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KaÅ¾doroÄ•nÄ› obletí svÄ›t fotografie umírajících velryb, které moÅ™e vyplavilo na pláÅ¾. Je to velmi smutné a v podstatÄ›
záhadné: co vede tyhle velké ryby k hromadné sebevraÅ¾dÄ›? Stalo se to i letos v prvních dnech února - dobrovolníci v
zátoce Golden Bay na Novém Zélandu se pak snaÅ¾ili zachránit alespoÅˆ nÄ›které ze stovek kytovcÅ¯, kteÅ™í uvázli na
pláÅ¾i.
Ano, podle zpráv z médií moÅ™e vyplavilo okolo 300 aÅ¾ 400 tÄ›l, nejÄ•astÄ›ji kulohlavcÅ¯ pÅ™íbuzných delfínÅ¯m. VÄ›t&s
nich v&scaron;ak zahynula. ZáchranáÅ™Å¯m se podaÅ™ilo vrátit do moÅ™e asi 50 kytovcÅ¯. Dal&scaron;í desítky
zachránÄ›ných zvíÅ™at o nÄ›kolik hodin pozdÄ›ji znovu uvázly na mÄ›lÄ•inÄ›.

Mj. - kdyÅ¾ se dostali evrop&scaron;tí kolonisté za oceán a usídlili se v Nové Anglii, mÄ›li problém s nedostatkem
potravin. PrávÄ› pobÅ™eÅ¾í Nové Anglie je ale (ze zatím neznámých pÅ™íÄ•in) jedním z míst, kde velryby páchají sebevraÅ¾
vÅ¯bec nejÄ•astÄ›ji. Pro vyhladovÄ›lé osadníky nebyla mrtvá tÄ›la krásných moÅ™ských savcÅ¯ dÄ›sivá, naopak, znamenala pr
nÄ› poÅ¾ehnání. KdyÅ¾ se na&scaron;ly desítky mrtvých velryb, byla to pro lidi velká radost. Z tuny tÄ›Å¾kých kytovcÅ¯ mohli
maso pro své dÄ›ti na celou zimu, a to ani nemluvÄ› o tuku, ze kterého se dÄ›laly svíÄ•ky. První zmínky o hromadných
sebevraÅ¾dách velryb máme uÅ¾ ze starého Å˜ecka &ndash; popisuje je jiÅ¾ Aristoteles. Spoustu dokladÅ¯ o stejném
fenoménu zaznamenali i stÅ™edovÄ›cí kronikáÅ™i.
ooooo

Víte, co jsou vampýÅ™i? Vampýrismus? Ne, nemusí to být zrovna zvlá&scaron;tní fantomové, &bdquo;nemrtví&ldquo;,
mnohdy se jedná o nekrofily. Jeden z tÄ›ch známých Å¾il ve Francii, v PaÅ™íÅ¾i. PÅ™i obchÅ¯zkách stráÅ¾ci hÅ™bitova v Pe
Chaise nalezli pozÅ¯statky &bdquo;fantomovy&ldquo; Ä•innosti: otevÅ™ené hroby, mrtvoly vynesené z místa svého
posledního odpoÄ•inku a k tomu zohavené a znásilnÄ›né. Po Ä•ase pÅ™ízrak zmizel, ale jen proto, aby místo své pÅ¯sobnosti
pÅ™enesl na paÅ™íÅ¾ské pÅ™edmÄ›stí. Tam si vyhlédl Ä•erstvý hrob sedmileté dívenky, který byl pouhou noc po pohÅ™bu o
rozkopaný, rakev byla násilím otevÅ™ena a tÄ›lo zesnulé opÄ›t znásilnÄ›né a zmrzaÄ•ené.

