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Това проучване е подарък за всички българи! За всичката пролята кръв на гордия и

безмерно храбър народ! За всичките животи дадени, за да съществува неговото име! За всички
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Божествено ще трябва да е това българско племе и велика вярата му, както мъдреците хортува
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твеното му семе, зависи само от днешните му чеда.

Със сигурност това е само началото. Със сигурност развитието на науката ще разкрие нови фак

Едно епохално откритие на университета в Копенхаген започнало през 1996 година и завършил

Така, през цялото време един факт е бил пред очите ни, но без последното научно откритие, той

И да, трябва да има някаква свише закрила над България, някаква незрима божествена светлин
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Българите - това е народът, който имаше всичко,
което е пожелавал; те вярваха, че светът е открит за
тях; те никога не се съмняваха в победата си; това е
народът, на който се учудваше светът.
Магнус Феликс Енодий 1, 486 г.

Изучавайки легендите на древните народи, учените винаги са били смущавани от един необичае

Тези силни, красиви и смели мъже, предводители на огромни и могъщи народи, богове и мъдре
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До сензационното откритие на учени от Копенхаген на тези легенди се гледаше като на приказн

Потвърждение за съществувалата някога божествена синеока раса управлявала всички древни

"Белите" мумии от Перу
цивилизации
удивително се
съвпадат
потвърди
с тези
и от от
многобройните
Китай и Египет
намерени по целия свят све
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Необичайни за тези райони със своя светъл цвят на косата са намерените мумии в Испанiя и Ка

Все още не може да се каже със сигурност в кое точно селище е станала царската синя трансфо

Най-ранните знаци за божествен произход - сините очи, отбелязани като сини камъни положени
-------------

Във всички древни митологии и легенди на народите, хората със синия ген са били в основата н
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Идол с инкрустирани сини
цивилизацията.
очи. Енеолитен култов комплекс при с.Долнослов, България. Късен е

В ПРЕДАНИЯТА, МИТОЛОГИЯТА И ЗАПИСАНИТЕ АРТЕФАКТИ НА ШУМЕР, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, А

Всички сме чували за "синята кръв" на царските родове, това оказва се е било истина, но не син
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/Уточнение: много българи се чувстват засегнати от това, че не носят този ген. Дали го имат,

или не, не отрича тяхната българска принадлежност. "Първоначално всички хуманоиди са бил

Възникването на този ген у някой индивиди, поради определени климатични особености, се явя

ЗАЩО РАЖДАНЕТО НА СИНЕОКОТО ДЕТЕ СЕ ОКАЗВА ТОЛКОВА ВАЖЕН ЗА СВЕТА? КАКВО

Какво е особеното в научното откритие за синия ген?
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Какво още НЕ СА ОСЪЗНАЛИ световните историци и учени или са разбрали, но объркването от

ЕДНО ОТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО В ИЗСЛЕДВАНЕТО Е, ЧЕ ВСИЧКИ ДНЕШН

1. ИЗСЛЕДВАНЕТО ДОКАЗВА КОЯ Е ПРАРОДИНАТА НА БЪЛГАРИТЕ И ТОВА НЕ Е ПАМИР, И

2. КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГЕННИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, КАТЕГОРИЧНО ОПРОВЕРГАВА ТЕО

3. ТОВА Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА МИГРАЦИЯТА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
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4. КОСВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО, ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НАХОДКИ, РИСУНКИ И

5. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕВОЙНСТВЕНА, НЕРОБОВЛАДЕЛСКА И ДОБРОЖЕЛАТЕЛНА ЦИВИ

6. ДАВА ОБЯСНЕНИЕ ЗА ЦАРСКИТЕ ИНЦЕСТИ (кръвосмешението) В ЕГИПЕТСКИТЕ РОДОВЕ

7. ФАКТ ОБЯСНЯВАЩ ИЗНЕНАДВАЩИТЕ ДОСКОРО ПРИЛИКИ, ОТРАЗЕНИ В МИТОЛОГИЯТА

КАКВО ПОКАЗВАТ ФАКТИТЕ ОТНОСНО ГЕНА ОСА2 ИЛИ "СИНИЯ ГЕН" КАКТО ГО НАРЕКОХМ

Откритието беше публикувано в научното списание "Human Genetisc" от датския учен професор
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Всички индивиди със сини очи произхождат от един прародител от България

Екипът, чието изследване беше публикувано в списание Human Genetics, идентифицира специф

1. ГЕННАТА МУТАЦИЯ Е ВЪЗНИКНАЛА САМО В ЕДИН ЧОВЕК И ПО-КЪСНО СЕ Е РАЗПРОСТР

2. ВСИЧКИ ИНДИВИДИ ДНЕС С ГЕНА НА СИНИТЕ ОЧИ ИМАТ ЕДИН ПРАРОДИТЕЛ - ТОВА ОЗ

3. ГОДИНИТЕ НА ГЕНО ТРАНСФОРМАЦИЯТА Е ОТ 10 000 ДО 6 ООО ГОДИНИ

4. ВЪЗНИКНАЛА Е В ОБЛАСТТА НА СЕВЕРОЗАПАДНИТЕ БРЕГОВЕ НА ЧЕРНО МОРЕ.
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На територията на днешна северна България (вероятно Дуранкулак, област Варна или (по-малк

5. СПОРЕД ДАТИРАНЕТО НА ФИГУРКАТА СЪС СИН ОБСИДАНТ КРАЙ ДОЛНОСЛОВ, ТАЗИ Г

ТРАНСФОРМАЦИЯ Е СТАНАЛА ПРЕДИ НАЙ-КЪСНО 8 000 ГОДИНИ (АКО ПРИЕМЕМ ЗА ВЯР

5. Промяната на ОСА2 (синият ген) е благоприятствана от някакъв (теориите за няколко: сблъсъ
-----------------------СПРАВКА ЗА "СИНИЯ ГЕН" ОСА2:

"Синият" рецесивен ген ОСА2 и закономерности при унаследяването му

Хората си набавят жизненоважния за организма витамин D по два начина. Първият е чрез
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Цар Самул през погледа
целогодишно
на български
слънчево
миниатюрист
греенеот
върху
XIV в.
кожата. Вторият е чрез хранене с м

До откриването на технологията за съсирване на млякото древните хора са си набавяли витами

По-слабото слънчево греене на север и набавянето на витамин D от млечните продукти е довело
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Генетичната трансформация в очите на тъмнооките хора се съпътства и предопределя намаляв

Трудността произлиза от това, че генът отговарящ за сините очи е рецесивен, т.е. той е "по-слаб
------------------------

Получените данни показват, че тази рядка мутация бързо се е разпространила в колонизиране в

Тази рецесивна особеност на "божественият ген" обяснява инцеста (кръвосмешението) във вси

И така нека тръгнем по пътя на синеоките богове, потопът и царското преселения на българите

Месопотамия и когато българските архиви се разсекретят от тайните ватикански библиотеки и
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В България, а и по света в началото, научното откритие за промяна цвета на очите вследствие г

сайтове обърнаха внимание на това откритие и отново като една интересна, но по-скоро любоп

Важността на това научно откритие на генетиката обаче е толкова голямо и значимо, толкова еп

Науката ще бъде тази движеща сила, която ще осветли световната история и особено в частта с

Много от досега познатите ни теории, датировки, тълкувания на събитията ще бъдат пренапис
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защото такъв е всемирният закон на разума!
---------------ЦАРСКИТЕ ДРЕВНИ ПЛЕМЕНА НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

Следите на древните българи водят от запад на изток и от север на юг на хиляди километра раз

Досега на историята са известни общо 12 български държави и държавни образувания - от кои
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– 7 (седем) в Европа (Кубратова, Кавказка, Волжка, Панонска, Дунавска, Алцекова и Куберова и

Император Кубрат дава ,,Завета за единство,, на петимата си сина!

- 5 (пет) в Азия – древната Самара /Шумер, царствената Балхара (Бактрия) в подножието на пла

БЪЛГАРИЯ

16 / 193

ydara.com

БОГОВЕТЕ ОТ ДОЛНОСЛОВ - НА ВЪЗРАСТ ОКОЛО 6000 ГОДИНИ

(с уговорката, че възрастта може да се окаже много по-стара)
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Сините очи на култова фигура от Долнослов

От енеолитен култов комплекс при село Долнослав. Късен енеолит края на IV хилядолетие пред

Култовият център при село Долнослав, АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКО

Култовият център се намира в хълмистата равнина пред Родопите, на 2 км северно от село Дол

Дългогодишните изследвания разкриват единствения култов център от втората половина на IV

Храмовете са изградени от плет и глина и всеки има твърде необичаен план.
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Досега са проучени 27 храма и повече от 30 глинени олтари с различна форма и размери.

Олтарите и подовете на храмовете са изпъстрени с многоцветни рисунки и животни, птици и ри

19 / 193

ydara.com

Сред намерените стотици идоли най-многобройни са човешките фигурки, чиито лица са изобраз

съвсем обобщено, без особени подробности. Те най-вероятно представят древни божества. Час

Много от култовите фигурки определено излизат извън нормите на обикновената човешка фигу

Култовият център в Долнослав вероятно е обслужвал селищата на околната равнина. Може би х

Любопитно: Изследванията на вярванията на праисторическите хора е една от най-интересните
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тяхна чест, да каже нещо за мястото и ролята на жреците в обществото. Затова откриването до

По откритите останки на храмове, по идолите и другите култови предмети изследователите въз

Определена е като богинята майка, а иконографията на очите е характерна за края на халколит
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Много интересна и е и другата антропоморфна фигура, намерена там. Тя също е на богинята ма

Статуетката на богинята майка, която прилича на извънземно.

Археолозите предполагат, че е била поставена на пиедестал и е била идол в голяма композиция

Разказва Бистра Колева:
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"Оживление започнало сред археолозите около храмовата постройка № 2 – не много голяма доб

Жертвеника неволно отвличал вниманието по разчистването на храма, затова не веднага забеля

- На нивото на очите ми се появи стенопис. Струваше ми се, че бялото лице ме гледа от тъмата н

Митичния цар Долонк,култовия
син на бог
огън,
Кронос
в неговата
и нимфата
размита
Траке;
светлина,
реконструкция
в колебание
по черепа;
с нагретия
Варненски
възд
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Всички на могилата били в плен на “Храм № 2”, въпреки че първата постройка поразила тяхното

по-силно впечатление особено стенописа, въпреки че появилите се цветове започнали да потъм

Кипяла упорита работа. Разкритите богатства ги забавяли и се налагало да работят от изгрев д
продължавали...

В южното помещение на втория храм намерили пещ, приличаща на разкрасена торта. Станало оч

За какви нужди е било необходимо да бъде именно тук?
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Археолозите продължавали както обикновено да свалят от храма слой след слой. Слизайки все
Но на земята за първи път се виждало нещо подобно. Грижливо, с връх на игла, милиметър сле

В търсене на други рисунки те се натъкнали и на друга загадка. Под глинения под преминавала

Това било съвършено уникално и абсолютно неясно по своето предназначение съоръжение. Пр

Покритието било от глина и представ-лявало огромен релеф от различни фигури, затворени в п

Това било седяща жена. Подобни канонически показвания на богинята – майка учените били
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Глинена плочка с писмени
срещали.
знаци,Но
Долнослав,
тук седящата
ок. 4-то
женахил.
държала
пр. Хр, вПловдивски
ръцете си две
археологически
деца. Таковаму
р

На изобразителното поле над богинята – майка се намирала малка мъжка фигурка в цял ръст, в

Обединяващ елемент на тези фигури, женската и мъжката, се явявала змия.

Но какво било това релефно изображение? Едва ли толкова сложно и изкусно изпъленно то е с

И за какво е било необходимо това?
Връзката му с пеща била безспорна, впрочем както и самия релеф.

Може би това е бил музикален инструмент, своеобразен “орган”? Акустици предположили, че от
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Има още една хипотеза.

Тази конструкция е била своеобразна “машина за аромати”. Можем да си представим, че в пеща

Но оставал въпроса: струвало ли си е да се изгражда тази хитроумна конструкция от различни п

- Това доказва – отбелязва Бистра – че обитателите на селището край Долнослав не са се заним
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Представа за древнатабили
природа
обезпечени
от тозиспериод
тези неща
дават
от обществото.
най-вече изкопаемите
Те не са били
видове
свързани
от находищ
с мат

"Може би най-яркият период тук е бил медния период, датиран V-VІ хилядолетие пр.н.е. Тогава
-----

ОХОДЕН, ВРАЦА, БЪЛГАРИЯ
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БОГИНЯТА МАЙКА НА 8000 ГОДИНИ

Обсидиан и две фигурки на Богинята майка в селище на 8000 г.

