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Trápí vás něco?
Pomůže vám Zpovědnice!

Je energie
viditelná?
Energie je fyzikální
veličina, která může mít
různé formy. Víme, že ji
nemůžeme měnit a ani
ji zničit. Umíme ji měřit
a vypočítat. Je ale možné
ji vidět pouhým okem?
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Rakům nyní nebudou věci
vycházet tak, jak si naplánují
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami

Uvnitř listu:

3x příloha:
HOROSKOPY
A VĚŠTBY +
TV PROGRAM +
ZÁBAVA

TAJEMNÉ
a nebezpečné
PŘEDMĚTY

KOUZELNÝ
LES OCHOZA
a tančící víly

Co zabírá
na pihy
a pocení?

Japonský
kámen smrti

Planety
radí
i varují
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KOUZELNÝ LES OCHOZA A TANČÍCÍ VÍLY

Kousek od posledních
stavení
Nového
Města na Moravě se černá
kouzelný
les
Ochoza.
Ten
příchozí okamžitě vtáhne
do své říše magické přírody,
tajuplných bytostí i pohnutých událostí
z časů dávno
minulých.
Ochozu zná
každý,
kdo
v televizi alespoň jednou sledoval mistrovské závody v biatlonu, neboť u jeho okraje leží
známé centrum zimních sportů
– Vysočina Arena. Lesem a přilehlými partiemi vede trasa „obrázkové stezky“. Za každým dílem se schovává příběh. Někdy
skutečný, jindy bájný. A všechny
dohromady tvoří magickou mozaiku. První z obrázků zastudí
pochmurným dojmem. Tomuto

místu se už pár staletí říká
U hrobku. Když
kraj
sužoval
mor, chtěla se
do Nového Města na Moravě
přistěhovat rodina z Kolína.
Z obav, že sem
přinese nákazu,
ale nebyla dovnitř vpuštěna.
A tak přebývala
v prosté chýši.
K ní jí dobrosrdeční měšťané
denně
nosili
čerstvé potraviny. Avšak jednoho
rána zůstalo jídlo netknuté. Celá
rodina zemřela na mor. Přímo
zde pak byli všichni společně pohřbeni a jejich provizorní chýše
byla spálena. Epidemie se Novému Městu na Moravě naštěstí
vyhnula.
Hrob rodiny ještě nedávno
označoval kamenný kříž. Teď
se torzo náhrobku tyčí kousek
dál. Další zastavení nese pří-

TIP NA VÝLET

jemné pozitivní pojmenování
Svatá rodina. I barevná malba
ve spícím zasněženém lese rezonuje biblickou idylkou. Ale
ve skutečnosti se jedná o místo
zločinu. Tady dvojice vojáků
brutálně zabila a oloupila nevinnou venkovanku ze Světnova, která se vracela domů z nákupu.

Domov orchidejí i hejkalů
Ozdobu další části putování
představuje Pernovka. Zde se zničehonic uprostřed potemnělého
lesa objeví nádherná svěží louka. Přímo u cesty se pak ukrývá
malebná studánka. Tam ve vlhké
půdě každé jaro zazáří květy orchidejí. A jak napovídá obrázek,
za jasných měsíčních nocí patří

Pernovka tančícím vílám. Záhadou zůstává křižovatka Tři bratři.
Prý se jí tak začalo říkat podle trojice mohutných smrků, které u ní
původně rostly. Jiná varianta hovoří o tom, že tady při návratu ze
zábavy ve Vlachovicích odpadli
tři společensky unavení muzikanti. Jeden z obrázků vzdává hold
patronovi všech lovců – svatému
Hubertovi. Ostatní naopak ukazují tvory, před kterými by se lidé měli mít na pozoru. Ať už jde
o hejkala nebo vodníka. A úsměv
vyvolá obrázek U padlých lyžařů.
Ten je věnován všem, co brázdí Českomoravskou vrchovinu
v bílé stopě. Vždyť každý, kdo
nasadí lyže, občas nezvládne balanc a neplánovaně políbí zemi.
Ostatně, běžkaři toto místo trefně
nazvali „U pochcanýho buku“.
Původ názvu je asi jasný...
JAKUB HLOUŠEK

