katedrál. Moderní badatelé ale 
kromě monumentálních středověkých staveb studuji i méně okázalé památky.

MAGICKÝ KŘÍŽ
Kostel svatého Vincenta v Hendaye. Tajemný kříž je označen šipkou 

Baskické město Hendaye se nachází v jihozápadním cípu Francie na hranicích se Španělskem. Před 
místním kostelem svatého Vincenta postavila v 17. století skupina neznámých zasvěcenců kamenný 
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kříž do něhož vytesala několik tajemných znaků. Rozluštěni jejich významu nedávno oznámili američtí 
badatelé Jay Weidner a Vincent Bridges.

Na čtyřhranném podstavci vidíme vybuchující stálici. Z tohoto symbolu lze usoudit, že jde o předpověď 
exploze supernovy. K události má dojít v neděli 22. září 2002. Právě v uvedený den budou Mars a 
Jupiter na jedné straně a Venuše s Merkurem na straně druhé vůči Slunci ve stejné poloze, jakou 
znázorňuje snad nejdůležitější výjev na podstavci kříže. Žhavý dárce života, stylizovaný do tvaru 
rozzlobeného lidského obličeje, je obklopen čtyřmi navzájem protilehlými šesticípými hvězdami, které v 
astrologii zastupují také planety.

Zbývajícími znameními na kvádru jsou půlměsíc a ovál rozdělený křížem na čtyři pole. V každém z nich 
je písmeno "A". Weidner a Bridges upozorňují, že podle slavného alchymisty Fulcanelliho tomuto 
výjevu v tarotu odpovídá karta Poslední soud. Ta odkazuje k přípravě na budoucí činy a události, 
případně nabádá k vyrovnání se s minulostí.

V horní části monumentu je zubem času poškozený latinský nápis. Pozornost upoutávají především 
dvě litery "X". Jedna z nich se nachází na samém vrcholu kříže, druhá pak uprostřed mezi levým a 
pravým ramenem. Dvojice "X" označuje číselnou hodnotu XX, kterou má již zmíněný tarotový list 
Poslední soud.

HROZBA Z KOSMU
Pohled na ovál obsahující litery "A". Vpravo je na podstavci patrná hvězda. 

Výsledky práce amerických badatelů upoutaly jejich krajana, známého astrofyzika Paula A. La Violetta. 
Vědec prohlásil, že artefakt možná neupozorňuje na výbuch supernovy, ale varuje před gigantickými 
explozemi v centru galaxie. K nim podle La Violetta dochází každých 10 až 15 tisíc let a projevuji se 
přívaly kosmického prachu, které směřují do středu sluneční soustavy. Důsledkem jsou pak erupce na 
naši hvězdě. Ty mohou způsobit takzvaný sluneční vítr, jenž se projevuje tokem ionizovaného plynu 
směrem k planetám. Elektricky nabité částice - ionty
by přitom vyvolaly prudké výkyvy v magnetickém poli Země, možná dokonce i přepólování. V takovém 
případě by k nám navíc proniklo skrze atmosféru škodlivé záření, jež by zahubilo vše živé.

V této souvislosti se jako přinejmenším velice zajímavé jeví zprávy zveřejněné na internetu, podle nichž 
záhadné chemické stopy objevující se na obloze obsahuji oxidy baria. Ty mají schopnost pohlcovat
radioaktivitu. Vzal již kdosi kamennou výstrahu z Hendaye opravdu vážně?

Zdroj: Magazín 2000, č.2/2002

19.9.
Toto je den věnovaný poctě egyptského boha Totha, boha moudrosti a magie.  

20.9. 
Narozeniny Alexandr Velikého 356 l. BCE.

21.9.
Dnes je egyptský svátek duchovního života, pro trojnásobnou bohyni – matku, stvořitelku všech věcí, 
dceru obnovu a tmu matku. 

Převzato z  www.osud.cz 
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Stínoví vládci Bílého domu touží po iráckých ropných polích

Rockefellerův syndrom

Rockefellerové jsou nejvlivnější a nejbohatší rodinou na světě. Přes sto let ovlivňující politické a ekonomické dění. Bez 
jejich pomoci se ve 20. století neobešel žádný americký prezident.

