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xxxKdysi dávno, když existovaly různé školy pro lidskou elitu, tedy školy
vyšších nauk o běhu světa a Kosmu, probíhal vždy přísný výběr adeptů z
celé populace (většinou už v dětském věku), kteří i poté, co byli zařazeni do
výuky, podstupovali v průběhu let ještě mnoho dalších testů, které měly určit,
do jakého stupně zasvěcení a v jakém oboru může být adept uveden. Tak
vznikala skutečná lidská elita společnosti, se zodpovědným přístupem k práci
i poznání, k moudrosti předků ohledně života na Zemi a s tím spojenými
znalostmi, hlavně však jejich dopadu na celou společnost a přírodu při řízení
společnosti, ať už na politických nebo kulturních postech. Tedy ne, jako
později etablované středověké univerzity a jejich „akademie“ s hromadným
náborem neuvědomělé masy, chrlícími ze svých bran prefabrikované učené
osly (podle jejich bystřejších současníků misomuzy) a akademické
darmožrouty, zatímco kvalitní vzdělané a kompetentní osoby vybíjela
inkvizice, respektive jejich výkonná složka – „z boží vůle šlechta“, coby
společensky nebezpečné heretiky, čarodějnice a čaroděje.
xxxTento systém zde straší doposud, se všemi zdrcujícími následky takového
průniku nekompetentních „vzdělanců“ do zodpovědných postů ve společnosti.
Známe to například z chování tzv. skeptiků. Čím větší školastik (doslovný
citátor někdy už řácky uleželých a zasmrádlých „autorit“), tím větší pohrdání
skutečnými vzdělanci s otevřenou myslí. Pokud už jste někdy něco takového
potkali, tak víte, jak je to frustrující pocit. Srážka s blbcem je vždy tristní
zážitek. Steve Jobs, klíčová osobnost firmy Apple, nazýval tento jev průniku
podobných osob do jeho firmy "invaze mamlasů", a kladl důraz na účinnou
obranu před nimi.
xxxSvého času jsem viděl někde na síti diplomovou práci nějaké paní
magistry z kterési univerzity (myslím, že Olomouc). Byla to psychologická
srovnávací studie, konfrontace klientky s astrologem a psychologem. Za nás
tam byl nějaký renomovaný astrolog; myslím, že pan Turnovský. Celkem
zajímavá studie o očekávání a reálné zkušenosti s jeho astrologickým
rozborem. Říkal jsem si, že dokonce i u nás, v zaostalém českém chlívečku,
kde se vše hodnotné a kvalitní ujme vždy až jako mezi posledními (na rozdíl
od kdejaké naleštěné voloviny), se už hnuly ledy, a astrologie i u nás míří na
univerzity. Měl jsem z toho celkem dobrý pocit.
xxxPak jsem si to ale nechal projít hlavou. Vzpomněl jsem si na to, jak se
kdejaký akademický nedouk navážel do astrologie, aniž by o ní cokoliv
kloudného věděl, a jak jsou vlastně tito vysokoškoláci vychováváni, aby se

stavěli ke starým naukám, ať už je to například spirituální léčba, práce s
energií na úrovni člověka či krajiny (menhiry atd.), a samozřejmě i astrologie.
Jaký postoj mají ke starobylým systémům práce s člověkem, a vůbec ke
všemu historickému. Jak na jedné straně pohrdají moudrostí našich předků s
tím, že směrem zpět v čase je podle jejich chabého úsudku všechno jen
zaostalejší, pověrčivější a primitivnější (v porovnání s jejich genialitou :-), a
zároveň jsou schopni ve svém „sociálním inženýrinku“ citovat středověké a
jiné archaické autority (Descartes, marx-leninismus) s pochybným kreditem, a
nulovým vhledem do lidské duše. Jak kdejaký zapšklý katolický akademik
mluví o nových pokrokových směrech jako o bludech (stejné výrazivo jako
inkvizice ve středověku), a rozdává bludné balvany, mající zřejmě i navodit
vzhled mozku bez závitů.
