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Вгледай се в миналото и ще разбереш, къде е началото ти и накъде си се запътил...

Най-сензационната находка в света е скрита в банков сейф във Варна. Вместо да се проучи и да
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Открива я Петко Димитров на 15 юли 1985 г. на около 93 метра дълбочина и на 65 километра на

Откритите писмени знаци върху нея са най-старата писменост, която е съществувала до потопа

Израелци са предложили на проф. Петко Димитров да купят находката за 60 000 долара. „Разби

наречената чиния на Ной.

Най-древната история на България започва от времената на потопа – приблизително преди 7 5

Народ белязан от боговете е живял там, където земи напоявани от пълноводните Дунав, Днепъ
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Библейският потоп се е състоял в Черно море

Историята на Потопа датира още от 80-те години на миналия век. Тогава екипът на Петко Дими

Джон Ноубъл Уилфорд - "Ню Йорк Таймс" и книгата "Ноевият потоп" от Уилям Райън и Уолтър

"Далеч преди разкошните дворци и минарета на Истанбул да обрамчат бреговете му, Босфорът
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тясна бара, през която сладката вода на Черно море се изливала в Егейско море и оттам - в Сре

...Възможно ли е - разсъждават д-р Райън и д-р Питман - хората, прогонени от домовете си от п

...Възможно ли е - питат още те - потопът в Черно море да е оставил толкова трайни спомени, че
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...Ако споменът за Черноморският потоп наистина е повлиял на епоса за Гилгамеш, то той би мо

"Като се основават на анализи на утайки от дъното на Черно море, океанографите Уилям Райън
Ричард А. Кер, "Сайънс"

Следите на старата цивилизация лежат по дъното на Черно море и Варненския залив.

Научни експедиции откриха там останките на най – древните земни градове.

Проф. Петко Димитров, ръководител на две експедиции по нашия шелф, обяви, че преди 8000 г
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Оттогава датира мегаприливът на океанските води през Босфора в най-голямото сладководно е

Проф. Петко Димитров Институт по океанология - БАН, Варн:

"...Две са основните геологически доказателства за Потопа, а именно:

- Наличие на стара брегова линия на басейна, която се разполага на съвременни дълбочини 90

- Пряко следствие на Потопа е формирането на геокатастрофични органогенни утайки в дълбок
Потопът като геологическо събитие е неоспорим факт.
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Съществуват и многобройни археологически доказателства за това, че Черноморската област е

център на високоразвита цивилизация. Известно е, че най-старите обитатели на Черноморскот

Безспорно доказателство за високоразвита древна култура е Варненското златно съкровище. А

Кимерската (шумерската) култура и цивилизация са се родили на бреговете на древния Понт. Сл

Шумерската култура в многобройните музеи изключително прилича на варненската и дуранкулаш
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Хората, останали тук, са поставили началото на Тракийската култура. Тя има приемственост от ч

Ниневия, покорявайки по своя път варварските семитски племена и населявайки Европа и Азия.

Разработената научна хипотеза, която отстоява твърдението, че Всемирният потоп е станал в Ч
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През 2011г. с научноизследователския кораб "Академик" учените успели да пробият пясъка, зап
Това потвърждава работната хипотеза на проф. Петко Димитров, че някогашното сладководно

езеро е било много под морското равнище, измерено спрямо световния океан. “Следите от Черно

Първата научна експедиция започва на 1 юли 1985 г. с руската подводна лодка “Аргус”.

Ето какво споделя професорът :

"Хипотезата за потопа се избистри през 1984 г., когато аз участвах в големия международен про

9 / 29

ydara.com

Предполагахме, че долу има обекти, създадени от човешка ръка. Имах многобройни спускове с р

Аз започнах работа и в последния ден на 1984 г. на Нова година ми се обади и ми каза, че проек

На 16 юли осъществихме спуск в палеоруслото на река Провадийска, която се е вливала в тогав

Учените попадат на стар пристан и некропол, намиращи се на дъното на морето, там където няк

Проф. Петко Димитров казва още:

”Много хора ме питаха за тая чиния – и журналисти, и изследователи, питаха ме кое ме е водило
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да я открия, аз казах: „Водеше ме Божията ръка. Една от работните ми тези е, че Ной е живял п

Заедно с професор Димитров работи и един от най-известните дълбоководни изследователи –

Ето обаче какво обяснява П. Димитров:
”Д-р Балард си тръгна, жестоко обиден от моите и нашите опоненти в България, начело с т.нар.
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Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров обаче коментира така, това

