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Vítám vás v novém tý dnu. Tento tý den uvedu př íspě vkem Tibyho (díííík:-))) ). Je to velice sugestivní popis poně kud 
dobrodružné cesty pražské frakce Mágů  na narozeniny Eldaru. Vychutnejte si i vy cestování se Sunmoon:-)) Mimochodem její 
orientační schopnosti se patrně  stanou součástí legend. Pokud si dobře vzpomínám tak př i cestě  z Nuslí na Závist mi 
telefonovala odně kud z blízkosti Berouna:-))  

The Journey

Na českém internetu existuje server, který  slyší na jméno Eldar. Stalo se milou tradicí, že se každoročně  slaví jeho narozeniny. 
Obsah serveru a morální aspekt samotné oslavy narozenin jedné internetové adresy není ale tématem mého článku. O tom 
ně kdy jindy a hlavně , ně kdo jiný  :)
Letos to byly již  třetí narozeniny v pořadí. Inu, pozvánka př išla a i my jsme se rozhodli poctít vlakové nádraž í v Podě bradech 
(místo konání srazu) svojí návště vou. Odjezd se naplánoval na sobotu 9. března, a to na šestnáctou hodinu a pě tačtyř icátou 
minutu z Kačerova.

Nadešel den "D"

a na vytyčeném místě  střetnutí se ke mně  př ipojili Fizi a Carodej..ka. Krátce na to př ifrčela na své krásné modré felušce i 
Sunmoon. Odjezd se poně kud zdržel, protože se na Kačerov dostavil Brňák Kostta, který  tou dobou zrovna provádě l ně jakou 
pro nás neznámou diverzní činnost v hlavním mě stě  Praze.
Po krátkém rozhovoru, vý mě ně  objetí a předání jednoho cedéčka se konečně  dostalo na obsazení Sunmoonina př ibližovadla. 
Fizi s Č arodě jkou si udě lali pohodlíčko na zadních sedadlech, Sunmoon usedla za volant a já jsem s ú žasem př ijal pový šení do 
funkce navigátora. Z krátké, leč hořečnaté a intenzivní ú vahy na téma jak se Maď ar bez mapy dostane v Č echách ně kam, kde 
v ž ivotě  autem nejel, mě  najednou vytrhla diskuse o nejlepší cestě  na vý padovku z Prahy. Padly celkem tř i návrhy, 
nejzajímavě jší zně l "… přes Nusle tam trefím určitě … ". Začínalo to skvě le :)
Rozkmitáním reproduktorů  byla pově řena formace Dead Can Dance. Tou dobou nikdo z nás netušil, že na cestě  do Podě brad 
(mě ř ící odhadem tak pě tačtyř icet kilometrů ) se nudit rozhodně  nebudeme.

Vyrazili jsme.

Prvním "šokem", který  zaž ily holky na zadních sedadlech, byl fakt, že neskutečně  dobře zně jící audiosestava Sunmoonina 
autíčka hraje i neskutečně  hlasitě  a s tím malý m subwooferem, jenž  zabírá jen pů lku zavazadlového prostoru a dává o své 
př ítomnosti nálež itě  vě dě t, se budou muset chtě -nechtě  skamarádit, protože dálkové ovládání jsem tř ímal v pařátu já. Na četné 
protesty jsem musel od svého ú myslu vychutnávat si kvalitní muziku na adekvátních decibelech ustoupit a vý sledkem bylo, že 
pro ú spě šnou vzájemnou komunikaci stačilo na sebe kř ičet a nemuselo se př istoupit k posunkové řeči :)
Nicméně  - jeli jsme. První zastávkou našeho putování byla čerpací stanice. Po krátkém dohadování se se Sunmoon o tom, kdo 
z nás dvou bude tankování té zázračné, pě tadevadesáti oktanové bledě modré tekutiny provádě t, jsme dospě li k rozhodnutí, že 
to budu já a ona že u toho mů že stát př i mně . Komu nekoluje v ž ilách vysoce oktanová smě s, ten nepochopí, že to nemá s 
fetováním vů bec nic společného...
Hudbu z filmu Gladiátor vystř ídal Lenny Kravitz a já jsem se snaž il opatrně  zjistit „jakžesetovlastně dotě chpodě bradjede?“. 
Jediná smysluplná informace tvrdila, že musíme až  na konec dálnice a jsme de facto na místě . Toho jsem se taky držel a 
skutečné pravdy neznalý  jsem pokaždé Sunmoon instruoval „Rovně , furt rovně !". Dorazili jsme do Mladé Boleslavi. Moje 
neochvě jná víra ve správný  smě r pozvedla mojí ruku s natažený m prstem smě rem k pokračování dálnice a mé rty pravily: 
„Rovně , pojedem furt rovně , až  na konec dálnice!" Začalo se stmívat a padly první poznámky typu „Dě cka, já nevím, ale 
jedem správně ?“ A pak najednou šlehl bič syrové skutečnosti ve formě  tabule dopravního značení s nápisem Turnov 8 km. 
Hm. Nekonečná chvilka uvě domě ní si smutné skutečnosti kulminovala neslyšitelný m řevem krutého poznání, jež  lze shrnout 
do kratičké vě ty:

