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 Neměl jsem příliš dobrý týden a marně jsem přemýšlel co zařadit do úvodu.. Nakonec jsem usoudil, že 
nejlépe vystihují mé pocity ze světa kolem a ze mě samého následující písmenka od Polly...

.....byli jednou jedni lidi, ktery zili v rozkouskovanym svete... byli schovany ve svejch barackach, 
nekdo tam mel okna a koukal ven, nekomu chybela strecha a tak na nej porad prselo, zalezelo na 
kazdym cloveku jak si ten svuj malej svet postavil... vsechny ty domecky mely spolecnou vlastnost... 
nikde nebyly dvere.... 
...a v tomhle malickym svete zil jeden uplne malickej a obycejnej clovek, ktery si zapomnel udelat 
okna... celej zivot bydlel ve tme a porad se bal... byl uplne sam a uplne opustenej... ze zacatku kdyz 
byl uplne narozenej tak volal o pomoc, ale nikdo nikdy neprisel, aby ho aspon drzel za ruku.... a 
tak obycejnej clovek vyrostl uplne pryc od sveta a od vsech lidi... jednoho dne lezel na zemi ve 
svym prazdnym pokoji a rozhodl se, ze se dostane ven... rozbehl se proti zdi a vsi silou do ni 
vrazil... byl tak zoufaly, ze tu zed nakonec prorazil... byl cely pomlaceny, ale byl stastny ze je 
venku... najednou spatril okolni domecky a tak se k nim rozbehl... netrvalo dlouho a zjistil, ze 
zadny domecek nema dvere... byl stejne sam jako ve svym tmavym domecku.... behal od baracku k 
baracku, ale marne... potom uslysel breceni a volani o pomoc... bezel za hlasem, az dobehl k uplne 
malickemu domecku, kteremu krome dveri chybely take okna... byl velice podobnej domecku 
naseho obycejneho cloveka... ten se rozhodl, ze neznamemu pomuze ven, protoze moc dobre vedel 
jak se ten clovek uvnitr citi... a tak zacal zase vrazet do zdi az ji prorazil... lezel na zemi a byl tak 
moc potluceny, ze se nemohl hybat... clovek uvnitr se hrozne polekal, protoze mu nekdo odehnal 
ticho, ktere tam s nim bydlelo.. byl tak vydeseny, ze se schoval v nejzadnejsim koute domecku a 
tam se potichu bal... nas obycejny clovek se z poslednich sil zvedl a sel hledat cloveka uvnitr... kdyz 
ho clovek uvnitr uvidel, zniceneho obycejneho cloveka, vydesil se, ze mu chce vzit jeho malickej 
domecek a tak zacal hrozne kricet a hazel po obycejnem cloveku vsechno co mu prislo pod ruku a 
protoze ten nemel uz zadnou silu, za chvili padnul mrtvej na zem... clovek zakryl diru ve zdi, aby 
ho uz nikdo neokradal a schoval se zpatky do nejzadnejsiho kouta domecku a volal o pomoc......
Polly,22.7.02

29.7. 
Dnes je slavnost anglosaského  boha Thunora a severského boha Thora, čas vzestupu mocnosti a moci. 

31.7.
Dnes je festival severského boha Lokiho a jeho manžel Sigyn. Loki je severský bůh sporu, neshoda a 
zla.

1.8.
Slavnost Lughnassadh, osmá zastávka roku.
1. srpna je i Lammas festival prvních žní, dne zasvěcený  Odinovi a Frigg v severské tradici. 

4.8. 
Končí měsíc Tinne. 

Filla, P.: Záhada na výpadovce nadále neobjasněna

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


Hradec Králové

Doslova šok utrpěl řidič Jiří Luška z Prahy, když se v pondělí 1. Července
2002 kolem 16. Hodiny vracel z Hradce Králové domů. Několik km za Hradcem,
nedaleko bývalého motorestu Maják, se před jeho vozidlem z ničeho nic
objevil mlhavý kužel velikosti 4 x 4 metry, který se valil na auto. 
To vzápětí pokryl jakýmsi nedefinovatelným roztokem. Byl tak hustý a
mazlavý, že stěrače "odmítly" poslušnost. Když vyjel z tohoto "sevření" a
zastavil, jen stěží se mu dařilo rosolovitou kapalinu z čelního skla
odstranit. Poté dostal alergickou vyrážku. Sprška, jak ukazuje snímek,
postihla i okolní vegetaci. 
Vzorky neznámé kapaliny odeslali hradečtí profesionální hasiči po
dekontaminaci vozidla k rozboru do Institutu ochrany obyvatelstva, na
pracoviště protichemických opatření v Lázních Bohdaneč a na obdobné
pracoviště do Příbrami. 

