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Vítám vás v novém týdnu. Aktualizoval jsem stránku Sun 
Cruiserfotografií podivného objektu viz vlevo (myslím že 
je možné už mluvit o objektu a nikoliv jevu) a na stránce 
Sluneční aktivita najdete skutečně zajímavé záběry 
dalších anomálií na záběrech SOHO které předešly "Sun 
Cruiser" o jeden den. Nutně se vnucuje domněnka, že 
obě události spolu nějakým způsobem souvisí... Za ty tři 
tečky si doplňte co vaše fantazie vyprodukuje:-)).
Myslím si že pokud si člověk indicie na souvisejících 
stránkách začne postupně skládat dohromady, celek je 
čím dál zajímavější, nemyslíte?

Tak nějak jsem nevěděl čím zahájit týden a tak jsem si na 
vás připravil článek který mě připadá docela hodící se do 
současné roční doby a počasí. Tučňáci zkrátka mají 
mnohem větší rozum než lidi:-)))

Tučňáci jsou velcí spáči
Vzbudit tučňáka po obědě je těžká práce
Správný čas na pořádný spánek přichází pro tučňáky odpoledne. Jak objevili francouzští ekologové, spí 
tito velcí ptáci po obědě mnohem tvrději, než v ranních rušných hodinách.
Gérard Dewasmes se k spícím tučňákům královským (Aptenodytes patagonica) přiblížil a každou minutu 
je slabou větvičkou "šťouchal" do ramene, dokud se neprobudili.
"K ptákům se musím přibližovat velmi pomalu - trvá to zhruba 10 minut," říká Dewasmes, který pracuje 
na Pciardově univerzitě v Amiens. Strávil měsíce studováním tučňáků žijících na Crozet Archipelago, tisíc 
kilometrů severně od Antarktidy.
Probudit spícího ptáka z odpoledního spánku trvalo nejméně devět "šťouchnutí", zatímco pět ke vzbuzení 
ráno. A jak tvrdí Dewasmes, jde o první důkaz potvrzující rozdílnou hloubku spánku divokých ptáků v 
různé denní době.
Ráno, když většina ptáků míří do moře za potravou, bývá v kolonii tučňáků rušno. Ti, co zůstanou, tedy 
ptáci pečující o mláďata nebo vajíčka, poskakují a navzájem se postrkují.
Jejich spánkový rytmus je naprosto v souladu s jejich prostředím, samy jej neovlivňují, tvrdí Dewasmes. 
Domnívá se, že ptáci přizpůsobují svůj spánek svému sociálnímu prostředí. Podle Dewasmese tak 
vyrovnávají potřebu odpočinku a ostražitosti.
Tučňáci jsou odpoledne méně aktivní, je však otázkou, jestli se vyspávají z večeře nebo jen odpočívají.
Zdroj: National Geografic
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10.12. 
Dnes je římská slavnost světla světa.