„Sakra, jedem blbě !“

Panika maximalis, zastavení na prvním odpočívadle, žhavení mobilních telefonů , inhalování nikotinu. Hade, kmotr projektu 
Eldar a spoluorganizátor Podě bradského srazu, vydal Sunmoon instrukci „Vraťtese do Mladé Boleslavi a sjeď te z dálnice 
smě rem na Nymburk.“ Ujal jsem se ř ízení našeho dopravního prostředku a po šesti kilometrech se naskytla možnost sjetí z 
dálnice. Následoval návrat na dálnici, já jsem se vě noval ř ízení a holky se rozhodly rozptý lit rozčarování hlasitý m (jak jinak) 
poslechem repertoáru skupiny Lucie. Nemě l jsem to srdce trápit jejich zajíž ď kou zmučené duše kategorický m odmítnutím 
poslechu zvoleného interpreta, i když  Lucii rozhodně  nemusím…  :)
A pak už  šlo vlastně  všechno hladce. Mladá Boleslav, Nymburk, Podě brady. Fajn, řekli jsme si, my jsme tady, ale kde je 



vlakové nádraž í? Zazně la památná vě ta ze Sunmooniný ch rtů : „Není čas na hrdinství, kde je ně jakej člově k!?“ Vedle mého 
ucha se např ímila Č arodě jčina ruka ukazující na tmavý  stín pohybující se nejistý m krokem na krajnici tmavé silnice. „Č lově k! 
Zeptáme se ho!“ Mírumilovný , s vlivem alkoholu bojující obyvatel malebného mě stečka Podě brady, vydě šen kvílením 
tý raný ch zimních pneumatik křečovitě  zastavujícího automobilu s pražskou „espézetkou“ chvíli evidentně  zvažoval ú prk na 
jeden z náhodně  kolem rostoucích stromků , ale když  pochopil pro ně j nejspíš přespř íliš komplexní Sunmoonin dotaz „Kudy na 
nádraž í?“, byl najednou dokonalý m ztě lesně ním ochoty a lidské spolupatř ičnosti. Podě kování, zařazení jedničky, opě tovné 
kvílení pneumatik. Pokynů  dbalý  jsem do jedné slepé uličky sice neochotně , ale zahnul. Byl jsem uklidně n a ubezpečen o 
správnosti svého konání. A opravdu – najednou jsme stáli u kolejí. Jediná možnost byl jet dál doleva. „Tam, tam je hala! Tam 
to bude!“ Za drátě ný m plotem nás ale čekala rozvášně ná, naště stí ale klíčem od zámku nedisponující smečka ně mecký ch 
ovčáku. Všude kolem tma, nikde ani človíček. „Hm, tady to asi nebude… ,“ řekl jsem a otočil to zpátky. Na třetí pokus jsme 
byli konečně  na místě  určení. Spokojení a šťastní jsme nemě li daleko k bouchání šampusem :) Netušili jsme, že

to ještě  nebylo všechno.

