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NEDOSTATEČNĚ PROKRVENÉ CÉVY

Úvod

Nedostatečně
prokrvené cévy
Srdce nám pumpuje krev do celého těla. Ta je pak
rozváděna cévami a přináší do orgánů kyslík a živiny,
díky nimž pak orgány fungují. Naopak zase zpět odvádí
odpadní látky a oxid uhličitý. Pokud dojde ke snížení
průtoky krve, nastávají zdravotní problémy.

Nedostatečně prokrvené cévy,
které vyživují klouby – chrupavka
se vysouší. Klouby bolí,
dostanete osteochondrózu, kýlu.
 Nedostatečně prokrvené cévy
ztrácejí svoji pružnost – objevují
se hemoroidy.
 Nedostatečně prokrvené cévy
očí – zrak se zhoršuje. Vyvíjí se
zákal. Červené oči svádíme na
únavu, ale je to ve skutečnosti
mikrohemoragie, popraskání
menších kapilárních cév v očích.

Obsah
M

áte večer oteklé nohy? Jsou
vaše chodila oteklá, nárty
nateklé a máte na kotnících stopy
po ponožkách? To znamená, že
máte vaskulární problém. Otok
je doprovázen bolestmi svalů
a křečemi, což jsou důsledky
poškození průtoku a okysličení krve.

Srdce nám pumpuje krev do celého
těla. Ta je pak rozváděna cévami
a přináší do orgánů kyslík a živiny,
díky nimž pak orgány fungují. Pokud
se zpomalí průtok krve v cévách,
dochází k hypoxii – nedostatečné
okysličení tkání, na které není lidský
metabolismus zvyklý.

Cévy jsou odpovědné
za 90 % vašeho zdraví

Pokud nejsou cévy čisté
a zdravé, vznikají zdravotní
problémy:

Největší vnitřním orgán lidského
těla jsou cévy. Pokud bychom
vyndali a propojili všechny cévy
v těle jednoho člověka, budou mít
délku asi 100 tisíc kilometrů. Proto
bychom cévami jediného člověka
mohli omotat planetu 2,5krát.
Cévy nejsou jen trubičky, kterými
prochází krev. Jsou jedinečným
a komplikovaným orgánem
a jakékoli jejich narušení způsobuje
výskyt nemoci. Příčinou většiny
problémů je nedostatečné prokrvení
orgánů.
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 Nedostatečně prokrvené cévy
na nohou – křečové žíly, otoky,
pocit těžkosti, zmrzlé nohy
nebo naopak silné pocity pálení
v chodidlech. Popraskané paty.
Mizí ochrana před bakteriemi,
objevuje se mykóza. Nehty jsou
tvrdší a štěpí se.
 Nedostatečně prokrvené cévy,
které vyživují játra – jaterní
steatóza. Když jíte tučné
potraviny, máte v ústech hořkou
chuť.
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Slunce 47 v roce 2021

Nastává nový čas naděje?
Koronavirus nemá v lásce
sluneční UVB záření, které
má zásadní vliv na ústup
pandemie.
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T

o, že pandemická čísla klesají
není díky vládním zákazům,
ale je to jako vloni, kdy přichází
Slunce 47 a Covid mizí. Například,
na našem území poprvé přichází
Slunce 47 na těchto místech v tyto
dny.

 Kvasice: 5.4.2021 – 12:4013:01
 Praha: 9.4.2021 – 12:25-13:27
 Poprad: 7.3.2021 – 10:1410:21
 Bratislava: 3.4.2021 – 12:2613:24
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Dechová cvičení
Slovanů

Naši předkové si uvědomovali, že člověk dostává energii do svého těla nejen z jídla,
ale také ji absorbuje dýcháním vzduchu všemi póry na pokožce těla.

D

ýchání je proces výměny
plynů, zejména kyslíku a oxidu
uhličitého mezi organizmem a jeho
externím prostředím. Projevem
tohoto procesu je dech.
Dýchání představuje kaskádu
chemických reakcí v buňkách,
které se označují jako buněčné
dýchání, tedy užití kyslíku k oxidaci
organických molekul a k výrobě
ATP (ATP-energetické částice uvnitř
buněk, které získanou energii
uchovají a podle potřeby jí pohání
jiné bioenergetické procesy v těle).
Zdrojem kyslíku je vnější prostředí,
rovněž zvané respirační médium.
Respiračním médiem může
být vzduch (u suchozemských
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živočichů, většiny rostlin a hub)
nebo voda (u vodních živočichů).
Lidské tělo pociťuje účinek vzduchu
a větru po celou dobu svého života
nepřetržitě. Když dýcháme energii
ze vzduchu, hromadí se v nás, jako
v bateriích, které absorbují elektřinu. A tímto způsobem se posiluje naše fyzické tělo i naše vnitřní
psychická síla, proto naši předkové
vždy přikládali kultivaci správného
dýchání velký význam.
Starověcí slovanští léčitelé věděli,
jak používat dechová cvičení ve své
lékařské praxi. Tady jsou některé
z nich:

