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Vítám vás v novém týdnu. Nejprve bych vás rád upozornil na novinky na mých stránkách.
Do Agrimonrixových megalitů  jsem přidal další lokality, jsou to Chlístovské menhiry a Myslkovský 
dolmen. 
Během týdne a dnes jsem doplnil i stránku věnovanou jevu zvanému Sun Cruiser. Celá věc je skutečně 
více než podivná...
Před týdnem jsem přeložil článek o možném dalším měsíci Země. Dneska jsem na tuto stránku přidal 
ještě další dva články z našeho tisku. Přiznávám že jako celek je tato stránka poněkud schizoidní. 
Přestože NASA slibovala do dvou dnů objasnění celé záležitosti, tak jednoznačné objasnění nepřišlo. 
Přestože v prvních vyjádřeních se jasně mluví o tom, že podle pozorování předmět nevykazuje kolísání 
jasu charakteristické pro kovové objekty, tak nyní se všeobecně zažilo že se jedná nějaký pozůstatek 
projektu Apollo.. A nosné rakety Titan projektu Apollo byli z čeho? Stlučené z prken? No nevím, zdá se 
mi to trošku divné. 

Dumal jsem čím uvést nový týden. Nakonec jsem zvolil moooc pěkné vyprávění kamarádky Táni:-))) 
Pokochejte se také: 

Vojta jde do školy, 30.8.2002
 
Jinak - Vojta jde po neděli do školy. Chytla mně panika, včera večer. Vojta je totiž poněkud ... roztržitý. 
Povídám "Sundej si ty špinavý fusekle a hoď je do špinavého prádla." On si je sundal a hodil je do 
záchodu. Jeho jediná šance je, že se do něj učitelka zamiluje. Včera jsme byli u holiče a dneska jdem 
koupit kravatu. Držte mu palce, bude to mít fakt zapotřebí.
 
 
Je fakt kouzelný, 13.9.2002
 
Ale jinak fajn, máme se. Vojta našel ve křoví peněženku, naštěstí  předtím, než ji počůral, bylo tam asi 
40 kaček v drobných a občanka, s datem vydání 23.8.2002, :o) Tak jsem výchovně na Vojtu zapůsobila a 
jeli jsme hledat pana Koldera, protože by tu peněženku a hlavně občanku jistě postrádal. Dům jsme 
našli, uprostřed cikánské kolonie, nicméně Vojta byl tak nabuzený na dobrý skutek, že už se nedal 
zastavit. Byt pana Koldera vypadal jak těsně po demolici, zvenku. Rozbité okno, na chodbě tma (aspoň 
nebyl vidět ten binec) a zvonek nefungoval, tak jsme chvilku bušili. Sousedka odnaproti, stará cikánka, 
nám přišla říct, že není doma, bo se děsně ožral a v hospodě pobil a vezli ho do nemocnice. Tak jsme u 
té osoby nechali tu peněženku a jeli jsme dom. Nicméně Vojtovi bylo moc líto, že pana Koldera neviděl 
a že si nemohl ověřit, jestli by mu pan Kolder byl vděčný ... měli jsme tam prý nechat naši adresu, aby 
mu pan Kolder mohl přijít poděkovat. Tak jsem Vojtovi zkoušela vysvětlit slovo nezištný, ale myslím, že 
to bere jako nezjistitelný ...
Naštěstí jsme po cestě potkali výstavu pavouků, tak Vojta zapomněl na Koldera a zamiloval se do 
pavouků. Jednoho si nechal položit na ruku, tedy on ten pavouk důstojně vkráčel na Vojtovu nataženou 
ruku, opatrně našlapujíc svejma chlupatejma článkovanejma nožkama ... dost děs. Ale Vojta se nadchl a 
prohlásil, že by ho chtěl dom, že by si spolu hráli, že by mu říkal Arachner ... a pan majitel, jak ho slyšel, 
hned dal Vojtovi do ruky krabičku s podobnou potvorou, prej "Za pět kilo je tvůj, bejku". Vojta se tedy 
zeptal za pět kilo čeho, ale bylo vidět, že by dal i pětikilovou cihličku zlata ...
Asi po půl hodině přemlouvání a domlouvání Vojta "dobrovolně" vrátil krabičku tomu hodnému pánovi, 
že musí nejdřív přemluvit taťku. Tak za krabičku dostal vizitku, kterou opatruje jak oko v hlavě, penál už 
nemá, dvě mikiny taky nechal ve škole, ale vizitka od toho hodného pána je u něj naprosto v bezpečí. 
Vojta pořád doufá, že taťku přemluví, já doufám, že ne.
Tak jsme zapomněli na pana Koldera.