Asi tak dvacet minut po př íchodu se mě  Sunmoon zeptala, jestli jsou klíče od auta u mě . Nebyly. Nejdř ív jsme si mysleli, že se 
nachází na stolku, u kterého jsme se vítali s Hadem. Nebyly tam. Po dů kladní revizi našich kapes a detailní inventury 
Sunmooniny kabelky jsme pomalu ale jistě  konvergovali k přesvě dčení, že zů staly zabouchnuté v bezpečí kufru námi všemi 
milované felicie. Vý raz rostoucí paniky snoubící se začínajícím vý razem komplexního neště stí na tvář í majitelky automobilu 
mě  př imě l k prohlášení, že se o to postarám. Koneckonců , co bych pro ni neudě lal…
Se slibem: „Dnes s tímhle vozem odjedeme do Prahy, neboj se,“ jsem ji poslal pryč a nastartoval jsem mozek. Po krátké ú vaze 
jsem zjistil, že to opravdu sám neotevřu a toho dne již  podruhé jsem se jal žhavit mobilní telefon. Po pů lhodinovém 
kontaktování rů zný ch legálních i nelegálních „institucí“ schopný ch zamčenou feldu otevř ít jsem byl pořád bez jakéhokoliv 
náznaku řešení vzniklé situace. Rád bych tady podě koval osmičce zámečnický ch firem v Podě bradech za jejich kategorickou 
neochotu pomoct. Dě kuji…
Zaklapnutí telefonu, přehř ívání šedé ků ry mozkové, inhalace nikotinu.
Dnes nechápu, jak je možné, že mě  jako první nenapadlo zavolat jednu z nonstop motoristický ch služeb. Do pů l hodiny tam 
byl mechanik a po ově ření majitele bylo auto za deset vteř in otevřené. Nebudu Vám ř íkat, jak to bylo provedeno, ale 
jednoduchost postupu mě  nutila smát se ještě  dvacet minut po odjezdu mechanika. Úžasné.
To je v podstatě  všechno, nic jiného se nám už  nepř ihodilo a cesta zpě t do Prahy (v závě su za Hadem) byla v podstatě  nudná. 
Snad jen tolik, že audiosoustavě  Sunmooniny felicie stejně  nejvíc slušel String Quartet Antonína Dvořáka, který  mi hladil duši 
na zpáteční cestě . Den jsme uzavřeli s tím, že jsme se alespoň nenudili a př íště  pojedeme na Eldara zas.

Tibby

MESSINA (rj, čtk) - Krvavé slzy, jež  o ú terní noci minulý  tý den začala ronit socha Padre Pia v jednom kostele v sicilské Messině , nebyly nic jiného než  nemístný  žert. 
V pátek o tom informovaly italské sdě lovací prostředky. O žert se postaral zdrogovaný  mladík, který  tvář  dvoumetrové sochy potř ísnil
vlastní krví. Slzy na tvář í sochy Padre Pia, kapucínského mnicha, jehož  má v červnu svatořečit papež  Jan Pavel II., př ilákaly do Messiny tis íce vě ř ících i zvě davců . 
Hovoř ilo se o zázraku který ch ostatně  podle tradice Padre Pio učinil bě hem svého dlouhého ž ivota celou řadu. Pachatele oznámila vlastní matka, která - jak se svě ř ila 
ve čtvrtek v místní televizi - nemohla vidě t zklamání lidí, kteř í př ijeli do Messiny, aby slzy zahl édli. Italská policie považuje toto svě dectví za dů vě ryhodnou vý pově ď ,
protože chemický  rozbor slz prokázal, že jde o lidskou krev.
Padre Pio se narodil v Puglii v roce 1887 a zem řel v roce 1968. Již  za svého ž ivota, který  vě tšinou strávil v klášterním ú straní, byl opředen řadou legend, jež  mu 
př ičítaly nadpř irozené schopnosti. (např . levitaci). 

WASHINGTON (čtk) -Vesmír není zelený . Ně co takového jsme mohli prohlásit jen omylem díky chybě  v počítači." Př iznali to minulý  tý den Karl Glazebrook a Baldry 
z Univerzity Johnse Hopkinse na setkání Americké astronomické společnosti.
Oba vě dci se letos v lednu dostali do titulků  svě tového tisku oznámením, že po smíšení a zprů mě rování svě tla více než  200 000 viditelný ch či známý ch galaxií vesmír 
není černobílý , jak se jeví ze Země , ný brž  svě tlezelený , zejména pokud by byl nazírán hypoteticky zvenku. 
Astronomové mě ř ili svě tlo galaxií vzdálený ch dvě  až  tř i miliardy svě telný ch let: Vlnové délky svě tla zanesené na stupnici ukázaly celkovou intenzitu vyzářeného jasu 
galaxií. Poté astronomové každé vlnové délce př idě lili barvu, jakou vnímá oko, a z počítače jim vyšla zelená, přesně ji sytě jší odstín svě tlého tyrkysu, ačkoli ve vesmíru 
nezář í ani jedna hvě zda zeleně .
Je to trapné, ale v počítačovém programu došlo k chybě , takže vý sledná frekvence byla špatně  vyhodnocena, oznámil nyní Glazebrook. Ve skutečnosti je vesmír ně co 
jako béžový , ale tě žko tu barvu ně jak vý stižně  nazvat. Byli bychom vdě ční za ně jaké vý stižné návrhy, jak to pojmenovat, dodal.Vě da bohužel musí počítat i s omyly 
tě ch, kteř í se jí oddali. Nejsme ale žádní politici, a proto když  udě láme chybu, tak to př iznáme,  zdů raznil astronom. Upozornil, že celou zálež itost s barvou vesmíru 
považovali spíše za odlehčující humor, protože ve skutečnosti nemů že nikdo vidě t vesmír
zvenčí. Ohlas ve svě tě  nás ale ú plně  ohromil," dodal s tím, že snad svě t nyní vezme bez emocí na vě domí i opravu chyby, která se stala.