Plný dech
Plný dech distribuuje vzduch
v celém objemu plic. Začněte
pomalu vdechovat vzduch (s ucpaným nosem) a upřete své vědomí na
expanzi (naplnění vzduchem) nejprve břicha, pak hrudníku. Poté
udělejte krátkou pauzu, která se
rovná polovině času při vdechnutí.
Poté začněte vydechovat veškerý
vzduch pomalu nosem, postupně
snižujte (uvolňujte) břicho, bránici
a hrudník. Pak znovu krátká pauza,
rovná se polovině doby výdechu.
Opakujte vše znovu několikrát,
dokud neucítíte, jak vitální energie proudí do vašeho těla spolu se
vzduchem a plní vaše plíce, bránici
a střeva až do mírného brnění.
9

Zdraví

Jak střevo ovlivňuje
lidskou psychiku

Ač se může zdát, že střevo a mozek nemají vůbec nic společného, není tomu tak.
Střevo je náš druhý mozek, jeho mikroby ovlivňují psychiku.

S

třevo ovlivňuje lidskou psychiku.
Tato věta by na počátku 21.
století vzbudila nejspíš jen rozpačitý
pohled a nepochopení leckterého
neurologa. Za posledních deset
let ale vzniklo tolik výzkumů, které
hypotézu potvrzují, že o tomto
prazvláštním vztahu mezi střevem
a mozkem není pochyb. Ostatně
spojení mezi zažíváním a myslí
se odráží i v běžném jazyce:
„Nemůžu to strávit“, „Leží mi to
v žaludku“ nebo „Já se z toho…“.
Ač se může zdát, že střevo a mozek
nemají vůbec nic společného,
není tomu tak. Enterická nervová
soustava (ENS), jak se říká
tenkému a tlustému střevu, je
druhý nejkomplikovanější orgán,
co se týče spleti nervových vláken.
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Tato hustá síť má jeden důležitý
úkol – bedlivě sledovat, co se
ve střevech odehrává a svým
vlastním „rozumem“ korigovat,
co se s potravou stane. Jde tedy
o největší senzorický orgán lidského
těla – zpracovává více informací než
oči nebo uši. Vyhodnocení složitých
výpočtů pak posílám mozku cestou
tzv. bloudivého nervu, který spojuje
ENS s mozkem. Díky tomu nejvyšší
řídící orgán získává velmi důležité
informace přímo z „centra dění“.

Experimenty
Střevo samo o sobě je fascinující
orgán hodný bádání. Zvláštní
pozornost je ale ve výzkumech
věnována také bakteriím, které

obývají stěny ENS. Zjistilo se, že
ač jde o organismy, které nemají
s lidským tělem nic společného
a pouze jej využívají jako hostitele,
mohou mít významný vliv na chování
jedince. Jako příklad lze uvést tyto
studie:
Výzkum z roku 2011 zkoumal, jak
střevní bakterie mění chování myší
v život ohrožující situaci. Badatelé
vložili myši do nádoby s vodou, ve
které nedosáhly na dno. Musely
tedy plavat tak dlouho, dokud jim
vydržely síly. Polovina z nich byla
nakrmena bakterií Lactobacillus
rhamnosus, která pozitivně ovlivňuje
střevní mikroflóru. Tyto myši pak
plavaly o poznání déle a vykazovaly
méně stresových hormonů, než
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Cibuľové šupy
cennejšie ako zlato

Šupy z cibule obsahujú
celý rad hodnotných vlastností, o ktorých väčšina
z nás netuší. Moja babka
mala krásne vlasy a nikdy
nemala žiadne lupiny,
pretože si ich umývala
odvarom z cibuľových šúp.
Odvar sa pripraví jednoducho: hrsť cibuľových šúp
sa zaleje pohárom vody,
nechá sa variť 5–10 minút
a odvar sa ochladí do príjemnej teploty.

