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Je Johnny
násilník?

Vztah hollywoodské hvězdy první velikosti Johnnyho Deppa a jeho manželky,
a také herečky, Amber Heard příliš dlouho
nevydržel. Na vině byla podle všeho Johnnyho přehnaná žárlivost, neboť prý nesouhlasil
s erotickými scénami své ženy ve filmu s názvem London Fields. Podle režiséra byl třiapadesátiletý herec skoro až agresivní a chtěl,
aby jeho manželka spolupráci ukončila.
Amber si nechtěla nechat mluvit do práce, navíc jako profesionálka s odhalenými
scénami neměla problém. Nakonec kvůli
Deppově žárlivosti erotické scény natočila
dublérka. Později Amber Johnnyho obvinila
dokonce z domácího násilí. Pro mnohé fanoušky představitele střihorukého Edwarda
či piráta Jacka Sparowa byly tyto informace
velkým překvapením, neboť se i podle bývalé manželky Vanessy Paradise vždy k ženám
choval galantně a sklony k násilí neměl.
Jednou z možností je, že si Amber Heard vše
vymyslela. Každopádně vztah letos skončil
rozvodem a velkou bitvou o peníze. Nejsou
právě ony tím pravým důvodem k rozchodu
slavného páru? 
(luv)
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Rok 2020: Nastane konec světa?

Podle některých věštců prý brzy
nastane konec světa. Proč ne, když
podle předpovědi Nostradama
nenastal ve druhé polovině 90. let
minulého století ani na přelomu
tisíciletí, podle Mayů dokonce ani
v prosinci 2012. Musí se najít nějaké nové datum. Máme se bát roku
2020?

Zjednodušené
výklady

Apokalyptické vize věštců vždy
kopírovaly obavy z nástupu nového
století či „nové doby“. Konec světa byl
očekáván v roce 999, 1099, 1666, ale
také na počátku 20. století. Naposledy nás rozrušila kampaň kolem Nostradamových předpovědí. Byly ale
mylně pochopeny, proto se logicky
nenaplnily. Značně zjednodušené výklady totiž v naprosté většině neměly
žádnou výpovědní hodnotu. Daleko
zajímavější jsou teorie o „biblickém
kódu“, o zašifrovaných předpovědích

6

v Tóře, o prvních pěti posvátných knihách Starého zákona. Podle židovské
tradice byly spisy diktovány přímo
Hospodinem (Bohem) Mojžíšovi. A to
docela zvláštně, písmeno po písmeni.

Éra Ryb

Přesuňme se do 21. století. Téměř
2 000 let nás provázela tzv. Éra Ryb.
Ryba je znakem křesťanů, znakem
Krista. I jeho účedníci (apoštolové)
jsou v bibli líčeni jako „rybáři“ lidí.
„Éra Ryb“ nahradila „éru Berana“
a „éru Býka“. Všech dvanáct znamení se vystřídá během jediného roku, ale jen jedno z nich má během
určitého věku jistou dlouhodobou
převahu. Tento úsek (éra) trvá přibližně 2 150 let. Proto by následný
věk Vodnáře měl začít někdy kolem roku 2377. Podle znalců se již
od osmdesátých let minulého století nacházíme v jakési očišťovací fázi:
pokrok a věda jdou rychle kupředu,
vyznáváme nové netradiční hodnoty, ale současně pohrdáme starými

recepty, moudry, nerespektujeme
rady a zkušenosti předků.

Nebezpečné
„poruchy“ planet

Předčasný konec civilizace „éry Ryb“
by přitom mohl nastat velmi rychle.
Stačí, aby došlo k zastavení „evolučních hodin“ u živočichů, vypukla III.
světová válka nebo Zemi zasáhl obří
asteroid či ničivé paprsky z vesmíru.
Paprsky by mělo na svědomí více faktorů, hlavním je několik obřích výbuchů v galaxii. A co dál? Například můžeme klidně zmizet v „černé díře“, která
do sebe vsaje veškerou okolní hmotu,
klidně i celou naši planetu. Velmi nebezpečné jsou „poruchy“ planety, klimatické změny, zemětřesení, výbuchy
sopek či pandemie. Ve hře je i budoucí nadvláda robotů nad pozemšťany.
Propadat bludným předpovědím bychom ale rozhodně neměli. Ale opatrnost je důležitá, jinak si skutečně lidstvo kope hrob…
(nov)

