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Vítám vás v novém týdnu. Jako úvod použiju tento krásný obraz Martina Valy (dííík za poslaní) a to jaksi 
beze slov.... 

Rád bych vás upozornil na zajímavý článek o pyramidách v Číně, který najdete >>ZDE>>. Přestože jsem 
již o tzv. Bílé pyramidě slyšel tak článek uvádí skutečně překvapující skutečnosti a fotografie, které jsem 
ještě neviděl.

http://eldar.cz/hade/cinske_pyramidy.html


 

24.6.
Dnešek je zasvěcený  římské bohyni Fortuně, patronce štěstí. Dnešek také byl v mnoha starých 
kalendářích považován za letní slunovrat. Tradice přikazovaly že by měli hořet ohně na vrcholcích 
kopců a slavit vrchol roku. 

27.6.
Dnes je římská slavnost Aestas, římské bohyně léta, a je začátek léta v římském kalendáři. Tradičně, se 
věřilo že jestli bude dnes pršet bude to znamenat mokré léto.

28.6.
Dnes je závěr runového roku, a finální den  měsíce Dag. 

29.6.
Dnes začíná první měsíc runového roku, Feoh, zasvěcený Frey a Freyje, bohovi a bohyně země. Ve 
východní části Anglie, je dnešek považovaný za ten pravý den pro sběr bylin. 

  

Kolem Země proletěl asteroid velikosti fotbalového hřiště
10:11 - 21.6. 

WASHINGTON 21. června (ČTK) - Asteorid velikosti fotbalového hřiště se před týdnem prohnal kolem Země ve vzdálenosti 
menší, než je od planety vzdálen Měsíc. Jak ve čtvrtek uvedli američtí astronomové, je to za posledních několik desetiletí 
největší objekt, který se dostal tak blízko k Zemi. 

Asteroid 2002MN byl objeven až v pondělí, tedy tři dny poté, co se 14. června dostal nejblíže k Zemi. Planetu minul ve 
vzdálenosti 120.000 kilometrů v rychlosti 10 kilometrů za vteřinu. 

Nyní je již několik miliónů kilometrů daleko, řekl Brian Marsden ze Střediska pro planetky, které působí v astrofyzikálním 
ústavu Harvardovy univerzity a v institutu Smithonian. "Je to největší asteroid, který jsme za posledních několik desetiletí 
viděli v této vzdálenosti." 

202MN o průměru 50 až 120 metrů by nezpůsobil při případném dopadu na Zem globální katastrofu. Mohl by ale způsobit 
rozsáhlé místní škody, podobně jako tunguzský meteor, který v roce 1908 na Sibiři zlikvidoval asi 2000 čtverečních kilometrů 
lesa. 

Podle Marsdena může asteroid této velikosti zasáhnout Zemi zhruba každý 100 let. A pokud jde o samotný 2002MN, existuje 
velmi malá šance, asi 100.000 ku jedné, že zasáhne Zemi v roce 2061, dodal Marsden. 

KÁHIRA 17. června (ČTK) - Pravděpodobně nejstarší nedotčený sarkofág objevili archeologové v egyptské Gíze. Podle nich 
by uvnitř mohla být 4500 let stará mumie jednoho z dozorců, kteří dohlíželi na stavbách zdejších proslulých pyramid. 
Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na přední egyptské odborníky.

"Jedná se o nejstarší nedotčený sarkofág. Je 4500 let starý a pochází z období vlády faraóna Chufua (Cheops), stavitele velké 
pyramidy," uvedl ředitel historických památek v Gíze Zahí Havás.

Vápencový, dva metry dlouhý a metr široký zapečetěný sarkofág byl odhalen asi dva kilometry jihovýchodně od Velké sfingy 
v prostorách velkého pohřebiště patřícího stavitelům pyramid, hrobek a chrámů v Gíze, oznámil dále Havás.

Totožnost pohřbeného muže odhalily hieroglyfy v hrobce, zatímco určení doby usnadnily především úlomky keramiky a 80 
nádob na pivo. Podle Haváse byla pohřební komora vytesána v kameni a má dva vchody, pravděpodobně proto, aby duše 
zemřelého mohla bez problémů vcházet dovnitř a vycházet ven. Vnitřní struktura hrobky nápadně odpovídá struktuře pyramid 
v Gíze.



"Nečekáme, že bychom mohli najít zlato či poklady. Možná najdeme mumii, a v tom případě by se mohlo jednat o první 
balzamované tělo uložené v hrobě (zdejších) stavitelů pyramid," uvádí Havás s tím, že archeologové hodlají sarkofág otevřít v 
září. 

Nové nálezy na Machu Picchu! 

Archeologové na nejznámější peruánské náhorní plošině a incké pevnosti Machu Picchu nalezli nové kamenné terasy, vodní 
kanály, skládku a zděná opevnění, rozdělující prostor městské části a chrámové. 

[machu_picchu] 
„Snažili jsme se očistit místo od plevele a zeleně, když jsme ke svému překvapení našli nové kamenné struktury, včetně 6,8 
metru vysoké zdi, oddělující obytnou zónu od chrámové,“ řekl Fernando Astete, vedoucí vykopávek na Machu Picchu a člen 
Národního kulturního institutu.