M

ama varila polievku s neolúpanou cibuľou v šupách. Polievka nielenže získa chutný odtieň,
ale je oveľa užitočnejšia vďaka cibuľovým šupám. Je prospešné dodať
šupu z cibule, alebo cesnaku do
čajníka pri zalievaní zeleného, alebo
čierneho čaju.
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Užitočné látky
Pri práci v Ústave bioorganickej
chémie som sa dozvedel, koľko
užitočných látok je obsiahnutých
v tomto produkte všeobecne
považovanom za odpad. Napríklad
sú tam prítomné látky, ktoré
podporujú srdcovú činnosť,
posilňujú imunitu, pomáhajú
vykašliavaniu, látky s antiseptickými,
protikŕčovými, protirakovinovými
vlastnosťami a mnohé iné.
Pri hypertenzii je možné piť každý
deň čaj z cibuľových šúp, je to preverené na mojich známych, ktorí sa
zachránili pred hypertenziou.
Existuje ešte jedna výnimočná
vlastnosť cibuľových šúp: odvar
z nich pomáha vyvedeniu prebytku sodíka a chlóru z organizmu, čo je veľmi dôležité pre srdciarov. Keď mojej mame rozprávajú
o rôznych očistných metódach, tak
sa vždy smeje: prečo sa trápiť, keď
je možné piť odvar z cibuľových

šúp, ktorý sa využíva už stáročia
v ľudovom liečiteľstve.
Už je to šesť rokov, ako som sa
zbavil kŕčov v nohách. Trápil som
sa hlavne v noci, ale pomohli mi
cibuľové šupy. Čo je potrebné urobiť. Do pohára vriacej vody položte
štipku cibuľových šúp a nechajte 15
minút lúhovať. Následne je potrebné
šupy odstrániť a nápoj vypiť na noc.
Keď som sa ráno zobudil, bol som
prekvapený, že som pokojne spal
a noha ma neobťažovala. Odvtedy
pijem večer cibuľový čaj.

Kvercetín
Vedecké výskumy preukázali, že
šupy z cibule a cesnaku obsahujú
4 % antioxidantov, bioflavonoid –
kvercetín. Je to biologicky aktívna
látka patriaca do skupiny vitamínov R. Účinná látka – Kvercetín:
3,5,7,3’4’- Pentaoxyflavón. Je to
aglykón rutina, chemický vzorec
C15** H 10 O 7.
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Zdraví

Imunitní systém
ve hře „Packman“. Pomalu se
pohybujícím figurkám se říká
„žrouti“. Ti navíc mají k dispozici ohřívače, jejichž teplo
mohou využít k hubení bakterií. Rychle se pohybujícím
figurkám říkáme „jedlíci“.
Podívejme se, co se děje,
když si například zarazíte
třísku do prstu. Prst napuchá,
kolem poraněného místa se
vytvoří narudlý kruh a dokud
třísku nevytáhneme, aby se
prst mohl hojit a vrátit do normálního stavu, je horký a bolí.
Co se přitom děje uvnitř?

Následující text velmi zjednodušeně objasňuje
jak funguje náš imunitní systém a jak jej zdokonalit.
Naše bytost je tvořena harmonií těla, mysli, srdce a ducha.
Všechny tyto součásti musí být
v souladu protože bez ostatních nemůže žádná fungovat
správně. Začněme tělem, protože tělo je součástí, kde si většinou povšimneme, že s naší
bytostí není něco v pořádku –
takovým stavům říkáme onemocnění nebo choroby.
Tělo samozřejmě nechce být
nemocné a má varovný systém sloužící k tomu, aby nás
chránil a upozornil na útoky
z vnějšího světa. K součástem
tohoto systému patří pokožka,
řasy i slzy. Problém spočívá
v tom, že musíme dýchat,
16

jíst a pít, abychom zůstali živi
a zdraví, a tělo tak do sebe
nezbytně musí vpustit „cizí“
věci. V případě, že pro ně jsou
nebezpečné, má k dispozici
obranný mechanismus, který
se s tím umí vypořádat. K součástem tohoto mechanizmu
patří třeba nucení ke zvracení
(předcházející příjmu většího
množství), průjem a zvracení
(aby se případné jed dostaly
co nejrychleji ze systému).
Stejný mechanizmus ovšem
působí i po transplantaci ledvin či srdce, kdy člověk musí
po zbytek života brát léky bránící vypuzení transplantovaného orgánu.

