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 Vítám vás v novém týdnu. Nebudu tentokrát komentovat své zážitky z minulého týdne (díky nezvykle 
bouřlivému počasí, které mě zastihlo na čundru velice dobrodružné) ale spíš bych vás chtěl seznámit 
(pokud jste to sami nezpozorovali na této stránce) s věcí mnohem významnější. 
A tou je velice nezvyklá sluneční aktivita. Právě z důvodů pokračujících silných slunečních erupcí jsem 
umístil do "týdne" dva linky nad těmito řádky. Dá se tedy říci, že jsem měl jakési "tušení" dalšího vývoje 
událostí a toto tušení mě nezklamalo.
Na následujících snímcích ze SOHO vidíte sluneční aktivitu z 19.7.2002. Slovo nezvyklá je eufemismus 
nejtěžšího kalibru. Pro to co se děje se Sluncem v posledních 14 dnech jsem nikde nenašel žádné 
vysvětlení. Pokud vím oficiální místa mlčí... Na Cyberspace Orbit je situace okomentovaná jedinou 
větou. "Pomoc, na co se to tady díváme?" Intenzita erupcí s každou další stoupá...
Uvítám jakýkoliv názor, nebo poznatek. Třeba i takhle divoký: 
http://aoreport.com/warinheavens_current.html 
Prostě mám dojem, že se situace již vzpírá tzv. "rozumným vysvětlením".

http://aoreport.com/warinheavens_current.html


23.7.
Dnes je slavnost Neptuna, boha hlubin, a jeho manželky Salacie, bohyně soli a oceánu. Ona je i 
patronkou zřídel. Neptun a Salacia jsou Aegir a Ran v severské mytologii. 

25.7.
Furrinalia - dnešek je zasvěcený bohyni zřídel  a vodstva.

26.7.
Dnes je severská slavnost Sleipnir, oslava památky Odinovi osmičky koní, díky které mohl cestovat z 
Asgard do Midgard Utgard, to je z nebes do podsvětí.

28.7.
Irský bůh Domhnach Chrom Dubh a John Barleycorn jsou spojeni s obilím - žitem, které je nutné v 
této  době sklidit. 

Podivné počátky starého Egypta

Zrození civilizace ve starověkém Egyptě je čímsi zvláštní. Cílem tohoto článku není vytvářet spekulace o mimozemšťanech 
či Atlantidě - to však na druhou stranu neznamená, že se v dějinách neskrývá řada podivných nejasností.  
CELÝ ČLÁNEK >>ZDE>> 

A znovu pyramidy v Číně

O tom, že v Číně jsou pyramidy se díky současnému režimu ví velmi málo. Stejně tak je komunistický režim zodpovědný za 
to, že tyto pyramidy dodnes nejsou pořádně vědecky prozkoumány. Nyní se možná situace změní.
CELÝ ČLÁNEK >>ZDE>>

PŘEVZATO: Britské listy

USA CHTĚJÍ VYUŽÍVAT KAŽDÉHO 24. OBČANA JAKO DOBROVOLNÉHO INFORMÁTORA
POLICIE

Vláda amerického prezidenta George W. Bushe chce naverbovat miliony
amerických občanů jako amatérské udavače. Je to plán, který velmi
znepokojuje americké organizace, zabývající se obranou lidských práv,
napsal (http://smh.com.au/articles/2002/07/14/1026185141232.html) v
pondělí v australském listě Sidney Morning Herald Ritt Goldstein.
(Goldstein je americký investigativní novinář a bývalý čelný aktivista
hnutí za to, aby se americká policie musela ze své práce veřejně
zodpovídat. Od roku 1997 žije ve Švédsku, kde požádal o politický azyl.
Tvrdí, že se stal obětí útoků, ohrožujících jeho život, protože požaduje
transparentnost práce americké policie. Jeho žádost o azyl podpořily
Evropský parlament, pět ze sedmi velkých politických stran ve Švédsku,
duchovenstvo, Amnesty International a další organizace na obranu lidských
práv.) Systém informací a prevence proti terorismu (Terrorism and
Information System, TIPS), znamená, píše australský list, že budou mít
Spojené státy větší procento udavačů než jich mělo nechvalně známé
východní Německo se svou tajnou policií Stasi.

Program má využívat nejméně 4 procent amerických občanů k tomu, aby
informovali policii o "podezřelé činnosti".

Organizace na obranu lidských práv už varovaly, že s nedávným přijetím
Vlasteneckého zákona (Patriot Act) vzniká potenciál pro rozsáhlé a
neoprávněné vyšetřování amerických občanů.

Program TIPS má být součástí tzv. "války proti terorismu". Je to projekt
amerického ministerstva spravedlnosti.

http://eldar.cz/hade/podivny_egypt.html
http://eldar.cz/hade/cinske_pyramidy2.html


Spolupracovníci s policií mají být především rekrutováni z těch občanů,
kteří mají při své práci přístup do soukromých domácností, do podniků či
do dopravní infrastruktury. Informovat policii o "podezřelé činnosti"
budou listonoši, zaměstnanci podniků veřejných služeb, řidiči nákladních
automobilů a průvodčí ve vlacích.