Záhadné monstrózní krátery
V posledních letech jsou často zaznamenávány případy podivných nevysvětlitelných zvuků, které se ozývají ze vzduchu, ale i z hlubin země. Setkali se s nimi
mnozí lidé v USA, Asii, ale i v Evropě.
Proslýchá se, že by mohlo jít o následek pohybu litosférických desek, o projev seismické aktivity či dokonce o působení jakési síly z vesmíru. Vše ale zatím zůstává v rovině pouhých spekulací. Mnohem hůře se pak jeví skutečnost,
že záhadné, až téměř pekelné, zvuky,
jsou v některých případech doprovázeny propady země do obrovských hlubin, při nichž vznikají monstrózní krátery. Znepokojivé jsou rovněž informace
o rychlosti, s jakou se půda propadá.
Nikdo se totiž nemá čas na takovouto
hrůzu připravit. Vražedný kráter dokáže
pohltit cokoli během několika minut.
Například v roce 2012 se náhle vytvořila jáma na dálnici v americkém Idahu
a doslova spolkla nic netušící dvaatřicetiletou řidičku jedoucí do zaměstnání...
Dílo samotného pekla
Jeden z tragických případů se odehrál v americké Floridě 28. února 2013.
Sedmatřicetiletý muž Jeff Bush tehdy
nečekaně zmizel pod zemí když ho pohltil kráter, který se zničehonic vytvořil
v podlaze jeho pokoje. Sahal do hloubky nejméně 15 metrů, na místo neštěstí
se sjeli záchranáři i policie. Všichni se

snažili ze všech sil, ale Jeff prostě zmizel. Po nějaké době pátrání skončilo.
Někteří lidé se domnívali, že se jedná
o dílo temných sil, snad i samotného
pekla. Nejděsivější je ovšem fakt, že
nejde zdaleka o první takový případ.
Krátery, které polykají auta i celé domy
s lidmi, se totiž objevují na nejrůznějších místech světa – v Číně, Rusku, Německu nebo v Izraeli. Šokující je i jejich
šířka, která dosahuje až několika desítek metrů.

Při podrobnějších průzkumech se
zjistilo, že vše nemohlo být způsobeno
jen místními geologickými podmínkami.
„Ďáblovy čelisti“ ve Guatemale
Guatemalu roku 2010 postihla obrovská ničivá událost. Pod třípatrovým domem se bez zjevné příčiny začala vytvářet kruhová díra, do níž se následně celá
budova zřítila. Jednalo se o tragédii, která
si vyžádala mnoho obětí. Zdejší úřady
okamžitě vydaly oficiální prohlášení, že

kráter je s největší pravděpodobností důsledkem tropické bouře Agatha, která se
tudy přehnala. Místní obyvatelé však měli
o všem jasno a děsivé jámě začali říkat
„ďáblovy čelisti“. Lidé byli přesvědčeni, že
se jednalo o útok temných sil.
Venezuelský zlý duch
Ve venezuelském národním parku
Jaua-Sarissariňama se nachází několik neuvěřitelných kráterů, z nichž ten
největší, „Sima Humboldt“, je přibližně
350 metrů široký a skoro stejně hluboký. Geologové se shodují, že neexistuje
žádný rozumný důvod, proč by se právě v této lokalitě měly vytvořit tak obrovské díry. Odpovědi ale nabízí zdejší
indiánský kmen, který je přesvědčen
o tom, že v hoře žije zlý duch, který loví
a přímo hltá lidi. Přitom je u toho slyšet
volání: „Sari! Sari!“ Právě od toho zvuku
je odvozený název celého národního
parku. Je možné, že podobné zlé přízraky způsobují propady země i v jiných
oblastech? V každém případě jsou některé události kolem kráterů a propadlin obestřeny tajemnými okolnostmi.
K propadům půdy dochází po celém světě a odborníky znepokojuje, že
k nim dochází stále častěji. Proč se tak
děje právě nyní? Podle některých názorů jsou vzhledem k možné panice informace před veřejností raději tajeny...
(kov)

