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Vítám vás v novém týdnu. 
Sbírku bizarností týdne minulého začnu 
snímkem UFO, který pořídila 28.8.02 družice 
NOAA. Diskuse o pravosti v případě tohoto 
snímku odpadají, kdo by se kvůli falšování 
škrábal na oběžnou dráhu, že? Pokud na 
obrázek kliknete dostanete se na celý 
originální snímek.

Další pozoruhodností mířící přímo shůry, je úkaz který se objevil před povodněmi v obci Zbrašín na 
Lounsku. Lidé jej pojmenovali "boží prst" a můžete se na něj podívat na stránkách Klubu psychotroniky 
a UFO Louny http://www.kpufo.cz/wln/udal.htm
http://www.kpufo.cz/wln/prst.htm.  

2.9.
Začíná keltský měsíc Muin. Začala doba žní. Měsíc Muin přeje realizaci prorockých sil a je zasvěcený  
keltskému bohu Lughovi, intelektu a duchovní osvícení.  

5.9.
Končí měsíc bohyně Hesperis. 

6.9.
Začíná měsíc bohyně Mala. 

7.9.
Asclepigenia - dnes jsou připomínaná řecká Eleusinianská mystéria. Dnes jsou také keltské slavnosti 
rohatého tance v Abbots Bromley, které jsou poctou rohatého boha, Herna či Cernunnose. 

PEKING (čtk) - Když má Skotsko svou lochnessku a podobná stvoření se vyskytují i ve vodních nádržích jiných zemí, Čína 
nesmí zůstat pozadu. Tak si vytvořila vlastní mýtus: obludu z jezera Tchien-čch´, kterou podle deníku China Daily spatřily už 
stovky svědků při dvou nedávných příležitostech.

Obluda má prý černou barvu a pohybuje se jen asi deset metrů od břehů jezera, které leží v provincii Ťi-lin na 
severovýchodě Číny.
Ředitel oblastního odboru cestovního ruchu Meng Fan-jing je jedním z těch šťastlivců, kteří živočicha spatřili na vlastní oči. 
"Vynořoval se z vody a občas dělal skoky. Jako tuleň," tvrdí. Podle Menga v té chvíli bylo na břehu jezera asi 200 lidí, kteří 
mohli skákající obludu sledovat asi deset minut. 

Stejně jako jeho skotská kolegyně, příšera z Tchien-čch' byla rovněž vyfotografována. Aspoň to tvrdí jeden z očitých 
svědků.
Je jím fotograf Sue Ťun-lin, podle něhož je jedna fotografie v Muzeu přírodních věd Čchang-paj, horské oblasti, v níž jezero 
leží. Na snímku je prý zachyceno zvíře identické s nedávno spatřeným. "Obě mají hlavu podobnou koňské."
Jezero je vulkanického původu, má rozlohu 9,8 kilometru čtverečních a hloubka dosahuje 373 metrů. Váže se k němu 
pověst, že v minulosti ho více než sto let obýval podivný živočich. Vědci se zatím brání uznat existenci této potvory, ale 
místní obyvatelé se s neutuchajícím úsilím snaží ji najít. Dokonce založili společnost obludy z jezera Tchien-čch', jejímž 
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cílem je stvoření dopadnout a ulovit.

DILLÍ (čtk) - Strach zachvátil severní Indii. Lidé věří, že v noci vesničany napadají a zabíjí mimozemšťané. Policie říká, že to 
jsou "jen" obří mouchy. 
Panika zachvátila v těchto dnech venkovany v severní Indii, kde panuje přesvědčení, že v noci na lidi nalétávají UFO a 
propalují je laserovými paprsky. Jak informovala indická agentura PTI, lékaři mluví o zbytečné davové hysterii a policie 
vysvětluje, že v oblasti se vyskytuje velký hmyz, nejspíše ovádi dlouzí až devět centimetrů, jejichž píchnutí je velmi 
bolestivé. Státem Uttarpradéš se ale šíří zvěsti, že ve vesnicích se v noci vznášejí kulaté předměty s blikajícími červenými a 
modrými světly, jejichž paprsky způsobují lidem spáleniny na kůži. Několik osob následkem k zranění také údajně zemřelo. 
"Zvláštní vznášející předmět na něho v noci zaútočil. Měl vyhřezlý žaludek. O dva dny později zemřel," tvrdí Raghrádž Pal z 
vesnice Šanwa o svém sousedovi. Vesnice v širém okolí začaly vyvářet domobranu, aby se proti nezvaným hostům z 
vesmíru připravily na obranu. Zatím ale v panice napadají spíše policejní hlídky, vždycky když přijde zvěst o dalším 
nevysvětlitelném úmrtí.
Policie byla nucena několikrát rozehnat vyděšené davy střelbou - jeden člověk už při tom přišel o život.

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 4.9.2002 . 

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.
Konjunkce Slunce s Marsem nás nebude nijak silně ovlivňovat i tento "prvek síly" je v Panně 
zmírněn.
Podstatně problematičtějším aspektem je kvadratura Slunce - Pluto, která bude působit od středy. 
V lidech vyvolává bloky, vede k pesimismu, jakýkoliv problém narůstá do gigantických rozměrů. 
Velmi silně oslabuje pud sebezáchovy a podporuje sebezničující tendence. Velmi často způsobuje 
v přírodě skryté změny, či naopak dlouhodobě skryté procesy mohou vést k dramatům. 

●     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 čtvrtka nám sextil Merkuru s Jupiterem sice pomůže zvládat konec prázdnin (či začátek 
školního roku) s jistou dávkou optimismu (no fakt nevím..), ale je to zároveň aspekt který 
způsobuje jistou absenci kritičnosti. Člověk bývá až příliš spokojený sám se sebou a ztrácí 
ostražitost.
Celý týden bude působit trigon Merkuru a Neptunu. Zvyšuje vnímavost a představivost, dává 
uměleckou představivost, nadaným jedincům až jasnovidné stavy a umožňuje zkoumat vzácné 
jevy. 

●     Venuše
stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení velmi umocněna a láska se stává velice 
důležitým prvkem našeho života, mnohem důležitějším, než v jiné době. Pozice nikterak 
nezaručuje, že letní lásky vzniklé v této době budou stálé (Váhy nejsou pevným znamením), ale 
přeje fantazii a rafinovanosti v lásce.
Trigon Venuše s Uranem pomáhá vzniku náhlých lásek a přátelství, prudkým citovým prožitkům. 
Přeje vzniku a rozvoji mimomanželských vztahů. Přeje všem těm kdo se zabývají filmovým 
uměním.
Trigon Venuše se Saturnem přeje dlouhodobým vztahům, díky Venuši ve Vahách a předešlému 
aspektu sice úplnou neměnnost vztahů a věrnost nezaručí, ale přeci jen se jedná o pevný prvek pro 
vznikající vztahy.

●     Mars
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení planeta přeje lékařství, obchodu se zdravotnickým 
materiálem, strategickým rozhodnutím a v lidech probouzí jemnou a živou inteligenci.

●     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.
Stále působí opozice Jupiter Neptun. Aspekt v lidech odkrývá nejnižší pudy - chtivost, ztrátu 
ideálů, sobectví, selhání.

●     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. Nejsilnější planetou bude Venuše. Ve druhé polovině týdne bude 
třeba dávat si pozor na nárůst síly kvadratury Slunce - Pluto.

Mějte se hezky...

Hade, 1.9.2002  
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