xxxMimochodem, říká se nomen-omen. Jaké jméno, takový osud. Ve
spojitosti s označením spolku Sysifos mi to přišlo obzvlášť směšné. Dovolte
mi vysvětlit proč. Tento tmářský spolek placený z Vatikánu se domnívá, že
symbolika jejich spolku je symbolem zbytečné práce s pablby, které nikdo
nakonec nikdy nebude schopen dostat na cestu té jejich „moudrosti“. Že je to
tedy sysifovská-marná práce, protože lidská hloupost je věčná. Pěkně
arogantní že?
xxxInu, možná to platí o nich; ostatně, podle sebe, soudím tebe. Ale čistému
je vše čisté, a hlupáku jsou všichni hlupáci. Zvláště pokud dělají něco, čemu
já nerozumím. Já bych ale této sysifovské symbolice přiřadil jiný, mnohem
autentičtější význam. Snad se v ní dle zmíněných přísloví někdo pozná:
xxxSysifos s jeho osudem je symbol materialistického přízemního
člověka, byť někdy nábožensky orientovaného, který chce na vrchol hory,
která symbolizuje poznání, dovalit ten svůj těžký a neohrabaný balvan, tedy
omezenecké a tmářské věrouky středověkého typu, byť v moderním hávu.
Jak to jeho úsilí dopadne, už víme. Za bědování a sakrování hloupého Sysifa
se kámen řítí dolů z hory, a přináší zkázu všemu, co mu stojí v cestě. Jako
ostatně všechny civilizace podobného typu (minulé i přítomné), které při svém
krachu vždy způsobily mnohá, někdy i celosvětová kataklyzmata. Aby se pak
za nebohým Sysifem z oblak vynořila hlava olympského boha, a udělala za
ním dlouhý nos…
xxxNo, snad jednoho dne Sysifos konečně prozře, a místo valení balvanu
své hlouposti si na tu horu vyjde sám, na procházku. Aby pak na hoře pravdy
postavil namísto toho balvanu sebe. Neboť, jak říkají skutečné starobylé
autority, Vesmír má podobu stojícího člověka.
xxxTak… tato malá odbočka byla jen připomínkou toho, že vnucovat světu
jedinou možnou pravdu se nevyplácí, zvláště pokud je to provedeno
arogantními a namyšlenými nedouky. Skončí to vždycky stejně.

xxxNyní mi však dovolte, abych se s vámi podělil o jednu děsivou noční
můru, která mě tíží už od té doby, co jsem se seznámil se skutečností, že se
astrologie opět etabluje na univerzitách (a nejen u nás). Snad někdo
rozežene moje úděsné vize budoucnosti s obludnými monstry a pekelnými
příšerami.
xxxJak jsem již předeslal, současný způsob vzdělání nijak netřídí
charakterové rysy studentů. Vinou toho se dnes na postech vědců,
pedagogů, lékařů a inženýrů prezentýrují osoby, které bych raději viděl někde
u lopaty. Pokud jsou to lidé, kteří pracují s dětmi a mládeží či s pacienty v
nemocnicích, tím spíše. Mám na mysli psychopaty, kšeftaře se smrtí,
zpitomělé náboženské a politicky uvědomělé fanatiky, nedouky, bezohledné
kariéristy apod. A nyní ta černá vize:
 Astrologie se stává univerzitním oborem. Jakási shůry sestoupivší
Astrologická komora po mnoha vnitřních bojích různých frakcí intelektuálů
určí, co je jediná správná astrologie na věčné časy, do vedení se samodosadí
příslušné celebrity, a začne nábor. Kdejaký hloupý ignorant, kariérista a
manipulátor se bude hrnout do studia, aby se stal atraktivním, a mohl se
ohánět tituly do té doby nevídanými. Pokud zapracuje i korupce, jako
například u plzeňské právnické fakulty (dej jí pámbu věčnou slávu), máme
tady záhy první várku rychlo-akademiků, jejichž kvality a kompetentnost pro
práci s lidmi bude stejně pochybná, jako u některých současných pseudohumanitních oborů. Budou jen umět ohromovat cizími slovíčky, například
alkokoden a firdária, vést akademické spory o tom, jaký orbis patří k Merkuru
v paprscích slunce, citovat při tom starověké autority, mnohdy latinsky, a
pohrdavě se vyjadřovat o jiném systém domů, než je ten jejich. A taky
samozřejmě hrát si na pány osudu a mentory neuvědomělé masy,
samozřejmě z roviny adhezivní entelechie kulatého hranatelna. Jak jinak.