 
Katastrofální třídní schůzka, 17.9.2002



 
V úterý jsme měli třídní schůzky. Už z toho, že píšu až dnes, byste mohli pochopit, jak mě to skolilo. 
Celé úterní dopoledne jsem fakt nebyla ve své kůži, moji uživatelé se shodli na tom, že jsem nějaká 
divná, jeden dokonce pochopil, že potřebuju panáka.
Ve třičtvťe na čtyři jsem vyrazila do školy, začalo to dobře, nejdřív byla společná schůze přátel školy v 
tělocvičně, kde jsem se v davu ztratila a vyslechla jsem paní ředitelku, která nám přednášela informace 
o činnosti školy. Když se na konci svého referátu zmínila, že by potřebovali pomoc se zájmovými 
kroužky, říkala jsem si v duchu "fuck you", jako ostatně asi všichni v sále.
Pak jsem šla do třídy na třídní schůzku. Cestou jsem potkala Liborkovu bývalou třídní učitelku, byla 
velice přátelská, zeptala se na Liborka a nadšeně mi sdělila že "Ten váš Vojtík je zlatý!"
Pak mě zastavila paní ředitelka, byla velice přátelská, zeptala se na Liborka, řekla, že je to "velice 
zvláštní chlapec" a o Vojtovi prohlásila, že "je sluníčko".
Ukolébaly mě, myslela jsem si, že plán vyšel, že se do něj všichni zamilovali a že máme vyhráno.
Pak jsem vlezla do třídy. Třídní učitelka si myslí, že Vojta je lajdák a má pravdu! Vůbec se nenechala 
okouzlit, nechápu, jak taková necitlivá a slepá ženská může dělat učitelku! To si myslím dnes. Ovšem v 
danou chvíli a na daném místě jsem se vzmohla na jediné, nesměle jsem na její lamentování 
odpověděla "Já bych vám velice ráda pomohla s nějakým tím kroužkem."
Takže jsem v tom.
Nakonec jsem ještě takticky usmlouvala moji účast na jednou za dva týdny, uvidíme, jestli příští 
schůzka dopadne podobně, možná přistoupím i na častější účinkování ...
 
... aneb jak se stát vedoucím kroužku výpočetní techniky ...
 
T.

23.9.Podzimní rovnodennost.
Čas kdy temnota dohoní světlo. Den zasvěcený bohyním Carpo a Carman které reprezentují podzim a 
poezii.  

28.9.
Začíná runový měsíc Gyfu.
Gyfu reprezentuje jednotu mezi dárcem a příjemcem daru.

29.9. Gwynn ap Nudd, Heimdall. 
Keltský měsíc Muin končí. Dnes je slavnost válečných bohů. 

KÁHIRA 17. září (ČTK) - Archeologové, kteří bádají pomocí speciálního moderního robota - takzvaného pyramidového rovera 
- po tajemstvích největší egyptské pyramidy, našli uvnitř zatím jen další dveře. Informovala o tom agentura AP.

Badatelé spustili úzkou šachtou do nitra Cheopsovy pyramidy staré několik tisíciletí zařízení Pyramid Rover, kterého 
specialisté používali při hledání živých obětí po terotistických útocích fanatických islamistů na Spojené státy loni 11. září.

Robot se po dvou hodinách vyšplhal 65timetrovým tunelem širokým 20x20 centimetrů a vyvrtal otvor do vápencové stěny, 
do níž poté vsunul kameru s optickými vlákny schopnou zachytit, co se skrývá uvnitř. Tunel vede jižní šachtou, která je 
přehrazena přibližně 16 metrů od vnější stěny. Na vyslaných snímcích jsou na zaměřeném místě vidět další zapečetěné 
dveře.

Sonda Pyramid Rover je dlouhá 30 centimetrů. Do výšky a do šířky má 13 centimetrů.