Пластина от обсидиан откри екипът на археолога Георги Ганецовски при разкопките в местност

Тя е втора за терена и любопитното е, че находища на този вид вулканично стъкло няма в регио

През новокаменната епоха обсидианът бил високо ценен, защото от него се изработвали острит

Преди година бе открит скелет на мъж, наречен по-късно Христо, за който се смята, че е на 8 0
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Находка от неолитното селище в Оходен край Враца

Участниците в разкопките на праисторическото селище в местността Валога край село Оходен,

В жертвена яма те намерили и две великолепни фигурки на Богинята майка с врязана украса. Н

НОВА НАДЕЖДА, ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ

СИНЕОКАТА БОГИНЯ МАЙКА ОТ ХАСКОВО, БЪЛГАРИЯ (5200 - 4900 г. пр. Хр.)
Иконографията на очите е характерна за края на халколита или началото на IV хил. пр. Хр.

Фигурата с височина 18,5 см бе намерена счупена само на две части, което означава, че не е рит
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Досега в България няма такава регистрирана фигура
Много интересна и е и другата антропоморфна фигура, намерена там. Тя също е на богинята ма
Статуетката на богинята майка, която прилича на извънземно.

Археолозите предполагат, че е била поставена на пиедестал и е била идол в голяма композиция
При Нова Надежда, Хасковско, са открити 15 гроба с 19 раннохалколитн

и хора. Чрез изотопи ще се проучи как са се хранили и дали са мигрирали или починали в този р

Едни от най-ранните изяви на човешко присъствие на Балканите, доказателство за легендата за

Тази статуетка връща мита за Зевс и Европа 4000 години назад във времето

"Нашата антропоморфна фигура, която нарекоха "извънземно", определено е интересна, но най
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Само фигурата на бика, върху който има женска фигура, датирана от късния неолит (5200 - 490

г. пр. Хр.), няма аналагии в Югоизточна Европа и пренася мита за Зевс и Европа 4000 г. назад в
--------------------

Световноизвестен българин египтолог разчете името на египетски фараон върху уникален камъ

Камъкът е част от кехлибарена огърлица, открита по време на разкопки още през 1976 година в

Името на фараона е Нептауире, който е известен много малко. Фараонът е от 11-та династия. И
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---------------------

ЕТРУСКИ

Синеоките и русокоси етруски жении

Etruscan Archaic Polychrome Protome

Динков:

"Етруските са заемали основно областта Етрурия (днешна Тоскана) между реките Тибър на юг и
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ПЕЛАСГИТЕ са още един древен и загадъчен народ. Някои древни автори считат, че тирените (

Etruscan ceramic wine jug
. пр.н.е.). “Херодот обаче никъде не споменава за пеласги в Италия”…

”Със сигурност… те не са били гърци, защото, както съобщава Омир в “Илиада”, на страната на

Русокосите жени на етруските - La Tomba degli Scudi di Tarquinia
Трябва да се отбележи нещо много любопитно: Пеласгите са споменати в Библията под името ф
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“Хеланик… вижда Лациум и Рим като издънка на Троя. Тимей от Тавраменион (352-246) дава на

”…най-старата версия на преданието за Еней е била етруска. Еней и троянците дошли първонач

Le Petit Palais - Protomeи de
своето
Déméter
родословие
- IVème siècle
от троянците
avant JCи се смятали за потомци на Еней”.
…”От “Илиадата” и “Енеиадата” е известно, че Еней е бил цар на дарданците”, тракийско племе
Акад. Вл. Георгиев твърди, че тирсените-етруски са самите троянци, т.е. траки.

“За родствената връзка между троянците и траките вече може да се съди не само от сведеният

(Randa, A. Der Balkan Schlusselraum der Weltgeschichte. Wien,1949)
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“Тази етническа близост между етруски и траки се очертава в резултат на присъствието на трак

Според Херодот “…(траките) носят много имена - всеки според областта си, но всички те се полз

Ancient Greek mosaic, aезикът
deer hunt,
на пеласгите,
detail from the
т.е.mosaic
на завареното
floor, signed
от гърците
,,Gnosis местно
created,,население, е “в

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

СИНЕОКИТЕ И РУСОКОСИ "ГРЪЦКИ" БОГОВЕ

ТРАКИЙСКАТА МИКЕНА,
ИЯ СЕГА В ТЕРИТОР
ТА НА ГЪРЦИЯ

36 / 193

ydara.com

Микена била един от най-важните центрове в древността.

Смята се, че името Микена не е гръцко, а вероятно предгръцко и наследено от предходните мес

ZEUS

жители. Предгръцкият език е непознат днес, а няма силни доказателства

На територията на древният град Микена са открити фрагменти от глинени съдове, датирани о
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Акрополът или „високият град“ на Микена е създаден в ранния 15 век пр.н.е., а около 1350 пр.н.

Goddess Hekate from Plovdiv
Легендата
Bulgaria
разказва, че строежите са дело на циклопи, поради големите р
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Painted stucco (on limestone) head of a woman-goddess

Двата най-големи града на микейското царство – Микена и Тиринт, са възпети и обезсмъртени
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ncient Greek mosaic, a deer hunt, detail from the mosaic floor, signed ,,Gnosis created,,

Микена е открита от археолога Хайнрих Шлиман през 1866 г. През 1950 г. ученият А.Евънс откр

ЕТО КАКВО УКРИВАТ ОТ НАС
Цялата статия тук:

http://sparotok.blogspot.nl/2014/08/blog-post_17.html
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Едва ли има някой от нас, който да не е чувал за старобългарския род Дуло. Десетки години на

Ganymede plays with the
строителна
circle - the керамика
rooster is courtship
в Плиска,gift
Мадара
of Zeus.Attic
и Преслав,
red-figure
Известия
krater,на
ca.НИМ,
500-490
томB

От доста време е известно, че името Дуло и неговите варианти са употребявани в земята ни век

Тази важна информация специалистите не благоволяват да представят на широката публика. Н

Едно име може да се приеме като случайно съвпадение, но каква е вероятността три старобълг
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И това не е всичко, на документи от XIV-XIII век преди Христа, с регистрация 534 a 23 (XXIII), 23

Персеполис, северна Гърция
Nj 42 (XXVII), 468 Xm 11 (LII), 798 Cb 01 (LXV) се срещат варианти на типич

God Apollo pouring

имена като Кубер, Винех, Кормесий, Севар, Крум, Токт...И това ли да го на

Писмеността, с която са документирани Дуло, Вокил, Ерми, Кубер и т.н. се нарича Линеар Б. Ако
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Greek painting of Apollo,успоредици.
god of war, but
Броят
alsoна
god
идентичните
of music, poetry
или and
показващи
verse. голяма прилика знаци е

Hе би трябвало да се учудваме, ако разберем, че абсолютно всички руни от розетета от Плиска

gorgoneion mosaico romano
Най-интересното
s-i-ii-ad
в този случай е това, че ако на руните от розетата от Пл

Четенето е лесно и всеки наш лингвист, който е запознат с Линеар Б би трябвало да може да ви
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Загадка е и това, че при разглеждането на старобългарските погребални обреди не се обръща

“For Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus, Daulis in Phocis by Tereus” VII.7
http://penelope.uchicago.edu/Thayer

Русите богове в гробницата
/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html
край Амфиполи в северна Гърция - стара българска територия, сег
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АФРИКА

ТУНИС, СЕВЕРНА АФРИКА
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Amphitrite and Poseidon, Villa of Amphirite, Bulla Regia, Tunisia.
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СИНЕОКИТЕ БОГОВЕ, КОИТО ДОЙДОХА
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В Африка, съществува легенда за за високи, синеоки и руси извънземни, които африканците на

Зулуският шаман Кредо Мутуа разказва: “Боговете, които дойдоха” така ги нарича народа на Ру

дойдоха”.

Някои племена в западна Африка като племето Бамбара също ги познават. Наричат ги Зишвези

Думата Зишвези означава: хлъзгави, реещи се същества, които падат свободно от небето и се н

Племето Догон е едно от многото в Африка, които твърдят, че тяхното племе или техният крал с
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Племето Зулу, известно със своите воини, е племето, към което миналия век е принадлежал Ша

От друга страна това, което е разстоянието между планетите, ние наричаме “изулу”, и думата “в

Сега, можете да видите, че Зулусите в Южна Африка са знаели, че през космоса може да се
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пътува, по начин различен от този, по който птиците летят в небето. Зулусите твърдят, че преди
----------------БЕРБЕРИТЕ НАРЕЧЕНИ "СИНИТЕ ХОРА ОТ САХАРА" СЕВЕРНА АФРИКА

Масиниса (Massinissa) - 238 -149 пр.н.е. е един от известните барберски царе. Първо е цар на ма

СИНЕОКИТЕ И РУСИ БЕРБЕРИ, ТУАРЕГИ, ГАНЧИ, КОПТИ

Берберите (наричани също имазиген, „свободни хора“, ед.ч. амазиг) са етническа група, обитава
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Техните езици, берберските, образуват клон на афроазиатското езиково семейство, включващ м

Това което поразява при берберите е сходството с руническите знаци на древната писменост на

Те са от бялата раса - с бяла кожа и сини или зелени очи и както твърдят, предците им са от зем

Берберите са етническа група са характерни за Северна Африка на запад от долината на Нил и

Берберите наричат себе си Amazigh и казват, че бербери е име, което е им е дадено от другите и
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Берберите и Туарегите, обитаващи и днес Северна Африка, също са синеоки и светли хора. Те с

Берберите са етнически и генетично бяла раса.

Етническите туарегите (бербери) от Северна Африка (така наречените "Сините хора от Сахара"

Генетично светлата им кожа и сини очи преобладават. Със своите гърбати носове, високи скули
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Техният древен език Amazigh печели официално признание през 2011 г.

Берберите са преобладаващо мюсюлмани сунити, като повечето се причисляват към малики мад

Преди възприемането на исляма, много бербери са изповядвали християнство (често донатизъм

Под влияние на ислямската култура за кратки периоди възникват някои синкретични религии, к

и Мароко интензивно се разпространява християнството, предимно Петдесятничеството.

Берберите са живели в Северна Африка между Западен Египет и Атлантическия океан от толко
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Берберски групи са споменати за първи път писмено от древните египтяни по време на додинас

Много египтолози мислят, че от около 945 г. пр.н.е. египтяните са били управлявани от мешвеш и

В исторически времена берберите се разпръскват на юг в Сахара (изтласквайки черноафриканс

асимилирани в по-голямата част от Северна Африка от арабите, особено след нашествието на б

Областите от Северна Африка, които са запазили берберския език и традиции, са най-общо тез

Всички те - и бербери, и туареги, и ганчи(гуанчи), и копти в Египет, носят българския произход и

И бербери, и туареги говорят един и същи местен език - берберски или още наричан тамъжек. С
---------------БЕЛИТЕ ВОЙНИ НА КОЛЕСНИЦИ - ТАУРЕГИТЕ, наричани „сините хора”
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Туарегите са африкански берберски народ.
Споменати са за първи път в Египетски ръкописи около 3000 BC

АМАЗИГ (бербер) означава „свободни хора” са наричани още и бербери - определени, които сам
Туарегите населяват Северна Африка - Алжир, Мали, Либия, Буркина Фасо, и Нигер. Те са

Туарегиският език се говори
номадски
от 1милион
народ, който
и 200векове
000 души.
наред обикаля с камилски кервани из Саха

Високи и със светла кожа, мъжете се забулват още с влизането си в пубертета, като някои твър
Името "туареги" е от арабски и означава "изоставени от бога", защото те доста късно са приели

До края на 19 век ахагарските Туареги са управлявали голяма част от пустинята, от градовете-О

Когато през 1881 г. разбират, че начинът им на живот е застрашен от плановете на Франция да
През 1925 г. археолози откриват скелет на жена, погребана с кралски почести. Популярната

преса незабавно решава, че това е Антинея. Резултатът е бил магнетичен. Френски офицери пр

Днес, по отношение на етнически принцип, берберите са доминиращата част от населението в М
Мисюлмани, но не и араби
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В етническо отношение, арабите не са основното население на Мароко и Алжир. Берберите гово
--------------УНИКАЛНИЯТ И ЗАГАДЪЧЕН НАРОД - КАЛАШИ
Калашите – бялото племе от Пакистан

Високо в планините на Хиндукуш, в северозападните територии, на границата между Пакистан и

Пакистански селяни.