Pokud by se navíc vydrápali až na křesla rektorů, a nasadili si ty směšné
čtverhranné kokrhely a komické černé úbory, má se astrologická veřejnost na
co těšit. Zvláště pokud někdo přijde s něčím novým a ne zrovna „tradičním“.
Pokud totiž není takový koncept předtím oficiálně zveřejněn v jejich jediném
„dvorním“ autorizovaném periodiku (dříve encyklice), nemá povolení být
„astrologickou veřejností“ přijat. Tedy oněmi opakovači výroků autorit. Ale o
tom, co se tam smí a nesmí zveřejnit, rozhodnou právě jen tito koryfejové!
Takže – začarovaný kruh. Nebo ochranné bednění?
xxxMožná nyní namítnete, že úroveň vzdělání na našich univerzitách,
potažmo na všech ostatních v západní „civilizaci“ je přece špičková! V tomto
případě není tento článek určen vám, ale někomu úplně jinému.
xxxPro ty ostatní, kteří se dívají kolem sebe s otevřenýma očima, je ale
jasné, že současné vzdělávací systémy a jejich produkti nás přivedli na
pokraj civilizační katastrofy. Naše inteligence selhává na všech postech,

protože místo moudrosti je pouze vzdělaná v nějakém úzkém oboru, jehož
obsah je často silně mimo mísu (např. egyptológie. Směšný to obor...).
Sociologie, ekonomika a jiné podobné obory i s jejich experimentátory se
(nás) dostaly na okraj propasti. Pokud se stejným směrem začne ubírat i
astrologie a příbuzné obory, čeká nás stejný osud. Tedy fosilizace oboru, a
invaze mamlasů. Se všemi následnými efekty.
xxxUff, ještě, že to zatím neplatí o našich popředních astrologických
celebritách…:@)
XxxKdo nyní potěší staříka, a odežene od něj tyto černé můry?
xxxJe určitě možné, a v rámci základní vzdělanosti i nutné, určit nezbytné a
pro všechny povinné penzum univerzálních informací, které budou potřebné
pro všechny větve tohoto oboru. S tím, že toto vzdělání zůstane na úrovni
soukromých škol bez titulů, a dotyčný student bude pak doplňovat tento
základ v oblastech, které ho zajímají. Než oficiální vědy uznají astrologii jako
legitimní starobylou a plně kompetentní nauku (pokud o to tedy od nich
budeme vůbec stát)*, je taková forma podle mne optimální, s tím, že starší
ročníky astrologů, které neprošly těmito školami prostě budou void of course.
Vyjímky dané dostatečně dlouhou praxí (skutečnou, nikoliv vymyšlenou), byť
bez oficiálního vzdělání. Pokud tedy nemají vůbec žádný kurs či něco
podobného od nynějších školitelů na našem území.
xxxKaždopádně, se vstupem na univerzitní půdu bych byl velmi opatrný. Ale
nikoliv kvůli nám. Současný systém výběru adeptů a jejich vzdělávání a
hlavně jejich výchova je přesně řečeno velmi defektní. A to nejen na vysokých
školách. Problém se zacházením s alternativními informacemi začíná už na
základních školách. A dokud tyto systémy neprojdou zásadní katarzí (s
předchozím krachem), řekl bych, že astrologie na akademické úrovni je velmi
předčasná a nežádoucí.