Ani jeden z pokusÅ¯ vampýra chytit se nesetkal s úspÄ›chem. Na hÅ™bitovÄ› byla zavedena pÅ™ísná opatÅ™ení, byl zesíle
a naÅ™ízeno pátrání po pachateli. Ale ten se &bdquo;pÅ™estÄ›hoval&ldquo; na hÅ™bitov Montparnasse. A to je&scaron;tÄ› ve
vÄ›t&scaron;í míÅ™e neÅ¾ kdykoliv pÅ™edtím. Autority byly v koncích. Nakonec stráÅ¾ci hÅ™bitova nalíÄ•ili na zjevení past.
nÄ› se zbraní v ruce. Sice jim na poslední chvíli unikl, ale podaÅ™ilo se jim ho váÅ¾nÄ› zranit. Krvavá stopa a nalezené útrÅ¾
vojenské uniformy dovedly muÅ¾e zákona aÅ¾ k 74. regimentu. Zde nÄ›kolik vojákÅ¯ potvrdilo, Å¾e jeden z jejich
poddÅ¯stojníkÅ¯ se krátce po pÅ¯lnoci vrátil zranÄ›ný, naÄ•eÅ¾ byl pÅ™evezen do vojenské nemocnice. Jeho jméno znÄ›lo
Bertrand, mÄ›l hodnost serÅ¾anta a pÅ™i výslechu doznal, Å¾e k niÄ•ení hrobÅ¯ a znásilÅˆování mrtvol ho vedla nepÅ™ekona
touha, která se pÅ™i a po vykonání aktu mÄ›nila ve stavy transu&hellip;
O tom, na co v&scaron;echno ukazuje
délka muÅ¾ských prstÅ¯, je napsáno dost a dost. Ale - tohle jste nejspí&scaron; je&scaron;tÄ› neÄ•etli... Podle nové studie
vÄ›dcÅ¯ McGillovy univerzity jsou muÅ¾i s krátkými ukazováÄ•ky a dlouhými prsteníky obvykle k Å¾enÄ› milej&scaron;í. Zní to
divnÄ›, ale vÄ›dci uÅ¾ del&scaron;í dobu vÄ›dí o tom, Å¾e pomÄ›r délky tÄ›chto dvou prstÅ¯ výraznÄ› ovlivÅˆuje pÅ¯sobení mu
hormonÅ¯, pÅ™edev&scaron;ím testosteronu, na lidský zárodek v dÄ›loze. Více muÅ¾ských hormonÅ¯ znamená krat&scaron;í
ukazováÄ•ek a del&scaron;í prsteník, tedy nízký pomÄ›r délky ukazováÄ•ku k prsteníku. VlastnÄ› to neplatí jenom pro lidi,
podobnÄ› to funguje u primátÅ¯, vÅ¯bec savcÅ¯ a dokonce i tÅ™eba u ryb. MuÅ¾i pochopitelnÄ› mají pomÄ›r délky ukazováÄ
prsteníku prÅ¯mÄ›rnÄ› niÅ¾&scaron;í neÅ¾ Å¾eny, ale i mezi muÅ¾i anebo mezi Å¾enami mohou být rozdíly. Debbie Moskow
kolegové po dobu dvaceti dnÅ¯ sledovali 155 dobrovolníkÅ¯, kteÅ™í slíbili vyplÅˆovat dotazník o kaÅ¾dém setkání s jinými lidmi,
které trvalo déle neÅ¾ 5 minut. PodaÅ™ilo se jim zjistit, Å¾e muÅ¾i s krátkými ukazováÄ•ky (Ä•ili muÅ¾i pod vÄ›t&scaron;ím v
muÅ¾ských hormonÅ¯) lépe vycházejí se Å¾enami. PozornÄ›ji jim naslouchají, více se na nÄ› usmívají a vyjadÅ™ují jim více
komplimentÅ¯. A pÅ™esnÄ› tohle na Å¾eny platí. I mezi Å¾enami jsou jisté rozdíly v délce ukazováÄ•ku a prsteníkÅ¯, jak se ale
zdá, na chování Å¾en vÅ¯Ä•i muÅ¾Å¯m to nemá prakticky Å¾ádný vliv. Není divu, Å¾e muÅ¾i s niÅ¾&scaron;ím pomÄ›rem
ukazováÄ•kem a prsteníkem mají více dÄ›tí. V&scaron;e nasvÄ›dÄ•uje tomu, Å¾e si dovedou vybudovat kvalitnÄ›j&scaron;í vzta
se svými partnerkami. Na druhou stranu, muÅ¾i s krat&scaron;ími ukazováÄ•ky mají vÄ›t&scaron;í sklony k agresivitÄ›,
závislosti na alkoholu a také na videohrách, coÅ¾ vztahÅ¯m moc neprospívá. No, to jsem zvÄ›davá, kdo se tomu
pomÄ›Å™ování vyhne&hellip; Dopadli/y jste dobÅ™e? d@niela
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