Каква е истината за малкия народ „калаша”, от който са останали не повече от 4000 души, опитв

Съвсем различни от съседите си и неизвестно откъде, калашитр изглежда и говори много по-ра

Много от калашите са русокоси и синеоки, което може да се възприеме като аномалия в Пакиста

Освен физически, този малък народ се различава рязко от мюсюлманите наоколо и по своя свет

този на Древна Гърция). Все пак, ДНК тестове не са показали никаква връзка с гърците, но съ
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По-стари предположения са свързвали калашите с Източна Европа (най-вече Балканския полуо

Мястото, което обитават, се нарича Калаша Деш (долината на Калаш) и това е единственият пер

говорели в който и да е период.

Тъй като са малък народ, съседните култури неизменно са оказали влияние. Много от калашите

В рязък контраст с мюсюлманската култура, калашите се отнасят равно към двата пола и са тол

Специфично и често срещано в калашката общност е приставането и странно, то се практикува о
Все пак, животът на калашите в Хиндукуш е беден и труден. Издържа

т се отглеждайки кози и обработвайки земята. Туризмът все още не се е развил и не е докоснал
-----------------

Магреб-включва Мароко, Западна Сахара, Алжир, Тунис, понякога Либия и рядко Мавритания. С
Мaгeреб - „намиращото се на запад“, изписвано също
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Магриб и рядко Могреб, произнасяно и Магрéб - от френски) е областта от Африка на север от

От геополитическа гледна точка се счита, че областта включва Мароко, Западна Сахара, Алжир

В различните езици и контексти може да включва различни държави. Във френския език и култ

На арабски името Ал-Магреб („намиращото се на запад“) обозначава само Мароко (т.е. за арабит
Смесеното арабско-берберско население на региона в миналото е наричано в Европа маври.

Всички те - и бербери, и туареги, и ганчи, и копти в Египет, носят българския произход и българ

Доказателства за това намираме не само в техните запазени традиции и европеидни черти, но и

И бербери, и туареги говорят един и същи местен език - берберски или още наричан тамъжек. С
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КОПТИ, ЕГИПЕТ
ЧИЯ Е ТАЗИ АЗБУКА?
Случайно тази писменост да ви е позната?

Египтяните могат да се разделят на три племена: 1. Копти, или потомци на старовременните еги

Коптите са християни по име, те са писарите на Египет. Видели прекалено много промени в прав

Коптите са кръстени от свети Марко, молят се седем пъти на ден, а в земите им откриха най-дре

След завоюването на страната от арабите през VII век копти се наричат само египтяните, прекл
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Днешната коптска азбука е по-близка до кирилицата, а предишния й вариант – Демотичният коп

Коптите - потомци на древните египтяни и преки наследници на културата на египетските фара

Още към половин милион копти има в Етиопия. Коптската диаспора наброява близо един милион

Коптска азбука

души, 100 хиляди от които живеят в Съединените щати и Канада.

Повечето копти спадат към Коптската православна църква, а по-малката част (около сто хиляди

Коптите винаги са били ревностни привърженици на християнството, независимо от твърдия на

Единственият политик със световно име от коптски произход бе шестият генерален секретар на

Покръстени от Марко
Египетските християни - копти, се гордеят, че едни от първите в света масово са приели христи

Първите четири столетия от своето съществуване Александрийската църква съхранява единств
Египтяните останали на своята позиция, която и до днес е известни като монофизична
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(единосъщна). От това далечно време в Александрия управляват двама патриарси - коптски и гр

От 1971 година коптската Църква е под ръководството на своя 117-ти патриарх, наричан още А

Той управлява близо хиляда, разпръснати из страната църкви, към двадесет манастира и духов
Богослуженията се извършват предимно на официалния арабски език и частично на коптски.
А свещените писания по традиция са на двата езика.

По време на тържествените служби пее хор, но независимо от близостта с православието, музи

Една от многото разрушени коптски църкви след последните размирици в Египет

В египетската столица са и най-грандиозните коптски храмове, сред които се откроява патриарш

Зданието, построено преди около три века събира максимално 5 000 седящи вярващи. Сред ман
По принцип стените на коптските църкви са акуратно избелени, няма нито фрески, нито икони.
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Тленните останки на Шенуда
някои все
Трети,
още положени
са запазени
в неговия
доста стари
трон древни
за поклонение
религиозни
от вярващите
изображения, н

Днес, колкото и да е странно, християните в Египет живеят сравнително доста по-добре от мюс

адвокатите, лекарите, фармацефтите, журналистите. Според някои сведения коптите владеят н
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Най-богатото семейство на страната - коптското семейство Саварис, баща и трима синове, е соб

--------------------КАНАРСКИ ОСТРОВИ
Русокосите и синеоки гуанчи

Гуанчите са най-ранните обитатели на Тенерифе. Красотата на тази нация е, че тя е до 15-ти ве
Гуанчите са най-старият народ на Атлантическите острови и коренно население на Канарските

При идването на испанците през 1402 г. островите били гъсто населени с около 20000 души.
Произходът им е неизяснен, но местните наричали себе си "винчери" , което на техният език зна

Според сведенията на испанските хронисти местните били снажни високи до 2 метра широколик

В северната част на Тенерифе преобладавали светлокожите и с руса коса, а на юг - смугли и тъ
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Научните изследвания върху намерените мумии в пещерите на островите показват, че древните

Много интересен е езикът на Гуанчите от остров Гомера, силбо най-вече, защото там най-дълго

Особеното при езика на Гунчи е, че те са използвали така нареченият Тонален или Свирещ език
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У нас и в Северна Гърция (в миналото български територии) това общуване на далечни разстоя

Френският изследовател Жан де Бетанкур подробно е описал странният език на гуанчи. Местни

Някои ги причисляват към изчезналата митологична подраса на мехтоидите, която в праисторич

Днес учените свързват произхода на гуанчи със северна Африка и популярна хипотеза счита, ч

В цивилизационното си развитие били в каменният век - не познавали металите, основните им ор

Жителите на островите нямали никакво понятие от корабоплаване и очевидно били прекарали х

Въпреки изолацията си те имали добре изградена обществена система с крал, аристокрация, пр

Интересни са антропологичните характеристики на гуанчите. Те спадат към т.нар. мехтоиди, т.е

ме на последния ледников период слиза през Пиренейския полуостров към Сахара, и е свързва
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Според несигурните сведения на Плиний Стари, по време на пътуването на Ханон Мореплавате

По сведенията на испанските завоеватели, гуанчите се прехранвали със земеделие и скотовъдс

Гуанчите отглеждали огромните пастирски кучета порода Кабардино. По време на испанското з

В боевете наравно с мъжете се биели и жените. Една дълга трагична 80 годишна война на унищ

През следващите години, по-голяма част от гуанчите са претопени или отведени в робство. Оста

-------------------АМЕРИКА

Русокоси мумии, някои със сини камъни покриващи очите от периода преди испанската инвазия
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Многобройни русокоси мумии, някои със сини камъни покриващи очите са открити в Южна Амер

Относно приликата в орнаментите и цветовете на българи и северно американци - спомнете си А

КОЛУМБИЯ

Pre-Columbian

----------------------
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Chachapoya culture tombs on the edge of the Amazon in Peru. The Inca called them the "Warriors Of Th

ПЕРУ

МУМИЯ НА 1 300 ГОДИНИ С ПОЛОЖЕНИ СИНИ КАМЪНИ ВЪРХУ ОЧИТЕ

Племето Моче
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Племето моче формира първата голяма цивилизация на Перу и предшества инките и народа чим

Дали са коренните жители на Южна Америка, или има доза истина в местните легенди, според

Също толкова мистериозен е залезът на културата моче. Според една теория причината е войн

Моче са доста напредничав за времето си народ, особено в областта на архитектурата и строит

Едно от забележителните им постижения е построяването на Чан Чан - най-големия предколумб
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Моче не е единствената древна култура, която демонстрира религиозен интерес към звездите.

Друг знак за прогреса на моче може да бъде видян в единствените по рода си напоителни систе

За съжаление не е намерена писменост на моче - тя е изгубена или умишлено унищожена, затов

ограничени.

Голяма част от събраната информация е извлечена от оцелелите културни артефакти, но за жа

ЧАЧАПОЯ -

"БОЙЦИТЕ ИДВАЩИ ОТ ОБЛАЦИТЕ"
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{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE_PERY{/AG}

СИНЕОКИТЕ СЛЪНЧЕВИ БОГОВЕ НА ИНКИТЕ

Кецалкоатъл, Кукулкан, Виракоча, Вотан, Гукуматз (Gucumatz)

Ацтеките посрещат с радост изненадания Ернан Кортест, казвайки, че според легендите им, бел

Когато испанските конквистадори и католическите отци първи пристигнали на бреговете на Мек

Причината била, както те по-късно научили, че в миналото индианците били посетени от мистер
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дали знак, че ще се върнат при тях.

Въпреки различните си традиции и огромните разстояния между индианските народи, от Канад

Друг мистериозен детайл от индианската митология е покритият с пера бог - една от най-големи
Той и неговите "хора" са описани като високи, брадати, с бяла кожа, в някои описания и статуи,

Всички легенди си приличат в едно: Кетцалкоатъл бил висок и светла кожа, с руса коса, сини оч
Торквемада(Fray Juan Torquemada), францискански мисионер, който съ
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Изображение на Кетцалкоатъл
бирал легенди
от учебник
и традиции
държавно
за Кетцалкоатъл
училище в Мексико
от коренните
(Secretaria
жители
де Образов
на Стар

"Кетцалкоатъл имал руса коса и бил облечен в черна роба, пришита с малки червени кръстов

Изображение на Кетцалкоатъл от учебник държавно училище в Мексико (Secretaria де Образов

Легендарното минало на Мексико е представено на следващата снимка, на която централният ф
Той е с шапка с пера от Quetzal(вид птица) и абсида на гърдите му, символ на бога на вятъра; съ
Стенопис: Легендата на Кетцалкоатъл, Паласио Насионал де Мексико, Диего Ривера 1929-30
Изображението по-долу е от друг стенопис, този път в Cholula Puebla Мексико, на рус и брадат
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Това е стенопис в Cholula
Кетцалкоатъл.
Puebla на рус и брадат Кетцалкоатъл
Това е стенопис в Cholula Puebla на рус и брадат Кетцалкоатъл

Световноизвестният изследовател Тур Хейердал твърди, че в древна легенда на инките се е ра

Оригиналното име на Виракоча е Kon-Tiki или Illa-Tiki, което означава, Sun-Tiki Tiki или пожар. Ko

Легендата продължава с разказа, че тези мистериозни синеоки и брадати, бели хора били напа

Битката се състояла на остров в езерото Титикака, но белокожите мъже изгубили и по-голямат
Легендата завършва с това, че Kon-Tiki и другарите му изминали на запад към морето.