Chiron
* Jako bonus pro zájemce zde nabízím channellingový vstup na téma
astrologie, z českých stránek kryon.webnode.cz
Kvantové pozadí astrologie
Nedávno vaše věda objevila něco, co bylo patrně přehlídnuto a co je v jádru jedním
ze zásadních objevů - co vás spojuje s magnetickou mřížkou. Tímto objevem je, že
jsou spolu telomery ve skutečnosti spojeny, že se telomery ve skutečnosti
nezkracují. Smyčka, kterou DNA představuje, se zužuje. DNA není vláknem, ale
smyčkou. Trvalo to nějakou dobu, než jste zjistili tuto pravdu, protože je to velmi
malý spoj. A najednou už DNA není vláknem, ale smyčkou. A tady to začíná být

zajímavé. Neboť v rámci této smyčky teď existuje vlastnost proudící elektřiny.
Pochopte, člověk je bioelektrickým aparátem, váš mozek a synapse a vaše svalové
reakce všechny fungují přes neurony, které pro pohyb vašeho těla vystřelují
impulsy, miliony a miliony impulsů. A tak jsou najednou elektrické pochody v těle
spojeny s DNA, neboť proud protéká smyčkou DNA. Je nepatrný, i vašimi
nejjemnějšími instrumenty skoro neměřitelný.
První, co vám doporučujeme, je následující: vědci, hledejte protékající proud!
Protože zjistíte, že tam je. Nejen to, zjistíte, že proud protéká určitým způsobem
prostřednictvím vaší chemie, ve které by protékat neměl! DNA by vlastně vůbec
neměla vést proud, ale ona ho vede… skoro jako supravodič (vodič, který při
poklesu teploty pod určitý bod vede el. proud bez odporu a tedy i beze ztrát – pozn.
překl.). Takže nyní máte elektrický proud, který protéká smyčkou. V základech
elektřiny se učíte, že každý proud procházející smyčkou vytváří magnetické pole.
DNA má proto vlastní magnetické pole… každá dvojitá šroubovice. Ó, je malé. Ale
když zohledníte miliónové množství těchto částí v lidském těle a to, že všechny
mají magnetické pole, pak je celý člověk magnetický. A nyní tu sedíte a stojíte s
vědeckými důkazy toho, že má lidská DNA skutečně magnetické pole.
A na základě fyziky magnetismu by vám to mělo říct ještě něco. Když jedno
magnetické pole překryje druhé, stane se něco, co se nazývá indukcí. Indukce má
jednu magickou vlastnost - když se setkají dvě magnetická pole a omotají se kolem
sebe, uskuteční se komunikace a přenos energie. A to magnetické pole, se
kterým jste indukcí spojeni, je magnetické pole Země. Ve vaší elektrotechnice
využíváte indukci denně skoro v každém elektrickém přístroji, který máte. To, co
byste měli vědět je, že je indukce motorem pro změny DNA, a že přijímá jak
přiměřené, tak nepřiměřené magnetické instrukce k jednání z okolního prostředí.
Proto jsme opakovaně varovali před tím, abyste se dlouhodobě vystavovali
magnetickým polím. Avšak měli byste znát i další poznání – najednou máte
možnost získávat informace přes magnetickou mřížku Země, poněvadž jste si nyní
vědomi, že máte vlastní magnetický generátor, vaši DNA.
Astrologie
Pojďme hovořit o astrologii. To se zdá být esoterickým tématem, ale není. Jedná se
o jedno z nejvíce nepochopených označení vědy… zařazeno jako okultismus a
vysmíváno těmi, kteří neumí jasně myslet. Chtěl bych vám jen připomenout, že
takhle byli zařazeni i ti, co věřili na choroboplodné zárodky, než byly dokázány.
