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- Защо траките изчезнаха от учебниците по история?

- Какво търсеха 40(!) британски археолози в Дуранкулак...?
- Какво "изследва" подводницата на САЩ в Черно море?...
- На какъв език са писани Ведите?
- Какви тайни крие свещената българска глаголица?
- В какви обсерватории е създаден протобългарският календар?
- Какви са връзките ни с маи, ацтеки, американски индианци?
- Какво крият могилите на Сборяново, пещерите на Яйлата?
"Ние сме генетични носители на нашата история и никакви фалшификации няма да бъдат вечни
За тях бие моята камбана... А като закънтят и другите камбани, Лъвът ще се изправи и... истори
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"...През 1976г. аз (става въпрос за гореспоменатия автор) протестирах срещу мълчанието на арх

На въпроса ми защо не се разкриват тракийските храмове получих отговор от ректора на шумнск

-Не може тогава да е имало развита цивилизация, защото това е епохата на неолита. - казва съв

По този "научен" подход цялото велико българско минало ще мине към "загадките". Защото, про

Българския род Дуло е управлявал велики империи край Китайската стена, край днешен Пендж

(...) - Какво крият могилите на Сборяново, пещерите на Яйлата, какво търсеха 40(!) британски ар
- Какво "изследва" подводницата на ВМС на САЩ по нашето крайбрежие? Смея да твърдя, че д-

(...)Летописите, митовете и свещените писания говорят за златни векове на славно минало, посл
Когато пък нашите учени в продължение на две десетилетия (20 години!) отказват архиви от Ми

"...Ето три лъжливи постановки, целящи унищожение на собствената ни гордост и родолюбие:
-Западният модел ни представя като незначително тюркско племе, свързало се със "славянския

-Руският модел: "Южните славяни - българи - се отделили, но трябва да се приобщят към своята

- Чехът Томашек извежда името ни от "булг" (боклук, престъпник), а не от "бълг" (светли, силни,

Така нашата история е оформена от руско-славянската идеология, трнсформирана после към ру

"...До ден днешен нашата история започва в учебниците от VІ-VІІ век, т.е. от 681 година. И ако ня

1. В "Именник на българските ханове" Аспарух е едва пети по ред български владетел на Дунав

2. В хрониката на архиепископ Йоан от Никиу се гвори, че в началото на VІ век Мизия се казвала
3. Отец Паисий, поп Йовчо и йеросхимонах Спиридон говорят за една паметна битка при Одрин
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4. На картата на Иероним от ІVв. Мизия е означена като България.

5. Отец Спиридон успява да докаже, че т.нар. "масагети" всъщност са българи. Знае се, че маса
Бележка - в книгата са изброени над 10 доказателства

"...Кога са покръстени българите?

Както д-р Ценов, така и отец Спиридон смятат, че българите са стари християни, кръстени личн

... Оказва се, че българите са били кръщавани неколкократно преди мнимото покръстване на ца

- В 619 г. кан Орган (чичо на кан Кубрат), с цялото си обкръжение приема християнството в град
- 11 годишен Кубрат изучава Библията в Константинопол.
- През 682 г. кан Илипвер прави ново кръщение в Кавказ.
- Аспарух е също християнин, което се доказва от разкопките на гроба му във Вознесенска.
- Кан Тервел също е покръствал в християнство според Паисий.
- Намерен е оловен печат с надпис "Богородице, помагай на Тервел"
- Дори на златния медальон на кан Омуртаг се виждат корона и кръст.

- В 24 колонен надпис той (Омуртаг) възхвалява кан Крум в текст, осеян с кръстове. Такива дока

В българската империя винаги е царяла толерантност между няколко религии. Българските дър
Най-древните български летописи

Според "Джагфар Тарихъ" (сборник с най - старите български летописи) българите са създали

През средните векове само в две държави се запазва българското име - Дунавска и Воложка Б

Всичко, свързано с териториите Воложките българи е потопено в мълчание. В официалните сп
За Христо Маджаров
50-те години:
- 50-те: изучава тракийските руини край Хасково;
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- 60-те: открива Варненски катакомби;
- 70-те: живее на "Изгрева" - София в ашрама на учителя Беинса Дуно, където преоткрива истин
- 80-те: в Гьотеанум се запознава с теорията за Черноморските мистерии;
- 90-те: обикаля духовно - културни центрове в Аризона и Калифорния, създава поредицата "Бъ

След това се завръща в Родината, изнася лекции, председателства ИД "Българска орда" и забе

Виза за влизане на народите в Третото хилядолетие е развитото национално самосъзнание. Зат

Историята е биография на народите, паметта, която създава и поддържа народния дух, "... исто
До днес се крие съществуването на милиони българи:
- наследници на Аспаруховия брат Кубер в югозападните ни съседки
- 3-те милиона в Италия - наследници на другия брат Алцек

- и на няколко десетки милиона българи по Волга, наследници на големия брат Котарг. Той имен

Това е нашата история - скривана и нагаждана по чужди политически вкусове. Това прекрояван

В края на краищата със сигурност Русия ще се окаже със най-голямата колекция на скрита бълг

Това е удар по нашето национално самосъзнание и гордост и наследство и страдат и управлява
"Ами че той е борец за нашето освобождаване!" - бе отговорът.
"Големият заговор срещу българите"
Христо Маджаров
2013-12-22 14:11:14
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