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Španělský Stonehenge
Více se dočtete na straně 2

NEDEJTE

chřipce
ŠANCI!

Chránit se před nachlazením či chřipkou
lze poměrně jednoduše a často levně,
a to zdravým životním stylem.
(Pokračování na str. 2)

Kondiciogram
najdete
na str. 2

Lucia di Moriani připravila předpověď
pro jednotlivá znamení zvěrokruhu:

Panny se dočkají
ocenění své práce
Více najdete v příloze s dalšími
horoskopy a věštbami
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Astronomické posvátné chrámy
V rozlehlé – pět a půl tisíce
let staré pohřební mohyle, jež
se nachází severně od Dublinu
v irském Newgrange – se jednou
ročně odehrává fantastická světelná podívaná. V den zimního
slunovratu zde vycházející Slunce prochází jednadvacet metrů
dlouhou chodbou a jeho paprsky se nakonec rozzáří zlatým
světlem ve vnitřní komoře. Toto
nasměrování, jež sdílí mnoho
starobylých památek po celém
světě, dokazuje, že astronomické znalosti měli lidé již od prehistorických dob.
Tajemné megalitické stavby
Kolem roku 1900 se britský
vydavatel časopisu Nature, sir

Británie, vydaná roku 1967,
způsobila svým tvrzením, že
starověké stavby jsou dávné
observatoře, v archeologických kruzích pozdvižení. Dnes
se soudí, že Alexander Thom
poněkud přeháněl, i když zase
ne tak docela. Například se mu
podařilo prokázat, že půdorys
kamenného kruhu v severoanglickém Castlerigg je vytyčen
podle Slunce a Měsíce.
Staří obyvatelé Británie si
pravděpodobně dobře všímali
pohybu Slunce, Měsíce a hvězd
jako jakéhosi kalendáře, který
jim ukazoval, kdy mají sít či
sklízet a zřejmě i určitá data některých obřadů.

Mexické sluneční
observatoře
V 70. letech minulého století
se obdobně fascinující odhalení
odehrála i v novém světě. V may-

Norman Lockyer, začal zabývat
astronomickými souvztažnostmi mezi egyptskými a řeckými
chrámy a zjistil, že jsou nasměrovány podle východu a západu
Slunce. Dopustil se však chyby
ve výpočtech a jeho chatrné výklady nedokázaly archeology
přesvědčit, že starověké stavby plnily také astronomické
funkce.
Starověkou astronomii
zpopularizoval až britský astronom Gerald
Hawkins, který roku
1965 uveřejnil svoji knihu Tajemství
Stonehenge.
Skot
Alexander Thom mezitím podrobil zkoumání stovky staveb
a jejich vztah k astronomii. Jeho kniha
Megalitické stavby

ské pyramidě, pocházející přibližně z let 1000 až 1200, která se nachází na území dnešního Mexika
v Castillu, vrhá zapadající Slunce v obou dnech rovnodennosti

na severní schodiště pyramidy
klikatý stín. Jako by se dolů pomalu plazil had vstříc soše u paty
schodiště. Ve Fajada Butte, v kaňonu řeky Chaco na území Nového Mexika, zase indiáni kmene
Anasaziů před tisícem let vytvořili pomocí tří kamenných desek
sluneční kalendář, jímž se lze řídit dodnes. Ve dnech slunovratu
– v nejdelších a nejkratších dnech
roku – a právě tak i ve dnech rovnodennosti prochází Slunce mezi
kameny a rámuje nebo pohltí spirály vytesané do skály. Orientace
obřadního chrámu na dně kaňonu
vycházela z astronomických
pozorování a kresby na skále označují „sluneční observatoře“.
Američtí
indiáni
z kmenů Hopi a Zuni
se dodnes řídí podobnými „obzorovými
kalendáři“,
kdy roční pohyb
Slunce na nich při
pohledu z obřadního místa ukazuje vrcholky a rozsedliny.
Zjištění, jak Indiáni
pozorovali Slunce, pomohlo badatelům pochopit
památky již zmizelých národů, jako byli například
Anasaziové. (pak)