Pilotní, zkušební program, který je popsán na amerických vládních
stránkách www.citizenscorps.gov (http://www.citizenscorps.gov) má být
zahájen v srpnu v deseti amerických městech. V první etapě se projektu má
účastnit jeden milion udavačů. Pokud bude program zahájen v deseti
největších amerických městech, bude to jeden milion udavačů na celkový
počet 24 milionů osob.

V historii spoléhaly na systémy občanských udavačů nedemokratické státy.
Podle analýzy, kterou v roce 1992 vypracovala Harvardská univerzita,
přesnost informací od amatérských udavačů je problematická, někteří
amatérští spolupracovníci s policií své zprávy přikrašlují a jiní jsou
podezříváni, že si je zcela vymysleli.

Podle nynějších procedur amerického ministerstva spravedlnosti mají mít
udavači právo zadávat své zprávy do databází - posléze se se shromážděnými
informacemi bude dále pracovat. Získané informace budou plně k dispozici
ministerstvu spravedlnosti, přidruženým institucím a policii v místě,
odkud informace budou pocházet. Občan, o němž budou informace sbírány, o
tom nebude vědět.

Nový americký "Vlastenecký zákon" už umožňuje americkým úřadům, aby
prohledávaly soukromé byty, aniž by jejich vlastníky informovaly, že se
prohlídka konala, anebo že do bytu umístily odposlouchávací zařízení.

Na státní a místní úrovni bude program TIPS koordinovat Federal Emergency
Management Agency (Federální úřad pro zvládání krizí), kterému byly už v
době, kdy byl prezidentem Ronald Reagan, poskytnuty rozsáhlé pravomoci,
včetně práva občany internovat. Mnoho klíčových osob v tehdejší Reaganově
vládě je nyní členem Bushovy vlády.

Na amerických vládních stránkách http://www.citizencorps.gov/tips.html (
http://www.citizencorps.gov/tips.html) se mj. uvádí:

"Operace TIPS - Systém pro informace a prevenci proti terorismu - bude
celostátním programem, který umožní, aby miliony amerických řidičů
kamionů, poštovních doručovatelů, průvodčích ve vlacích, zaměstnanců
podniků veřejných služeb a další osoby mohly oficiálně informovat úřady o
podezřelé teroristické činnosti. Operace TIPS je projektem amerického
ministerstva spravedlnosti a bude zahájena jako pilotní program v deseti
vybraných amerických městech.

V pilotní fázi se na operaci TIPS bude podílet 1 milion pracovníků. Bude
to celostátní systém, který umožní těmto pracovníkům, jejichž práce jim
dobře umožňuje poznávat neobvyklé události, informovat úřady o podezřelé
činnosti. Každý účastník tohoto nového programu dostane informační
nálepku, kterou si umístí ve svém vozidle k místu řidiče (...), aby měl
okamžitě k dispozici toto bezplatné telefonní číslo.

PŘEVZATO: Britské listy

VĚDCI NALEZLI GENETICKY MODIFIKOVANÉ GENY V LIDSKÝCH STŘEVECH

Britští vědci dokázali, že materiál z geneticky modifikované DNA proniká
do bakterií, které žijí v lidských střevech. To by potenciálně mohlo
vyvolat závažné zdravotní otázky. I když geneticky modifikovaný materiál
ve většině geneticky modifikovaných potravin nepůsobí zdravotní problémy,
mnoho těchto kontroverzních plodin obsahuje geny s instrukcemi pro
odolnost vůči antibiotikům. Pokud by se dostal genetický materiál z těchto
genů způsobujících odolnosti vůči antibiotikům do lidského žaludku, což je
podle experimentů provedených na Newcastle University je pravděpodobné,
mohla by být ohrožena odolnost lidí vůči běžným antibiotikům.



Jde o výzkum, který si objednal britský úřad pro kvalitu potravin. Skládal
se z prvního známého testu na světě, jemuž se podrobili lidští
dobrovolníci, kteří konzumovali geneticky modifikované potraviny. Úřad pro
kvalitu potravin charakterizoval výsledky výzkumu jako "bezvýznamné",
naproti tomu organizace Přátelé Země je označila za "dynamit". (Informace
v angličtině jsou např. zde
(http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,756662,00.html).)

Jde o výzkum, který si objednal britský úřad pro kvalitu potravin. Skládal
se z prvního známého testu na světě, jemuž se podrobili lidští
dobrovolníci, kteří konzumovali geneticky modifikované potraviny. Úřad pro
kvalitu potravin charakterizoval výsledky výzkumu jako "bezvýznamné",
naproti tomu organizace Přátelé Země je označila za "dynamit".

Vědci využili sedm dobrovolníků, kteří se v minulosti podrobili operaci,
kdy byla odstraněna dolní část jejich střev a nyní využívají sáčků na
kolostomii. Zjistili, že "relativně velké množství geneticky modifikované
DNA přežilo cestu tenkým střevem". U lidí, kteří měli neporušený žaludek,
se to nedělo.