Představte si neviditelný mikroorganismus, který způsobuje nemoc (ó hrůza, to
musí být okultismus, nebo plán ufounů, kteří chtějí ovládnout Zemi :@). Jakmile to
vaše nástroje a vaše moudrost rozluštila, stalo se to vědou a pomohlo to zachránit
životy. Nyní vám říkáme, že s astrologií je to stejné. Je to tvrdá věda, která je v
současnosti považována za mysticismus.
Pokud jste doposud mohli sledovat můj výklad o magnetismu, budete rozumět, že
jste jako lidé neustále ovlivňováni magnetickou mřížkou planety a že to bylo
naplánováno za účelem komunikace a rovnováhy. Chtěl bych vám odhalit, co
přistane na magnetické mřížce Země (co tam bude umístěno), co by mohlo být

součástí komunikace, o které mluvíme. Ó, existuje celé množství informací, které
jsou tímto způsobem doručovány, ale já budu hovořit pouze o těch astrologických.
V centru vaší sluneční soustavy je Slunce. Vaše Slunce je díky gravitaci
magneticky opatřováno vzorci každou vteřinu dne. Zemskou tíži, přitažlivost, nelze
oddělit od magnetismu, neboť jsou to vědecky vzato dvojčata, se stejným znakem,
který musí být teprve pochopen, stejně jako vztah mezi nimi. Svůj podíl tu má i
světlo, protože i světlo je interdimenzionální. Když něco může být ve vaší
skutečnosti pozorováno na dvou místech současně, pak to musí být v kvantovém
stavu (mít interdimenzionální vlastnosti), a světlo spadá spolu s magnetismem a
přitažlivostí do této kategorie. Magnetismus, přitažlivost a světlo jsou tajemstvími
vaší reality. Žádnému z nich nebylo doposud skutečně porozuměno. Místo toho je
jednoduše využíváte. Víte, co dělají, ale nemáte vůbec tušení, čím jsou. Čas k
tomu také patří, ale čas je výsledek ostatních tří, není to samostatná energie.
A tady je vaše Slunce s planetami, které svým pohybem kolem Slunce za něj tahají
a tlačí. Představte si sílu vlivu různých konstelací, kterými vaše planety procházejí,
na Slunce. Na okamžik si představte, že byste mohli přitažlivost a neuvěřitelné síly
přitažlivosti vidět jako k planetám vedoucí provazce, které tahají za centrum
Slunce. Neboť tímto způsobem je Slunce denně opatřováno vzorci, celou dobu,
každý moment.
Toto opatřování vzorci je interdimenzionální vzorování Slunce. Proto by se dalo říct,
že je kvantový vzorec Slunce v každém okamžiku jiný, v závislosti na tom, kde
jsou planety. (brzy nás zřejmě čeká tzv. Kvantová astrologie. pozn. Chirona)
Přemýšlejte o tom, co dělají vlastnosti tlaku a tahu se Sluncem, když jsou planety
seřazeny v jedné řadě! Přemýšlejte, co se děje při uskutečnění toho, co nazýváte
retrográdností (zdánlivý zpětný pohyb nějakého obíhajícího nebeského tělesa při
pozorování z jiného obíhajícího tělesa). A teď tu máme neustále se měnící vzorec
Slunce, který je interdimenzionální, který je magnetický a dokonce ovlivňuje čas.
Přemýšlejte o tom, co se se vzorci děje, zatímco se planety pohybují na pozice,
které vy astrologové znáte. (To vypadá na heliocentrické pojetí astrologie. pozn.