Beran 21. března – 20. dubna
odjinud. Jak známo, vesmír nehledá nejsnazší cesty, ale
často ty nejkratší.
Láska a partnerství: Pamatujte, že každý problém
má nějaké řešení. Nevěšte tedy hlavu, pokud se události
zrovna nebudou odehrávat tak, jak byste chtěli. Jděte
do dialogu, mluvte s partnerem, řekněte si na rovinu, co
od sebe navzájem očekáváte. Možná neuslyšíte to, co si
představujete, ale budete vědět, na čem jste.
Zaměstnání a studium: Měli byste více důvěřovat
jiným, neuzavírejte se. Také nemusíte zvládnout vše sami. Pracujte v týmu, nechte si poradit, určitě i vaše rady
a zkušenosti budou pro změnu k užitku ostatním. Může
toho být na vás moc, ale časem si leccos „sedne“. Jen tak
se můžete posunout dál. Dejte tedy druhým šanci, oni ji
zase dají vám. Úspěch je tak dopředu zaručen.

Co vás čeká: Čekají vás změny, které budou
nevratné. Otázkou ovšem je, jak na ně budete připraveni
a následně se s nimi tzv. popasujete. Přijměte je, jsou
nutné, nebojte se toho, co přijde. Dejte osudu a životu
šanci, aby vás posunul tam, kde máte být. Nejlepší
by bylo, kdybyste jednali sami dříve než přijde zásah
beran
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Peníze: Prosperita obnáší vytrvalost a také důkladné rozmýšlení všech rozhodujících kroků. Máte-li svůj
vlastní cíl, jděte si za ním trpělivě krok za krokem. Pokud
zatím žádný nemáte, je na čase si jej stanovit. Hvězdy
přejí všem, kdo se rozhodli pracovat hlavně pro radost.
Nespokojenost nikam nevede, alespoň ne dlouhodobě.
Je třeba si určit priority a pokud by měla být práce stresující, dojde dříve nebo později ke ztrátě motivace. A pak
by mohlo dojít i na nějaké ty chyby.
Zdraví: Užívejte léta podle svých představ, dopřejte tělu i mysli spoustu radosti, zážitků a odpočinku. Je
to nejrychlejší cesta ke zdravému a spokojenému tělu.
Nezapomínejte při všech aktivitách na správný pitný
režim.
Šťastný den: 15. červenec.
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Finance

Úspěšný den

Citová stabilita Fyzická kondice

Velmi úspěšný den

Velmi úspěšný den

Neutrální den
Kritický den
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Kritický den
Velmi úspěšný den
Úspěšný den
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Změny jsou
kořením života

Sobota 8. července: Rozhostí se kolem vás
klid, užijte si ho. Využijte pohody k procházkám, k cestování, buďte co nejvíce s těmi,
které máte rádi.

Neděle 16. července: Důležitá informace
může ovlivnit váš další život. Pokud bude
záporného charakteru, nepanikařte, později
se ukáže v jiném světle.

Pondělí 24. července: Pozor na to, abyste
se nepřipravili zbytečně o zajímavou příležitost.  Udělejte radost partnerovi, vezměte
ho třeba na dobrou večeři.

Sobota 1. července:  Vaše city mohou
být nyní neopětované, ale není to proto, že
se příliš snažíte? Nechte druhého více dýchat,
dejte mu prostor k vyjádření.

Neděle 9. července: Možná vás čeká rozhodnutí, které nebude snadné. Zeptejte se
tedy sebe, co chcete a co je pro vás nejlepší.
 Udělejte partnerovi radost.

Pondělí 17. července: Ohroženo může být
vaše zdraví, neměli byste se přepínat. Vaše
tělo vám dává signál, co mu schází.  Partner vás překvapí.

Úterý 25. července: Měli byste si uvědomit
své možnosti a uskutečnit plány, které máte.
Nebojte se říci ne a myslete chvíli hlavně
na sebe.