13.12. 
Začíná runový měsíc Jara. Runa Jara je dokončení spojení mezi duchovními a světskými elementy. 

14.12.
Nostradamus - dnes je dnem památky francouzského mystika a věštce.

15.12.
Dnes je slavnost řecké bohyně Alcyone, první z čtrnácti klidných dnů, kdy vládne mír. 

PŘEVZATO:  Zvědavec http://www.zvedavec.org 

Lauren Weinstein (4.12.2002)
"A máme to," řekl senátor John McCain o novém mamutím zákonu o vnitřní bezpečnosti státu (Homeland Security Act) 
podepsaném minulý týden.
Senátora McCaina zlobí řada "třešniček", které byly do zákona vpašovány dolní sněmovnou na poslední chvíli. Týkají se 
například široké ochrany výrobců vakcín před odpovědností a celého pole dalších, extrémně cenných "dárečků".
Většina senátorů, včetně většiny demokratů, volila vyjádřením své podpory této velké legislativě politickou účelovost.
McCain a další kritikové mají ke znepokojení důvod. Zákon o vnitřní bezpečnosti, ač má některé pozitivní aspekty, je také 
plný překvapení pro ty americké občany, kterým nejsou lhostejné základní občanské svobody. Zvláště když se tento nový 
zákon zkombinuje se zákonem Patriot Act z minulého roku.
Od událostí z jedenáctého září byla celá řada zvláštních opatření, škodlivých našim fundamentálním svobodám a právům, 
zarámována do zákonů. Stalo se tak, aniž by se nám dostalo ujištění, že žijeme bezpečněji.
Policejní a bezpečnostní složky protlačily celou skupinu nových pravomocí ke sledování a odposlechům, včetně některých, 
které nemají s terorismem nic společného a které byly mnohokrát v minulosti odmítnuty jako neslučitelné se svobodnou 
společností.
Důležité ochranné prvky, týkající se monitorování a odposlechů, jež v minulosti byly zavedeny právě v důsledku prokázaných 
zneužití, byly smeteny, rozdrceny a pohřbeny. Ovšemže se nám dostalo ujištění, že tentokrát vláda svou moc nezneužije.
V řadě alarmujících opatření je i provize otevírající široké možnosti k monitorování internetové komunikace, aniž by bylo 
požadováno (alespoň dodatečně) o tom informovat kohokoliv. Kterýkoliv vládní úřad na kterékoliv úrovni dnes může na 
základě velmi slabých podezření iniciovat odposlech. Není nutno o tom sepisovat žádosti či zdůvodnění, nevyžaduje se 
souhlas soudu.
Svou polívčičku si při přijetí nového zákona ohřáli i mocní podnikatelé. Těm se podařilo prosadit si v této legislativě svou 
vlastní agendu.
Jeden z nejvíce do nebe volajících výsměchů v zákonu o vnitřní bezpečnosti je vytvoření nových velmi široce pojatých 
výjimek ze zákona o svobodě informací (Freedom of Information Act).
Podnikům se teď otevírají zcela nové možnosti, jak se vyvléknout ze zodpovědnosti za porušení bezpečnosti, za hazard se 
zdravím a životy zákazníků a za další zneužití. Jediné, co stačí udělat, je nahlásit úřadům, že určitá jejich aktivita, činnost, 
výrobní postup, chování (dokonce zcela běžné operace a výrobní postupy) apod. se vážou k vnitřní bezpečnosti státu. V 
jazyku zákona o vnitřní bezpečnosti se této skupině informací přiřadí značka CII (Critical Infrastructure Information - kritická 
informace infrastruktury).
Následně a okamžitě tato informace zmizí ze všech zápisů, postupů a zpráv, zapadne do černé díry tajemství, kde zůstane 
trvale skrytá před veřejností. Uvolní-li státní úředník takovou informaci, aniž by dostal od firmy povolení, může za to jít do 
vězení.
Toto je vlastně odstřelení vládních regulací týkajících se zločinů velkých korporací. V minulosti úřady často začaly jednat (a 
napravovat) až poté, co různá zneužití a podvody a zločiny velkých firem prosákly na veřejnost. Nyní je tajné vše, co se firmy 
rozhodnou za tajné prohlásit. Veřejná kontrola jejich činnosti je tím pádem zcela nemožná.
Je ironií, že současný zákon o svobodě informací už obsahuje klauzuli týkající se důvěrných informací. Nový zákon o vnitřní 
bezpečnosti jde mnohem mnohem dále. Vytváří něco jako kouzelnou hůlku, kterou stačí mávnout - a kritické informace 
týkající se nějakého problému zmizí ze stínítka veřejného radaru natrvalo.
Nebezpečí nových omezení dosahuje daleko za obvyklou strukturu definovanou elektrárnami, přehradami, výrobou, 
znečišťováním prostředí apod. Mohla by zasáhnout srdce počítačového průmyslu, stejně jako Internetu.
S odvoláním se na zákon o vnitřní bezpečnosti mohou nyní softwarové i hardwarové firmy skrýt před veřejnosti výskyt 
kritických chyb, a to nejen těch, týkajících se bezpečnosti. Mohou argumentovat obehranou písničku o tom, že zveřejnění 
takových chyb je prostě příliš velké riziko.
Tato úroveň utajení nebývá pro stát dlouhodobě výhrou. Jakmile zločinci a jim podobní najdou způsob, jak bezpečnostních 
děr využít pro svůj prospěch, odnese si to nakonec obyčejná veřejnost, která se o existujícím nebezpečí a možné prevenci 

