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 Vítám vás v dalším tý dnu. Rozhodl jsem se že radě ji nebudu komentovat své  zážitky z tý dne minulé ho, neb by to byl 
nepř etržitý  proud vykyslostí nejkyselejších. Jen lehce naznačím... V pondě lí mi v metru ně jaký  dobrák ukradl mobil (95 % 
všech čísel jsem mě l pouze na telefonním seznamu v simce). Do toho celý  tý den tučňácká nemoc - uuuuuuuuúúúú. Ve čtvrtek 
odchod z firmy ve 22,15 a celý  čtvrtek a pátek naháně ní virů ve firemní síti. To vše zpestř ené  podivný mi stavy, které  budou 
mít patrně  původ v narušené m geomagnetické m poli po posledních velmi silný ch  slunečních erupcích.... Patř íte taky mezi lidi, 
na které  to má vliv? Potom asi víte co mám na mysli...
Ale nestě žuji si, že? Vždycky může bý t ještě  hůř e.

WASHINGTON 18. dubna (Č TK) - Nejmé ně  2200 mumií z období incké  ř íše bylo odhaleno př i tř i roky trvajících vykopávkách na př edmě stí peruánské  metropole 
Limy. Vedoucí archeologické  expedice zaštítě né  americkou National Geographic Society Guillermo Cock však odhaduje, že na hř bitově  v Puruchuco- Huaquerones 
byla pravdě podobně  mezi roky 1480 a 1535 uložena drtivá vě tšina z 10.000 mumi í nejen vůdčích postav a mocný ch válečníků, ale také  prostý ch lidí či anemický ch 
dě tí. 

Mumie byly ukládány jednotlivě , ale také  balené  ve skupinách až po sedmi. Ně která z tě l byla mumifikována společně  s veškerý m př íslušenstvím a obř adními 
př edmě ty a jsou zabalena v ohromné m množství bavlně ný ch látek a bohatě  zdobený ch textilií. Jednu z tě chto mumií archeologové  nazvali "Bavlně ný m králem" 
vzhledem k tomu, že asi 50 kilogramů vážící tě lo nese na sobě  schránku z bavlny o váze asi 150 kilogramů. 

"Bavlně ný  král" byl vybaven bohatý m odě vem, sandály a na hlavě  barevný m peř ím, což naznačuje, že jde o př íslušníka šlechty. Byl pohř ben s mrtvolkou dítě te a asi 
70 př edmě ty včetně  potravin, nádob, zvíř ecích kůží a kukuř ice. 

Všechny mumie mají na hlavě  jakousi pokrý vku ve tvaru válce vytvoř enou ze změ ti látek. Mnohé  mumie mají také  jakoby "falešnou hlavu". Tu tvoř í smotek látky ve 
tvaru lidské  hlavy a často má jakousi paruku. 

"Smotky" obvykle obsahují ně kolik tě l pospolu, př ičemž jedno patř í vý znamné  osobě  a zbý vající jsou doprovodem na onen svě t. Podle Cocka teprve analý za DNA 
určí, jestli jde vždy o př íbuzné . Když však zemř ela vý znamná osobnost, její tě lo bylo odloženo, dokud nezemř el i doprovod a mohl bý t pohř ben s ní. Postup mohl bý t i 
opačný  - odkládali se doprovodní zesnulí v "očekávání" skonu hlavní osoby. 

Dospě lí byli mumifikováni v tradiční poloze lidské ho plodu a obklopeni př íslušenstvím. První vý zkumy již stanovily př íčiny úmrtí ně který ch mumií - zraně ní v boji, 
lidské  obě ti, podvý živa a tuberkuló za. 

Na rozdíl od incký ch mumií v oblasti ně kdejší metropole ř íše Cuzca zdejší mumie nevznikly balzamováním, ný brž vysušením př irozenou cestou v půdě . 

Na rozdíl od Egypta incké  mumie tvoř ily "živou" součást kultu př edků. Byly často vynášeny na denní svě tlo př i různý ch svátcích a obř adech. 

Na "pohř ebišti" bylo dosud nalezeno 50.000 až 60.000 př edmě tů, např íklad hrnčíř ský ch vý robků, vzorovaný ch textilií, zbraní, sošek apod. 