Blíží se výročí teroristických útoků jedenáctého září. Americká ekonomika se potýká s obrovskými potížemi. Země navíc už 
několik měsíců vytrvale bojuje proti terorismu. Prezident George W. Bush hledá podporu, kde se dá.

Je především pod tlakem velkých korporací, které mu podle Wall Street Journal vyčítají, že ještě nezaútočil na Irák. 
Prezidentova nerozhodnost podle nich negativně ovlivňuje vývoj ekonomiky. Ani jednání mezi zástupci amerického 
ministerstva zahraničí s delegací šesti iráckých opozičních skupin ve Washingtonu nepřinesla od začátku srpna žádný 
pokrok.

Pro dynastii Rockefellerů nastal pravý okamžik ukázat znovu svou moc. Britský deník The Times uvádí, že chtějí situaci 
využít ve svůj prospěch. Firmy ExxonMobil a Chevron-Texaco, v nichž má rodina podíl, musí podle listu přihlížet, jak ruský 
Lukoil a francouzská TotalFinaElf těží v Iráku ropu a čile tam investují miliardy dolarů. Lukoil podepsal v roce 1997 smlouvu 
s Bagdádem, která mu zaručuje těžební práva na ropném poli Qurnah. Počítá s investicemi ve výši 3,7 miliardy dolarů. V této 
souvislosti se spekuluje o tajném dodatku, kterým se Moskva zavazuje, že bude v Radě bezpečnosti OSN prosazovat 
uvolňování sankcí vůči Iráku.

Správné rozhodnutí

Proto už v červenci David Rockefeller, současná hlava rodinného klanu, před kamerami CNN prohlásil, že je ochoten nasadit 
své jméno na podporu prezidenta, pokud učiní "správné rozhodnutí". Podle nepotvrzených spekulací má tato podpora svoji 
cenu. Pokud by prezident Bush bagdádského diktátora porazil, měl by přimět novou vládu k úplné privatizaci ropného 
průmyslu. Rockefellerové, nebo lépe řečeno jejich těžební společnosti, by rozhodně neměli vyjít na prázdno. Příkladnou 
ukázkou mocenské struktury Rockefellerů je jejich investiční společnost Venrock, která se podílí na činnosti více než dvou 
set sedmdesáti firem po celém světě. Jejich tržní hodnota se blíží jednomu a půl bilionu dolarů (to je zhruba sedmdesát 
státních rozpočtů České republiky).

Přes ropu do Bílého domu

Základní kámen mocného impéria Rockefellerů byl položen v roce 1870, kdy účetní John D. Rockefeller založil Standard Oil. 
Rockefellerovi se brzy přestalo líbit, že naftaři musejí velkou část výdělku vynaložit na předražený transport černého zlata. 
Proto v roce 1872 založil Southern Improvement Company. Šlo o sdružení většiny ropných firem pod vedením Standard Oil, 
které mělo stanovit jednotnou prodejní cenu pro všechny jeho členy. Patřily sem i transportní podniky, jež se musely zaručit 
za stabilní přepravní tarify. Pokus ovládnout energetický trh a tím i americkou ekonomiku ale nevyšel. Důvodem se stalo 
masové využívání elektrické energie, Edisonův vynález žárovky a dovoz levnější ropy z Kaspického moře, o který se od roku 
1879 starali Robert a Ludvík Nobelové, bratři vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. 

Poslední ranou bylo rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu v roce 1911, že monopol Standard Oil není přípustný a celý 
koncern musí být rozdělen. Rozpadající se impérium se rychle vrátilo na výsluní. Nově vzniklé firmy Esso (Standard Oil of 
New Jersey) a Mobil (Standard Oil of New York) podepsaly v roce 1928 s francouzskými a britskými společnostmi takzvanou 
dohodu z Oostende, která jim umožnila společně s nimi těžit ropu na Středním východě. Po druhé světové válce byla 
smlouva porušena, kdy si americké korporace Chevron (Standard Oil of California) a Texaco zajistily vrtné licence v 
Saúdské Arábii jen pro sebe. Když v padesátých letech Írán zestátnil veškeré britské ropné společnosti na svém území, John 
D. Rockefeller II. nabídl, že zprostředkuje pomoc ze strany USA. Podmínkou bylo, že ropné společnosti Rockefellerů získají 
čtyřicetiprocentní podíl v dosud britských firmách. Londýn souhlasil a americká tajná služba se zasloužila o převzetí moci 
perského šáha v Íránu, který ihned vyhlásil opětovnou privatizaci ropného průmyslu.