Chirona)
Co víte o Slunci kromě skutečnosti, že vysílá světlo a horko? Slunce fouká celou
dobu směrem k Zemi něco, čemu se říká sluneční vítr. Je to neustálý proud
nabitých částeček (magnetismus)! I to je informace o vzorci Slunce, která je
doručena magnetické mřížce Země. A pokud o tom pochybujete, tak jděte a
prohlédněte si vaši Auroru Borealis (Polární Záři). Neboť to je jméno pro světelnou
podívanou na sluneční vítr, když se setká s magnetickou mřížkou Země - vytváří
vlastní indukci a zprostředkovává vám informaci o vzorci Slunce. (Dokonce už bylo
změřeno obyčejné elektromagnetické záření v závislosti na různých polohách
planet vůči slunci, a byly tam zjištěny opakující se vzorce modulačních frekvencí. A
to je jen ta měřitelná, magnetická část! Kvantovou – tedy mimo čas a prostor, která
má okamžitý efekt, zatím ani neumíme přímo změřit! pozn. Chirona)
Když dorazí sem na mřížku planety, pak je tento vzorec prostřednictvím další
indukce okamžikem vašeho narození přenesen do vaší DNA, která mimo jiné

generuje také tzv. červí díry, napojení přímo na kvantové pole. Narození je
okamžikem, kdy jej přijmete, protože pak učiníte svůj první nádech a jako
nezávislý život uděláte svou první interakci s okolím. Vodnář, Ryby, Rak –
dostanete vzorec ze Slunce. A tento vzorec je odrazem planetární konstelace v
okamžiku narození. Tento vzorec je pak uložen ve vaší DNA jako životní síla, o
které jsme hovořili včera, když se jednalo o zdánlivý chaos energie na
interdimenzionální oblasti. Týká se vás to a od tohoto okamžiku jste přístupní
energii těchto vzorců, jakmile se ve vaší sluneční soustavě opět nakonstelují.
Nazýváte to astrologií. Je to nejstarší věda na planetě a je intuitivní (část našeho
„vědoucího“ vědomí).
Jsou tací, co řeknou: „Já tomu nevěřím.“ Věděli jste, že vaši DNA ovlivňuje už
samotný sluneční vítr bez přitažlivosti? Právě jsme vám zprostředkovali informaci,
že jste vnímaví pro vzorování vznikající oběžnou mechanikou, dokonce vaším
vlastním měsícem, který nevysílá žádný vítr, a mnozí přesto řeknou: „Stále ještě
tomu nevěřím.“
V pořádku, zeptám se vás na to, jak si vysvětlujete syndrom úplňku? Měsíc je
největším Zemi obíhajícím tělesem, opatřuje vzorcem Slunce a také rozhodujícím
způsobem prostřednictvím své gravitace opatřuje vzorcem vaši magnetickou
mřížku. (Gravitace je příbuzná magnetismu.) Protože je tak blízko,
interdimenzionální tah přitažlivosti Měsíce ve vás vyvolává cykly. Čím to je, že
policejní jednotky na celém světě organizují za úplňku extra směny? Mnozí řeknou:
„No, to je jednoduché. Pak je totiž větší světlo a je víc zločinů.“ Ne, to by bylo v
souvislosti se světlem, ne s oběhem Měsíce, neboť se to děje i v zamračených
úplňkových nocích. Zeptejte se v nemocnicích, neboť i ti jsou zapojeni a ošetřují v
tyto dny větší množství úrazů, obětí nehod apod. Vědí, že je úplněk náročným
obdobím. (A to i na opačné straně zeměkoule, kde je v tu chvíli den! pozn. Chirona)
Teď to zkuste vysvětlit… jedinou možností je astrologie. Astrologie má podstatný
vliv na lidské chování, je vědou a zahrnuje DNA a lidské myšlení. Umíte si
představit, jak to může pomoci lidstvu, když to konečně bude uznáno? Jste vnímaví
na pohyby planet. Žijete společně s Gaiou (Zemí). Jste součástí systému. Mohli
byste to kdy popřít? To je věda.
Překlad: Marie Kuchařová