Ale i ta nejlepší obrana může
vydr žet jen tak dlouho,
dokud se neunaví, a pak
už nefunguje, jak by měla.
Nastane stav, kdy už si toho
povšimneme – začínáme být
churaví.
Naše hlavní obránce nalezneme v kr vi – jsou to bílé
krvinky. Představte si je jako
svou vlastní armádu, sestávající z průzkumníků, vojáků,
ženistů, generálů a stratégů
a speciálních jednotek. Za
tuto armádu ručí generálové
neboli T – buňky. T – buněk
je mnoho druhů, ale zde se
zmíníme jen o třech, T8, zabijáckých buňkách a buňkách
T4, které mají na starosti
celou naši armádu. Jsou tady
průzkumníci hlásící generálům T4 kde je v těle problém, a pak vojáci kteří jednají úplně stejně, jako figurky

Průzkumníci generálům T4
ohlásili, že do prstu proniklo
cizí těleso. Velení nato na
ohrožené místo – do prstu –
ihned svolalo potřebné jednotky. Poblíž třísky je potřeba
více krve, aby naše vojsko,
bílé krvinky, mohlo zaútočit
– proto je oteklé a červené.
Nejpr ve dorazí malí jedlíci
a vytvoří kolem třísky kruh,
aby zabránili bakteriím, které
na třísce možná jsou, proniknout do zbytku těla – to je ten
červený kruh, který pozorujeme na pokožce okolo rány.
Pak dorazí žrouti a zapnou své
ohřívače, čímž pomohou zabít
libovolné bakterie, a přitom jim
pomáhají zabijácké buňky.
Prst bolí, a to je dobře, protože
pak ho raději moc neužíváme
a nemůžeme ještě více poškodit. Bitva pokračuje, a pokud
ji sami neodstraníme, je tříska
nebo štěpina nakonec společně s trochou hnisu vytlačena ven. Hnis jsou jen bílé
krvinky a mrtvé bakterie. Teď
už buňky T8 a generálové vidí,
že bitva je u konce. Odvolají
své jednotky a nařídí ostatním
bílým krvinkám, vojákům, aby
se vrátily do „kasáren“. Buňky
T4 jsou tedy jako „váleční
štváči“, zatím co buňky T8
představující síly k „zajišťování míru“. V případě konfliktu
ovšem potřebujeme obojí!
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Zdraví

Ionty dělají
úžasné věci
Vědci se domnívají, že pomocí elektrických vzdušných nábojů, které dýcháme, lze
výrazně zlepšit naši náladu, energii a zdraví.

J

ednoho letního léta ve Filadelfii
se jeden muž usadil před
malou kovovou krabicí položenou
na nemocničním kartotéce. Byla
zapojena do běžné zásuvky ve zdi.
Lékař stiskl vypínač. Uvnitř krabice
zavrčel malý ventilátor; skříňka
tiše zašuměla a vydávala jemnou,
nasládlou vůni. Muž se brzy cítil jako
znovuzrozený, magicky osvěžený,
jako by se hluboce nadechl
jiskřivého říjnového vzduchu. Lékař
vypnul stroj a zapnul další, který
vypadal přesně tak. Vzduch rychle
zatuchl. V mužově hlavě bylo dusno.

22

Štípaly ho oči. Začala ho bolet
hlava. Cítil se depresivní a unavený.
Tímto jednoduchým experimentem
vědec Dr. H. Kornblueh
z Amerického institutu lékařské
klimatologie – demonstroval účinek,
jaký mohou mít vliv atmosférické
částice na člověka. První stroj
generoval záporné ionty; druhý,
pozitivní ionty.

Neviditelné částice
Vzduch kolem nás je naplněn těmito
elektricky nabitými částicemi.

Jsou generovány v neviditelných
miliardách kosmickými paprsky,
radioaktivními prvky v půdě,
ultrafialovým zářením, bouřemi,
vodopády, větry, třením foukaného
písku nebo prachu. Pokaždé, když
se nadechneme, naplní naše plíce
a jsou přenášeny krví do buněk
našeho těla. Zdá se, že mají hodně
co do činění s tak rozmanitými
věcmi, jako jsou naše nálady, proč
je dobytek před bouří plachý, proč
cítíme revmatické klouby, když
spadne barometrický tlak, a jak
mravenci předem vědí, že bude
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Historie

Draci
východních
Slovanů
Téměř každý národ má legendy o tajemných tvorech, kteří podle evoluční
chronologie vymřeli před desítkami tisíc či dokonce miliony let. Východní Slované
mají také takové legendy. Není jich sice mnoho, ale „Draci“ jsou nicméně v kronikách
starověké Rusi zmiňováni jak v očitých svědectvích, tak v záznamech odrážejících
starodávnější ústní tradice.