Фреска на Кетцалкоатъл в Cholula Puebla

Когато испанците стигнали до Перу, Хейердал твърди, че инките им казали, че колосални памет

Инките описвали тези "бели богове" като мъдри, спокойни учители, които първоначално дошли о

Инките разказвали, че "белите богове" напуснали земите им така внезапно, както били дошли и и
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Спомнете си Алеко Костадинов и пътеписите му - в САЩ нащте на изложението искали да прода

Кетцалкоатъл

Кетцалко́атъл (лат. Quetzalcōātl — «пернатия змей»; [ketsaɬˈko.aːtɬ], исп. Quetzalcóatl) е на език

науатъл името на божество на Мезоамерика, впоследствие издигнато в главен бог в ацтекския

Кетцалкоатъл е историческа личност. Кецал (кетсал, квезал) е неголяма птица с ярко-изумруден

В чест на най-големия представител на птичето семейство, ацтекският бог получава името кетца

Корените на култа към Змея в Мезоамерика се крият в дълбоката древност. Първите култови пт

Змея олицетворявал земята и растителността в Теотиуакан (около 150 пр.н.е.), където започнал

С течение на времето Кетцалкоатъл се слива с други мезоамерикански божества и променя сво

В Шочикалко (700—900) божеството започва да се инициира с властта, придобивайки човешки ч
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властта. Толтеките свързали Кетцалкоатъл с своя бог Тецкатлипока (Тескатлипока), правейки г

Култът към Кетцалкоатъл включвал човешко жертвоприношение. По-нататък в развитието на к

сам се запалил на кладата и изчезнал. По-нататъшните вярвания на ацтеките се основавали на

При пристигането си в Мексико през 1519г. испанският завоевател Ернан Кортес бил сметнат от

Achaemenid Atr, statue of princess

За късмет на Кортес, оказало се, че той пристигнал
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ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ШУМЕРИТЕ

Шумер е първата голяма човешка цивилизация (възникнала през IV хилядолетие пр.н.е.) на тери

Шумерите са народ, населяващ Южна Месопотамия, основно територията между реките Тигър и

южната част на съвременен Ирак.[1] Все още няма единно мнение за произхода на шумерите. Не

Първите шумерски селища възникват преди около 4 хил.г.пр.н.е. Постепенно по-големите от тях

Около 2600 пр.н.е. Шумер бива обединен под властта на урукския цар Гилгамеш, от династията У

Следващият владетел — Лугаланемунду, цар на Адаба, прибавя към територията на Шумер земи

През 23 век пр.н.е. голяма част от Шумер e завладяна от акадския цар Саргон Велики (Шарумкен
В средата на II хил.пр.н.е.. Шумер e погълнат от разширяващата се Вавилонска империя. С
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движението и преселението на различни племена в тези територии, с времето шумерският език

През 1971 год. съветският изследовател Н.Ф.Жиров публикува смелата хипотеза, че шуме

Той сочи като доказателство изследванията на полския астроном Лудвиг Зайдлер върху календ
Зайдлер обръща внимание върху една особеност на най-древния шумерски календар.

В него продължителността на най-дългия ден през годината е 16 часа, а най-късият ден е само

В Месопотамия тези стойности са много по-близки една до друга и това е коригирано в следващ
Такава географска ширина имат земите, разположени северно от Черно море.

Според Жиров планината, от която са дошли шумерите са Карпатите. На същата ширина няма д

При това появата на шумерите в Месопотамия по време е непосредствено след нашествието, уни

Други може би не са имали възможността да се заселят по-близко и стигнали до Месопотамия и
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ИРАК

СИНЕОКИТЕ БОЖЕСТВА

Каменните скулптури от ранния династичен период като тези от храма на Ану в Тел Асмар, Ирак

Каменните скулптури от ранния династичен период като тези от храма на Ану в Тел Асмар, Ирак

В тях не откриваме много реализъм, те са еднообразни, със сковани пози, с ръце, прибрани до т

Цялата група вероятно е стояла в целата на храм, съвременен на пирамидата на Джосер, посве

Вярвало се, че боговете присъстват в своите образи непосредствено, а статуите на поклонницит

В никоя от скулптурите няма дори малък опит за прилика, телата и лицата са максимално опрос
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akadi-Каменните скулптури от ранния династичен период като тези от храма на Ану в Тел Асмар

Ръцете и краката са закръглени като тръби, като да са правени на струг без никакъв намек за

И ето ги двете отлики между шумерските и египетските скулптури:
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Шумерските произлизат от форма конус или цилиндър, а египетските - от куб или паралелепипе
Шумерските нямат никаква прилика, нито опит да се постигне такава дори, докато в египетските

СИРИЯ
СИНИЯТ ПАЗИТЕЛ НАГРАД-ДЪРЖАВА
ДРЕВНИЯ
МАРИ

Най-древното име на Майката "Ма" и до днес се среща в България като обръщение към всяка ед

Освен "ма", като обръщение към жената в българския език се използва и "мари", като и двете о

Интересен е фактът, че Девата е наричана от древните българи Мари още преди християнскат

Шумерската Статуя на Ebih-Il от 25 век пр.н.ера.(4 500 години), надз

ирател на древния град-държава Мари, Сирия

Открита е при разкопки на храма на Ищар в град Мери, източната част на Сирия от френския ар

Статуята, направена от прозрачен гладък алабастър, с инкрустация от шисти, мидени черупки и

Комбинация от шисти, черупки и лапис лазули се е използвал за изобразяване на миглите, клепа
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През Средновековието лапис лазули е бил стриван на прах и смесван с различни вещества, за д

Статуетката изобразява фигурата на човек, седнал на ракита туфа трева. Мъжът е с молитвен

Главата му е обръсната. Дългата му брада се състои от вертикални къдрици, виждат се пробит

Най-впечатляващи са втренчени сини очи на фигурата, изработени с особено внимание и вниман

Фигурата е гола до кръста и има тънка талия. Ръцете са стисна срещу гръдния кош и лявата ръ

затваря и се поставя във вътрешността на дясната ръка.

Самата пола е церемониално и пищно оформена в kaunakes шумерски стил. Полата изобразяващ
Краката на фигурата са изчезнали, но тяхното закрепване парче все още се показва под полата

Надписът на пет епиграфски знаци на гърба, която идентифицира произведението, гласи: ". Ст
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Статуята е била открита от две части - главата е била намерена на настилката във външния дво

СИНИЯТ ЛОТОС
Чудили сте се защо лотосовите цветя, които в Египетската, Индийската, а и в цялата източна

религия са символ на прераждането, живот и, светлината са сини на цвят!? Всеки, които е бил в

Синьото цвете е символ на плодородието, слънчева светлина, трансцендентност, красота и най
Чуан Zhi Шакя/ Древна мъдрост: The Blue Lotus
от Чуан Zhi Шакя, OHY
В лицето на Буда е като ясно пълнолуние,
Или пък, като хиляди слънца освобождаването им блясък.
Очите му са чисти, както големи и широки като син лотос.
Зъбите му са бели, дори и близки, като снежна като бял нефрит.
- От Suvarnaprabhasa (Suvarnabhasottama) Сутра
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Векове са преминали без никой да е успял да проникне в тайната на какви точно качества прите

Но има и още нещо - учените и историците отдавна забелязваха и едно особено и повсеместно п

Синият цвят в цялото източно изкуство, фолклора и митовете повсеместно бележи един неземн

През последните години ставаме свидетели на потресаващи археологични открития, неща, които
---ЕГИПЕТ
СИНЕОКИТЕ ФАРАОНИ

Египтяните вярвали, че човешката душа е съставена от пет елемента: сърце, индивидуалност, д
Египетска книга на мъртвите
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Египетската книга на мъртвите е наръчник (съдържащ подобни на магически и заклинателни ф

Египтяните вярвали, че душата продължава да съществува в отвъдния свят само ако бъде запа

тялото поставяли в каменен саркофаг.

Кои са били тези синеоки, с бяла кожа и руси коси (червени), в противовест на черните си подан

Със сигурност синеоките фараони са били много повече, със сигурност тяхното потомство съще

Вероятно и кръвосмешението във фараонските фамилии е било предизвикано и от желанието д

СИНЕОКИ ДИНАСТИИ НА ЕГИПЕТ
Нефертити от XVIII-та династия (14 век пр.н.е.
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Нефертити е царица на Древен Египет от XVIII-та династия (14 век пр.н.е., съпруга на египетски
Нефертити е дъщеря на царя на Митани. Истинското й име е Тадохепа.

Първоначално се омъжва за Аменхотеп III. След скорошната смърт на владетеля, става жена на

От брака си с Аменохотеп III имала 6 дъщери, но нямала син. Вдъхновителка за изграждането н

смъртта на съпруга си градът губи функциите си на столица, постепенно се обезлюдил и опуст
---------------
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Аменхотеп III
През 1390 г. пр.Хр. на египетския трон се възкачва великият фараон Аменхотеп III, цар от XVIII

Which race belonged theдинастия
Pharaon притежава
Ramesses IIнесметни богатства и властва над империя, разпрос

Ехнатон - Аменхотеп IV
(1353 пр.н.е. — 1336 пр.н.е. или 1351- 1334 пр.н.е., 18-та династия)

След смъртта на Аменхотеп III, тронът е наследен от втория му син Аменхотеп IV - който се отвр

Аменхотеп IV също известен като Akhenaten или Akenaton, по-късно Echnaton (Ехнатон) е десети
В началото на своето управление взема името Amenophis IV.
Аменхотеп IV(Ехнатон) e син на Аменхотеп III и царица Тий.
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За да подкопае могъществото на жреците на Амон-Ра в Тива Аменхотеп IV провежда религиозн

реформа в 6-та година на своето управление, с която налага култа към ново върховно божеств

Първата жена на фараона Нефертити родила пет дъщери, една, от които с име (Анхесенамон) с

Неговата майка царица Тий била една от главните фигури в рода Амарна. Ехнатон обичал съпру

Краят на управлението на Ехнатон е обвит в неяснота. Има един или може би двама царе, които

на трона сяда - 9-годишният Тутанкатон („Жив образ на Атон").

Новите изследвания на ДНК на Тутанкамон показват, че той (Тутанкамон) е син на Аменхотеп IV
-------------
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ФАРАОН СЕТИ I

The mummy of Pharaoh Seti I is the most lifelike of the great pharaohs of Egypt, and a tribute to the emb
Seti was the son of the great Ramses I, and became pharaoh in 1320 BC.

He reoccupied lands in Syria lost to earlier Syrian invasions, conquered Palestine and conducted campa

Тутанкамон

(1333–1324 пр.Хр., 18-та династия)

Небхеперура Тутанкамон или Тутанкамон (както е известен на широката публика), познат и като
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Yuya-(Joseph II) Biblical Тутанхамун
Joseph Egyptian
(тозиPrime
прочит
Minister
е приет
during
за правилен
1400 BC. вFather
египтологията
of Tiy. Yuya's
- Тут-Анх-А
blonde h

Умрял още като юноша. Последен наследник на могъща фамилия, управлявала Египет векове на

Младият фараон не заема престола веднага след смъртта на баща си. Между тях царува фарао

Тутанкамон е син на Аменхотеп IV от негова сестра с неизвестно име (открита е мумията й, услов

Нефертити не смятала Тутанкамон за заплаха, оженила го за една от дъщерите си и негова пол

В рамките на първите две години от своето управление той напуска Амарна и заедно със съпру
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Egyptian mummies haveхрамовете
red and blonde
и възстановява
hair
техния блясък и богатства.

Доктор Ричард Бойер от Главния детски медицински център в Солт Лейк Сити прави изследван

Изследването на ДНК пробата от Тутанкамон установи, че той е страдал от остра форма на мал
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Archaeologists using DNA testing said they have identified a mummy as Queen Hatshepsut, Egypt,s mo
По това време египетските лекари са практикували много сложна медицина. При разкопките са

Имал две деца, починали преди раждането, мумиите, на които са открити в гробницата му. Осве

Най-голямата изненада е, че майка на Тутанкамон е всъщност е дъщеря на баща му Аменхотеп ІІ

Всъщност, когато Ехнатон-Аменхотеп IV разбира, че Нефертити му ражда само момичета, той се

Egyptian Female Pharaoh
гато
- Queen
тя се появява
Hatshepsut,
в Амарна,
wife of Pharaoh
Нефертити
Thutmosis
изчезва.
II. Може
She ruled
би тя
Egypt
също
after
е била
Thu

Браковете между близки роднини са били обичайни в Древен Египет, но само в царските семейс

Тъй като Тутанкамон е бил непълнолетен, най-вероятно е бил под пълния контрол на двама душ

Една необичайна и атрактивна, истински шедьовър е склуптората на Тутанкамон. Тя е твърде н
Главата издигаща се от лотосов цвят е била символ на възкресението и пр
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ераждането и победата на духа над сетивата. Това означава Мъдростта на познанието. В разли
-----------

Нефертум (или Нeфeртeм) в египетската митология е бог, син на Птах и Сехмет, олицетворение

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

Анхесенамон
Анхесенамон е дъщеря на Аменхотеп IV и Нефертити - втората жена на Аменхотеп IV. Имала е 5

Статуя на фараон Хор, Националн музей на Кайро, Египет
-------------------Статуя на синеокия фараон Awybre Hor, познат и като Хор I (около 1783-1633 1633 г. пр.н.е.), еги

Невероятните сини очите на статуята, инкрустирани с кварц или лазурит лазули, в зависимост о

Цар Хор управлявал по време на 13-та династия на Египет. В списъка на Торинтой е записан кат
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Той най-вероятно е царувал за кратък период от време, не достатъчно дълъг, за да се подготви
--------------

Sheik-el-Beled-Statue of Ka-Aper Known as Sheikh El-Beled1

Статуята на Ka-aper е древен египетски служители в преходния период от четвърта до пета дин

Kaaper е внук на принцеса Wenschet. В гробница му в Северна Сахара е намерено дървена стату
Kaaper е бил жрец вероятно в рамките на царуванетона фараоните Menkaure и Userkaf.