На неговия кораб имаше екип от 30 отлични специалисти геолози, по нефт и газ, но нито един ар

И така, основната версия, която е подкрепена от гореспоменатите експедиции е, че древната

12 / 29

ydara.com

Микеланджело "Библейският
цивилизация
потоп"на кимерийците, развила се по бреговете до Варна, е в осно

Населението, което остава по нашите земи, пък е в основата на създаването на тракийската ку

Двамата са подкрепени от друго светило - Уолтър Питман.
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Тримата са убедени, че библейският потоп всъщност е бил в Черно море. Проф. Димитров дораз

Твърденията на учените са на базата на сравнителен анализ на неолитните находки, открити кр

Всички тези данни говорят, че по нашите брегове е била люлката на цивилизацията, която е кол

Данните са от сравнителен анализ на открити следи и находки по нашите земи и по бреговете н

Наскоро и варненски инженери, които работят съвместно с археолози, излязоха с позиция, че П

Това се подкрепя и от прословутата чиния на Ной", която проф. Петко Димитров открива при
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експедиция в Черно море на 6 юли 1985 година. Най-ценни са откритите по нея 27 писмени знац

“Чинията на Ной” и цивилизацията “Х”

www.vestnikataka.com

На морското дъно екипажът в подводницата забелязва подутина, приличаща на загладен скале

Чинията е изпратена за анализи в няколко лаборатории, но в нито една от тях не могат да посоч
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За заключението им роля изиграват и тайнствените знаци, издълбани върху външната й страна

Но това би означавало, че хората, живели край бреговете на Варна, са поставили основите на ш

Това е свидетелство за наличие на високоразвита цивилизация. През 2000 г. българският изсле

Преливането на Средиземно
Той възстановява
море през Босфора
графично
(Кадър
68-те от
знаци
компютърна
и ги разпраща
анимация)
до най-добрите ли

Ето обаче мнението на професора по мултилингвист от Католическия университет в Брюксел Ха
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Доколкото мога да съдя от описанието Ви "чинията на Ной" съдържа повече тайни, отколкото ф

Аз не мисля, че не сте на верния път, когато сравнявате знаците от "чинията на Ной" с протошум
Предполагам, че е имало circum - Понтийска културна конвергенция, която е била разделена по-

Ако преведем този йезуитски стил, трябва да кажем, че хората по нашите земи са използвали пр

Учените изследвали и златните находки от Варненския халколитен некропол, открит през 1972 г

Металографски анализи и тук доказват идентичността на златните съкровища от Североизточн
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България със суровините и помощните материали, с които са създадени. А от всичко това след

Друг знаков за световната и европейската история район у нас е Големият остров — Дуранкула

- находки от палеолита (над 100 века пр.Хр.)
- селищата на първото най-древно културно, уседнало, земеделско и занаятчийско население в
- първите каменни градежи в Европа (51 век пр.Хр.)
- най-старото обработено злато в света (50 век пр.Хр.)

- първи наченки на писмени знаци в човешката история (50-48 век пр.Хр.) предвестник на праист
- най-ранните форми на парично-разменни ценности (50-48 век пр.Хр.)

- тук е идентифицирана най-старата фаза (начало 55-54 век пр.Хр.), наречена Блатница, по дре
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Във варненското езеро е открит комплекс от селища, още в началото на века от братя Шкорпил.

Северните плитчини на Черно море бяха изследвани подробно и от американски военни експеди

Множеството извадени археологически находки, снимките на дъното сканирано със специален

Бреговете на Босфора пасват идеално един в друг като пъзел, показвайки къде е бил разломът

тектонски плочи – Евроазиатската и Африканската. Водата е достигала до ниските части на Ста
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Шумерската култура в многобройните музеи изключително прилича на варненската и дуранкулаш

Възрастта на Чатал Хюйюк е 6200 г. пр. Хр. Хората, които са останали тук, са поставили начало

Най-старото население, обитавало земите около Черно море, са кимерийците. След потопа хора

В земите на днешна България, южна Украйна и Крим ( Стара велика и Дунавска България )

Карта, направена от двама
пощадените
американски
от Божия
учени
гняв
У. Райън
праведници
и У. Питман
поставят
, обясняващи
началото на
миграцията
новата циви
на

СПРАВКА:
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Според легендите плаващият ковчег, в който Ной спасил по един екземпляр от всички живи трав
Оказва се обаче, че това не е така. Древен клинопис от Вавилон доказва, че Ноевият ковчег е би

Това откритие е можело да се узнае още през 40-те години на миналия век. Но тогава историкът

Симънс завещал плочките на сина си Дъглас. И добре, че той запознал с откритието на баща му

Когато Финкел разчел надписа, останал като гръмнат. Древните плочките са първото и засега е
Финкел превел 60 реда клинопис, в който се съдържат наставленията на Бог към шумерския ца

Върху плочките пише как Господ повелява преди Потопа да бъде построен плавателен съд с кр

За съжаление, точното местонахождение на координатите, където е намерена чинията на Ной
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Разпостранявайте за да знае всеки българин ИСТИНАТА!