STRALSUND (Ně mecko) 12. března (Č TK) - Př ímo archeologickou senzaci způ sobil nález na staveništi v severoně meckém Stralsundu: v hloubce ně kolika metrů  zde 
byly objeveny tesané fošny, patř ící zřejmě  př íbytku lovců  ze střední doby kamenné (mezolitu), tedy staré 6000 až  7000 let. Nález je unikátní nejenom svou 

18.3. Zač íná Keltský  měsíc  Fearn. 

19.3. Den zasvěcený  Atheně, Minervě a konč í měsíc zasvěcený  bohyni Moura.

20.3. Jarní rovnodennost
Dneš ek je zasvěcený  bohyni Iduně severské  bohyni, která která nesla jablka ž ivota, která dávala  bohům věč né  mládí.

23.2. Dnes je severská slavnost nadvlády světla nad temnotou.

24.2. Dneš ek byl zasvěcený  ochranné  bohyni Albion, zvané  také  Prytania a Britannia. 



zachovalostí, ale především tím, že vyvrací tezi, že člově k loveckého a sbě račského období vý voje ž il jen ve stanech nebo nanejvý š lehký ch chý ších.

Nalezené zbytky patř í k takzvané erteboellské kultuře, jejíž  stopy zatím kolem Baltu nebyly zachyceny, a to ani v Polsku či Dánsku, napsala agentura DPA. Krom ě  
zřetelný ch, až  tř i metry dlouhý ch pozů statků  fošen byly nalezeny také kostě né hroty harpun a další artefakty. Přesné stář í nálezů  určí radiokarbonová metoda. Do té 
doby však budou vzácné nálezy opracovaného dřeva převezeny do Schwerinu, kde je odborníci zakonzervují takzvanou mokrou metodou. V opačném př ípadě  by se 
totiž  zbytky dřeva na vzduchu bě hem ně kolika tý dnů  rozpadly v prach.

Etreboellská kultura coby poslední fáze loveckého a sbě račského období v severozápadním Pobaltí dož ívala v době , kdy v jižně jších oblastech Evropy se již  rozvíjely 
první země dě lské kultury. Ty se nejen ž ivily vlastní produkcí, ale stavě ly si trvalejší obydlí z trámů  a fošen. Nyní se ukazuje, že tuto schopnost zřejmě  zvládaly již  i 
starší kultury.

Vykopávky ve Stralsundu jsou zajímavé i z jiného hlediska. Ukazují totiž , jak po skončení poslední doby ledové postupně  stoupala hladina Baltského moře. Lokality 
erteboellské kultury je totiž  dnes možné najít jen pod hladinou spodní vody, ne-li př ímo pod mořem, protože hladina Baltu od té doby stoupla o pě t metrů . Také 
nyně jší nález ve Stralsundu lež í asi dva metry pod hladinou nedalekého moře; sídliště  zřejmě  stálo u malé zátoky, kterou př i stoupání hladiny zanesl písek a 
zakonzervoval tak spolu s vodou dřevo.

Archeologové ještě  v dané lokalitě  očekávají další nálezy. "Narazili jsme teprve na okraj s ídliště  rozloženého po tehdejším břehu. Do př íbřežního bahna ale lidé 
tradičně  házeli odpad všeho druhu, snad proto najdeme další industrie," řekl šéf vykopávek Harald Lübke.

Hydrologové zase předpokládají, že z přesně jší datace pohybu hladiny budou moci lépe předpovídat další vý voj Baltu. 

LOS ANGELES 10. března (Č TK/LAT) - Předkové dnešního člově ka se šíř ili z Afriky a dobý vali svě t tím, že se mísili s jiný mi hominidy a nelikvidovali je, jak si dosud 
myslela řada vě dců . Vyplý vá to z nové genetické studie Alana Templetona z Washingtonovy university v St. Louis, o n íž  referuje americký  list The Los Angeles Times.

