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19.5.2002 

Festival Fantazie
Eurocon 2002
1.-3.7.2002 Praha a 3.-7.7. Chotěboř
http://www.avalcon.cz/
Poprvé v ČR budeme mít možnost hostit vrcholné evropské setkání fanoušků 
literatury, filmu, Internetu a her, zaměřených na science fiction a technologie 
budoucnosti, fantasy a mytologii a horor, kosmonautiku a astronomii, UFO a 
záhady, historii a budoucnost. 30 let od prvního Euroconu v Itálii dostal čest 
uspořádat tuto akci SFK Avalon. 
S materiály o setkání se můžete seznámit i >>ZDE>>

Vítám vás v novém týdnu. Možná občas máte pocit, že vás na tomto místě krmím pochmurnými vizemi 
budoucnosti a tak jsem tentokrát do úvodu zařadil dílo mojí přítelkyně Remi, které zachycuje její pocity 
v průběhu minulého týdne... Nemám chuť malbu blíž komentovat, zkuste jen cítit.....

Pokud neznáte následující zprávu tak ji vřele doporučuji k přečtení:
 http://www.greenpeace.cz/temelin/aktax.htm
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Situace

20.5.2002 - !!!! Objeveno 11. nových měsíců Jupitera !!!!- skutečně jsem na rozpacích co si mám o 
následující zprávě myslet. Nezpochybňuji fakt, že astronomové objevili nové oběžnice, ale je zarážející 
že bylo objeveno 11 nových satelitů najednou, navíc se silně nepravidelnou eliptickou drahou.

 

A závěrem, abych nezačal týden přespříliš pochmurně pro vás mám skutečně účinnou dietu, kterou mi 
poslala Sunmoon (díííííík:-)))) )

Dlouhé roky je známo, že skoro všechna dvouletá děcka jsou štíhlá. Z toho vychází následující levná a 
různorodá dieta. Před jejím vyzkoušením se raději poraďte s lékařem ... jinak byste za ním 
asi museli zajít během její aplikace.

První den
Snídaně: Smažené vejce, topinka s džemem. Dvě sousta vejce (použijte prsty),zbytek hoďte na zem. 
Jedno sousto topinky, zbytek džemu rozmažte po tváří a šatech.
Oběd: Čtyři pastelky (na barvě nezáleží), hrst rozdrcených bramborových lupínků, sklenice mléka 
(třikrát si usrkněte a zbytek rozlejte).
Večeře: Čokoládová tyčinka, dva desetníky a padesátník, 4 doušky zvětralého piva. Zákusek před 
spaním: Osmažte topinku a hoďte ji v kuchyni na zem.

Druhý den
Snídaně: Zvedněte oschlou topinku ze země v kuchyni a snězte ji. Zapijte půlkou láhve vanilkové 
příchuti nebo lahvičkou stolního oleje.
Oběd: Půlka fialové rtěnky a cigareta (sníst - ne vykouřit). Podle chuti kostka ledu.
Svačina: Olízat lízáko; až bude lepkavé, upustit venku do prachu. Zvedněte a olízejte do čista. Vraťte se 
s ním domů a upusťte na koberec.
Večeře: Kamínek nebo fazole (strčit do nosu). Vylijte kolu do šťouchaných brambor a jezte lžičkou.

Třetí den
Snídaně: Dva lívance se spoustou sirupu. Jezte prsty a ty si utírejte o vlasy. Sklenice mléka: půlku 
vypijete, do druhé nacpěte lívance. Po snídani odlepte z koberce lízátko, olízejte a hoďte na křeslo s 
nejhezčím polštářem.
Oběd: Tři zápalky, pomazánka z buráků, chleba s marmeládou. Několik soust soust vyplivněte na 
podlahu. 
Večeře: Miska zmrzliny, hrst lupínků, troška vína, káva.

Závěrečný den :

Snídaně: Čtvrt tuby zubní pasty (libovolný druh), kousek mýdla, oliva. Misku vloček zalijte mlékem a 
posypte práškovým cukrem. Až jsou vločky nasáklé, vypijte mléko a vločkami nakrmte psa.
Oběd: Vylízejte lupínky z podlahy v kuchyni a z koberce v 
obýváku. Najděte to lízátko a dojezte ho.
Večeře: Sklenice špaget s čokoládovým mlékem. Sežvýkané maso 
nechte na talíři. Jako zákusek maskara.

file:///D|/eldar/hade/situacexxx.html (2 z 6) [24.5.2002 21:57:39]

file:///D|/eldar/hade/mesice_jupitera.html


Situace

20.5.
Dnes je slavnost Mjollnir, svátek Thorova kladiva. Tradice tvrdí že je dobrý den pro rituály, soutěže a 
bitvy. 

23.5.
Rosalia. Dnes je římská slavnost růží na počest bohyně Flory.

24.5.
Keltská slavnost tří matek bohyň, která nese blahobyt a plnou sklizeň. Dnes je také svátek Hermese 
Trismegista, patrona alchymistů. 