Simargl
V „Příběhu minulých let“ (XII. století) čteme: „A
Vladimír začal kralovat sám v Kyjevě a na kopec za
nádvořím postavil modly: dřevěný Perun se stříbrnou
hlavou a zlatým knírem a Khors, Dazhdbog a Stribog
a Simargla a Mokosh. A oni jim obětovali, nazývali
je bohy, a přivedli jejich syny a dcery a obětovali se
démonům a znesvěcovali zemi svými oběťmi.“
Ze seznamu panteonu staroslovanských božstev si
zaslouží zvláštní pozornost Simargl, známý také jako
„Černigovské zvíře“, s ohledem na téma, o kterém
diskutujeme. Obrazy dvounohého okřídleného draka
lze vidět na architektonických prvcích černigovských
a galichovských kostelů 12. století. Simargl dnes slouží
jako symbol města Černigov.

Kult bájných draků
Slované si vypůjčili slovo „krokodal“ z řečtiny. Slovo
krokodal bylo obecným pojmem pro všechny velké
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vodní plazy. V listu Kyjevského metropolity Nicefora
(1104–1121) Vladimírovi Monomachovi (1053–1125)
tedy čteme: „A věřili ve zvířata, krokodýly, kozy a hady“.
Zvyk uctívání „plazů“ lze vysledovat zejména mezi
východními Slovany. V učení proti pohanství se těmto
„plazům“ říká krokodýli. Ve druhé novgorodské (archivní)
kronice je zvláštní údaj z roku 1581: „V roce 7090
(od stvoření světa) bylo nedaleko Novgorodu založeno
město Zemlyanoy. Ve stejném roce vylezli z řeky
krokodýli a zaplnili silnice a mnoho lidí bylo sežráno,
nebo kousnuto. Lidé se velmi báli a modlili se k Bohu po
celé zemi; a krokodýli odešli a někteří byli zabiti.
Anglický obchodník Jerome Horsey, který navštívil
Moskvu v roce 1589, píše, že viděl tělo mrtvého
krokodýla na břehu jedné z řek. Na jeho rozkaz sluhové
roztrhali tělo příšery kopími a z mrtvoly vyzařoval takový
zápach, že Angličan, který se nadechl jedovatého
vzduchu, ležel několik dní nemocný v nejbližší vesnici.
Jako vzdělaný člověk mohl Gorsey určitě rozlišit plaz od
ryby.
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Historie
Maltské megalitické
chrámy – II.
Jiří Matějka

Na Maltě existují megalitické stavby, o nichž víme a můžeme je fyzicky navštívit.
Řada dalších se nachází pod zemí. Chrámy na Maltě vznikaly postupně, v několika
etapách, z nichž nejstarší je tajemstvím zahalený soubor staveb Ggantija, megalitický
komplex, starší než pyramidy v Gíze.

Nejstarší stavby světa
Na Maltě zatím víme o 12
megalitických stavbách tohoto
typu. Naše skupina navštívila
a prozkoumala téměř všechny.
Zjišťovali jsme jaká je jejich
orientace k východům a západům
Slunce v astronomicky významných
dnech v roce. Prováděli jsme
měření a simulace na počítači
s velmi překvapivým výsledkem!
Na východ Slunce v nejkratším
dni v roce jsou orientované pouze
nejstarší „chrámy“. A těch je jen
několik.
30

Jsou to: Ggantija na Gozo, na
Maltě pak Mnajdra, Hagar Qim,
Skorba, Ta Hagrat a ruiny Xrobb L
Ghagin! Ostatní, podle odborníků
o tisíc let mladší kamenné stavby,
jako Tarxien, Kordin III, Tal Qadi,
Borg in Nadur a Buggiba jsou
směrovány podle cyklů Měsíce.
Vznikly zřejmě v době, kdy se
sklon Země ustálil na dnešních
hodnotách. Slunce je už tolik
nezajímalo, legendy o rozkolísaném
Slunci upadly do zapomnění.
Podzemní stavby v Paole a nedaleko
Xaghry na Gozu jsme nezaměřovali.
Naše zjištění je velmi zajímavé,

pokud si uvědomíte značný časový
rozdíl mezi nejstarší stavbou Skorba
(dat. 4500 př. n. l.), Ggantija
(dat. 3600 př. n. l.) a například
komplexu Tarxien (dat. 2900 př.
n. l.). Podle uvedeného oficiálního
archeologického datování to je
rozdíl 1600 let. Víte, co se za
tak dlouhou dobu mohlo odehrát?
Nebo se, tak jako naši akademici,
domníváte, že život tehdejších lidí
plynul po tisíce let stejně, staticky
a beze změn? To je opravdu
úsměvné. S takovým datováním není
něco v pořádku!
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Historie