Velká Chufuova (Cheopsova) pyramida je největší na planině v Gize a v celém Egyptě je nejvýznamnější. Je vysoká 145 
metrů a v základně široká 230. Složená je z 2,3 miliónu kamenných kvádrů.

Archeologové a další vědci si dlouho lámou hlavu, proč se takové kolosy stavěly a jaká tajemství mohou skrývat. Rozhodně 



je ale považují za stavební skvost.

Egyptologové říkají, že uvnitř tří velkých pyramid v Gize nebylo dosud nalezeno nic tak cenného, jako byly poklady v 
hrobkách v Údolí králů v Luxoru, a poznamenávají, že tyto pyramidy byly kolem roku 2000 př.n.l. - 700 let po faraónově smrti - 
vyloupeny zloději specializujícími se na hrobky.  

WASHINGTON 20. září (ČTK/AP) - Rozsáhlá ničivá válka mezi nepřátelskými mayskými městy mohla být příčinou zániku 
mayské civilizace. K tomuto závěru dospěli američtí vědci, kterým se podařilo rozluštit nedávno odhalené hieroglyfy na 
schodech starobylé mayské pyramidy v Guatemale.

Co se kdysi považovalo za sérii místních konfliktů v sedmém a osmém století, se nakonec ukazuje být mayskou "dlouhou 
světovou válkou", v níž se utkaly vazalské státy pod velením dvou velmocí - Tikalu a Calakmulu, tvrdí Arthur Demarest z 
institutu středoamerické archeologie při Vanderbiltově univerzitě.

"Dvě stě nových piktogramů vyplňuje klíčovou 60letou epochu mayské historie a objasňuje mnohé politické a vojenské 
vztahy v tomto kritickém období," doplňuje ho specialista na mayské dějiny na Vanderbiltově univerzitě Federico Fahsen, 
který rytiny z 18 kamenných schodů odhalených náhodou při vichřici v zaniklém guatemalském městě Dos Pilas zkoumal.

Dos Pilas bylo zřízeno jako předsunutá vojenská pevnost velkého mayského města Tikalu v roce 629 n.l. Král Tikalu na trůn 
v novém městě tehdy dosadil svého mladšího bratra. Následná bitva mezi oběma městy byla doposud interpretována jako 
důsledek rivality mezi bratry; na základě nového výkladu se však jednalo o podstatně složitější konflikt.

Podle nápisů na schodech král Dos Pilasu vyrostl ve velkého bojovníka a dlouhá léta byl spojencem svého staršího bratra, 
panovníka Tikalu. Poté však městský stát Calakmul, ležící dále na sever na území dnešního Mexika, Dos Pilas přemohl, vzal 
jeho krále do zajetí a vrátil ho na trůn jako loutkového vládce.

"Když jsem ty piktogramy četl, musel jsem přimhouřit oči, abych se přesvědčil, že mne nešálí zrak," říká Fahsen. "Nikdy 
jsem neslyšel o tom, že by Calakmul skutečně vpadl do Dos Pilasu a přemohl jeho krále. Domnívali jsme se, že tam nanejvýš 
mohlo existovat nějaké slabé spojenectví," dodává.

Podle rytin však dospilaský král, který byl nyní loajální Calakmulu, zahájil desetiletou válku proti svému bratrovi z Tikalu a 
nakonec ji vyhrál. Jeho vojáci Tikal vydrancovali a odvezli tikalského vládce i šlechtu do Dos Pilasu, kde je obětovali, 
vysvětluje Fahsen.

"Tato část historie na západní straně schodů je velmi živě vylíčená. 'Tekla krev a lebky třinácti obyvatel Tikalu byly 
navršeny,' píše se na schodech doslova. Poslední piktogramy vykreslují 'vítězný tanec' krále Dos Pilasu," vykládá Fahsen.

Dos Pilas poté zahájil dobyvatelské tažení s podporou Calakmulu a stal se hlavním regionálním vládcem. "Dos Pilas tudíž 
nebojoval nezávisle, jak se dříve tvrdilo, ale byl pravděpodobně pěšákem v rámci podstatně závažnější války," domnívá se 
Demarest. Podle něj došlo k této válce právě v okamžiku, kdy mayská civilizace směřovala k vyššímu stupni uspořádání a 
začínala se sjednocovat v jednotnou říši.

