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Vítám Vás v novém týdnu. Hned v úvodu bych rád upozornil na velice zajímavý článek o sluneční 
aktivitě. Článek jednoznačně ukazuje na to že NASA manipuluje fakty. Slunce po několik uplynulých 
dekád vykazovalo celkem pravidelný rytmický cyklus s maximem a následným poklesem každých 11 
let. Naposledy byla maxima sledována v letech 1989, potom v r. 2000 a očekával se pokles. K tomu však 
nedošlo, a rok 2001 byl rokem druhého maxima. A s největší pravděpodobností bude rok 2002 rokem 
maxima dalšího. Z nějakého důvodu NASA tyto fakta nevysvětluje, ale naopak se snaží tuto skutečnost 
zastírat.... 
Doplnil jsem i stránku NIBIRU o poslední odhady pohybu Planety X. 

Když jsem přemýšlel co dát do úvodu tohoto týdne, tak mě přišel jako nejvhodnější článek který 
přebírám ze www.spirala.cz , neb je prostě kouzelný: 

Malý skeptik

V břiše těhotné ženy se ocitla tři embrya …Jedno z nich bylo malý věřící, druhé malý pochybovač a třetí 
malý skeptik. Malý pochybovač se táže: "Věříte vlastně v život po porodu?" Malý věřící: "Ano, 
samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje . Náš život tady tu je jenom proto, abychom 
rostla a abychom se připravila na život po porodu, abychom byla dost silná na to, co nás čeká." Malý 
skeptik: "To je blbost, žádný život po porodu přece neexistuje. Jak by měl vlastně takový život vůbec 
vypadat?" Malý věřící: "Ani já to nevím přesně.Ale určitě tam bude mnohem více světla než tady. A 
možná, že dokonce budeme běhat a jíst ústy." Malý skeptik: "To je úplný nesmysl. Běhat, to přece nejde. 
A jíst ústy, to je úplně směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás živí. A mimo to je 
nemožné, aby existoval život po porodu, protože pupeční šňůra je krátká už teď." Malý věřící: "Určitě je 
to možné. Jen bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí." Malý skeptik: "Vždyť se ješte 
nikdy nikdo zpoza porodu nevrátil. Porodem prostě život končí. A vůbec, život je jedno velké trápení v 
temnu."Malý věřící: "Připouštím, že přesně nevím, jak bude život po porodu vypadat .... ale v každém 
případě pak uvidíme maminku a ona se o nás postará." Malý skeptik: "Máma?!? Ty věříš na mámu? A 
kde má jako být?" Malý věřící: " Vždyť je tu všude kolem nás. Jsme a žijeme v ní, prostřednictvím ní. Bez 
ní vůbec nemůžeme existovat." Malý skeptik: "To je pěkná hloupost! Z nějaké mámy jsem neviděl ještě 
ani kousíček, takže je jasné, že nemůže existovat." Malý věřící: "Někdy, když jsme úplně zticha, můžeš 
zaslechnout, jak zpívá. Nebo cítit, jak hladí náš svět. Pevně věřím tomu, že náš skutečný život začne až 
potom!" --  

(Z časopisu YOU, 3/2002, str.30, přeložil do slovenštiny M. Michalíček do časopisu NAHLAS, a do 
češtiny Zbutran)



30.9.
Začíná  keltský měsíc Gort. Dnej byla i slavnost Meditriny, římské bohyně medicíny.  

1.10.
Slavnost Fides. Fides byla římská bohyně věrnosti a poctivosti.

2.10.
Končí měsíc bohyně Mala. 

3.10.
Slavnost Dionýsos a začátek měsíce  bohyně Hathor. Slavnost Dionýsose a římského boha Bacchuse, je 
doba vína a uvolnění po žních. Hathor je Egyptská bohyně lásky a štěstí. Je také bohyně oblohy. 

5.10. 
Mania. Dnes je čas vzpomínky vzpomínku na zemřelé předky. Druhý den této slavnosti se duchové 
mohou vrátit se z dolního světa. 

KÁHIRA 23. září (ČTK) - Další záhadné dveře byly objeveny v doposud neprobádané šachtě egyptské Cheopsovy pyramidy 
staré několik tisíc let. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co archeologové našli pomocí speciálního moderního robota 
obdobné dveře v jiné šachtě. O nálezu informoval ředitel egyptské Nejvyšší rady pro památky Zahí Havás. Minulý týden 
robot Pyramid Rover, jehož specialisté používali při hledání živých obětí po teroristických útocích na Spojené státy loni 11. 
září, vyšplhal za dvě hodiny v přímém televizním přenosu asi 65 metrů dlouhým úzkým průchodem, táhnoucím se uvnitř 
pyramidy. Poté vyvrtal do vápencové stěny otvor, do něhož vsunul kameru s optickými vlákny, schopnou zachytit, co se 
skrývá uvnitř. Na snímcích byly na zaměřeném místě vidět zapečetěné dveře.

Bez doprovodu kamer byl poté robot vyslán do druhé šachty, v minulosti prozkoumané jen částečně. Tam objevil další 
dveře, které mají měděném kliky, stejně jako dveře v první šachtě, a jsou ve stejné vzdálenosti 65 metrů, řekl Havás.

"Myslím, že za nimi najdeme další dveře," dodal.

Obě šachty vycházejí z místnosti pod hlavní síní pyramidy - pod pohřební kryptou faraóna Cheopse, jenž vládl nejvyspělejší 
civilizaci světa před 4500 lety. Jeho mumie nebyla nikdy objevena.