Puruchuco v údolí Rimac na okraji Limy vzniklo koncem 80. let, kdy se tu usazovali lid é  prchající př ed teroristický mi akcemi Svě tlé  stezky v andský ch oblastech. 
Snad nejvě tší pohř ebiště  z jednoho období v Peru bylo poničeno zdejšími usedlíky, kteř í mj. denně  vylé vali na ulice tisíce litrů splašků, které  prosákly pod povrch a 
ně které  mumie poničily. Způsobili tím také  to, že se do mumií pustili červi. Č ást hrobů zničily buldozery. 

Nicmé ně  zde máme dokonalý  vzorek struktury společnosti. "Všechny společenské  tř ídy a skupiny, i vě kové , jsou zde proporčně  zastoupeny," zdůraznil Cock. "To nám 
dává jedinečnou př íležitost nahlé dnout do incké  komunity, studovat jejich životy, jejich zdraví a jejich kulturu." 

V době  nejvě tšího rozkvě tu Tahuantinsuyu (Ř íše čtyř  částí) sahala od jižních oblastí Kolumbie až po severní části Chile a Argentiny. Na vrcholu ji však zničil ve 30. 
letech 16. století Francisco Pizarro s necelý mi dvě ma stovkami španě lský ch dobrodruhů bažících po zlatě . 

BRITÁ NIE 20. dubna (Č N) - Občas to vypadá, jako by se vě dci snažili dokázat to, co už se dávno ví - protože co kdyby to náhodou nebyla pravda? Ovšem na to, aby 
vě decky potvrdili, že káva vypitá v pozdním odpoledni, neř kuli v noci, může zmař it nadě ji na klidný  spánek, by jim stačilo zeptat se které hokoli vysokoškoláka, který  
se ně kdy potř eboval učit celou noc a proti spánku bojoval právě  silnou kávou. Teď to alespoň budou mít všichni nucení nespavci vě decky potvrzené  od tý mu z 
telavivské  univerzity - káva je podle jejich zjiště ní nejen stimulantem, ale zároveň látkou narušující tok melatoninu, mozkové ho hormonu, jenž posílá člově ka do 
spánku, píše BBC News. 

Hladina melatoninu začíná stoupat asi dvě  hodiny př edtím, než je tř eba jít do postele a vrcholí mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. Lotan Šilo a jeho vě decký  tý m 
př i studii, jejíž vý sledky zveř ejnil časopis The Scientist, zjistili, že káva s kofeinem sníží množství tohoto "spánkové ho" hormonu na polovinu. Šest dobrovolníků podle 
zjiště ní vě dců spalo mnohem hůř , když vypili šálek klasické  kávy, než když si dopř áli toté ž, ale bez kofeinu. 

Po požití kávy s kofeinem spaly zkoumané  subjekty průmě rně  336 minut za noc, zatímco po kávě  bez kofeinu 415 minut. Usnout jim trvalo půl hodiny, což je dvakrát 
tolik, než za normálních okolností a dvakrát víc se také  ve spánku př evraceli na posteli. 

23.4.
Dnes byla římská slavnost Jupitera a Venuše, zajišťující úrodnost. Je také , dnem slavnosti Sigurda, zabijáka draků . V Anglii to je 
den svatého George, který byl také  drakobijce. 

25.4.
Dnes je římská slavnost Robigalia, je měla odvrátit plíseň od  plodin. Je také , dnem kukaček, a zvěstováním návratu ptáků .

28.4.
Dnes je začátek římské  slavnosti Floralia, zasvěcené  Floře, bohyně květin a radovánek mládí. Byl to tradiční den věnovaný sexu a 
sexuálnímu experimentování.

  



 

 A jak tento tý den ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 24.4.2002 . 