Той е известен като "син на царя" (Sa-nesut), "Главен лектор свещеник" (Cheri-habet-Heri-тъпка) и

94 / 193

ydara.com

Бюста е с инкрустирани дълбоко, кристално сини очи. Ръбовете са направени от мед в имитаци

кристали. Използването на явор дърво е свещено и под закрилата на богинята Хатор.
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ФИГУРА НА 6 000 ГОДИНИ ОТ ПРЕ-ДИНАСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ (ПЕР

Dating 6000 years to the
ФАРАОНИТЕ)
Pre-dynastic period of ancient Egypt before the Pharaohs
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Фигура на божество изразяваща бял мъж, гладко обръснат и със зелени очи поставя основите
--------
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ФИГУРА ОТ КОСТ СЪС
ИЗРАБОТЕНИ
СИНИ ОЧИ ОТ ЛАПИС ЛАЗУЛИ, НАМЕРЕНА В ГОРЕН ЕГИПЕТ ОТ ПРЕ
--------------

СИНЕОКИЯТ ЕГИПЕТСКИ КНИЖОВНИК МИТРИ НА 4 400 ГОДИНИ
Статуята на книжовника Mitri ( датирана над 4400 години), от шестата династия в Египет, от
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Скулптура на Митри 2500
Старото
BC. Egyptian
царствоMuseum
(2345-2181
Cairo
г. пр.н.е.) и се съхранява в Египетския музей

Ролята на книжовник и писар в древен Египет била една от най-високопоставените след тази на

Снимки като тази вече са много редки, защото фотографията става забранена в египетския муз
Забележете ясно подчертаните и целенасочено фокусиране на наблюдателя към очите.

Те са заобиколени от медна украса, така привличат силно вниманието към огромните, сини, със
---------------
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Още една скулптура на знатен член на фараонската фамилия от 5 та династия ( 2 400 г.пр.Хр.) е
-----------------------
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Археолози в Египет са открити два 5000-годишни дървени статуи, обвити със златна хартия и п

РУСИТЕ ЕГИПЕТСКИ МУМИИ НА ФАРАОНИ
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Като допълнения към синеоките фараонски династии се прибавят и последните изследвания на

И както ДНК резултати на Тутанкамон разкрват - генетичния тип н

а Фараона е хаплогрупа R1b1a2, такава каквато е на 70% от всички мъже от арийски вид, коет
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Фреска изобразяваща русокоси мъже и дете, измерващи площта на терен. Сцена от гробницата

Konyaks, СЕВЕРНА ИНДИЯ

В по-голямата си част най-войнственото племе в Индия, изтласкано от властта високо в планини
Погледнете прическите и сините очи

Нагаланд, един от «Седемте сестри» на Североизточна Индия, е разрешение за защитените със
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един от тях.
Хората от Konyaks традиционно имат силен войн традиция и са най-известните, тъй като те все

{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE_INDIA{/AG}

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

СИГИРИЯ, ШРИ ЛАНКА
Богините със сини очи
Сигирия е преди всичко известна със скалните си рисунки, оцелели по западната стена. На тях
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изобразени 21 изящни женски фигури, които сякаш се носят из въздуха и затова са наричани "Д

Няма единодушно мнение какво изобразяват фреските — дали това са небесни танцьорки аспар
Има един чуден факт свързан със танцуващите богини - всички те са със сини очи!

Стенописите са доста повредени от ерозията и насекомите, и за съхраняването на гипсовия пла
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{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE-SRILANKA{/AG}

БАКТРИЯ
Пелеоисторичесата цивилизация на Бактрия е една от най-старите цивилизации в Азия.

Древните историографи Агатий Миринейски, Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски посочват

Узбекистан-Фрагмент настенной
планината росписи-изложба,,Буддийское
Имеон и царството Балхара (Бактрия)
наследие
като
Узбекистана,,
родина на древнит

Сведения за тази българска държава срещаме в редица исторически извори. Първият книжове

В “Махабхарата” (VII – X в. пр. Хр) балхиките (болхики) болги са сред най-споменаваните имена –

В “Латински анонимен хронограф” пише, че българите произлизат от сина на Ной-Зиези, а в арм
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Украсена статуя на юеджи
най-развитите
Халчаян (Узбекистан,
народи в Централна
древна Бактрия).
Азия.
I в. пр. н.е.

От описанията, които има в тези и в други писмени източници, става ясно, че тази българска дъ

На запад и югозапад са се намирали и други арийски народи, на североизток – хуните и на изто
Областта Бактрия или царство Балхара е историческа област, обхващаща територии от днешен

Най-старата българска държава е съществувала още през II хилядолетие преди новата ера(или
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Мумия на момиче на възраст
района2300
на Имеон
години.
- Такламакан
Оазис Бахария
и ТянеШан.
богато
Известна
на подобни
е от индийските
открития място.
източ
П
След идването на Александър Македонски по тези земи, който говорил гръцки, тя е известна и

Най-ранните сведения за българите срещаме в индийския епос Махабхарата и в ранните пурани

Областта става известна през Античността под наименованието Бактрия по името на найния гла

Според Махабхарата се възхваляват и необикновените коне, отглеждани в така наречения "Зап

Китайците също наричали тези коне с името Небесните коне, а изразът "кон от Балх" се среща и
Около 1800 г. пр. Хр. ариите, идващи от Памир и Хиндукуш завладяват северна Индия.

В дълбоката античност Балхара е считана за едно от най-прочутите царства в Азия. След завла
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разделят обществото на три съставни части – жреци, военни, производители. Отделна прослойк

Раните китайски хроники също споменават едно старо българско постижение. Според тях няког

"Оттогава цветните стъкла поевтиняха в Поднебесната империя" - отбелязва по този повод исто

Към старите български постижения принадлежи несъмнено и особеният начин на заквасване н
Днес този вид закваска се употребява най-вече в планините на някогашното царство Балхара,

Боровско съкровище, България
сред дардите от Хиндукуш, което показва, че той е бил изобретен в бълга
Основни начала за българската най-стара повестност*

Китайците заимстват от българите календара, както и различни строителни умения, познания в
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През IV в. пр. Хр. до Балхара достигат войските на Александър Велики. След завземането й от г

Панагюрско съкровище, България
Въпреки че печели някои битки, на великия пълководец не се отдава да завладее трайно бълга

С течение на времето в Централна Азия настъпва постепенно засушаване на климата и плодоро

Това създава напрежение в района на Балхара. Първи век след Христа, един от царете на Балх

със своя народ в Мадхиядеша (дн. Мадхия Прадеш), основава град с името Пратиштам. От този

Тя управлявала до XI век, а владетелската титла била “балхара”. Друга част от българите, още п

В Памир обаче, до X век се запазва княжество с име Бургар, за което ни съобщава Ибн Хаукал (

Хипотези за връзкитеа с България и царство Балхар
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Български момичета

Според Петър Добрев с „Балх“ и „Балхар“ в индийския религиозен епос Махабхарата е обознача

Оттук се извежда хипотезата, че това е най-старата известна родина на прабългарите.

Според по-нови сравнителни проучвания на художника Александър Хофарт ("Митраизмът и дре
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Бкактрийска украса задоминиращата
глава
сакска култура, овладяла политическото пространство в Ср

ЗЛАТОТО НА БАКТРИЯ, ТОЛКОВА ЕДНАКВО С ТРАКИЙСКОТО

Така нарченият материал Електрон (сплав от злато и сребро), е една от древните загадки на ист

Ясно указано че българите са го използвали в своите ритуали в капищата. Нещо повече - Иранск
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БАКТРИЯ - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС МАРГИАНА (БМАК)

Бактрийско-маргианският археологически комплекс е археологическа култура от бронзовата епо

Finial in the form of a lion's
(22-18
head,
векSyria,
пр.н.е.)
ivory,
с център
c. 800-600
районът
BC, около Балх в средното течение на ре

Синеокият Тетус/ Tethys mosaic Phillopolis mid 4th century.Philipopolis (Shahba, Syria), Shahba Muse
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Културата е открита през 1976 от Виктор Сарианиди, който я нарича на елинистичните провинц

Заедно с Египет, Месопотамия, Индия и Китай, БМАК или както руските и таджикски медии я на
В края на 60 те години на 20 век съветският археолог Виктор Сарианиди започва разкопки в

Туркменистан и Северен Авганистан. Разкопаните първоначално Яз тепе в Туркменистан и Тули

Следват разкопки в Делбарджин, Ташли, Гонуртепе и Келели.
Постепенно става ясно че съветските археолози са попаднали на неизвестна дотогава култура о

В най големият обект разкопаван досега в предлите на БМАК намиращ се в делтата на река Мур

Характерни за БМАК са огромните по размерите си постройки някои по големи от футболно игр
Индо-иранска хипотеза

Има мнения, че наличните сведения и най-вече при липсата на писмени източници в тази ранна е
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тническа или езикова цялост.

Изследователят на значимия праисторически комплекс Виктор Сарианиди еднозначно определя

{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE_IRAK{/AG}

КИТАЙ, ИНДИЯ, МОНГОЛИЯ, УЗБЕКИСТАН

Тибетските статуии на Буда - всички те са със сини очи!
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{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE_BUDA{/AG}

СИНЕОКИЯТ БУДА, ПРОБУДИТЕЛЯТ

Таримските руси мумии и древни рисунки на синеоки будисти - ето това е причината, толкова дъ

да се отказва достъп за археологически проучвания до азиатските земи.

Hundreds of perfectly preserved 4,000 year old Caucasoid mummies and pyramids discovered in China,

Стотици отлично запазени, на възраст около 4000 година древни мумии и пирамиди, открити в К

Те, оказва се са най-ранните известни обитатели на района, хилядолетие преди съвременните а
Буда не е име. То означава състояние на съзнанието на онзи, който е постигнал Истината и е
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Тохар. Фреска от будисткия
овладял
монастир
върховната
в Безеклике
Мъдрост.
(Таримския
„Буда в точен
басейн).
превод
IX-Xозначава
в. н.е. озарен” (Пи

Историческият Буда Шакямуни се родил в кралско семейство около 560 г. пр.н.е. От ранно детст
Място на раждане – северна Индия, Хималайското княжество Непал със столица Капилаваста.

Името на Буда както и на другите Велики Мъдреци е обкръжено с легенди. Една от легендите г
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Образът на белия слон в индийските предания е символ на раждането на божествения Аватар В

Друга легенда разказва, че великият Риши Атиша, отшелник, живял в Хималаите, дошъл да прив

Според обичате на онова време, на петия ден след раждането на Бодхисатва, 108 мъдреци-бра
Обучението на учениците започвало с очистване на сърцето и съзнанието от предразсъдъци и

Жената от Юрюмци (Китай).
вещи иОк.
да 1200
не бъдеш
г. пр. собственик”.
н.е.
Буда съветвал да се притежават малко

В общината идвали и семейства. Непременно условие било мъжът да има една жена и да й бъд
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Буда заповядвал въздържане от всичко отрицателно и способстване на всичко прекрасно. „Аз у

Джатака о милосердном
израстване
князе-черепахе.Куча,
и развитие наКызыл,
душатаVIна
век
учениците.

