
Situace

26.5.2002  

Vítám vás v novém týdnu. Nechci nějak děsit, či něco podobného, ale zdá se mi že poslední zprávy 
víceméně odpovídají nadcházejícímu vrcholu opozice Saturn - Pluto. Neskutečná vlna veder v Indii, 
vyhrocování konfliktu mezi Indií a Pákistánem, stupidní rétorika G. Bushe na návštěvě v Evropě, níže 
uvedená zpráva, pokračující nezvyklá aktivita Slunce, nárůst seismické aktivity v celém světě (včetně 
zlomu St. Andreas) či oficiální potvrzení faktu, že tam venku ve vesmíru (viz níže) cosi je. 

Ale abych přinesl i něco veselejšího tak zkoukněte toto. Jakýsi šikula proklel na Eldařím proklínači 
presidenta Bushe:

Usáma bin Ládin proklina George Bushe vyhlídkovou jízdou s mafií po orlické přehradě v sudu s NaOH, 
for destroying Al-Kajda.

Zde je prosím odpověď která přišla z Bílého domu:-)))))))))))))):

Od: <Autoresponder@WhiteHouse.GOV>
Komu: <proklinac@eldar.cz>
Předmět: Re: Prokleti!
Datum: 22. května 2002 14:55

Thank you for emailing President Bush. Your ideas and comments are very
important to him.

For up-to-date information about the President and his policies, please check
the White House web site at www.whitehouse.gov.

Unfortunately, because of the large volume of email received, the President
cannot personally respond to each message. However, the White House staff
considers and reports citizen ideas and concerns.

Again, thank you for your email. Your interest in the work of President Bush
and his administration is appreciated.

Sincerely,
The White House Office of E-Correspondence
_________________________

Please Note:

If the subject of your email was a request for a Presidential greeting, please
note that all greeting requests must be submitted in writing to the following
address:
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The White House
Attn: Greetings Office
Room 39
Washington, D.C. 20502-0039

Please review the guidelines carefully before mailing your request to the White
House. The guidelines are accessible at:

http://www.whitehouse.gov/greeting/

Média připravují USA na ztráty 
PRAHA - Podle některých výroků amerických ministrů je stále jasnější, že se chystá velký teroristický útok. Média pomalu 
připravují lid USA na ztráty. 

Americká stanice CNN poprvé začala pomalu uvolňovat informace, že jsou v ohrožení zdroje pitné vody na Floridě. Přesto 
však stále nehovoří o kyanidu, naznačuje jen, že zdroje jsou hlídány kvůli blíže nespecifikované hrozbě. Přitom každé malé 
dítě ví, že s vodou vždy souvisí jedy. Haló novinám to včera řekl důvěryhodný zdroj. Jedy se podle informací televize mohly 
na území USA dostat ve velkých ocelových kontejnerech převážených kamiony, protože ze 300 miliónů náklaďáků je na 
hranicích přes rok kontrolováno jen jedno až dvě procenta. Johnatan Mann z CNN také přijal zprávu, že teroristický útok 
bude stát možná statisíce, snad až milión životů. Ani nezvedl obočí. 

Na útok jako by čekal prezident USA George Bush. Jeho popularita se pomalu začíná rozpouštět, protože lidé neví, zda 
mluví pravdu. Potřebuje prý teroristický útok, aby mohl omluvit agresi na Irák. Bush by se tak zachoval jako Clinton, který 
zaútočil v Súdánu, aby odvedl pozornost od své sexuální aféry. 

Analytici naznačují, že v případě dalšího teroristického útoku začnou lidé volat po krvi, a Bílý dům jen ukáže, kdo je na vině. 
Na útok jsou lidé připravováni nepozorovaně. CNN naznačuje, že teroristé použijí biologickou či bakterologickou zbraň. 
Média USA upozornila na možnost zemětřesení na západním pobřeží, což by v kombinací s teroristickým útokem mělo 
zničující následky. Američané už teď jsou díky informacím agentur vyděšení. A strach vede k agresivitě a ta k útoku. Jako by 
všechna ta hrůza byla záměrně živena. Lidé jsou stále upozorňováni na předpokládanou výši ztrát, které se pohybují ve 
statisících. Lidé se bojí a prodávají akcie. CNN včera oznámila, že se začínají prodávat akcie podniků v USA a nakupují zlato 
nebo akcie podniků evropských. 

Přitom ambasáda USA v Praze nejeví zájem o informace o možných teroristických útocích. Podle našeho zdroje je velký 
problém najít na velvyslanectví USA někoho, kdo umí dobře anglicky. Zdá se, že ambasáda nechce o útocích s nikým mluvit, 
neodpovídá na telefonické výzvy. Zvláštní. Stejně jako Bush, který míří do Evropy, aby unikl možnému útoku. Dnes se totiž 
už nemusí střílet, stačí rozptýlit kyanid. Bude-li atentát proveden, prezident USA jistě přeruší cestu a vrátí se, aby pomohl 
svému lidu a vedl další křížovou výpravu. Na občanech mu podle našeho zdroje nesejde. Vždyť 99,9 % Američanů neví, co 
se opravdu děje. Tak to bylo i po 11. září. Zdá se, jako by Bush chtěl chránit jen elitu národa, proto mlčí o jedu a doufá v 
útok. 