М. Боуо специално за www.ydara.com

.................

От Колумбийския университет окончателно потвърдиха, че Черно море в миналото е било сладк

Не са изяснени причините, довели до приливна вълна от Средиземно море и вливането му в Чер

Датировката е направена на част от дърво, вероятно корен, взето от дълбочина 85 м с изотоп
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С-14 и е абсолютна, с отклонение около 45 години. След експедицията "Ной 2011" най-важните

Това е категорично доказателство, че преди близо 12 000 години на мястото на Черно море е им

Една от хипотезите за потопа:

Преди 7600 години – над пет и половина хилядолетия преди Христа, се е появил Босфорът кат
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Разликата в нивото между Черно море и днешното Егейско море била 90-120 метра. При поредн

карта (Славян Стоянов)през сушата и нахлули в Черно море. Резултатът бил потоп, описан в не е

През 1985 г. подводно археологическо проучване със специална подводница открива в района н

Като протошумерски определи знаците по чинията и световноизвестният белгийски учен лингви
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Но какво значи това тогава? Излиза, че по нашите земи се е родила цивилизацията, която се е

развила по-късно като шумерска, като „древната цивилизация на земята“. Явно има и по-древна

И тъй като генетичните изследвания пък сочат, че около 30% от днешните мъже на България с

КОМЕНТАРИ ОТ ФОРУМА:

Епосът на Гилгамеш няма много общо с този за Ной освен потопът, като история. Историите са р
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------

Ами, има ако зачетем, че историите за потопите хич не са различни, ами са си БАШ еднакви. Год
----

Горното е само логическо потвърждение, че най-малкото поради инстикт за самосъхранение го

---

Все още си мисля, че се гледа с голяма насмешка тезата, че Аспарух и компания фактически са с
---

Добре в процеса на търсене на инфо разбрах, че кимерийците са траки и, че траките са всъщно

---Византийския календар, както и старобългарския започва "от Адам" и има точна начална дата 5

--Историкът Колин Макивиди и други сериозни изследователи говорят за една етно-културна общ
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--Астрологията и херметичните науки ми идват малко в повече (не че няма нищо там или са измисл
--И казано полуафористично кое е първото - Шумер или Шумер-ските ливади край с. Ситово?
---

Докато не се докаже че това е намерено в сладка вода това са пълни глупости.

----

Началото на византийския календар е напълно измислено на база данни от Библията, а в Библи
--Кой го казва обаче, че са "пълни глупости"?!?.....
---

Истината е че в Библията пише че Бог сътворил света за 6 дена, и византийците направили от т

------------Не си мисли, че някога хората са спали по дърветата и са яли доматите с колците.
Може да са имали непрекъсната връзка със събитията от преди 7-8 000 години. Проблемът нас
---------------

Ето ви повече информация. Антиохийската ера е точно 6 хилядолетия пр.Хр. щото смятали че он
-----------

Антиохийская эра — (1 сентября 5969 год до н. э.) по ...See More
--------------
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Не успях да прочета коментарите, ще ме извините - но повечето от нас са изчислявали дата на б

------------

Няма такова нещо като 7517 година Огнен Заек. Китайския календар от където са тия огнени за

---------------

Непрекъснато в съзнанието ми се съпоставяше - йон - Ной! Защо?!?!
В “Тайната Доктрина” се споменава, че на санскрит “ОН” има значение на “светлина, Слънце, св

Потвърждаваха го следните изрази:Йон -частица, атом зареден с положителна енергия. Еон - п

Атон - силна светлина, силно Слънце, силно знание.Тон - забавена светлина като вибрация, с от

2011-09-03

Използвани сведения от:

www..blogzaserioznihora.blogspot.com
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www.buditeli.info
www.vestnikataka.bg
www.bg.wikipedia.org

Статията е предназначена единствено www.ydara.com
M.Boyo
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