"K tomu však již nedošlo. Územím nadále zmítala válka. Po vyplenění Tikalu jeho obyvatelé odpověděli úderem na Calakmul. 
A pak se mayský svět rozdrobil. Vznikající drobné potyčky nakonec vedly k pádu Mayů," interpretuje nově mayské dějiny 
Demarest.

  

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 25.9.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Vah. Slunce je v tomto znamení v pádu jeho princip prosazování a mužnosti je ve 
znamení smířlivosti a ženskosti. Slunce rozvíjí citovou sféru. Lidská vůle je snadněji ovlivnitelná 
a lidé se orientují spíše na světské problémy a cíle. Slunce přeje právníkům, umělcům.
Konjunkce Slunce s Merkurem umožňuje prosazovat se intelektu, zlepšuje úsudek. To se ale 
projeví až ve druhé polovině týdne.
Do středy bude totiž Slunce v kvadratuře se Saturnem. Je to aspekt díky kterému budeme 
pociťovat konflikt mezi vůlí, touhou a realizací. Přináší protichůdné touhy, prohry. Budeme mít 
ve vztahu ke svému okolí často pocit, že házíme hrách na zeď. Aspekt velice často vyvolává 
situační zvraty a jakoby nepřízeň osudu. Kvadratura má i neblahý vliv na politiku ve které 
vyvolává konflikty.
Od pátku začne působit trigon Slunce - Neptun. Aspekt zvyšuje představivost, přeje hudbě a 
okultismu, pomáhá prosazení uměleckého nadání. 

●     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. Toto bude 
ještě více zesíleno trigonem Lilith s Plutem.



●     Merkur
stojí ve znamení Vah. V tomto znamení nám planeta zlepšuje úsudek, často vede k 
přehodnocování přejatých myšlenek, umožňuje se nám rozhodovat mezi více cestami. Planeta 
bude přát nakladatelům, literárním kritikům. Merkur také přeje cestám za milenkami a milenci:-))
Trigon Merkuru s Neptunem zvyšuje vnímavost a představivost, umělcům dává inspiraci, 
nadaným jedincům až jasnovidné stavy a všem ostatním zvyšuje šance rozplétat zmatky. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena. 
Bude ještě ke všemu poškozena dvěma kvadraturami. Díky tomu vnáší do vztahů spory, pomluvy, 
žárlivost. Dejte si pozor na nebezpečí nákaz krku, hrtanu, ledvin.
Kvadratura Venuše s Jupiterem zvyšuje nebezpečí zmatků v osobním životě. Nepřeje propojení 
lásky, sexu a legitimity. Tento týden bych rozhodně nedoporučil pro termín vstupu do 
manželství...
Do úterý bude vše ještě zhoršovat kvadratura Venuše -  Neptun způsobuje konflikty, rozchody, 
zradu a nevěru. Lidi mají tendenci utíkat před realitou v lásce.

●     Mars
stojí ve znamení Panny. Planeta bude poškozena a bude způsobovat u lidí popudlivost, egoismus, 
přehnanou kritičnost. Může způsobit selhání techniky, systému. 
Kvadratura Marsu s Plutem způsobuje apatii, fatalismus, sklony k násilí.

●     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.
Opozice Jupiter Neptun. Aspekt v lidech odkrývá nejnižší pudy - chtivost, ztrátu ideálů, 
sobectví, selhání. Lidé marní příležitosti, možnosti. Je to aspekt kdy mohou "vůdcové" 
ztrácet svůj kredit.
Od středy začíná působit trigon Jupiter - Pluto. Aspekt je svým působením poněkud 
nejednoznačný. Silná touha po úspěchu a snaha napravovat a vylepšovat situaci, se často 
projevuje na úkor druhých. V širším měřítku pak můžeme říct, že rozpad jednoho sytému 
(společnosti, politického uskupení, paradigma či podobně..) vede k úspěchu konkurenčního 
systému. Aspekt bude sílit postupně, uvidíme co přinese v dalších dnech a týdnech.

●     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. 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.



Síla planet je tento týden velmi vyrovnaná, působení Maru a Venuše dál zůstává velmi negativní.

Mějte se hezky...

Hade, 22.9.2002  
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