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 Vítám vás v dalším týdnu. Týden minulý byl evidentně pod vlivem sílící opozice Jupiter - Neptun, neb 
blbost tohoto světa rozkvétala květy neuvěřitelně bizarními. Fucker, tedy pardon, führer Bush se snaží 
přesvědčit ostatní "vůdce" (ano skutečně na ČT1 ve zprávách toto označení pro politiky zaznělo!!!!) o 
nutnosti jejich podpory k dalšímu vraždění dalších civilistů v další suverénní zemi. Při tom ovšem 
inspektor OSN, který pobýval v Iráku tvrdí, že zbraně hromadného ničení v Iráku neexistují a jsou pouze 
výplodem fantazie americké zbrojní lobby. Ovšem v tu dobu již neohrožené letectvo USA bombarduje 
Irák. Samozřejmě to že vám sto letadel hází na hlavu bomby není válka. To je pouze teroristická 
příprava úderu proti terorismu, že? Do toho se dozvídáme z tiskových zpráv, následující duchaplnosti:

"ŘÍM 8. září (ČTK) - Jeden ze sebevražedných atentátníků z loňského 11. září, Muhammad Atta, se sešel 
s iráckým prezidentem Saddámem Husajnem. V rozhovoru, který dnes otiskl italský list Il Sole 24 Ore, 
to uvedl Richard Perle, předseda poradního orgánu amerického ministerstva obrany Odbor obranné 
politiky (DPB)..... "Tato schůzka je jednou z příčin, proč je nezbytný americký útok na Irák," dodal podle 
listu Perle. "Hlavním cílem americké vlády je vyhnout se tomu, aby se zbraně hromadného ničení 
dostaly do nesprávných rukou."  Pozoruhodná demagogie. Buď někomu v ČTK těžce hrabe a zapomněl 
přebrat kus rozhovoru, nebo je pan Perle líný i pořádně lhát. A mimochodem, které ruce jsou pro zbraně 
hromadného ničení ty správné????!!!!!!!!

Další hezká zpráva je následující: 
LONDÝN 8. září (ČTK) - Původním plánem únosců letadel loni 11. září bylo narazit letadly do jaderných 
elektráren ve Spojených státech a jaderné objekty nebyly vyloučeny z budoucích cílů. Napsal to dnes 
britský týdeník Sunday Times s odvoláním na rozhovory představitelů sítě Al-Káida v arabských 
médiích.
Od záměru udeřit proti jaderným elektrárnám se opustilo z obavy, že by se to mohlo vymknout kontrole. 
Pro budoucnost se však s jadernými cíli počítá, citoval list nedávné výroky dvou islámských 
fundamentalistů z vedení teroristické sítě.
Uznejte nejsou přeci jen ti teroristé slušní a ohleduplní? Když dbají na to aby bylo vraždění pěkně pod 
kontrolou? A ještě si o tom ve své dobrotě nezištně konverzují někde u čaje s novináři... Jsem zvědavý 
co se ještě dozvíme...
Vzhledem k tomu že je příští týden 1. výročí událostí 11.9. a dozvíme se jistě spoustu objevných mouder 
(a to tím spíše že G. Bush shání co možná nejlepší záminku pro útok na Irák), tak cítím potřebu 
ventilovat následující.
Nevěřím oficiální verzi o 11.9.2001. Nesouhlasím s útokem na Irák. Jsem přesvědčený o tom že všechny 
události od nástupu G. Bushe až dodnes směřují k nastolení hegemonie USA v celém světě a Bush je 
největším diktátorem od dob Hitlera. Je mi na zvracení  z tohoto světa a je mi na zvracení z tupého 
stáda které si vybralo do čela největšího burana všech dob.

Podivné děje na Slunci pokračují...Pozoruhodná animace ze 
snímků LASCO, že? Jakoby oblak plasmy unášelo a 
zakřivovalo cosi v tomto oblaku....