Nelson Aldrich, syn Johna Davida Rockefellera, se už obchodům s ropou nevěnoval. Vrhl se do politiky. V roce 1944 se za 
vlády prezidenta Roosevelta stal expertem Bílého domu pro vztahy Spojených států s Jižní Amerikou. Harry Truman ho 
později jmenoval předsedou Komise pro mezinárodní vývoj. V letech 1958 až 1970 byl čtyřikrát za sebou guvernérem státu 
New York. Od roku 1974 až do ledna 1977 se stal po abdikaci Richarda Nixona viceprezidentem Spojených států.

Rockefellerové se tedy dostali přímo do Bílého domu. Jejich zlepšující se pověst ale vzápětí dostala vážnou trhlinu. Jedna z 
Nelsonových sestřenic totiž zveřejnila v časopisu Ramparts podrobnosti o špinavých obchodech rodiny. V článku tvrdila, že 
Laurance Rockefeller na konci druhé světové války organizoval prodej amerických zbraní vietnamskému vůdci Ho Či Minovi, 
hodlajícímu ze země vytlačit francouzské kolonialisty. Vietnamci za to měli slíbit, že po vítězství zpřístupní ropná pole na 
svém pobřeží americkým společnostem. Ho Či Min slovo nedodržel a nic na tom nezměnila ani pozdější americká 
intervence.

Prezident, naše spojka

Další člen rodiny sir Davic Rockefeller založil v roce 1974 takzvaný Council on Foreign Relations (CFR). V něm sdružoval 
zástupce z ekonomické, politické a mediální sféry. Základní myšlenkou bylo nastolit nový světový pořádek, který má řešit 
jak politické, tak ekonomické problémy a umožnit Spojeným státům, a v neposlední řadě Rockefellerům, ekonomickou 
nadvládu.



Myšlenka nového celosvětového systému se měla prosadit na půdě Organizace spojených národů. V této souvislosti stojí za 
povšimnutí, že Rockefellerova rodina darovala organizaci v roce 1946 pozemek v hodnotě osmi milionů dolarů, na kterém 
bylo později postaveno její sídlo. Mezi prominentní členy CFR patří například George Bush senior, Bill Clinton, Collin Powel 
nebo šéf Světové banky James Wolfensohn. Největší úspěchy slavil CFR za doby vlády George Bushe staršího, kdy 382 jeho 
členů obsadilo důležité funkce v administrativě washingtonské vlády. V době jeho prezidentování ale nastaly nevídané 
komplikace s bývalým americkým pomocníkem Sadámem Husajnem, který obsadil Kuvajt.

Zájmové skupiny a členové CFR naléhali na Bushe staršího, aby zakročil. Ovšem jen těžko mohli přesvědčit veřejnost, že 
američtí vojáci mají bojovat za obchodní zájmy velkokapitálu. Teprve kampaň zosnovaná agenturou Hill and Knowlton 
dostala americký lid do patřičně bojovné nálady. Podle deníku The New York Times připravila agentura za 10,8 milionu 
falešné filmové šoty, ve kterých iráčtí vojáci vtrhli po okupaci Kuvajtu do tamních nemocnic a zabíjeli kojence. 

Snímky byly odvysílány na televizním kanálu Public TV stanice PBS, jemuž šéfovala Sharon Percy Rockefellerová, žena 
senátora Johna Davida Rockefellera IV. Vyvolané emoce připravily jak v Kongresu, tak mezi občany půdu pro podporu 
vojenské intervence. Pravda o nepravých televizních zprávách vyšla najevo až po osvobození Kuvajtu. Noviny, jako třeba 
Washington Post, sice zpočátku spekulovaly, že objednávka kampaně pocházela z okolí Rockefellerů, ale tlak zájmových 
skupin ze sdružení CFR se postaral o ukončení diskuse.

Bill a sousedská výpomoc

Velmi blízký vztah k Rockefellerům měl i Bushův nástupce v prezidenstkém křesle Bill Clinton. Na ideologii CFR se nechal 
nalákat už v době, kdy byl arkansaským guvernérem. Podle ministerstva spravedlnosti kontaktoval Clintona finanční dům 
Stephens&Co., jehož vedení je v rukou členů rodiny Rockefellerových. Byl mu tlumočen plán, že velké americké ropné 
koncerny touží po návratu majetku v Íránu, o který přišly po nástupu ajatolláha Chomejního. K tomu by prý bylo zapotřebí 
podpořit Bagdád ve válce proti Teheránu.