Mumie, které
přepisují historii
Objev kavkazských mumií v Číně přináší nezpochybnitelný důkaz, že Evropané
cestovali na Dálný východ o tisíce let dřív, než si kdokoli dokázal představit.
oceánu, je možné potomky původní
domoviny lidstva pravděpodobně
najít v Indii a okolních regionech.

K

ryštof Kolumbus tvrdil, že byl
první, kdo prolomil bariéru,
kterou byl Atlantský oceán,
velký vodní útvar oddělující
dva kontinenty. Mezi Evropou
a Východem však taková fyzická
překážka nikdy neexistovala – vždy
bylo možné cestovat po zemi.
Objev kavkazských mumií v Číně
dokazuje, že východ a západ se
setkávají od doby bronzové.

Tajemné mumie z Gobi
V roce 1907 ruský průzkumník
Petr Kuzmich Koslov (18631935) dorazil do Lhasy a setkal
se s dalajlámou. Poté uspořádal
další expedice a vykopal Khara
Khoto, město Tangut založené
v roce 1032, které bylo zničeno
čínskými Mingy v roce 1372.
Koslov objevil hrob padesát stop
pod zříceninami, kde našel tělo
ženy, zjevně královny, obdařené
různými zlatými žezly. Ačkoli Koslov
pořídil řadu fotografií, které byly
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publikovány v časopise American
Weekly , nesměl nic porušit ani
odstraňovat z hrobky, která byla
znovu zapečetěna. Jeho poslední
výprava do Mongolska a Tibetu
proběhla v letech 1923 až 1926
a vyústila v objevení královských
hrobů Xiongnu v Noin-Ula.

Mu a Lemurie
Když se poprvé objevily zprávy
o takových objevech na Západě,
vyvolalo to velký zájem o tajemství
Východu, která dodnes zůstávají
z velké části mimo dosah většiny
turistů. Právě v těchto odlehlých
oblastech našel James Churchward
(1851-1936) důkazy o ztracené
civilizaci Mu. Pro Churchwarda
byla Mu ztracenou civilizací,
kontinentem na východě, která byla
podle jeho odhadů stará 50 000
let a kdysi domovem 64 milionů
obyvatel. Ačkoli se Mu-Lemurie
stále hledá od Mikronésie až po
Velikonoční ostrov a Havaj v Tichém

Churchward věřil, že hlavní kolonií
Mu byla Velká ujgurská říše, Khara
Khoto byla jeho starobylé hlavní
město a civilizace byla na vrcholu
kolem 15 000 př. n. L. Ujguři
dodnes žijí především v ujgurské
autonomní oblasti Číny Xinjiang.
Později francouzský autor Robert
Charroux (1909-1978) napsal, že
v poušti Gobi byli „Magi“, neboli
mudrci z Východu, kteří moudrostí
předčili i obyvatele Tibetu. Vypráví
se, že tato města kdysi měla
oceánské přístavy a v poušti
Gobi bude objeveno „zlaté
město“, včetně chrámu s výtahy
a elektrickými vozy. Jiní viděli tento
region jako domovinu starověkých
létajících vimán.
Ale zatímco poušť Gobi možná
stále skrývá mnohá tajemství,
první důkazy o spojení východu
a západu nám poskytla právě poušť
Taklamakan, kde byly objeveny
mumie světlých Evropanů.

Poušť Takla Makan vydává
svá tajemství
Poušť Takla Makan je velké
písečné území, která je součástí
pánve Tarim, zhruba mezi Tibetem
a Mongolskem v západní Číně.
Na jejím severním a jižním okraji ji
protíná Hedvábná stezka. Podmínky
jsou zde tak drsné, že se obchodní
karavany tomuto území vyhýbaly –
ale kdysi byl tento region obydlený
a obyvatelný.
V posledních desetiletích se však
jihovýchodní část pouště na okraji
Gobi stala oázou archeologů
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