 

13.9.
Lectisternia je římská slavnost božstev Jupitera, Juno a Minervy. Začíná runový měsíc Ken. Runa Ken  
je žhavá pochodeň uvnitř královského sálu, symbol kovárny kde jsou přirozené materiály 
transmutovány do mystických substancí. 

14.9.
Svátek Září. 

LONDÝN 2. září (ČTK/The Times) - Záhadná chodba ve velké pyramidě v Gíze bude příští měsíc prozkoumána robotem při 
pokusu odhalit jedno z posledních tajemství a záhad starobylého světa. Pyramid Rover bude vyslán, aby zjistil, co leží za 
zablokovaným čtvercovým komínem, který mátl vědce již od objevení pyramid v roce 1872, píše britský list The Times.

Speciálně vyrobený stroj bude stoupat asi 64 metrů chodbou, která vede vzhůru od nepoužívané a pravděpodobně 
nedokončené místnosti známé jako královnina komnata, dokud nenarazí na kamennou zátarasu se dvěma měděnými 
držadly, která ukončila dřívější pokus zmapovat chodbu před deseti lety.

Při příjezdu k touto místu použije robot nejmenší radar na světě, který pronikne zemí, aby ukázal, co je za touto překážkou. 
Stane se tak poprvé od doby, co pyramidy postavené k uložení ostatků faraona Cheopse, byly před 4500 lety dokončeny. 
Pokud radar odhalí nějaký zajímavý systém, něco jako další komnatu, Pyramid Rover pomocí kamery s optickými vlákny 
zachytí skrze praskliny první obrázky.

Celý postup, který řídí ředitel egyptské Nejvyšší rady pro památky Zahí Havás a ředitel projektu mapování v Gíze Mark 
Lehner, bude živě přenášen televizní stanicí National Geographic Channel v úterý 17. září.

Cheopsova pyramida se skládá ze dvou velkých místností: z královy komnaty, ve které je Cheopsova hrobka, a z královniny 
komnaty, která je menší a leží přímo pod a která i přes své jméno pravděpodobně nebyla míněna pro jeho ženu.

Pyramida je unikátní, a to nejen pro její velikost, ale též protože byla postavena se dvěma malými chodbami vedoucími ze 
dvou komnat diagonálně vzhůru. Komíny jdoucí ze severní a jižní stěny královniny komnaty jsou zvlášť zajímavé, protože 
jsou na obou koncích zablokovány. Existuje mnoho teorií o jejich účelu. Zdá se nepravděpodobné, že by zde byly kvůli 
vzduchu nebo vodě, když byly zablokovány na obou koncích. Někteří experti se domnívají, že se jedná o "hvězdné komíny" 
směřující k Siriu a k souhvězdí Orion; velmi je totiž rozšířena myšlenka, že položení tří pyramid v Gíze napodobuje hvězdy v 
pásu Orionu.

Dalším možným vysvětlením je to, že to jsou "komíny pro duše" postavené, aby duše mohla uniknout do nebes, a to i když 
je chodba zablokována a archeologové si nemyslí, že v královnině komnatě by někdy byla hrobka. Jedna populární teorie 
říká, že místnost byla původně vytvořena pro Cheopse předtím, než bylo rozhodnuto postavit větší místnost pro faraona a 
opustit tuto nižší místnost.

Někteří odborníci se dokonce domnívají, že jižní chodba, delší z těchto dvou, vede ke třetí, dosud neobjevené komnatě. 
Končí asi 16 metrů před venkovní přední stranou, čímž ponechává dostatečný prostor pro místnost. Uzávěr je navíc vyroben 
z vápence z oblasti Túra, z kamene nalezeného pouze v centrálních komnatách.

Kate Spenceová z McDonaldova institutu pro archeologický výzkum na univerzitě v Cambridgi říká, že mise Pyramid Rovera 
může významným způsobem vrhnout nové světlo na tuto záhadu.