Clinton rychle pochopil, o co jde, a ve druhé polovině osmdesátých let kontaktoval přátele v italské Banca Nazionale del 
Lavoro (BNL), v níž má podíly i Vatikán. Přes její účty byl Iráku tajně poskytnut úvěr ve výši pěti miliard dolarů. Peníze šly na 
nákup zbraní. Chicago Tribune na počátku devadesátých let napsal, že přepravu "zboží" měla na starosti společnost 
Halliburton. Ve firmě má podíl i současný americký viceprezident Dick Cheney. Jak se později ukázalo, byly zbraně záměrně 
dodávány oběma stranám konfliktu. Tím stoupla potřeba Íránu a Iráku prodávat ropu za každou cenu. Jen aby měly na další 
zbraně.

Rockefellerovy ropné společnosti nakonec nezískaly ani přístup na irácká ropná pole, ani nedosáhly navrácení miliardového 
majetku v Íránu. Bill Clinton byl za vstřícný přístup přesto odměněn a dostal peníze na volební kampaň do Bílého domu. 
Jeho žena Hillary také nevyšla zkrátka. Na charitativní činnost obdržela značnou finanční podporu od Rockefellerovy 
nadace.

Není proto překvapivé, že Clinton poté podporoval Winthropa Paula Rockefellera, synovce Nelsona Rockefellera, aby se v 
roce 1997 stal předsedou arkansaského senátu a zástupce guvernéra. Winthropa Rockefellera a Billa Clintona spojuje i další 
příhoda. Podle odhalení lokálních novin Arkansas Times měla Rockefellerova služebná poměr nejen s vlastním pánem, ale 
ráda "vypomohla" i v domě tehdejšího arkansaského guvernéra. Když se Clinton později usadil do prezidentského křesla, 
bylo mu vyčítáno, že je loutkou mocných Rockefellerů. Například CIA na jeho pokyn dostala zvláštní úkol chránit rafinerie 
velkých amerických ropných společností v Saudské Arábii a Kuvajtu.

Zdroj: Armin Sandmann, časopis Týden, č. 37/2002, zvýraznění vět redakce OSUD.cz

BERLÍN 11. září (ČTK) - Němečtí archeologové objevili v lesní oblasti východoněmeckého státu Sasko-Anhaltsko 
prehistorickou astronomickou observatoř. Podle archeologů i astronomů jde ve světě o bezprecedentní nález.

Sasko-anhaltské Muzeum prehistorie již označilo nález za "světovou senzaci" a sdělilo, že observatoř, dosud částečně ještě 
pokrytá rostlinným porostem, bude mezinárodní novinářské obci představena 25. září.

Stavba je kruhovitá a její součástí je astrální kotouč starý asi 3600 let a také desky se záznamy a nákresy souhvězdí, pohybů 
Slunce a lunárních změn, upřesnil ředitel muzea Harald Meller.

V okolí observatoře byla nalezena ještě asi stovka předmětů, které podle archeologa-astronoma university v 
západoněmeckém městě Bochum Wolfharda Schlossera umožnily pravěkým astronomům sledovat sluneční systém.

Observatoř byla podle odborníků využívána v průběhu celého tisíciletí. Odborníci se ji pokusí zrekonstruovat a posléze 
otevřít pro veřejnost, dodal Meller. 

KYJEV 12. září (ČTK) - Vůdce ukrajinské komunistické strany varoval, že ze země zmizelo v polovině 90. let asi 200 
raketových jaderných hlavic. Ukrajinské ministerstvo obrany však dnes tomuto tvrzení oponovalo s tím, že vzhledem k 
přísným bezpečnostním opatřením je tak rozsáhlá krádež zbrojního arzenálu nemožná.

"Něco takového by bylo jen stěží možné," prohlásil mluvčí ministerstva Konstantin Chivrenko. "Dvě stovky bojových hlavic 



nejsou jehla v kupce sena."

Poté, co se podle mluvčího nově nezávislá Ukrajina zřekla v roce 1996 jaderných zbraní, přepravila všech 1300 svých hlavic 
do Ruska za speciálních opatření a v doprovodu bezpečnostního konvoje.