Буда се стремил да сприятелява учениците, да създава най-добрите условия за постигането от

овладявал своите чувства, отказвайки се от всичко лично, Учителят му давал задача и го допуск
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Буда се стремял да възпитава работници на общото благо, творци на новото знание и глашатаи

БУДИЗЪМ
Будизмът възниква в Индия през V в. пр. Хр. и се утвърждава като универсалистка, световна

религия. Названието й произхожда от "Буда (Буддха)", т. е. Пробуден, Просветлен - религиознот

Будизмът възниква в Индия в условията на преобладаващата тогава традиционна брахманска р

обвързва с национална традиция.
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-----

При индо-ариите, представителите на “бялата каста” се наричали брахмани. Тях ги считали “мъд
Сам Бхиргу е син на върховния бог Брахма. Като основа на всички тези свещени думи: брахман,

“българ” е почти тъждествен фонетично и смислово с името на бога Бхригу, който в езика на пр

Съвременната китайска транскрипция на България и българи е съотвeтно Баодзялия и баодзял
--------------------

СИНЕОКИЯТ БУДИСКИ ПАТРИАРХ БОДХИДХАРМА,
основателят на Зен Будизма в Китай, преминалият през планините на Северна Индия в Китай пр
Бодхидхарма (в Китай наричан Да Мо, в Япония Дарума; живял приблизително 440—528 г.) е
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легендарен индийски будистки учител, монах.
Почитан е като 28-ми патриарх на школата Чан, което отговаря на японското Дзен.
Роден е в Индия. Смята се, че той произхожда от благородно, може би дори кралско семейство

След като става будистки монах Бодхидарма, напуска Индия и се отправя в Китай, за да провъз

Въпреки че различни писмени източници говорят за практикуването на различни видове борби и

Смята се, че той е основател на също така легендарния манастир Шаолин. Бодхидхарма противо
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създал няколко комплекса от физически упражнения, които учениците му е трябвало да практи

Антологията на Залата Патриаршеската идентифицира Бодхидхарма като 28-ия патриарх на буд

В будисткото изкуство И в китайския Чан текстове, Бодхидхарма е изобразен като брадат с голе

Новите археологически находки в Китай отново фокусираха научния интерес върху старите кит

Доскоро учените са традиционно се държаха подигравателно към тези необичайни характерист
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Портрет на император считаха
Shajahanги за плод на приказни фантазии на древните, но след разкрития

ЖЪЛТИЯТ ИМПЕРАТОР - ХУАН ДИ, НАРИЧАН ЗЕЛЕНООКИЯТ ГЕНЕРАЛ
Хуан ди (наричан Жълтият император) е митичен китайски владетел и герой, един от Тримата

124 / 193

ydara.com

повелители и Петимата императори, един от първите владетели на територията на Китай.

Смята се, че е управлявал от 2697-2597 пр.н.е. или 2696–2598 пр.н.е. Смята се, че е родоначални

Според китайският историк Съма Циен и повечето последстващи исторически работи, Жълтият

Първоначално той, след трудна борба, успял да подчини вождовете на отделните племена и съз

След като обединява племената, Хуан ди се спуска на изток към река Хуанхъ и завладява нови

територи (днешните провинции Хэнань, Шаньси, Шэньси и Хубэй), измества местното (монголоид

Съгласно легендите, китайските бойни изкуства възникват по време на полу-мистичната династ

Той е представян като известен генерал, който преди да стане предводител на Китай, е създал

Тримата повелители и Петимата императори (???? , Sanhuang wudi) са древни китайски митолог
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Заедно с черченския мъж
владетели
е било погребано
и герои от и
периода
дете, чиито
ок. 2500
очи пр.
са покрити
н. е. to 2100
от сини
пр. н.
камъни,
е.[1] Този
което
пе

РУСИТЕ И ЧЕРВЕНОКОСИ МУМИИ НАМЕРЕНИ В TAKLA MAKAN, КИТАЙ

"Красавицата на Лулан"

Западен Китай, Takla Makan - мумии на руси и червенокоси хора живели преди 3 000 години, кое

Много хора не са наясно с факта, че Китай има огромни пирамиди и те са съперничат на египетс
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Откритията през 1980 г. на 4000-годишната руса мумия "Красавицата на Лулан", а по-късно и 30
"От наличните доказателства, открихме, че по време на първите хиляда

Русокос мъж от Черчена
години
с ръст
след
183"Красавицата
см. Ок. 1000 г.
напр.
Лулан",
н.е. единствените заселници в басейна н

Таримската котловина пази тайната

Най-източният индоевропейски народ, живеещ в Таримската котловина, е известен в науката ка

Самоназванието arsi на тохарите по-късно се пренася върху други съседни и сродни на тях наро

В различни документи от индийски, китайски, арменски, византийски и друг произход, както и от
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Тохари. Фреска от будисткия
древните
монастир
българив са
Безеклике
населявали
(Таримския
района на
басейн).
планината
Ок. 900
Имеон
г. н.е.
(дн. Памир и

В гръко-римската географска традиция арсите (тохарите) се обозначават с етнонима сери, коет

Авторитетният немски учен Фердинанд фон Рихтховен (1833-1905) потвърждава, че Таримската

В книгата си "Пътят на България" (1936 г.) Димитър Съсълов изказва ст
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Изображения на тохари
ановище,
по будистки
че древната
фрески.прародина
VI в. от н.е.
на българите се намира в Таримската ко

Изразени са и противоположни мнения за прародината на българите, но със сигурност потвърж

Едва преди няколко години изследователи като Хартвин Хаусдорф и Петер Краса, оповестиха п

Някои са с куполообразна форма, а най-голямата, известна като Бялата пирамида, е с височина
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Пак в този район, близо до мъртвите градове Лулан и Ния, в подножието на планината Тян Шай

Разпространение на източния
изследвания
клон на
генетикът
индо-европейците
Паоло Франкалаци
около 2000
установява,
г. пр. Хр. Вчесиньо
това са
са маркир
мумии

Голямата загадка около е, че някои от тях датират отпреди 4000 години, а тогава в тази област
Изследователите успяват да дешифрират редица факти за тези хора. Това до г

Мумия на жена с двуметров
оляма ръст.
степен
Ок.
се1000
дължи
г. пр
нан.е.
работата на д-р Виктор Маир, човекът който от
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Много учени са уверени, че мумиите в този район представляват първата бяла раса, населена та

На една от мумиите - на мъж, е открит татуиран тангристки слънчев знак на слепоочието, а кра

Наскоро бе обнародвано изследването на генома на древните жители

от басейна на Тарим в Синдзян-Уйгурския автономен район (в северозападната част на съвреме

От тях не са останали писмени записи, откоито би било възможно да получим представа за техн

Известната китайска мумия
както на
изглежда-арси
жена Beauty (индо-иранска
of Loulan
дума).

Тохарския език бил част от индо-европейските езици, като се поделял на две групи тохарски А и
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ЗОРОАСТЪР, РОДЕН В БАЛКХ, АФГАНИСТАН (българско царство), РАЗВИЛ УЧЕНИЕТО Н

Зороастър, също Заратустра (Zarathustra) е ирански религиозен реформатор, основоположник н

Сасанидската епоха. Името е транслитерация на авестийското Заратустра.

"Добри мисли, добри думи, добри дела" - Заратустра

За основател на религията на зороастризма и автор на Авеста е смятан Заратустра. Според ира

ЗОРОАСТЪР, Заратустра, Назаратус - името му се превежда като " Златна ззвезда" и "който об

Ирански религиозен водач от 6-7 век пр.н.е., основоположник на зороастризма, древна национа

Счита се, че Зороастър е роден и починал в град Балх, Бактрия; името му е било използвано и о
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Джатака о милосердном
Доброто
князе-черепахе.Куча,
и Злото, като целта
Кызыл,
е да
VIсе
век
извлича мъдрост и житейски опит от

Зороастрииската философия не изисква толкова вяра колкото разум и самоконтрол на човек сп

В своите проповеди Заратустра, говори за конфликта междъ Доброто и Злото(Ахриман). Във ве
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zoroaster-zarathustra-ancient-iranian-philosopher
проповядва само добро, да се бори срещу злото, и да се усъвършенства.

Проповедите на заратустра са записани във Авестата, която е свещенната книга на Зороастрии

Зороастризма отрича идолите и всякакви други култови предмети, но и в това отношения няма к
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----------------------ЗОРОАСТРИЗЪМ, Аине зертош. Религия, основана от учениците на Зороастър и вероятно е сре

Това съзерцание най-често се прави чрез ритуала на Свещения огън - един от основните, които

Родина зороастризма иприлагани
Заратуштры
от тази
- Бактрия.
духовна
Единого
традиция.
мнения
Гигантскит
о месте рождения
Симург е свещената
Заратуштры
птин

Зороастризмът/Аине зертош/ е древната национална религия на Персия. Тя е една от най-стари

Последователите на Зороастър се обучавали да трансцедентират като наблюдават борбата меж
Зороастризмът почита Зенд Авеста като свещено Писание. В пантеона на ирано-персийския
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Зороастър централно място заема соларното божество. Той е бил бог на договорните взаимоотн
Митра е бил медиатор между Слънцето и Земята, между светлината и тъмнината. Вярващите в

Историята на Зороастризма започва във днешна Централна Азия. Мнозина историци и до днес с

Според етимолозите, името
Огнена
Заратустра
звезда
е псевдоним
, или:
означаващ

Онзи, който обичаше Светлин
. Зороа
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Temple Zoroastrien a Yazd
Зороастър,
en Iran умрял приград
защита
на зороастриици/
на крепостта от
град
обсада
на големият
на северни
огнен
номади,
храм.

Един от първите ученици и последователи на Зороастър е Бактрииският Управител Висташпа. В

Периодът, в която е живял остава неясен. Поради разминаването между историческата фактур

Според посоченото обаче в летописите на т.нар. пехлавийската хроника, отразяваща писмено къ

Основно божество в тази традиция е Ахура Мазда, чието име се превежда като Великата аура и

Чрез интерпретация името му се превежда като Златна звезда, а според друга като Онзи, който

Съвременната концептуална рамка на Езотеричното християнство, твърде близка до гностична

Вероятно Зороастра е бил жрец на древно-арийската религия, развил арийското понятие Арта /

Най-древните части на Авеста са се появили още по време на живота на Зороастра, а други бил
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АВЕСТА e сборник от свещените книги на зороастризма, първата от всички религии на откровен

BombayTemple Of Silence
открити
Engraving
в книгите на Стария завет.

Авеста е написана на един от древно-иранските езици, чиято точна локализация не е била устан
В Зенд-Авеста влизат:
1.

Вендидат - предписания за поддържането на ритуалната чистота, за изкуплението на греха

2.

Висперед /”Всички владики” или „Гениите на добрите същества”/ е сборник от молитвени пес

3.

Ясна /”молене”, „ритуал”/ включва молитви, произнасяни при богослужението, възхвали и ли

4.

Яшт /”почит”, „възхвала”/ включва химни и песнопения, посветени на различните зороастрий

"Ясна" съдържа учение за трите жизнени епохи, което намира отражение във вярванията на др
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Zoroaster

народи. Първата епоха е периодът, през който доброто е царило и в дват

Учените са открили много общи черти в текстовете на индийските Веди и в Авеста. Има определ
Авеста е оказала голямо влияние върху философската мисъл на Изтока и на Запада.
--------------------НАРОДА НА ЮЕДЖИ, КИТАЙСКА ДУМА ЗА "КРАСИВИ,БЕЛИ, СВЯТИ, СРЕБЪРНИ"

Юечжи е китайското название на парфяните или партите. Китайското име на Партия е било Ар-

Analysis of 3,500-year-old
(династията
mummies discovered
им се е наричала
in China’s
Аршакиди)
Taklamakan
а столицата
Desert hasПан-тоу
shown they
(Патува).
were bu
Съ

Юеджи е китайското име на древен централноазиатски народ, обикновено идентифициран като
Първоначално юеджи обитават сухите степи в източната част на Таримския басейн, след което

Първоначално са известни от най-древните китайски извори като "ючжи" - племе, влизащо в със

(Китайские иероглифы.Составитель: Старостин С. А.: http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi?root=c
Или на Дася/Дагра, древнокитайското предаване е Тагра. Името Дахия се появява в надписите
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Заедно с черченския мъж
Лянтай,
е било
гравирани
погребано
в 28-та
и дете,
година
чиито(или
очи219
са покрити
г.пр.н.е.)ототсини
управлението
камъни, което
на п
Какво означава названието Юечжи?

Самото назмание "юечжи" според най-древните китайски документи се е произнасяло като "руш
В древнокитайски Дунхуан се е произнасяло като “túrw(h)áń” което изследователите свързват с

др.гръцкото (Птолемей) Θροάνα, согдийското δrw’’n или δrw’n *(Θruwā́n).