Zdroj: Haló noviny 
 

Další silná sluneční erupce!
Expandující mrak plazmy opustil slunce po erupci 22. května kdy se zhroutilo 
vlákno spojující ho se slunečním povrchem.

23.5.1963 13:28: rychlost slunečního větru má ve špičce těsně nad 1000 km/sec.
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Tato fotografie byla zveřejněna 23.5.2002. Jedná se o 
chladný objekt, mladou planetu nebo putujícího hnědého 
trpaslíka? V každém případě vědci dosud nevědí co 
objevili. Mluví o objektu "v zorném paprsku", což 
znamená že dosud nestanovili vzdálenost od Země. 
Oficiální zpráva tvrdí že vzdálenost objektu SOri70 (jak se 
nazývá) bude vypočítána až po získání snímků 
odpovídající kvality z Hubleova teleskopu. 
V každém případě oficiální zpráva říká že s 20% 
pravděpodobností je SOri70 putující hnědý trpaslík který 
je náhodou umístěn ve směru Sigma Orionis, ale ve 
skutečnosti je mnohem blíže Zemi.
V této chvíli je možné spekulovat o čemkoliv. V každém 
případě se objekt nachází ve směru souhvězdí Orionu 
odkud se čeká návrat Nibiru a tak pravděpodobnost 
shody je poměrně vysoká.

Originál zprávy najdete >> ZDE >>

29.5.
Dnes je římská slavnost Ambarvalia, zasvěcený Ceres, bohyni obilí, rostlin a mateřské lásky. Je to čas 
očisty. V Anglii to je Duběnkový den, který připomíná únik Charlese II z Cromwellu, který se schoval  
v dubu. Tento měsíc je ve znamení runy Odal, která  znamená dědičný majetek. 

30.5.
Dnešek je zasvěcený severské bohyni Frigg, královně nebes a chotě Odina, či Wotana. Ve venkovské 
tradici je Whitsunday, den vhodný pro vaření svatodušního světlého anglického piva a pro vytváření 
útočišť lásky.

1.6.
Dnes je slavnost římské bohyně Carna a severské bohyně Norse, sponzorky dveří a zámků. Dnes je 
také slavnost Tempestas, bohyně bouří.

2.6.
Dnešek je zasvěcený Matce Země v její úrodném aspektu. Je také vzpomínkou na Ursulu Sontheil, 
vizionářku z Cambridge a patronku přadlen.

  

 Mexická sopka hrozí výbuchem 

V Colimě, západním státu Mexika, křižovaly ve středu noční oblohu občasné světelné „výstřely“ z místní sopky, nazývané 
Hora ohně.

[mexicka_sopka] 
Podle úřadů může jít o nejhorší výbuch sopky v dějinách Mexika. „Podle testů kysličníku siřičitého se magmatický materiál 
shromažďuje v sopečném kuželu a podle dalších testů stále stoupá,“ říká Jesus Muniz, koordinátor skupiny expertů z 
Colimské univerzity, která monitoruje sopečnou aktivitu. 

„Možnost erupce je velká a počítáme, že k ní dojde během 10 – 15 dnů. Možná však je i varianta, kdy by erupce mohla nastat 
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během šesti následujících dní. Úřady již zajistily evakuaci zhruba 300 lidí, kteří žili v okolí sopky, protože již o víkendu z hory 
stékaly slabé stružky lávy z trhlin v sopce. 

Sopka ve státě Colima je vysoká 3 800 m a nachází se v řídce obydlené oblasti 563 kilometrů západně od Mexika. V 
posledních 500 letech vybuchla již 25krát. Poslední velkou erupcí byla ta z roku 1913, kdy se oblaka rozžhaveného materiálu 
ocitla až 16 kilometrů od základny sopky.

V roce 1999 vyvrhla sopka kameny vážící více než 90 kilogramů na vzdálenost 3,5 kilometru. Z pěti stupňů ohrožení se nyní 
sopka nachází ve fázi čtyři. Stoupá v ní teplota a sesouvá se každý den velké množství půdy. Ve vzdálenosti 6,5 kilometru od 
sopky jsou postaveny zátarasy a bylo varováno obyvatelstvo do 11 kilometrů.

[Tiscali/Reuters - 23. 5. 2002] 

Oceán na Jupiterově měsíci má tenkou ledovou krustu 

Vědci doufají, že se jim podaří proniknout tenkou ledovou vrstvou na dno kapalného oceánu na Jupiterově měsíci Europa a 
najít zde nějaké známky života. 