Podle něho archeologové také nalezli terasy a dále od pevnosti, v příkrém údolí, oddělujícím pevnost od řeky Urubamba, pak 
velkou skládku. „Terasy a skládka – po čemž archeologové vždycky pátrají, protože se tam dají najít zbytky keramiky a další 
historické odpadky – se nacházejí skoro na dně údolí, velmi hluboko. Museli jsme se spouštět provazy. Nalezli jsme také 
stříbrnou ženskou brož.“ 

[machu_picchu] 
Machu Picchu je na jihu And, poblíž města Cuzco, zhruba 1 090 kilometrů od Limy. Cuzco bylo hlavním městem mocné incké 
říše, a to od 13. do 16. století. Incká říše se rozprostírala od Kolumbie po Chile.

Pevnost z šedého kamene na vrcholu hory Machu Picchu se nachází poblíž džungle, patří mezi chráněné památky OSN a je 
přední turistickou atrakcí – navštíví ji na půl milionu návštěvníků za rok. 

„Doufáme, že nově objevenou zónu brzy otevřeme i pro turisty a pak se vrhneme na další výzkum. Zaměříme se na oblast 
mezi Machu Picchu a blízkou horou Huaina Picchu, která je rovněž pokrytá zelení. Na ní by mohly být další incké stezky a 
stavby.“ Huaina Picchu je ona impozantní hora, která se zvedá za komplexem Machu Picchu.

Samotné Machu Picchu španělští dobyvatelé nikdy nenašli, objevil je až v roce 1911 americký objevitel Hiram Bingham. Objev 
se řadí k mnoha dalším novým – v březnu tohoto roku oznámila perská a britská skupina, že našli incké město z prvních 40 let 
trvání komplexu. 

Další expedice 6. června oznámila, že objevila 400 let staré incké město – o tomto objevu píšeme v tomto článku. 

[Tiscali/Reuters - 14. 6. 2002] 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 26.6.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Raka. V tomto znamení přeje Slunce romantice, zvyšuje vnímavost jak k jemným 
psychickým vlivům tak u pánů i k ženské půlce lidstva. V tomto znamení Slunce přeje všem, kteří 
se nějakým způsobem zapojují do veřejného života a přeje i obchodu.  

●     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 tomto znamení v domicilu. Podporuje mentální obratnost, 
pomáhá se projevit inteligenci.
Toto působení bude zesilovat trigon Merkuru s Neptunem. Tento aspekt silně zvyšuje vnímavost a 
představivost. Dává umělcům inspiraci, ostatním schopnost rozplétat zmatky. U nadaných jedinců 
pomáhá jasnovidným stavům, zkoumání toho co je pomíjivé a skryté. Aspekt bude působit do 
pátku.
Sextil Merkuru s Venuší přeje přátelským setkáním, navazování přátelství nových a může 
vyvolávat i pocity bezstarostnosti. 
Přesto bude mít naše myšlení a intelekt potřebnou hloubku díky konjunkci Merkuru se Saturnem. 
Mimochodem, tento aspekt je mimořádně příznivý pro jednání o sestavení nové vlády.



Příznivé aspekty potlačí i působení opozice Merkuru s Plutem, která vyvolává konflikt mezi budy a 
logikou, mezi sexualitou a chladnou hlavou. Prostě tento týden bude intelekt silnější. 

●     Venuše
stojí ve znamení Lva. Pozice planety sice poskytuje předpoklady pro ideál a věrnost, ale může se 
stát, že lidé staví své představy o citech poněkud příliš ideálně a tak může novým vztahům hrozit 
zklamání.
Opozice Venuše s Neptunem je právě aspektem, který toto působení planety ještě více zesiluje, lidé 
z různých důvodů (nevěra, zrada, neschopnost unést realitu lásky) často neudrží ani perspektivní 
nové vztahy. Naštěstí nástupem víkendu aspekt končí. 
Do citového zmatku tohoto týdne přispěje i trigon Venuše s Plutem. Aspekt přeje velkým, 
osudovým láskám, jitří milostné city a velice kladně působí na erotiku. 

●     Mars
stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. V tomto znamení narůstá 
nebezpečí jak domácích hádek a konfliktů, tak i nebezpečí násilných konfliktů obecně. Častěji než 
jindy lidé a národy sahají k násilným řešením konfliktů, politika bývá plná sporů, a mohou 
propukat ozbrojené konflikty. 
Od čtvrtka začne působit konjunkce Marsu s Jupiterem, ale protože Mars je v pádu tak negativní 
působení nijak nezmírní, spíš zesílí možnost realizace výše uvedených akcí. 

●     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 opozice vrcholila 
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. 

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 i v tomto týdnu Merkur, dominující naší intelektuální sféře. Síla ostatních planet 
je velice vyrovnaná a budou působit tak jak je naznačeno výše. V každém případě je nutné počítat s 
nepříznivým vlivem Mars, Saturnu a Pluta.



Mějte se hezky...

Hade, 23.6.2002 
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