Neděle 2. července: Více si věřte, myslete
na budoucnost. Možná vás čeká i nějaký ten
neúspěch, ale právě ten vás posune kupředu.
Nebojte se výzev, mají vás zocelit.

Pondělí 10. července: Ponořte se do svého
nitra, jsou tam odpovědi na vše, co potřebujete vědět. Srdce vás nyní povede tím nejlepším směrem.

Úterý 18. července: Pokud jste se v minulosti stali terčem nespravedlnosti, nyní se
dočkáte zadostiučinění. Pravda vyjde konečně najevo.

Středa 26. července: Dnes se vám bude
dařit při vyřizování úředních záležitostí. Pokud tedy máte nějaké vyřizování a zařizování, půjde vše velmi snadno.

Pondělí 3. července: Očekávejte nestabilní
den, ale nenechte se vyvézt z míry některými
událostmi kolem. Dívejte se na vše s větším
nadhledem, do ničeho nezasahujte.

Úterý 11. července:  Řešíte-li nějaký
problém ve vztahu, nebojte se mu postavit.
Je čas si věci vyříkat a vědět, na čem jste. Máte možnost výrazně pokročit.

Středa 19. července: Pozor na to, jak
hodnotíte lidi kolem sebe. Nesoudíte příliš
rychle? Měli byste se nejprve zamyslet nad
svým životem, zamést si před svým prahem.

Čtvrtek 27. července: Více odpočívejte,
naberte síly. Jděte do přírody, věnujte se
koníčkům, relaxujte.  V partnerství máte
možnost velmi pokročit.

Úterý 4. července: Připravte se na menší
překážky, mohou se objevit tam, kde je čekat
nebudete. Prostě je překonejte a jděte dál.
Vše má nějaké řešení.

Středa 12. července: Osloví vás duchovní stránka života, klidně do ní nahlédněte.
Pokud vám nedá nic zásadního, alespoň se
dobře uvolníte.

Čtvrtek 20. července: Nebojte se tolik
Pátek 28. července: Nepouštějte si k tělu
o peníze, šetřit byste určitě měli, ale zároveň
úplně každého, buďte opatrní v tom, komu
si výdobytků i trochu užívat. Peníze musí
se svěřujete. Spoléhejte nyní více na sebe.
proudit, jsou také energií.

Středa 5. července: Nejdete příliš rychle
kupředu? Měli byste se občas zastavit a nadechnout. Nic vám neuteče.  V lásce se
můžete těšit na milé překvapení.

Čtvrtek 13. července: Můžete se cítit jako
na houpačce, budete hledat správný směr.
Když ale nevíte kudy kam, prostě se zastavte
a počkejte si na příhodnější chvíli.

Pátek 21. července: Je skvělý den na plánování dovolené nebo rovnou na vycestování. A nemusí to být zrovna k moři. Užijete si
každý výlet, který podniknete.

Sobota 29. července: Věnovat se druhým
je jistě v pořádku, otázkou je, zda se neobětujete příliš. Myslete také na sebe a nebojte
se některé žádosti odmítnout.

Čtvrtek 6. července: Hledejte rovnováhu,
budete ji potřebovat. Nedělejte unáhlená
rozhodnutí, mohli byste se dopracovat k nepříjemné chybě.

Pátek 14. července: Kolem vás se vše pomalu uklidňuje, využijte toho hlavně k odpočinku. Nechte situace plynout a pozorujte
okolí.  Vyznejte se z citů.

Sobota 22. července: Dnes máte možnost
splnit si nějaký sen, dostane se vám zajímavé příležitosti.  Připravte se na velmi
příjemné chvíle.

Neděle 30. července: Postupujte zvolna,
nedělejte ukvapené závěry. Pozor na slova
a činy, nyní by se mohlo vše obrátit proti
vám.

Pátek 7. července: Máte dostatek energie,
můžete se tedy pustit do práce. Dnes snadno
odstraníte spoustu restů z minulosti.  Nehádejte se partnerem.

Sobota 15. července: Na co dnes sáhnete,
to se podaří. Hvězdy jsou vám vyloženě nakloněny, využijte toho. Měli byste den strávit
se svými nejbližšími.

Neděle 23. července: Na blízku je osoba,
která vám moc nepřeje, mohou se k vám dokonce donést i nějaké pomluvy. Povzneste se
nad ně, jsou důsledkem závisti.