Podle nových propočtů, založených na fotografiích kosmické sondy Galileo, je ledový příkrov nad mořem tohoto měsíce 
silný „jenom “19 kilometrů – právě tak silný, aby na něm mohla přistát sonda a provrtat se pod něj.

„Je to výzva pro další úsilí v této oblasti, ale neukončí to debaty o tom, zda je pod povrchem Europy život. Musíme se tam 
prostě podívat,“ tvrdí Paul Schneck z Lunárního a planetárního institutu v americkém Houstonu.

Původně vědci předpokládali, že krusta je silná jen asi kilometr, ale poté, co se proovnaly obrázky kráterů na Europě s těmi 
na ostatních Jupiterových měsících, museli svůj závěr přehodnotit. Navíc nově stanovená tloušťka příkrovu dává značnou 
naději na možnost života pod ní. Znalce maně napadá, že se takto pomaličku plní další z vizí Arthura C. Clarka. 

Europa je jeden ze tří velkých Jupiterových měsíců, společně s Ganymedem a Callistem. Fotografie z jeho oběžné dráhy 
naznačují, že pod ledovou slupkou je oceán pravděpodobně 97 kilometrů hluboký. Životní formy by tak mohly získávat 
energii z tepelných zdrojů z hloubi měsíce. Někteří vědci dokonce přirovnávají Europu k Marsu v tom, že jde o místo, kde 
mohl být, nebo dokonce ještě je život.

Studie výše zmíněného Paula Schnecka v časopisu Nature se zabývá ani ne tak problémem tloušťky ledové vrstvy, jako 
spíše možnostmi, jak jí proniknout. Celý problém je kvůli možným vzorkům a samozřejmě nestejné tloušťce na různých 
místech třeba řešit zodpovědně a opatrně. Důležité bude najít vhodné místo k přistání, a to ještě před přistáním prozkoumat. 

Podle geologů je síla krusty pro možnost života druhotným problémem. Na dně pozemských oceánů přežívají organismy bez 
slunečního světla, jen s využitím chemické energie, takže ve vesmíru může jít o obdobný princip.

[Tiscali/Reuters - 23. 5. 2002] 

 

 A jak tento týden ? 
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Diagram ukazuje situaci ve středu 29.5.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Blíženců. Blíženci jsou podvojné znamení a tak nás často bude stavět na rozcestí 
a nabízet nám dvě alternativy na naší cestě jarem. V tomto znamení působí Slunce příznivě na 
studia, přeje spisovatelům, zpříjemňuje cestování a usnadňuje navazování citových vztahů. 
Konjunkce Slunce s Merkurem která  posiluje intelektuální složky osobnosti a pomáhá se prosadit 
inteligenci bude spolupůsobit s konjunkcí Slunce - Saturn, která vylepší dvojakost Blíženců a 
bude působit směrem k našemu zvážnění, odpovědnosti pomůže upřít naši vůli ke konstruktivním 
cílům.
Trigon Slunce s Neptunem zvyšuje představivost, přeje hudbě a okultismu. Umělcům přináší 
inspiraci.
V pátek situaci poněkud zhorší opozice Slunce s Plutem, která v lidech podporuje autodestruktivní 
nálady a zhoršuje postoj k sexualitě.  

●     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 domicilu, v tomto znamení zlepšuje mentální obratnost a v 

file:///D|/eldar/hade/situacexxxx.html (5 z 7) [31.5.2002 21:00:38]



Situace

období dokud bude v tomto znamení zlepšuje schopnost studovat. 
●     Venuše

stojí ve znamení Raka. Zvyšuje citovost, vnímavost a smysl pro romantiku. Zlepšuje vztahy jak v 
rodině tak i v kolektivu, ale způsobuje kolísání jak fyzických tak i duševních sil. Muži budou mít 
mnohem větší tendence podléhat vlivu žen.
Konjunkce Venuše s Marsem, zvyšuje silně sexualitu, přináší prudké citové prožitky, ale zároveň i 
neopatrnost v citových závazcích a poněkud přílišné hýření city.
Vliv tohoto aspektu ale bude zmírněn konjunkcí Venuše s Jupiterem. Aspekt přináší zklidnění, 
přeje dlouhodobým vztahům, přeje i cestování a rozvíjí umělecký talent.

●     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. Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat vývoj konfliktu mezi 
Pákistánem a Indií, může se značně vyostřit. 
Trigon Marsu a Uranu zlepšuje manuální zručnost a obrací zájmy lidí směrem k politice. 

●     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. A tento týden bude nejsilnější.
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 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 se 
vzrostlým a velmi nepříznivým vlivem Marsu, Saturnu a Pluta.
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Mějte se hezky...

Hade, 26.5.2002 
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