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Vážení přátelé, kolegové,
sekce Megalit potřebuje vaši pomoc. Pište svoje náměty, myšlenky i připomínky!
Na závěr sdělení je umístěn vždy soupis knih a materiálů k prodeji!
Aktuality
Ruskí archeológovia tvrdia, že objavili "kaukazský Stonehenge"
Na ruskom severnom Kaukaze sa podarilo objaviť doposiaľ neznámu civilizáciu z
doby bronzovej, ktorá
poznala astronómiu a
kalendár.
Ruský archeológ Andrej
Belinskij tvrdí, že sa jeho
tímu
na
ruskom
severnom
Kaukaze
podarilo objaviť doposiaľ
neznámu
civilizáciu
z
doby bronzovej, ktorá
poznala astronómiu a
kalendár. Objav označil
za
"kaukazský
Stonehenge".
Belinskij uviedol, že jeho
rusko-nemecká expedícia
počas uplynulých piatich
rokov
podnikla
archeologické vykopávky
asi 200 osídiel, ktoré sa
datujú do roku 1600 pred
naším
letopočtom.
"Každá
štruktúra
neobyčajného tvaru môže
byť spojená s kalendárom," upozornil Belinskij. Ako dodal, sídla mali dôkladne upravené
obydlia a oválne dvory, a boli postavené v horách medzi riekou Kubaň a oblasťou, kde v
súčasnosti stojí mesto Kislovodsk. "Boli postavené na základe jedného štandardu,
jedného rozmerového systému, so zohľadnením krajinných a klimatických faktorov,"
uviedol.
Podľa Belinského mali obyvatelia kontakty s civilizáciami Blízkeho východu a neskôr
splynuli s tzv. kobanskou kultúrou, známou výnimočnými bronzovými artefaktmi. Ako
dodal, keramika, ktorú v oblasti objavili, mala ornamenty, ktoré naznačujú, že jej
tvorcovia poznali astronómiu a kalendár. Severný Kaukaz, ktorý leží medzi Kaspickým a
Čiernym morom, je jeden z etnicky najrôznorodejších regiónov na svete.
http://tvnoviny.sk/spravy/zaujimavosti/ruski-stonehenge.html#

Kruh má
problémy
v
vztazích

léčit duši i
partnerských

-tvrdia-ze-objavilikaukazsky-Nemějice
/FOTOGALERIE/- „Je třeba, aby
se kameny po několik týdnů
usazovaly, “ řekla Veronika
Paluková. (Autor: Ondřej Šmíd)
Kamenný kruh, který by
mohl vzbudit zájem u lidí, kteří
hledají své místo v životě,
vznikal poslední dva víkendy pod
kopcem
Burkovák
blízko
Nemějic.
„S nápadem přišla Věra Michalcová z Chrášťan. Dozvěděla se, že se zajímám o
megality a tak se na mě obrátila, abych jí se stavbou kamenného kruhu pomohla,“ říká
organizátorka stavby Veronika Paluková.
„Informace, které jsme získali, nás nasměrovaly na místo, kde má kamenný kruh
stát. Není to tak, že bychom si sami místo vymysleli,“ vysvětluje Paluková.
Stavba podle Palukové souvisí i s posvátností vrcholu Burkováku, na kterém jsou dva
body symbolizující ženský a mužský princip.
„Tento kruh bude jedinečný v rámci obnovování megalitických staveb v Čechách.
Přesto, že není veliký, má průměr osm metrů, tak přinese zřejmě možnosti léčivého
charakteru a určitou pomoc v partnerských vztazích. Je však třeba ještě několik týdnů,
aby se kruh plně usadil,“ dodává Paluková.
Kameny pochází z okolí kopce Burkováku. „Důležité je, aby kameny byly takzvaně
živé,“ vysvětluje organizátorka.
Na správné usazení kamenů dohlíželi odborníci v dané oblasti a podílelo se na něm
deset pomocníků. Je na každém, jestli se přijde na kruh, který jsme v neděli dokončili,
podívat,“ dodává Veronika Paluková.
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