http://eldar.cz/paranormal/nostra.html
http://www.zvedavec.org/


dozví až poslední v řadě.
Stejně tak i poskytovatelé internetových služeb a telekomunikací se nyní mohou vyhnout zodpovědnosti za bezpečnostní 
díry ve svých systémech. Stačí zamést existující problém pod koberec vnitřní bezpečnosti a při trošce štěstí se nikdo zvenčí 
nic nedozví.
Už v dřívějších (lepších) dobách bývalo těžké přinutit firmy a vládní agentury k uznání vlastních chyb, prokázat jim zneužití 
moci a dosáhnout nápravy. Nyní, díky novému zákonu o vnitřní bezpečnosti státu, máme všechny důvody bát se více 
opatření vlastní vlády před teroristy, než teroristů samotných.
Článek pod názvem Taking Liberties With Our Freedom vyšel 2.prosince na stránkách Wired.

© 2002, 2001 Vladimír Stwora

Channel vysadil u Roswellu tým archeologů Kabelová americká televizní stanice Sci-Fi Channel chce odkrýt tajemství, jež 
obestírá poušť v Novém Mexiku již přes 50 let. Přistálo, nebo nepřistálo zde UFO? Tají nám něco americká vláda? 
Proto vysadil v poušti tým archeologů, vybavený jen lopatami, aby údajné místo přistání prozkoumali a vydali poté obsáhlou 
studii. 
Bohužel, vzhledem k vládnímu utajení, týkajícího se celé této oblasti, bude i tato studie přísně tajná. Některá poodhalení však 
stanice představila v dokumentu The Roswell Crash: Startling New Evidence (Havárie v Roswellu: Nová překvapivá 
odhalení), který se vysílal 22. listopadu 2002. 
Expedici, v níž byli tři další archeologové a šest dalších dobrovolníků, vedl Bill Doleman z archeologického týmu Univerzity 
Nové Mexiko. Uskutečnila se posledních deset dní letošního září. 
„Našli jsme určité věci – věci, o nichž stále nevím, k čemu jsou – které mne dost překvapily,“ řekl Doleman a poté se odvolal 
na utajení. Podle zástupců Sci-Fi Channelu dokument obsahuje nikdy neviděná očitá svědectví, nová odhalení a „sud 
prachu“ či „kouřící zbraň“. Ta prý vnáší do věci mnohé nové otázky. 
Protože se české redakci rubriky Technologie bohužel dokument vidět nepodařilo, nemůžeme posoudit, o jakém přesném 
odhalení je řeč.
Připomeňme, že 3. července 1947 údajně v Roswellu ve státě Nové Mexiko havarovala mimozemská kosmická loď se sedmi 
mimozemšťany na palubě. Podle svědků byla vidět podivná těla, která posléze odvezli vojáci a již je nikdy nikdo neviděl. 
Proto se mnoho fanoušků a příznivců UFO přiklání k verzi o velkém vládním spiknutí. Jiní si myslí, že vláda zde testovala 
nové stroje či první genetické úpravy člověka.
Vláda oproti tomu tvrdí, že incident způsobil povětrnostní balon a smyšlenky o mimozemšťanech pocházejí od odpůrců 
vojenství. 
Podle Dolemana byly požadavky takové, že musejí použít jen čistě vědeckých metod při prohledávání místa údajné nehody, a 
to např. geofyzikální sondování či archeologické testy anomálií. 
[Tiscali/Reuters - 27. 11. 2002] 

 

 

 A jak tento týden ? 