NEW YORK 17.května (zpravodaj ČTK) - Pád vesmírného tělesa před 65 milióny let vyhubil dinosaury. Vědci však nyní 
objevili důkazy, že náraz jiného tělesa před 200 milióny let jim naopak pomohl Zemi ovládnout. Uvedl to časopis Science s 
odvoláním na Kenta Rutgerse, jednoho z členů mezinárodního výzkumného týmu. 

Paleontologové zjistili, že krátce před počátkem jurského období došlo k hromadnému zániku velkého počtu druhů živočichů 
a k nástupu dinosaurů jako převažující fauny. Současně vědci objevili ve vrstvách hornin z té doby neobvykle velkou 
koncentraci kovu iridia, které je obsaženo v kometách nebo v asteroidech. 

"Náš výzkum naznačuje, že před 200 milióny let narazil na Zemi asteroid nebo kometa a poté následoval populační růst 
dinosaurů v jurském období," citoval časopis Rutgerse, geologa z Kolumbijské univerzity v New Yorku. 

Dalším nepřímým důkazem katastrofy je podle vědců skutečnost, že na počátku jurského období se změnila magneticka 
polarita Země. Prozatím není známo, kam vesmírné těleso před 200 milióny udeřilo. To, které vyhubilo dinosaury o 135 
miliónů let později, prý dopadlo do oblasti mexického Yucatánu. 

Teorie o vesmírných příčinách zániku dinosaurů nejsou přijímány jednoznačně. Někteří odborníci se domnívají, že příčinou 
možná byla postupná změna klimatu, které se studenokrevní dinosauři nestačili přizpůsobit. 

HOBART (Austrálie) 14. května (ČTK) - Ledový příkrov Antarktidy se postupně rozpadá a toto tání je nejzávažnější od 
poslední doby ledové před 12.000 lety. Uvolňování ledovců je přirozeným procesem obnovy, avšak rozsah a rychlost vzniku 
ledových ker je alarmující, varují vědci.

Minulý měsíc se z Antarktidy odtrhl ledovec o váze 500 miliard tun a o rozloze přes 3200 kilometrů čtverečních. Je to druhá 
největší ledová masa, jakou kdy vědci pozorovali, největší ledovec byl zaznamenán v roce 1995.

Taková aktivita není podle odborníků normální. Vznik mnoha ledovců ohrožuje světové klima a způsob, jakým fungují 
oceány. Proces, který se už započal, nemůže být odvrácen.

Očekává se, že podstatné oteplení v Antarktidě povede k uvolňování ledovců v Jižním ledovém oceánu a k tání ledových 
příkrovů, které pokrývají tento světový kontinent. Dlouhodobým efektem bude růst hladiny oceánů až o pět metrů.

Vědci, kteří se tímto problémem zabývají, odkrývají komplikovanou skládačku obrovských rozměrů. Za posledních 50 let se 
teplota v některých částech Antarktidy zvýšila o 2,5 stupně Celsia, v jiných naopak poklesla. Některé oblasti přicházejí o led, 
který se mezitím tvoří jinde.

Hlavním pozorovaným jevem je však ustupování ledového příkrovu a uvolňování ledovců. V současné chvíli se vědci příliš 
neobávají vzestupu mořské hladiny. Problémy mohou nastat, až se ledová vrstva, která vznikala milióny let, začne rozpouštět 
ve velké míře.

"Prvních zhruba sto let, kdy se uvolňují ledovce, nás příliš neznepokojuje, protože skutečný dopad na hladinu moří a 
globální klima je relativně malý," potvrzuje australský expert na meteorologii Bill Budd.

Podle odborníků by se do konce tohoto století mohla rozpustit polovina antarktických ledovců, což výrazně ovlivní veškerou 
přírodu na Zemi. Mořské proudy se v důsledku toho zpomalí, pravděpodobně už během třiceti let, a život v mořích bude 
ohrožen.

"Nemůžeme to odvrátit. Hladiny skleníkových plynů jsou vysoké a my je nemůžeme snížit, naopak neustále rostou a omezení 
života v oceánech bude při vyšších úrovních znatelnější," popisuje Budd.