Chemici zjistili, že šlo o směs organických a anorganických látek, přičemž
hlavní složkou byl zřejmě vyšší nasycený alkohol. Ten pravděpodobně způsobil
i alergické podráždění pokožky řidiče.

Jak se však tato látka dostala před vozidlo jedoucí po silnici, si zatím
nikdo vysvětlit nedovede. 
První verze byla, že vše má na svědomí práškovací letadlo. Letecká inspekce
ale uvedla, že že v okolí inkrimonovaného místa se žádné letadlo v této době
nevyskytovalo. Jak nám řekl vedoucí oddělení klimatologie hradecké pobočky
Českého hydrometeorologického ústavu Zdeněk Mrvica, nebyly v tento den ani v
tuto hodinu podmínky pro termiku, tedy aby se tvořily větrné víry, nebylo
ani žádné vertikální proudění. 
Vítr dosahoval síly maximálně 5 m/sec. 
O výskytu neznámé rosolovité kapaliny svědčí podle některých lidí z okolí i
polosuché listy na několika stromech nedaleko silnice. Podle pracovníků
odboru životního prostředí hradeckého OkÚ, kteří tuto věc šetřili, však
škody na životním prostředí zaznamenány nebyly. A tak záhada nadále čeká na
své objasnění. 

Vesmír je možná starší, než jsme dříve předpokládali 

Je možné, že vesmír je starší, než jsme si dříve mysleli. Vyplývá to z rozboru rentgenového záření kvasaru APM 8279+5255 s 
rudým posuvem z = 3.91 odpovídajícího vzdálenosti 13,5 miliardy světelných let. Ukazuje se, že obsahuje více kovů, než 
odpovídá mládí, v jakém jej pozorujeme.

Astronomové G. Hasinger, N. Schartel a S. Komossa zpracovávající data z rentgenového satelitu ESA XMM-Newton objevili 
u kvasaru APM 8279+5255 vysokou koncentraci železa (uvádí se poměrným zastoupením Fe/O), dokonce vyšší než má 
Slunce. Zmíněný kvasar patří mezi nejzářivější pozorované objekty a hodnotou svého rudého posuvu z = 3.91 se řadí i k 
nejvzdálenějším. Z toho vyplývá, že v něm pozorujeme objekt existující velmi krátce po vzniku vesmíru, jehož současné stáří 
se odhaduje na 13 až 14 miliard let. 

Podle současných teorií se původní hmota vesmíru skládala jen z vodíku, helia a lehké příměsi lithia. Všechny těžší prvky 
vznikly nukleogenezí v nitrech prvních generací hvězd a byly rozmetány výbuchy supernov do okolního vesmíru. Tím 
obohatily původní plynná vodíková mračna o těžší prvky, jako jsou uhlík, kyslík, dusík, kovy, atd. Tento proces přitom trvá 
miliardy let. Naše Slunce vzniklo před 5ti miliardami let a přesto je hustota kovů v látce kvazaru APM 8279+5255 až třikrát 
větší. 

Podle týmu pracovníků z Institutu Maxe Planka v Německu je nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto paradoxu možnost, 
že vesmír je mnohem starší, než se předpokládá. Další možností je existence zatím neobjevených objektů v raném vesmíru, 
které by fungovaly jako "továrny na železo" nějakým neznámým fyzikálním procesem. 

Zdroj: CNN z 10. 7. 2002 a Astrophysical Journal Letters z 10.7. 2002

23.07.2002 - Lenka Hloušková

Argentina zažívá příběh z Akt X

Za poslední tři týdny zemřelo z neznámých příčin v argentinské rovině La
Pampa více než sedmdesát kusů dobytka a koní. Zvířata kdosi zaživa zručně
naporcoval na kusy, přesto na místě jejich usmrcení nezbyla ani kapka krve.