"Názory jsou velmi rozdělené na to, k čemu chodby jsou," říká. "Je to jediná pyramida, která má tento druh komínů, takže to 
nemáme s čím srovnávat. Velkou otázkou je, proč jsou zablokovány. Má vlastní očekávání jsou taková, že za zablokovaným 
místem nic není, pokud to tak však je, tak proč to tak pracně utěsňovali? Významné bude cokoli, co robot objeví, i když 
objeví, že zde nic není. Je to velmi fascinující. Bude zajímavé zjistit, zda tam nic není, nebo zda je tam komnata plná pokladů 
a soch."

Pyramid Rover bude stavět na dosažených úspěších Rudolfa Gantenbrinka, německého vědce, jehož robot Upuaut 2 
prozkoumal jižní komín a objevil zablokování na začátku devadesátých let. Nová sonda, založená na modelech používaných 
při hledání živých lidí v troskách Světového obchodního střediska po 11. září, je necelých 13 centimetrů vysoká a široká a 
asi 30,5 centimetrů dlouhá.

Radar robota má dosah více než 10 metrů skrz beton a mnohem větší přes poréznější vápenec pyramid. Má na sobě též 
ultrazvukový snímač, který může měřit tloušťku kamenů.



Další přístroje budou měřit, zda se bloky kamenů pohybují, nebo budou hledat další praskliny, kterými by mohla projít 
optická vlákna kamery. Senzor vodivosti bude aplikován na měděná držadla, aby se zjistilo, zda vytvářejí elektrický obvod, 
který by ukazoval, že jsou spojeny s druhou stranou.

Převzato: www.blisty.cz 
5. 9. 2002
CHARITATIVNÍ ORGANIZACE: "SUMMIT V JOHANNESBURGU SELHAL"

Ekologický summit v Johannesburgu skončil 4. září trpkými spory. Vlády a
světové korporace označily tuto největší konferenci, jaká se kdy konala,
za velký úspěch, kdežto charitativní organizace ho charakterizovaly jako
"nejhorší politické selhání, jaké svět viděl za mnoho desetiletí".
(Podrobnosti v angličtině jsou např. zde
(http://www.guardian.co.uk/worldsummit2002/story/0,12264,785750,00.html).)

Britská ministryně pro životní prostředí Margaret Beckettová označila tuto
desetidenní konferenci, které se účastnilo více než 100 vedoucích
světových představitelů, za "vítězství pro všechny."

Avšak známá humanitární organizace Oxfam konstatovala, že výsledek summitu
zdaleka nepostačuje a nezabývá se dostatečně energicky globálními problémy
a ničením životního prostředí. "Po devíti dnech vychloubání se se světu
dostalo malého pokroku v několika otázkách a ohledně kanalizace a pitné
vody pro chudé lidi. Ale celková dohoda je chabá. Je to triumf chtivosti
po penězích a sobectví, je to tragédie pro chudé lidi a životní
prostředí," konstatoval Andrew Hewett.

Charles Secret, ředitel organizace Přátelé Země, uvedl, že summit je
zdrcující obžalobou světových vedoucích představitelů. "Veřejně kázali o
nutnosti udržitelného rozvoje, ale nařídili svým vyjednavačům, aby
především usilovali o obchodní ujednání. Je to největší politické selhání
za dlouhá desetiletí."

Největším úspěchem nynějšího summitu je dohoda, v jejímž rámci se má
snížit počet lidí na světě, kteří nemají přístup k pitné vodě a k základní
hygienické infrastruktuře - je jich 1,2 miliardy. Snížení tohoto počtu
lidí na polovinu má vést k záchraně milionů dětí, které ročně umírají na
průjem a na malárii.

Summitu se také podařilo stanovit cíle pro snížení rychlosti likvidace
biologických druhů a ryb v mořích. Vlády to chválí jako úspěch, ekologické
organizace to kritizují jako slabá a nevynutitelná ustanovení.