Antarktida je normálně zdrojem velké části spodních vod, které do mořských hlubin přivádějí kyslík. Počítačové modelování 
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ukázalo, že produkce těchto vod bohatých na plankton se od začátku industrializace snížila o 20 procent. 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 22.5.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve už od úterý ve znamení Blíženců. Blíženci jsou podvojné znamení a tak nám často bude 
stavět na rozcestí a nabízet nám, dvě alternativy na naší cestě jarem. V tomto znamení působí 
Slunce příznivě na studia, přeje spisovatelům, zpříjemňuje cestování a usnadňuje navazování 
citových vztahů. 
Konjunkce Slunce s Merkurem která  posiluje intelektuální složky osobnosti a pomáhá se prosadit 
inteligenci bude až do čtvrtka vyrušená kvadraturou s Uranem, která působí přesně opačně.
Situace se zlepší na víkend kdy ke konjunkci Slunce -  Merkur přibude konjunkce Slunce se 
Saturnem, která vylepší dvojakost Blíženců a bude působit směrem k našemu zvážnění, 
odpovědnosti pomůže upřít naši vůli ke konstruktivním cílům. 
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●     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 Blíženců. Planeta je v domicilu, v tomto znamení zlepšuje mentální obratnost a v 
období dokud bude v tomto znamení zlepšuje schopnost studovat.
Konjunkce Merkuru se Saturnem zlepšuje soustředění, dává hloubku myšlení, zlepšuje schopnost 
se učit, přeje historikům a filosofům a jejich literární činnosti.
Trigon Merkuru s Neptunem zvyšuje vnímavost a představivost, dává uměleckou inspiraci a až 
jasnovidné stavy. Přeje zkoumání zasutých věcí a dějů . Bude působit až do pátku 

●     Venuše
stojí ve znamení Raka. Zvyšuje citovost, vnímavost a smysl pro romantiku. Zlepšuje vztahy jak v 
rodině tak i v kolektivu, ale způsobuje kolísání jak fyzických tak i duševních sil. Muži budou mít 
mnohem větší tendence podléhat vlivu žen.
Konjunkce Venuše s Marsem, zvyšuje silně sexualitu, přináší prudké citové prožitky, ale zároveň i 
neopatrnost v citových závazcích a poněkud přílišné hýření city.
Trigon Venuše s Uranem způsobuje vznik náhlých lásek a přátelství. Rozvíjí a podporuje 
mimomanželské milostné vztahy a přeje filmovému umění. Bude působit do středy.
Ve čtvrtek ho vystřídá konjunkce Venuše s Jupiterem. Aspekt přinese zklidnění, přeje 
dlouhodobým vztahům, přeje cestování a rozvíjí umělecký talent.

●     Mars
stojí ve znamení Blíženců. V tomto znamení planeta spojuje aktivitu s inteligencí. Podporuje 
výřečnost, verbální pohotovost, přímost a kritičnost. Zlepšuje schopnost chápat, podněcuje dobré 
nápady a vynalézavost.
Trigon Marsu a Uranu zlepšuje manuální zručnost a obrací zájmy lidí směrem k politice. 

●     Jupiter 
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení je planeta vždy dobře postavena. Dává úspěch 
dlouhodobým plánům, přeje obchodu, bankovnictví ale posiluje i duchovní růst, protože umožňuje 
propojení materiálního a duchovního světa do harmonického celku. 

●     Saturn
stojí v Blížencích. Je poškozen a lze čekat těžkopádnější reakce na nepříznivé signály a zprávy. 
Tradiční hodnoty se zdají být nestabilní a lidé pociťují nejistotu. Planeta nepřeje cestování a hrozí 
nehodami. Lze čekat i nepřízeň přírody.
Opozice Saturn - Pluto. Je to aspekt předcházející změny. Na celosvětové úrovni označuje 
hlubinné proudy a vření. Aspekt předcházel například nástupu Hitlera k moci a druhé 
světové válce. V minulosti předcházel i zániku společenství a civilizací, či politických 
uskupení. Aspekt je vždy signifikantem krize.
V roce 2001 opozice nastoupila 19.6. a vrcholila 5.8.2001, další vrchol přišel 2.11.2001. Letos bude opozice 
vrcholit 26.5.2002. Mluvit o opakující se opozici v roce 2003 je asi v tuto chvíli předčasné, ale za zmínku stojí 
fakt že by měla být nejsilnější v březnu 2003, kdy by měl údajně Nibiru vstoupit do sluneční soustavy. 

●     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. Vzhledem k jeho poškození bude v lidech podporovat pocity chladu a 
odcizení, přeje neosobní a anonymní smrti. 
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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 v tomto týdnu Merkur, dominující naší intelektuální sféře. Síla ostatních planet 
je vyrovnaná a budou působit tak jak je naznačeno výše. Obecně by měl být týden klidnější než ten 
minulý.

Mějte se hezky...

Hade, 19.5.2002 

 

 

file:///D|/eldar/hade/situacexxx.html (6 z 6) [24.5.2002 21:57:39]

mailto:hade@wo.cz

	Lokální disk
	Situace