Záhadny úkaz vždy doprovázelo ostré světlo na noční obloze. Tamější
obyvatelé již našli viníka. Přichází podle nich z nebe a je mimozemského
původu. Šíření spekulací o možném nadpozemském původu neznámého škůdce by
měl zastavit vědecky tym vyslany do postižené jihoargentinské oblasti.
Odborníci mají přímo na místě za úkol během několika tydnů podrobně vyšetřit
záhadná úmrtí dobytka. Mnohým z obětí neznámy útočník navíc následně z těla
vyjmul pohlavní orgány a jazyk. "Připomíná mi to příběh z amerického
televizního seriálu Akta X. Mrtvá těla bez krve, podivná příčina úmrtí, v
mnohých případech chirurgicky přesně vyoperované vnitřní orgány," popsal své
první dojmy z ohledání zabitých zvířat Daniel Pérez, jeden z veterinářů
pracující ve speciální skupině. I když se odborníci jakýmkoli předčasným
závěrům brání, tamější obyvatelé mají podle tiskové agentury Reuters jasno.
"Nepřítel stád je nadpozemského původu, přišel si pro své oběti přímo z
nebe," myslí si Juana Herrerová. V jejich přesvědčení je utvrzuje také
skutečnost, že záhadně zabitych zvířat se posléze nedotkne ani jeden z
mrchožroutů, kteří jinak zkonzumují uhynulé kusy během několika málo hodin.
"Zvláštní způsob čtvrcení nebohých tvorů nemá na svědomí cokoli lidského.
Nevím, proč si mimozemšťané vybrali ke svým pokusům právě naše pastviny, ale
jde z toho strach. Snad podobný osud nikdy nepotká nikoho ze zdejších lidí,"
vystihl obavy z útoků neznámého vetřelce José Felipe, jeden z postižených
farmářů hospodařících nedaleko města Santa Rosa.

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 31.7.2002 . 



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. 
Opozice Merkuru s Uranem dává tendence kráčet proti proudu, svádí k sarkasmům a hádkám, 
často způsobuje generační problémy a při tomto aspektu velice narůstá nebezpečí nehod na 
cestách a ústrků ze strany přírody. 
Konjunkce Merkuru s Marsem. Aspekt zvyšuje mentální energii a a smysl pro humor, ale zároveň 
silně zvyšuje kritičnost. 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.
Od středy bude ještě k tomu působit kvadratura Venuše se Saturnem. Člověk jakoby marně hledal 
citové pochopení, můžeme pod vlivem tohoto aspektu pociťovat smutek a osamění, a vztah a 
věrnost vnímat spíše jako okovy.

●     Mars
stojí ve znamení Lva. Vede k intenzívní činnosti. Rozvíjí sportovní vlohy, dává silnou vůli a 
nadšení. 
Příznivá konjunkce Marsu s Jupiterem (končí ve středu) bude rušena opozicí Marsu s Neptunem.
Ta způsobuje hyperemotivitu, zhoršuje orientaci v realitě a svádí k únikům do nadpřirozena.
Ve středu nastoupí trigon Mars - Pluto, který bude spolupůsobit s předchozí opozicí do konce 
týdne. Kombinace obou aspektů není právě nejpříznivější. Tento trigon přeje tajným činnostem, 
ilegálním akcím zaměřeným proti převažujícímu mínění a vyvolává často vlny nespokojenosti.

●     Jupiter 
stojí ve znamení Raka, ale již pouze do čtvrtka. 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. 
Od pátku již bude Jupiter stát 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.

●     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.

Nejsilnějšími  planetami budou v tomto týdnu Slunce. Mars a Jupiter. Síla ostatních planet je vyrovnaná . 
Týden bude poměrně rozkolísaný a patrně (hlavně díky Marsu) méně "v pohodě" než ten minulý. 
Především si ale dejte pozor na svůj citový život, neb mu Venuše ani za mák nepřeje.

Mějte se hezky...

Hade, 28.7.2002  
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