Avšak Čína a Rusko v úterý v reakci na apel Tonyho Blaira uvedly, že budou
ratifikovat kjótské protokoly o podnebných změnách. To znamená, že se tyto
protokoly stanou zřejmě koncem roku zákonem. Dále to izoluje Spojené
státy, které nyní zůstávají spolu s Austrálií jedinými bohatými zeměmi,
které je odmítají podepsat.

Evropská unie usilovala o závaznou dohodu o obnovitelné energii, ale
koalice zemí vyvážejících ropu (OPEC) a amerických podnikatelských kruhů
jí v tom zabránila.

Zdá se, že mezinárodní společenství nepřislíbilo vůbec žádné nové peníze
na pomoc zadluženým zemím v třetím světě, což jejich vedoucí představitelé
považují za jeden ze dvou nejvýznamnějších problémů.

"Tento summit také nepřinesl vůbec nic podstatnějšího, co by poskytlo
naději polovině obyvatel této planety, která má k dispozici méně než 2
dolary denně," řekl Barry Coates z World Development Movement.

Čelné postavení při světovém rozvoji zaujaly z vůle OSN podnikatelské
kruhy. Ty jsou přesvědčeny, že budou při tom úspěšné.

http://www.blisty.cz/
http://www.guardian.co.uk/worldsummit2002/story/0,12264,785750,00.html


 

 A jak tento týden ? 

Diagram ukazuje situaci ve středu 11.9.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční oheň a žár zjemněny analytickou 
inteligencí Merkura. Slunce posiluje v tomto znamení soudnost, bystrost. Slunce v tomto znamení 
přeje povoláním spjatým se zdravotnictvím, chemií. Slunce bude poněkud mírnit vášeň a citová 
vzplanutí.
Konjunkce Slunce s Marsem nás nebude nijak silně ovlivňovat i tento "prvek síly" je v Panně 
zmírněn.
Podstatně problematičtějším aspektem je kvadratura Slunce - Pluto, která bude působit do středy. 
V lidech vyvolává bloky, vede k pesimismu, jakýkoliv problém narůstá do gigantických rozměrů. 
Velmi silně oslabuje pud sebezáchovy a podporuje sebezničující tendence. Velmi často způsobuje 
v přírodě skryté změny, či naopak dlouhodobě skryté procesy mohou vést k dramatům. 

●     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 Vah. V tomto znamení nám planeta zlepšuje úsudek, často vede k 
přehodnocování přejatých myšlenek, umožňuje se nám rozhodovat se mezi více cestami. Planeta 
bude přát nakladatelům, literárním kritikům. Merkur také přeje cestám za milenkami a milenci:-))
Do úterka bude ještě působit trigon Merkuru a Neptunu. Zvyšuje vnímavost a představivost, dává 
uměleckou představivost, nadaným jedincům až jasnovidné stavy a umožňuje zkoumat vzácné 
jevy.
Od pátku bude sextil Merkuru a Pluta pomáhat osvětlování intrik a záhad. Zvyšuje duševní 
plodnost. Přeje soudcům, kriminalistům, gynekologům a astrologům. Aspekt také zvyšuje 
kritičnost a smysl pro spravedlnost. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena. 
Často přichází konec letních lásek, city bývají zaměňovány za sex. Nicméně díky tomu zvyšuje 
pohlavní cítění. Může až magickým způsobem propojovat lásku a smrt.

●     Mars
stojí ve znamení Panny. V tomto znamení planeta přeje lékařství, obchodu se zdravotnickým 
materiálem, strategickým rozhodnutím a v lidech probouzí jemnou a živou inteligenci.

●     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.
Vrcholí 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.

●     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. Díky poškození lze očekávat že planeta bude v lidech vzbuzovat pocity 
chladu, odcizení a přeje 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.

Síla planet je tento týden vyrovnaná. Nejsilnější planetou bude Merkur. Síla ostatních planet je 
vyrovnaná. Dejte si pozor na vrcholící opozici Jupiter - Neptun, může silně zamíchat plány, pocity, 
situacemi.

Mějte se hezky...



Hade, 8.9.2002 
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