От названието на града, гръко-римските географи съобщават за народ "фруни", "фрини", "фроа

Твърде вероятное това да са познатите ни от китайските хроники Динлин 丁零, чието произношен

Вероятно това е индоевропейски народ, предвижил се с тохарите, вж. съвр.алб. droe, droje, рум

Първоначално китайците включват предците на юечжите в групата на "народите ди". Запознава
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на китайците с бойната колесница става именно от пратохарите. После те създават силен плем

Впоследствие хуните хунну които са били техни васали отхвърлят зависимостта и им нанасят ня

Стига се до окончателно разгромяване на юечжийската общност. Най-голямата част от тях тръг

(Карашар) и Гуйца (Куча). В Таримския басейн има и по-рано проникнало тохарско население, в

Друга част от юечжите мигрира към Тибет където се смесва с кяните и в последствие се асимил

Трета част в 182 г.пр.н.е. се преселва към вътрешността на Китайската равнина, където по-къс
Според археолога Заднепровский, етноидентифициращ белег за тохарското присъствие там са
Връзка между арси и кушани

Самото название “юечжи” в древнокитайски се е поризнасяло “роучжи” или “ручжи” което отраз
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Жената от Юрюмци (Китай).
названието
Ок. 1200
Арси
г. пр.
(ārśi).
н.е.Това
В същото
е една
време
от многото
самоназванието
мумии, видяни
на жителите
през 1972
на Т
Значение на названието "Куча" и "кучасци", "каси/касири" и "кушани"

В тохарския kutsi – бял, чист, свят, тох.(а)kasu - красив. Името на гр.Куча отразява това значение

В езика на скитите *krau-kasi е означавало „бял, блестящ сняг” (по Плиний), виждаме аналогично
Коренът е ностратически *?acv?c` - блед, сив, в протоиндоевропейски *k'as`w – блестящ,
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Тохарските мумии са на
картвелски
жени с руси
*qc-,
коси
mqce, xce-, cke- сив, бял, дравидски *k`ac- сив, прашен. В
Юеджите постепенно са асимилирани от хионитите.
-------------

КУШАНСКА ИМПЕРИЯ
Кушанската империя, държава в Южна Азия е възникнала в началото на новата ера, повече от

Кушаните (иранизирани тохари) идват от района на таримския град Куча, чието название се изв
Династията управлявала през 1 в.сл.н.е. град Куча се обозначава в китайските източници като Б
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Бай което в китайския език означава "бяла". Предпола се, че топонимът Куча и оттук етнонима

Тохарите и кушаните са съставлявали значителна част от населението мигрирало от района на Б

Едно от тези княжества в Бактрия, възглавявано от рода (племето) на кушаните, става ядрото н

В периода на своя разцвет тя е включвала значителна част от териториите на съвременните Ср

Разцветът на Кушан се свързва с управлението на най-известния цар на кушаните - Канишка и н

Кушаните са потомци на народите, наричани от китайците юечжи, които идват в Средна Азия къ
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Скифской царицей. В ее
165руки
г. пр.
был
Хр.вложен
отстъпвайки
золотой
под
скипетр
натиска
(булава),
на хуните
свидетельствующий
от Монголия.
о ее вы

Към 130 г. пр. Хр. те нахлуват на юг, на територията на днешен Северен Афганистан, под натис

През 1 век пр. Хр. юечжите се разпадат на различни племена, основното от които са кушаните, ж
Те образуват различни малки по територия и продължителност на съществуването държавици.
Кушаните нахлуват в Индия и завладяват териториите на днешен Пакистан.

Край и свършек - Кушан съществува в намален вид до към 360 г., когато армиите на великия пер

Кушан изчезва окончателно от историята, въпреки че по-късно владетелите на огромната ефта

…специално отбелязаните от Д. Димитров некрополи в Бешкетската долина (II-I в. пр. Р. Х.) по п
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Трупополагането е по гръб с обтегнати крайници и с над 50% изкуствена деформация на черепи
Беден инвентар, най-често състоящ се от 1-2 глинени съда. Погребаните са били европеиди

Кара-тепе Будда. Глино-ганчевая
мезобрахикрани
скульптура.
със слабо
III в.изразена
н. э.Узбекистан,
монголоидност
Старый[Димитров
Термез, Кара-тепе.
Д., Цит. съ
Н

Археологически некрополът е идентичен с Девненския у нас, а гроб № 91 от "Девня-1" е почти к

Също на десния бряг на р. Аму-Даря в района на скалните комплекси Кара-Тюбе и Челпик са отк

Между тях е и най-разпространения български знак, сигурен белег за българско присъствие - и

Типичен за българите знаков материал е открит и в керамиката от Кангюи, а тамгите естествено

[Виж Георгиев П., Знак-идеограма от Плиска, сп. Векове, кн. 1/1978 г., с. 66-68.Също - Толстов С

За сходствата между кушанската керамика и тази от късносарматския период в Европа вече ста

Предците на днешните чуваши, проточувашите, са известни като сувари. Етнонимът „сувари” мож
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Onogur-Войн от Патрия,дазападноиранска
има индо-иранска
държава,
етимология
чиетои население
да означава
и език
„слънчеви”.
са много
Наблизки
староинди
до т

Римски източници сочат, че през 1 в. от н.е. на север от Черно море, от Азовско море до северен

Те са преселници от района на Средна Азия и са родствени с прабългарите. Главният град, стол

Съгласно стари руски документи, използвани от руснака Андрей Лизлов за написване на “Скитс

Също, хефталитите от Бактрия са били наричани от китайците “БЕЛИТЕ ХУНИ”. Древното само

През VII – X век, върху източната територия на Magna Bulgaria (Стара Голяма България) възник
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Музей "Хама", Дамаск,новата
Сирия държава Хазария, в която по-голямата част от населението са със

Околните народи са употребявали названията “аси” и “яси” за обозначаване както на тези бълга

В съвременния осетински “аорс” значи “бял”. Самите хазари, които също са били народ етническ
Късната столица на хазарите е наречена Сарашен - "бял камък, бяла крепост". От гледна точка

Хазари – бели, преносно - благородни. В древните руски летописи етнонимът “хазари” е записва
ЕФТАЛИТИ
Ефталитите, или бели хуни, са степен народ от групата на хионитите, завладял през 5 — 6 век
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Тохарска мумия н женаобширна
със светли
територия
коси от Тарим и Согдиана до Пенджаб. Смята се, че ефтал

Сведенията за ефталитите идват от съседните страни, оставили писмени исторически източниц
Създаване на ефталитското царство
Царството на Белите хуни през 520 година

Ефталитите се появяват в писаната история в средата на V век., когато предводителят им Хинги

През следващите години ефталитите унищожават окончателно държавата Кушан. След смъртт

През 484 водачът на ефталитите Ахшунвар напада сасанидския цар Фируз в Хорасан. Персийск
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Тохарска мумия на жена
с негова
с руса коса
помощ заема престола през 499.

За първи път ефталитите стават фактор през 457г. и не след дълго обединяват всички намиращ

След победата над Персия ефталитите завладяват голяма част от Таримския басейн. Около 495

Ефталитите основават зимната си столица Пянджикент в Заравшанската долина. Градът се пре
Разгром на ефталитите

Около 559 персийският цар Хосров Ануширван сключва съюз с тюрките, като се жени за дъщеря

Тохари. Фреска от будисткия
на Истеми.
монастир
Войната
в Безеклике
започва през
(Таримския
560, когато
басейн).
ефталитският
Ок. 900 г. цар
н.е. Гатфар и
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Согдиана е завладяна от тюрките, а Персия получава западните части от царството на ефталит
Владетели на ефталитите

Точната структура на управление на ефталитите е неизвестна и са запазени само отделни имен
- в Согдиана и Бактрия - Акшувар (ок. 420 — ок. 435), Хингила (ок. 435 — ок. 470), Ахшунвар (ок.
- в Тарим - Йе-дай-йи-ли-туо (ок. 507 – 531), може би става дума за династия
- в Индия - Торамана I (до 502), Михиракула (502 – 530), Торамана II (530 – 570), Нарана (570 – 60

КИДАРИТИ
Азия през 400 г.
Кидаритите (Kidarites, на китайски: Ki-To-Lo) са династия в централно азиатското Кидаритското
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Музей "Хама",Дамаск, Сирия
царство, васал на Кушана през 320 и около 467/477 г. сл.н.е. влизат в със
Византийският историк Приск смята, че те имат връзка с Хионитите.

Основател на династията е Кидарас през 320 г. През 360 г. Кидара II прави експанзия, като пове

През ранния 5 век те са завладяли Гандхара в Северна Индия. От 457 г. кидаритите се бият с Еф

------Мурад Аджи (стр 542): «Когда-то на Среднем Востоке процветала Бактрия, самая богатая восто
Любопытно, «тохар» на Тибете означает «белая голова». Так народная этимология сохранила

Музей "Хама",Дамаск, память
Сирия. о
Обърнете
пришельцах
внимание
с севера.
на надписа
Русыми, с рыжеватым отливом волосами, г

Надо сказать, что мало кто вообще вспоминает о Андроновской культуре (4-5 тыс.лет назад), кот
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Велики Български Канове

1.Кан Мотун (200-174 г. пр. Хр.) създал най-голямата Империя в Човешката история

Кан Мотун, император на Хунорската империя, владетел на най-голямата държава в историята

Кан Мотун/на китайски Мо Дун или Маодун/ - основател на империята Хунну и първият владетел

Около 198 г. пр. Хр.– Великият Български Владетел кан Мотун (200-174 г. пр. Хр.), син на Кан Тю
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Ain Ghazalklein, Jordan
Кан Мотун (владял 27 народи през II в. пр. н. е. от Каспийско море до Великия океан, вкл. Япони
2. Кан Ишка (110 - 144 г.)

Около 375 години Великия Български Владетел Кан Ишка (110 - 144 г.) - от рода Дуло. управляв
3.Кан Атила (434 - 453 год.)

Българската мощ достига своя връх при управлението на легендарния вожд КАН Атила (434 - 45

Заветната цел на Атила била да Унищожи робовладелската Римска империя ра
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зсадник на расова разпуснатост, нравствена развала и разврат, да освободи поробените народи

При неговото управление Българската империя стига до размери покриващи се с тези на родств
Летописецът Йордан пише в своята “История на готите”:
”От земята на Българите се разпростря яроста на хуните върху народите”(ГЦ а, 110)

ХУНИ
- Хуни, народност, обитавала Източна и Централна Европа през 4-5 век
- Хунну, народност, обитавала източната част на Централна Азия през 3 век пр.н.е. - 3 век
- Ефталити (Бели хуни), народност, обитавала западната част на Централна Азия и Индия през

- Хионити (Червени хуни), народност, обитавала западната част на Централна Азия през 4-5 век
- Севернокавказки хуни, народност, обитавала Северен Кавказ през 5-6 век
- Хуни (27 век пр.н.е.-26 век пр.н.е.), египетски фараони от IV династия
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МОНГОЛИЯ
ЧИНГИС ХАН

(на монголски Чингис хаан Чингис хаан; първо се казва: Темуджин или Темууджин, на монголски

МОНГОЛСКИЯТ ЛИДЕР ТЕМУДЖИН - ЧИНГИС ХАН - ОТ РОДА НА ЗЕЛЕНООКИТЕ. ТОЙ ИМАЛ

Монголският лидер Темуджин (1167-1227), по-известен с титлата си Чингис хан (Universal Ruler)е

бил всъщност със силно изразен европеиден расов произход - със зелени очи и руса коса. Спор
Майката на предците и основател на този клан е известен като красивата Алан (Alan Гоа).

Според монголски и китайски легенди, майката на Тимуджин твърдяла, че е била посетена в пал

Самият Темуджин е бил твърде ярка фигура и по дела и по външност - в китайските описания е

"Той трябва да е бил висок, с високи рамене, кожата му белезникав тен. Очите му, поставени дал
БАЩАТА НА ТИМУДЖИН И ДЕЦАТА НА ТИМУДЖИН - РОДА НА ЗЕЛЕНООКИТЕ

Персийският историк Ab ул Ghasi също така отбеляза, че семейството на Yesugai, бащата на Тем

Роднини и потомци Темуджин също са притежавали бял тен и синьо-зелени очи: Синът на Темуд
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------------

Уикипедия

http://bg.wikipedia.org/

Сведенията за първите години на Чингис хан са малко и няколкото източника, хвърлящи светли
Според Тайната история на монголите Темуджин е роден със съсирек на юмрука, което е знак,

Според много историци религията на Чингис хан е била шаманизъм или тенгризъм, който е бил ч

Има четиримата сина Угедей, Чагатай, Толуй и Джучи и шест дъщери. Докато имената на синов
Кубилай хан (на монголски: Хубилай хаан; на китайски: 忽必烈汗 (Хубилие хан); 1215-1294 г.)внук на
През 1271 г. Кубилай основава династия Юан, която управлява днешни Монголия, Китай, Корея

Тимур - известен още като Тамерлан или Тимур Ланг
Тимур ( 8 април 1336 – 18 февруари 1405), известен още като Тамерлан или Тимур Ланг (Тимур
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Куция, тъй като има вроден дефект на лявото стъпало), е владетел в Източна, Южна и Централ

Тимур е роден в тюрко-монголското племе Барлас, което владее Централна Азия по това време.