Diagram ukazuje situaci ve středu 11.12.2002 . 

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

●     Slunce
stojí ve znamení Střelce. Slunce v tomto znamení v nás bude podporovat dynamiku a to ji v 
duševní oblasti. Bude přát všem kdo se pohybují ve společnost, zabývají se výukou nebo sportem. 
Pozice Slunce přeje i chápání filosofických a náboženských směrů a myšlenek.
Trigon Slunce s Jupiterem by nám měl pomoci k úspěchům v činnostech kterým se dlouhodobě 
věnujeme. 
Slunce v konjukci s Plutem zesiluje vliv pudů na chování lidí. Lidé jsou dosti silně ovládáni 
sexualitou, temnem a tajemnem. Nad city převažuje spíše neúprosná osudovost karmických svazků 
a vzájemné přitažlivosti. Lidé často směřují k destrukci a následné obnově svých životů, osudů.
Bohužel ve středu se přidá opozice Slunce se Saturnem. Jeho působení na naši psychiku vzhledem 
k předchozímu aspektu může být dost silné. Dává rozpor mezi vůlí, touhou a realizací. Touhy jsou 
často velmi protichůdné a aspekt zároveň ochromuje vůli. Lidé nejsou schopni otevřeně 
komunikovat. U kardiaků hrozí zhosršení potíží. Aspekt vyvolává velmi často situační zvraty. 

●     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 Kozoroha. V tomto znamení je duch a inteligence podtržena i ctižádostí. Planeta 
přeje výzkumu, vzdělávání a analýze faktů. Nicméně Merkur v Kozorohu zatěžuje naši psychiku 
častými pesimistickými náladami.
Od čtvrtka pak bude sextil Merkuru s Marsem dodávat naší psychice energii a sextil Merkuru s 
Venuší pak bude přát milostné korespondenci, literární tvorbě. Aspekt s Venuší přeje i nežným a 
vynalézavým milostným hrám. 

●     Venuše
stojí ve znamení Štíra. V tomto znamení korupce a rozkladu je planeta vždy špatně postavena.  
Díky tomu vnáší do vztahů spory, pomluvy, žárlivost. Dejte si pozor na nebezpečí nákaz krku, 
hrtanu, ledvin.
Konjunkce Venuše s Marsem sice zvyšuje sexuální cítění, avšak díky poškození Venuše je to na 
úkor citů a rozumu ve vztazích.
Kvadratura Venuše s Neptunem přeje nevěře, vyvolává milostná zklamání, lidé utíkají před 
realitou v lásce do rozporuplných snů a představ. 

●     Mars
stojí ve znamení Štíra. Mars ve Štíru symbolizuje energii která se skrývá v podzemí a je 
prostoupená ohněm podsvětí. Přeje tajným a vytrvalým činnostem. Síla umožňuje změny, 
oponování, protiútok. Postavení je i symbolikou mýtu Lucifera - vzpoury proti světlu. Planeta v 
tomto znamení přeje S-M párům... Za zmínku stojí i fakt, že postavení planety zvyšuje i  
seismickou a vulkanickou energii.
Od středy bude působit kvadratura Marsu s Neptunem. Aspekt vyvolává hyperemotivitu, lidé často 
utíkají před realitou do nadpřirozena, či do iluzí. 

●     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.
Trigon Jupiter - Pluto 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. Uvidíme co aspekt 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. Díky retrográdnosti planety je ale možné že nebude včas rozpoznán...
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.

Nejsilnější planetou bude tento týden Mars. Síla ostatních planet bude vyrovnaná. Na místě je upozornění, 



že tento týden nám budou planety přát podstaně méně než týdny minulé. Týden nebude dobrý především 
pro naši citovou sféru. Nepočítejte s přílišným pochopením okolí. Od silného Marsu můžeme očekávat 
ústrky i ze strany přírody. 

Mějte se hezky...

Hade, 8.12.2002 

 

 

mailto:hade@wo.cz

	Lokální disk
	Situace