Pondělí 31. července: Opatrně s emocemi.
Pokud je nebudete mít pod kontrolou,
můžete nadělat více škody než užitku. 
Respektujte více svého partnera.
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svět kolem nás
Kdy nastane efekt padajících hvězd?
Stále více mudrců a proroků se snaží
připravit na drsnou realitu vzdálené budoucnosti, na příchod celosvětové katastrofy, která změní lidstvo, obecně i tvář
naší planety. Onen konec světa může mít

nepovstane.“ Podobně nás varuje i novozákonní Zjevení svatého Jana. Tam se
píše: „A hle, anděl rozlomil šestou pečeť,
nastalo zemětřesení, Slunce zčernalo jako smuteční šat. Měsíc úplně zkrvavěl

ně 40stupňovému posunutí její točny)
může dojít následkem tzv. přesunu zemského magnetismu. Laicky řečeno, jižní
polokoule dostane nově své místo pod
severním hvězdným pólem a naopak.

podoby věštby starozákonního proroka
Izajáše: „Zemi pozře prokletí, obyvatelé
zajdou v žáru a zůstane lidí maličko. Otevřou se nebeské propasti shora a budou
se třást základy zemské, Země se rozlomí,
rozkymácí, rozpadne, rozvrávorá, bude
jako opilec. Bude se zmítat jako budka,
dolehne na ni její nevěra i padne a už

a nebeské hvězdy začaly padat na zem,
jako když fík zmítaný větrem shazuje své
pozdní plody, jako když se zavře kniha.“
Obě prognózy odpovídají jedinému typu
katastrofického scénáře, přesunu zemských pólů. Právě „efekt padajících hvězd“
a „zavřené knihy“ přesně sedí. K „převrácení“ zeměkoule o 180 stupňů (a přibliž-

Odborníci se domnívají, že k podobným
katastrofám docházelo v minulosti pravidelně, o čemž svědčí nejen staré mýty
a legendy, ale i zajímavé archeologické
nálezy. O katastrofických změnách se
zmiňují i řečtí filozofové a učenci, Sumerové, Židé i křesťané, buddhisté a řada
dalších národů.
(nov)

Objevování nových planet stále pokračuje

46

Jak se zdá být vesmír nekonečný, tak
také bude zřejmě nekonečné objevování dalších hvězd a planet. Jen od začátku 21. století se už podařilo vypátrat několik desítek dalších vesmírných
těles. Hledání a objevy spočívají v tom,
že vědci jsou dnes už schopni zachytit
i poměrně slabé chvění hvězdy, které
vzniká působením gravitace planet, jež
kolem ní obíhají. Z nejnovějších objevů
se jedná zejména o planetky, které mají obdobnou velikost jako Jupiter nebo
jsou ještě i mnohem větší. O jak velká
vesmírná tělesa se asi musí jednat, když
hmotnost Jupiteru činí přibližně 318
hmotností naší Země. U těchto planet se
pak předpokládá, že se skládají zejména
z helia a vodíku, obdobně jako je tomu
u Jupiteru.

Zda by mezi nově objevenými tělesy mohla být nějaká planetka o velikosti
naší Země, vyvrací podle vědců do značné míry jejich orbitální vzdálenost. Z tohoto důvodu je také nejen velikost, ale
i nějaká bližší podobnost naší planetě
z velké části vyloučena. Avšak to vše
jsou zase jen pouhé výpočty a úvahy,
které vycházejí z našich zajetých kolejí
a zákonitostí.
Ostatně ani naše téměř kruhová
oběžná dráha o průměru 150 milionů
kilometrů nemusí být východiskem pro
ostatní planety vzdáleného vesmíru.
V poslední době nově objevené planety
totiž na rozdíl od té naší obíhají kolem
svých hvězd po oválných oběžných drahách. Vzdálenost mezi hvězdou a obíhající planetou tak značně kolísá od 58

až do 344 milionů kilometrů. Může se
proto jevit, že úhledně srovnané oběžné dráhy naší sluneční soustavy, málo
odlišné od kružnice, nejsou žádnou šablonou pro ostatní planetární systémy
ve vesmíru. 
(vel)