Vůdce komunistů Petro Symonenko však na středečním veřejném mítinku v západoukrajinském Charkově tvrdil, že během 
převozu zmizelo zhruba 200 hlavic.

"Jejich osud je neznámý," řekl podle agentury Interfax. Odvolal se přitom na několik let stará zjištění nyní už nefunkční 
parlamentní komise.

Podle Chivrenkova mínění mají Symonenkovy výroky politický motiv, protože zazněly pouhých několik dní před pondělními 
celostátním protestními akcemi opozice proti režimu prezidenta Leonida Kučmy.

Po rozpadu SSSR v roce 1991 zdědila Ukrajina třetí největší jaderný arzenál, včetně stovek raket a desítek strategických 
bombardérů. 

 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 18.9.2002 . 



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

●     Slunce
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční oheň a žár zjemněny analytickou 
inteligencí Merkura. Slunce posiluje v tomto znamení soudnost, bystrost. Slunce v tomto znamení 
přeje povoláním spjatým se zdravotnictvím, chemií. Slunce bude poněkud mírnit vášeň a citová 
vzplanutí. 
To ale bude platit pouze v první polovině týdne. Od středy bude Slunce poškozeno kvadraturou se 
Saturnem. Slunce bude blokovat spontánnost a vřelost, vyvolává v lidech odpor k autoritám a z 
toho vyplývající konflikty.
Konjunkce Slunce s Marsem která končí ve středu, nás nebude nijak silně ovlivňovat i tento 
"prvek síly" je v Panně zmírněn.
Kvadratura Slunce - Saturn je aspekt díky kterému budeme pociťovat mezi vůlí, touhou a 
realizací. Přináší protichůdné touhy, prohry. Budeme mít ve vztahu ke svému okolí často pocit, že 
házíme hrách na zeď. Aspekt velice často vyvolává situační zvraty a jakoby nepřízeň osudu. 
Kvadratura má i neblahý vliv na politiku ve které vyvolává konflikty. 

●     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 Vah. V tomto znamení nám planeta zlepšuje úsudek, často vede k 
přehodnocování přejatých myšlenek, umožňuje se nám rozhodovat se mezi více cestami. Planeta 
bude přát nakladatelům, literárním kritikům. Merkur také přeje cestám za milenkami a milenci:-))
Do úterka bude ještě působit trigon Merkuru a Neptunu. Zvyšuje vnímavost a představivost, dává 
uměleckou představivost, nadaným jedincům až jasnovidné stavy a umožňuje zkoumat vzácné 
jevy.
O čtvrtka pak díky sextilu Merkur - Jupiter můžeme nachytat trochu více optimismu, bohužel 
aspekt způsobuje poněkud nedostatečnou kritičnost a sklon k bezdůvodnému sebeuspokojení.
Od čtvrtka bude také působit trigon Merkur s Neptunem. Aspekt zvyšuje vnímavost a 
představivost, umělcům dává inspiraci, nadaným jedincům až jasnovidné stavy a všem ostatním 
zvyšuje šance rozplétat zmatky. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena. 
Bude ještě ke všemu poškozena dvěma kvadraturami. 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...
Kvadratura Venuše -  Neptun způsobuje konflikty, rozchody, zradu a nevěru. Lidi mají tendenci 
utíkat před realitou v lásce.

●     Mars
stojí ve znamení Panny. Planeta bude poškozena a bude způsobovat u lidí popudlivost, egoismus, 
přehnanou kritičnost. Může způsobit selhání techniky, systému. 
Kvadratura Marsu s Plutem způsobuje apatii, fatalismus, sklony k násilí.

●     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.
Opozice Jupiter Neptun. Aspekt v lidech odkrývá nejnižší pudy - chtivost, ztrátu ideálů, 



sobectví, selhání. Lidé marní příležitosti, možnosti. Je to aspekt kdy mohou "vůdcové" 
ztrácet svůj kredit.

●     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. Díky poškození lze očekávat že planeta bude v lidech vzbuzovat pocity 
chladu, odcizení a přeje 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.

Síla planet je tento týden vyrovnaná.  Na místě je určitě varování před převahou negativních aspektů. 

Mějte se hezky...

Hade, 15.9.2002  
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