Plný text zprávy britské Královské společnosti o geneticky modifikovaných
plodinách je zde
(http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2002/02/04/document-165.pdf).

Vědci také vyjmuli ze stolice bakterie ze střev a nechali je se rozmnožit.
Ve třech ze sedmi vzorcích byly nalezeny stopy genu odolného vůči
herbicidům, který se tam dostal z geneticky modifikovaných potravin.

Zpráva dodává, že "transgeny sice přežily cestu tenkým střevem, ale zdá
se, že v tlustém střevě jsou zcela zlikvidovány."

Michael Antonio, který přednáší molekulární genetice na King's College
Medical School v Londýně konstatoval, že výsledky tohoto výzkumu jsou
významné. "Podle mě jasně dokázaly, že se do bakterií ve střevech dostává
DNA z geneticky modifikovaných potravin. Dosud všichni vždycky popírali,
že by to bylo možné."

Dodal, že výzkum byl postižen "množstvím nedostatků", ale že to nijak
nezpochybňuje význam hlavního zjištění. "Vyplývá z toho, že by se v
žaludku mohly rozšířit značkovací geny, které by mohly ohrozit odolnost
lidí vůči antibiotikům. Zkoušky ukázaly, že se to může stát už po jediném
jídle."

Značkovací geny jsou vkládány do geneticky modifikovaných potravin pro
identifikaci geneticky modifikovaných buněk a tkání během jejich vývoje.
Britská Horní sněmovna požaduje, aby bylo jejich užívání co nejrychleji
zrušeno.

Přátelé Země požadují, aby se těchto značkovacích genů okamžitě přestalo v
geneticky modifikovaných potravinách užívat. Britský úřad pro kvalitu
potravin konstatoval, že tyto testy "dokázaly, že za reálných podmínek při
užití dobrovolníků nepřežije geneticky modifikovaný materiál cestu celým
lidským zažívacím ústrojím."

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 24.7.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Lva. V tomto znamení Slunce posiluje vitalitu, dává teplo v lidech posiluje 
velkodušnost. Pomáhá organizovat a plánovat a pomáhá plány i uskutečňovat. V lidech podněcuje 
i sklony k okázalosti.
Konjunkce Slunce s Merkurem posiluje intelektuální složky našich osobností, dává rychlé a bystré 
myšlení.
Konjunkce Slunce s Marsem je díky postavení Slunce ve Lvu jakýmsi "hýbatelem" dává vůli 
uskutečňovat intelektuální i sportovní plány, dává vládu nad okolními událostmi.
Konjunkce Slunce s Jupiterem, nám bude dodávat soudnost a pomáhá najít cestu k druhým.
V pátek se k aspektům Slunce přidá opozice s Neptunem, ale neměla by nás příliš ovlivňovat, 
protože příznivé aspekty Slunce budou převažovat.   

●     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 Lva. Dává ctižádost, jasný intelekt, přeje všem s paranormálními schopnostmi a  
literátům. 



Konjunkce Merkuru s Jupiterem nám bude umožňovat přenášet naše sny a představy do praxe. 
Aspekt přeje svobodným povoláním, obchodníkům a právníkům. Aspekt bude působit do pátku.
Tento příznivý aspekt na víkend vystřídá opozice Merkuru s Neptunem, která působí přesně 
opačně. Aspekt znemožňuje využít inspiraci a fantazii, způsobuje netečnost, deprese, psychické 
vyčerpání. 
Konjunkce Merkuru s Marsem. Aspekt zvyšuje mentální energii a a smysl pro humor, ale zároveň 
silně zvyšuje kritičnost. O víkendu by to mohla být v kombinaci s předešlým aspektem dost 
nebezpečná kombinace. 

●     Venuše
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta špatně umístěna. Působí potlačování citů. 
Znemožňuje dávat průchod citům a rozvíjení lásky.. Přeje povoláním zabývajícím se krášlení 
něžného pohlaví.
Do pátku působící kvadratura Venuše s Plutem ještě více zhorší její působení. Aspekt přeje pouze 
S-M párům, jinak působí milostné potíže, nestabilitu, rozvíjí pomluvy a klepy.

●     Mars
stojí ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou vůli a 
nadšení. 
Příznivá konjunkce Marsu s Jupiterem bude rušena opozicí Marsu s Neptunem. Ta způsobuje 
hyperemotivitu, zhoršuje orientaci v realitě a svádí k únikům do nadpřirozena.

●     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. 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. Na místě je ovšem upozornění nad velkým 
počtem neblahých opozic na ostatní planety a jeho vliv může být v duchovní a esoterické sféře 
dost ruzporuplný.

●     Pluto
stále ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje nové mystice, novým myšlenkovým 
proudům, esoterice a nekonvenční sexualitě. 

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 Slunce. Síla ostatních planet je velice vyrovnaná a budou 
působit tak jak je naznačeno výše. 

Mějte se hezky...



Hade, 21.7.2002  
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