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

Syrské pouštní trosky vyprávějí o starověku 

Když se vymotáte ze zaprášených ulic centra Damašku a přejdete kolem lelkujících studentů a starců v zahradách národního 
muzea, vstoupíte do dva tisíce let starého zapomenutého světa na rozhraní několika starověkých říší, píše agentura 
Reuters. 

Vykopávky z Dura Europos, města postaveného kolem roku 300 před Kristem, uchvátí svou vnitřní silou, jež dokázala spojit 
říše Řecka, Říma a starověkého Íránu.

"Dura Europos bylo důležitou kulturní křižovatkou spojující tehdejší monarchie," vysvětluje archeoložka Jeanine Abdul 
Massihová, která se účastní společného francouzsko-syrského projektu zaměřeného na uchování a výzkum vykopávek 
objevených v Dura Europos.

Mnoho nálezů se podaří vyhrabat z pouště nepoškozené a poté se uloží do národního muzea v Damašku. 

"Pro svou výhodnou polohu na vrcholu planiny nad řekou se město stalo vyhledávanou zastávkou dobyvatelů po více než 
pět set let. Nově se zde spojovaly starobylé kultury a formovaly se základy pro umění, jež přetrvalo dlouhá staletí."

Dura Europos je synonymem pro nádherně barevné fresky na stěnách svatyní, které zároveň odrážejí změny způsobené 
vzájemným stykem města s přicházejícími nájezdníky.

"Toto kulturně rozmanité místo, vzkvétající na karavanní stezce, se záhy proměnilo v úchvatnou křižovatku mezi helénským 



a semitským světem, mezi Východem a Západem," říká s obdivem ředitel projektu Pierre LeRiche. 

Zmínky o Dura Europos se objevují už ve starověkých textech a archeologové se od 18. století dlouho marně snažili ho 
nalézt. Možná by ho hledali dodnes, kdyby nedošlo k dalšímu osudovému střetu mezi Východem a Západem...

Když v roce 1920 britské jednotky, bojující s Araby v době mezopotámské vzpoury, procházely pouští a hledaly nějaké 
útočiště, pustily se do kopání v útesech a čirou náhodou objevily část chrámu nacházejícího se na okraji města.

Nález roznítil archeologické kruhy, které v nalezených malbách tušily spojení mezi helénským světem, křesťanskou 
byzantskou říší a renesancí.

Vykopávky začaly v roce 1922 s přesvědčením, že naleziště bude patrně hledané Dura Europos. Druhé výkopy odhalily asi 
třetinu města a do roku 1938 už měli archeologové přibližnou představu o podobě celého města.

Na základě nálezů můžeme načrtnout stručnou historii Dura Europos. Osadu založili Řekové, ale kolem roku 113 př. n. l. ji 
uchvátili kočovní Parthové, aby o tři století později skončila v rukách Římanů. Poslední nájezd bojovníků íránské 
sásánovské říše v roce 257 vyvrcholil tvrdou bitvou pod mohutnými hradbami, vystavěnými k zastavení a porobení 
nepřítele.

Po konečné porážce byli všichni obyvatelé odvezeni do otroctví. Až na malou arabskou osadu, která tady vznikla v sedmém 
století po dobytí oblasti islámskými bojovníky bylo Dura Europos po nadcházejících 16 století prázdné a skoro zapomenuté.

Přestože výsledky místních objevů v roce 1938 silně zapůsobily na vědeckou obec, Dura Europos bylo zanecháno dalších 
padesát let napospas písku a šlehajícímu větru z pouště.

Od roku 1986, kdy sem ale přišly skupiny archeologů ze syrsko-francouzského projektu, ruiny ožily opětovnou snahou 
zachránit odkryté vykopávky i malbami pokryté stěny.

Pracovníci se v bývalé synagoze snaží po několik hodin denního světla odstranit z nálezů chemickou vrstvu, která byla 
použita při dřívějších výkopech a může zapříčinit vymazání původní kresby.

S použitím speciálním tenkých štětců archeologové opatrně přetírají poničená místa kdysi zářivých nástěnných maleb, 
zachycující například faraóna zachraňujícího Mojžíše z Nilu nebo odnesení Archy z chrámu Filištínských.

Badatelé soudí, že lidské postavy ukazují rozsah kulturních výpůjček, které se uskutečňovaly mezi náboženskými obcemi v 
Dura Europos, a naznačují, že místo může skrývat další poklady. 

[Tiscali/ČTK/Reuters - 23. 9. 2002] 

  

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 2.10.2002 . 

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. 
Trigon Slunce - Neptun je aspekt který zvyšuje představivost, přeje hudbě a okultismu, pomáhá 
prosazení uměleckého nadání.
Ve čtvrtek se ještě přidá sextil Slunce s Jupiterem. Je to aspekt který umožňuje úspěšné 
dokončování činností všeho druhu, zlepšuje úsudek. 

●     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 do středy 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:-))



Vzhledem k jeho retrográdnosti bude náš intelekt o něco pomalejší.
Konjunkce s Marsem zvyšuje mentální energii ale dává i silnou kritičnost, přeje satyře.
V kombinaci s kvadraturou se Saturnem, která maří intelektuální plány, svádí ke lhaní a způsobuje 
pesimismus může být působení Merkuru poněkud frustrující a svádějící ke skepsi. 

●     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...

●     Mars
stojí ve znamení Panny. Planeta bude poškozena a bude způsobovat u lidí popudlivost, egoismus, 
přehnanou kritičnost. Může způsobit selhání techniky, systému. 

●     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 systému 
(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, nejsilnější bude poněkud nejednoznačné působení Merkuru, 
vliv Marsu a Venuše dál zůstává velmi negativní.

Mějte se hezky...



Hade, 29.9.2002  
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