Podle názoru dosud uvádě ného v učebnicích otcové zakladatelé moderního lidstva náhle vyrazili z Afriky před asi 100.000 lety a vymetli na smeti ště  dě jin všechny 
ostatní předchů dce moderního člově ka, s nimiž  se setkali - např íklad Neandrtálce. Avšak Templeton, který  použ il novou statistickou metodu zkoumání 11 dě dičný ch 
rysů , došel ke zcela jinému závě ru.

Podle jeho studie, zveřejně né v odborné revui Nature, ně kolik po sobě  jdoucích migračních vln pocházejících z Afriky se vyznačovalo "mísením, nikoli 
nahrazováním". Tyto migrující skupiny mísením s místními druhy "posilovaly genetické vazby mezi lidský mi populacemi po celém svě tě ", prohlašuje Templeton, 
který  se specializuje na historii a zem ě pis genů . Podle ně j byl prehistorický  svě t velký m "tavícím kotlíkem", v ně mž  se kmeny předchů dců  člově ka rozptylovaly, pak 
spojovaly a znovu rozptylovaly. Tak postupně  mísily rysy zdě dě né bě hem tisíců  generací a namíchaly paletu moderního člově ka.

Templetonova práce je poslední salvou ve 20 let trvající debatě , v níž  se antropologové, archeologové, molekulární biologové a genetici přou o to, jaké jsou počátky 
člově ka. Ně kolik specialistů  v oboru s nadšením označilo studii za "brilantní", zatímco další ji briskně  odmítli jako "hokus pokus" a "nesmysl".

Přes všechny rozpory se oba tábory shodují, že nejraně jší předkové lidstva se v Africe vyvíjeli asi dva milióny let předtím, než  začali migrovat do Evropy a Asie. Vě dci 
se však přou o to, jaký m způ sobem vznikl z tě chto prapředků  moderní člově k se svý mi drobný mi čelistmi, hladký m čelem, vysokou kulatou lebkou a vyspě lý mi 
duševními schopnostmi.

Vě dci jsou nespokojeni s nejednoznačný mi archeologický mi nálezy, a začali proto zkoumat geny, které by jim mohly pomoci doplnit chybě jící kapitolu dě jin vý voje 
člově ka.

Templeton tak zkombinoval již  publikovaná data o 11 částech lidského genomu. Analyzoval mitochondriální DNA - tedy genetický  materiál předávaný  matkou - i geny 
přenášené chromozómem Y, který  se dě dí jen od otce. Zkoumal i geny na dalších chromozómech, které je možné zdě dit od obou rodičů .

Podle jeho analý zy se lidské geny vý razně  mísily a v lidský ch dě jinách došlo podle ně j ke dvě ma oddě lený m migracím z Afriky do Asie a Evropy - k jedné v letech před 
420.000 až  840.000 lety a k druhé před 80.000 až  150.000 lety.

Další vě dci souhlasí s tím, že docházelo k mísení genů , ale neshodnou se na tom, kdy a kde k tomu mohlo doj ít. Podle antropologa Henryho Harpendinga z univerzity v 
Utahu mohlo k takovému mísení docházet i mezi rů zný mi ú dolími př ímo v Africe. "Mohl to bý t přenos genů  mezi prehistorický mi populacemi v Keni, Ugandě  a 
Tanzanii."

Harpending ocenil Templetonů v vý zkum, ale zpochybnil jeho závě ry. Dojít od tě chto faktů  k jeho rozmáchlému závě ru o vý voji lidstva vyžaduje skok, který  já tam 
nevidím, řekl. Také molekulární bioložka Rebecca L. Cannová z univerzity na Havaji se domnívá, že Templetonova práce podporuje teorii o Africe jako kolébce 
lidstva, ale jeho širší analý zy jsou "přehnaně  ambiciózní".

Na druhou stranu paleoantropolog Milford Wolpoff z univerzity v Michiganu tvrd í, že Templetonova práce podporuje jeho teorii, podle níž  se moderní lidstvo vyvíjelo 
víceméně  simultánně  po země kouli tím, že si vymě ňovalo nejlepší genetické charakteristiky.

 A jak tento tý den ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 20.3.2002 . 

Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet př íští tý den ?

l Slunce
stojí do středy ve znamení Ryb. V tomto znamení je Slunce pochodní která dokáž e osvětlovat skryté  věci. 
Přeje v tomto znamení detektivním, policejním a romanopiseckým č innostem. Přeje duchovním oblastem, 
dokáž e upevňovat víru a zvyšuje soucítění s ostatními.
Od č tvrtka již  Slunce stojí ve znamení Skopce. Planeta je zde pový š ena, dodává lidem vitalitu, ž ivotní 
energii a aktivitu. Srdce (Slunce) zde vládne hlavě a lidé  jsou v tomto období emociálnějš í a mé ně 
pragmatič tí.
Až  do pátku bude Slunce bez aspektace, ale víkend bude ve znamení jeho poškození Jupiterem. Při tomto 
aspektu hrozí nebezpeč í ž e č lověk nezná míru, Týká se to jak jídla a pití, tak i zacházení s financemi. 
Svádí i k samolibosti a chybné mu úsudku. 

l Lilith
- Č erná Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Ryb. V tomto znamení lidské  
pudy tryskají z nevědomí, sexuální ž ivot není vnímán na vědomé  úrovni. U někoho to můž e znamenat 
utajování smyslnosti u jiný ch zvý š ený  sklon k nevěrám.  

l Merkur
stojí ve znamení Ryb. V tomto znamení planeta způsobuje poněkud nepraktič nost a vyvolává stavy které  
lze popsat nejlé pe jako "odtrž ení od reality". Pokud pominu diskutabilnost pojmu realita, tak lze říci ž e 
ideje a sny se v tomto znamení stávají mnohem více skuteč né  než  je tomu jindy.
Sextil Merkuru s Marsem by nám měl dodat duš evní svěž est, schopnost plánovat a rozvíjí verbální 
schopnosti. Svádí ale i ke sporům a tendencím poněkud "toč it" své  blízké . Aspekt konč í ve č tvrtek, kdy 
bude vystřídán kvadraturou s Plutem.
Kvadratura Merkuru s Plutem vž dy přináší konflikt mezi pudy a logikou. Jinými slovy sexualita nám 
bude jaksi zatemňovat mozek:-)) Krom toho poškozený  Merkur v Rybách s sebou nese nebezpeč í 
průduškový ch infekcí. 

l Venuše
stojí ve znamení Skopce. V tomto znamení je vž dy poškozena. Dává citům ž ár, ale lásky vzeš lé  z 
takový ch vzplanutí jsou nestabilní. Nicmé ně v tomto znamení přeje planeta smlouvám. 
Trigon Venuš e s Plutem jitří milostné  city a připojuje k nim urč itou osudovost. Vztahy které  vzniknou v 
tomto období budou velice romantické  a plné  erotiky. Venuš e ve Skopci a tento aspekt jsou poněkud 
"nebezpeč ná" a přímo jarní kombinace. 

l Mars
stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vž dy poškozena. Sniž uje citlivost a soucítění s 
druhými. Lidé  mají pod jeho vlivem tendence klást příliš  silný  důraz na materialismus a věnovat svojí 
energii předevš ím honbě za penězi.
Kvadratura Marsu s Neptunem přináší hyperemotivitu a příliš  bujnou představivost. Pod jeho vlivem lidé  
č asto hledají nadpřirozeno na nesprávný ch místech, podlé hají iluzím a únikům ořed sebou samotnými. 
Aspekt konč í v úterý . 

l Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vž dy dobře postavena. Dává úspěch dlouhodobým 
plánům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protož e umož ňuje propojení 
materiálního a duchovního světa do harmonické ho celku.  

l Saturn
stojí v Blíž encích. Přeje přesnosti, přemý š livosti a opatrnosti. Je mož né  ž e po dobu kdy se bude planeta 
pohybovat v tomto znamení lze oč ekávat mož nost nějaké ho vý znamné ho objevu z oblasti fyziky, č i 
matematiky. 
Trigon Saturnu s Neptunem přeje magii a okultismu a pomáhá prosazování nový ch neotřelý ch myš lenek. 



 

l Uran
ve Vodnáři je v domicilu a tudíž  dobře umístěn. Podporuje prospěšné  změny a je nakloněn bojům za 
morální cíle. 

l Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálům a idealistům. 

l Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení  pomáhá bojům za nový  ideál, podporuje nové  filosofické  
směry, č i novou mystiku. 

Pokud č tete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tř í planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje 
směr který m se doba ubírá z dlouhodobého hlediska. 

Síla planet je tento týden velmi vyrovnaná. Nejsilnějš í bude působení Uranu a Venuš e. 

Hade, 17.3.2002  

 