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

l Slunce
stojí ve znamení Býka. Slunce v tomto znamení posiluje především vztah k materiálnu. Lidé  se snaží 
upevňovat své  postavení ve finančních, územních a rasových otázkách. Býk vládne i hlasu a přeje 
demonstrativním projevů m. Č asto zlepšuje i finanční postavení těch kdo se živí uměním. Slunce 
podporuje vytrvalost a trpělivost. 
O víkendu si dejte pozor na kvadraturu Slunce s Neptunem. Aspekt často lidi vede k podvodů m v lásce, k 
hyperemotivitě a honbě za přeludy, rozporů m mezi vů lí a ideálem. 

l Lilith
- Č erná Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Ryb. V tomto znamení lidské  
pudy tryskají z nevědomí, sexuální život není vnímán na vědomé  úrovni. U někoho to mů že znamenat 
utajování smyslnosti u jiných zvýšený sklon k nevěrám.  

l Merkur
stojí ve znamení Býka. V tomto znamení Merkur příliš bystrosti jaksi nepřináší. Rozhodování bývá 
mnohem pomalejší, na druhou stranu si lidé  dokáží s rozmyslem stát za svými názory. Postavení přeje 
uvážlivým rozhodnutím ve finančnictví a ekonomii.
Konjunkce Merkuru s Venuší je aspektem který přeje umělců m. Přeje i milostné  korespondenci, něžným 
hrám a dotyků m.
Na víkend situaci zhorší kvadratura Merkuru s Uranem. Aspekt nese rozkolísanost, sklony ke vzpourám, 
nervovou labilitu a generační rozpory. Na místě je i varování před zvýšeným nebezpečím nehod a neštěstí 
při cestování. 

l Venuše
stojí ve do čtvrtka ve znamení Býka. Planeta je v tomto znamení dobře umístěna. Je zárukou stálých citů  a 
smlouvy uzavřené  v tomto období rovněž budou stabilní. Přeje všem které  živí umění. Lásky a city 
založené  v tomto období mají předpoklad dlouhodobého trvání.



 

V pátek již bude planeta ve znamení Blíženců . V tomto znamení planeta přeje milostné  korespondenci, 
poezii a tanci. Venuše v tomto znamení často svádí k nevěře a k dvojakosti v cistech.
Konjunkce Venuše s Marsem, zvyšuje silně sexualitu, přináší prudké  citové  prožitky, ale zároveň i 
neopatrnost v citových závazcích a poněkud přílišné  hýření city.
Pokud se k tomuto aspektu přidává ještě kvadratura Venuše s Uranem, není to příliš dobré . Aspekt sebou 
často nese náhlé  rozchody a prudké  zlomy v lásce, citové  napětí a potlačování skutečných citů . 

l 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.
Bohužel konjunkce Marsu a Saturnu je poněkud neblahým aspektem. Probouzí v lidech krutost, sklony k 
násilí a k impulsivnímu jednání. Nutí lidi bojovat proti zavedeným pořádků m.
Trigon Marsu s Neptunem zmírňuje pů sobení, předešlého aspektu a posiluje citovost, ale nedokáže 
předešlou konjunkci eliminovat úplně. 

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

l 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 Neptunem přeje magii a okultismu a pomáhá prosazování nových neotřelých myšlenek.
Začíná působit opozice Saturn - Pluto. Je to aspekt př edcházející změ ny. Na celosvě tové  úrovni 
označuje hlubinné  proudy a vř ení. Aspekt př edcházel např íklad nástupu Hitlera k moci a druhé  
svě tové  válce. V minulosti př edcházel i zániku společenství a civilizací, či politický ch uskupení. 
Aspekt je vždy signifikantem krize.
V roce 2001 opozice nastoupila 19.6. a vrcholila 5.8.2001, dal ší vrchol př išel 2.11.2001. Letos bude opozice vrcholit 
26.5.2002. Mluvit o opakuj ící se opozici v roce 2003 je asi v tuto chv íli př edčasné , ale za zmínku stojí fakt že by mě la 
bý t nejsilně jší v bř eznu 2003, kdy by mě l údajně  Nibiru vstoupit do sluneční soustavy. 

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

l Neptun
ve znamení Vodnáře přeje ideálů m a idealistů m. 

l Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení  pomáhá bojů m za nový ideál, podporuje nové  filosofické  
směry, či 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. 

Do čtvrtka bude nejsilnější planetou Venuše, od pátku již bude síla planet vyrovnaná. Na zřeteli je třeba mít i 
pů sobení Marsu se Saturnem - podporují poněkud násilné  chování. 

Mějte se hezky... 

Hade, 21.4.2002  