Както показват откриването на гробницата Гур Емир (в Самарканд) и последвалото изучаване н

Въпреки възрастта на Тимур, когато е погребан (на 69 години), неговият череп, както и скелета
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чиято биологическата възраст не превишава 50 години. Масивността на здравите кости, силно
Особено отличие на Тимур и войниците му от другите мюсюлмани е било запазването на плитки

Междувременно, чрез проучване на древни тюркски статуи и изображения на тюрките от ръкоп

„Косите на Тимур са гъсти, прави, със светлочервен цвят, с оттенъци на тъмно-кафяво или риж

Тимур носи дълги мустаци. Както е изяснено, съществувало е правило, според което най-висшат

Съвременникът и пленник на Тимур, Ибн Арабшах, който лично го познава от 1401 г., пише за вл
Тимур - известен още като Тамерлан или Тимур Ланг
Тимур, означаващо желязо; 8 април 1336 – 18 февруари 1405), известен още като Тамерлан или

Тимур е роден в тюрко-монголското племе Барлас, което владее Централна Азия по това време.

Както показват откриването на гробницата Гур Емир (в Самарканд) и последвалото изучаване н

Въпреки възрастта на Тимур, когато е погребан (на 69 години), неговият череп, както и скелета
Особено отличие на Тимур и войниците му от другите мюсюлмани е било запазването на плитки

Междувременно, чрез проучване на древни тюркски статуи и изображения на тюрките от ръкоп

„Косите на Тимур са гъсти, прави, със светлочервен цвят, с оттенъци на тъмно-кафяво или риж

Тимур носи дълги мустаци. Както е изяснено, съществувало е правило, според което най-висшат

Съвременникът и пленник на Тимур, Ибн Арабшах, който лично го познава от 1401 г., пише за вл
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Тимур - Тамерлан е известен с победата си над Баязид І
http://politikata.net

Баязид І е може би една от най-омразните исторически фигури за всички българи. Това е варва
Разделял е деца от майките им, избивал е бащите им. Голяма част от българчетата е вкарал на
Битката при Ангора или битката при Анкара се води между войските на монголския завоевател
Тимур е най-силният владетел на Централна Азия след Чингис хан. Той се издига от маловажно

През 1390 г. завладява Грузия и Азербайджан и стига до границите на Османската империя. Ба

иска данък от едно малко емирство, заявило верността си към Тимур, и когато получава отказ,
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Баязид решава да напредне, за да защити узрялата реколта в района, но Тимур ловко заобикаля

Баязид разполага анадолските си войски отляво под командването на сина си Сюлейман. В цент

Монголците образуват три дивизии е резерв под командването на Тимур. Тимур изгражда валов

Битката започва с мащабно нападение от страна на турците, на което монголските конни стрелц

Монголската конница напада и заедно със страничния натиск от страна на татарите пречупва кр

В последния етап на битката при хълма Катал уморената и жадна турска войска е разгромена, в

Баязид е затворен в клетка и използван като столче за крака и за качване на кон от Тимур, а съ

Според Херодот - ,,Будините са голям и многоброен народ, очите на всички са съвсем сини, риж

Като съюзници на Атила те са известни и като битугури! Съществува и точна географска връзк

Според Херодот: ”Будините са голям и многоброен народ, очите на всички са съвсем сини, рижи

„Будините населяват дървеният град Геланий.”

От името на техния голям град Геланий (Гелон), будините са наречени още и гелани. Останките
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Амиан Марцелин (кн.ХХХІ.2 и кн.ХVІІ, 5.1.) оставя съобщението, че към 358 г. геланите и хионити

Свързването на утигурите (удини, будини) с по-ранните местни скито-сарматски племена се съг

Прокопий съобщава за легендарни синове Утигур и Кутригур на кимерийския цар, които раздели

Япония - странните хора
------------

Таблица на датировките на намерените археологически находки в България и ако те са верни, а

И според хипотезата за черноморски потоп, то в началото на Света са културите Хаманджия и В
За ориентация:
Преддинастичният период в древен Египет e по времето на ІV хилядолетие преди Христа.
Шумерите се появяват в Двуречието около 3300-3200 години преди Христа.

Финикийците се заселват в тяхната Финикия (по родови предания идват откъм Черно море) в ІІІ
Израилтяните превземат Палестина през ХІІІ-ХІ век преди Христа.

На територията на Китай през ХVІ век преди Христа възниква първата историческа държава Ш

162 / 193

ydara.com

---------------------ЦАРСКИТЕ ФАМИЛИИ БЕЛЯЗАНИ С ГЕН НА СИНИТЕ ОЧИ:
ЗАЩО СА БИЛИ ПРИСВОЯВАНИ И УКРИВАЛИ ФАКТИТЕ ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ?

Защо всички племена толкова са искали да си припишат рождеството, заслугите и постиженията

Lichfield Gospels Evangelist
царския народ? Само заради възможността да си предадат повече важн
Това, което им е давало властта и възможността, да облекат в достойнство и чест заграбените
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ТАЙНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ "СИН ГЕН"
ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГЕН

В мегаизследването на Американското дружество по генетика, което разчете човешкия геном, с

Ръководителят на Националната лаборатория по молекулярна патология към Медицинска акад

”В голямото проучване на нашия геном беше открит генетичен маркер на 7 800 години, тръгнал о

...При тракийските племена на дакомизийците, сапите и сепейците, полукълбата на човешкия мо
ТОВА БЕШЕ САМО НАЧАЛОТО!
-----------------РУСОКОСИТЕ МЕРОВИНГИ, ПОТОМЦИ НА ИСУС ХРИСТОС И НОЙ
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Меровингите, потомците на Исус Христос и Ной са потекло от тракийската Троя.

Кралете-чудотворци-Меровингите

Така наричали владетелите от династията на Меровингите. Между пети и седми век те владеят

Господството им съвпада с периода на крал Артур и е свързано с почти толкова легенди, колко

Според една от тях, загадъчният Меровей, дал името на династията, е получовек, полубожество
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Как е изглеждал квинотавърът не знаем, но Меровей и другите владетели на династията бил на

за дългите им златни коси също се разказвали предания. Подобно на библейския Самсон силата

Какво е било въздействието
:
на тези богобелязани хора върху околните, можете да разбере

Откъс от книгата "Светата кръв и светия граал" с уговорката за известна доза скептицизъм зар
" Династията на Меровингите води началото си от сикамбите, племе от старогерманския народ,

... Почти липсва информация за произхода на Меровингите, чиято достоверност да може да бъд

Меровингите се представят и за преселници от древна Троя, което обяснява френски географс
[* Авторите явно правят аналогия с Парис, сина на троянския цар, похитил Елена, чието име на

френски се пише еднакво е Париж. — Бел.ред.]

Историците от по-ново време, включително авторите на „Документите на Братството“, правят оп
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Някъде около началото на новата ера те се преселват на Дунав, сетне на Рейн и се установяват

Въпросът, дали Меровингите са дошли от Троя или от Аркадия, представлява по-скоро научен и
Според Омир в обсадата на Троя участват и мнозина аркадци. Някои от първите древногръцки
[* _Carpenter._ Folktale, Fiction and Saga, p. 112.]
Всъщност наименованието „Аркадия“ идва от „аркадци“, тоест народа на мечката. Древните

Le pouvoir spirituel et le pouvoir
аркадциtemporel
твърдят, че са потомци на Аркад, богът покровител на техните з

... Най-малкото един съвременен медиевист смята, че Меровей е ходил в Рим и е предизвикал не
През 448 г. в Турне синът на този първи Меровей, който носи същото име, е обявен за крал на
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Dagobert

франките и остава на престола до 458 г., когато умира. Той сигурно е пър

При управлението на неговите наследници кралството на франките процъфтява. Те не са някак

...Натъкнахме, се на множество загадки около произхода на Меровингите. Обикновено си предс

преврат, довел до отмирането на предишната управляваща династия.

...В случая с Меровингите обаче няма такъв рязък или насилствен преход, няма узурпация, детр

Този владетел е обвит в такава загадъчност, че човек не може да каже къде свършват историч

...При всички положения благодарение на двойното си потекло Меровей според легендата е над

Каквато и да е историческата истина зад преданието, династията на Меровингите е обвеяна с а
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Според устната традиция монарсите Меровинги са окултисти и алхимици, посветени са в тайнит

Смята се, че Меровингите са ясновидци и са можели да разговарят по телепатия със зверовете

Русият Христос

природата, че са носели на вратовете си огърлици със силно чудодейно д

... Често са наричани и Дългокосите крале. Подобно на Самсон от Стария завет не се подстригв
[* Доблест (фр.). — Бел.ред.]

Каквито и небивалици да има в преданията за династията, те явно се основават на конкретни ф
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Не просто управляват по Божия милост. Обратното, сякаш олицетворяват от плът и кръв тази м

Подобни разрези ще видите върху черепите на първите лами в Тибет — в ранния будизъм се см
[* Обръснато място върху темето на католически духовник. — Бел.ред.]

... През 1653 г. в Ардените е открита гробница на династията от огромно значение — гробницата

Русокосият Ахил

олска глава и кристална топка*.
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[* _Cochet._ Le tombeau de Childeric Ier. Dumas. Le tombeau de Cilderic.]

------------------------РУСОКОСИЯТ АХИЛ
"Илида" двадесет и трета песен, 117-157
"Тук Ахил бързоног и божествен намисли друго: малко
встрани се запря и отряза косите си руси: буйни
ги беше оставил отдавна за бога Сперхея"

Вече е доказано, че Ахил е българин от тракийското племе на мирмидоните. Доказателства за т
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Akhilleus_Patroklos_Antikensammlung_Berlin_Ахил превързва Патрокъл (такава сцена в „Илиада“

"Бе я изпратила тук белоръката Хера богиня,пазеща двамата с обич сърдечна и грижа еднаква.

Спря зад Ахила Атина, докосна косите му руси, видима само за него, за другите беше незрима."
Първа песен на „Илиада“

Йоан Малла пише в "Хронография" за войската на Ахил "И така споменатият Ахил заминал заедн
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Според Овидий в "Метаморфози": При завръщането от Троя сянката на Ахил пожелава на траки

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

Кои са синеоките будини?
Според Херодот - ,,Будините са голям и многоброен народ, очите на всички са съвсем сини, риж

Съвременният български изследовател Кирил Милчев обосновано свързва утигурите с по-ранни

Фонетически връзката е безпроблемна: БУДИНИ – ВИДИНИ – УДИНИ – УТИ - УТИГУРИ. Като с
Съществува и точна географска връзка. Херодот описва много точно местоположението на буд

Според Херодот: ”Будините са голям и многоброен народ, очите на всички са съвсем сини, рижи

По-късният автор Помпоний Мел (І, 19.116) също пише: „Будините населяват дървеният град Гел

Останките на град Гелон днес са разкрити на около 30 км източно от с. Малая Перещепина, гроб

Амиан Марцелин (кн.ХХХІ.2 и кн.ХVІІ, 5.1.) оставя съобщението, че към 358 г. геланите и хионити

Свързването на утигурите (удини, будини) с по-ранните местни скито-сарматски племена се съг

Прокопий съобщава за легендарни синове Утигур и Кутригур на кимерийския цар, които раздели
В ръкописа, издаден от Г. С. Раковски през 1865 г. в книгата си "Българска старина" има ценно

----------------------------
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Рус и синеок Александър Македонски - такива са външните белези на великия пълководец

СИНЕООКИЯТ И ЗЕЛЕНООК АЛЕКСАНДЪР МАКЕДОНСКИ

Тази тема е в съкратен вид и ще бъде публикувана в следващи издания на ydara.com

Докато Скопие и Атина спорят за произхода на древния пълководец, ние смирено ще положим т

Смята се, че Александър се ражда през 356 г. в царския палат на македонския владетел Филип
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съдбата - цветът на очите му бил различен, едното - синьо, другото - зелено(има твърдения и з

Според една от легендите той от малък се увлича по епическата поема на Омир „Илиада“(за ко

Александър македонски се жени за бактрийската принцеса Роксана. Името на последната озна

Роксана остава неговата първа жена и царица до края на живота му. Само тя, в напреднала бре
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Кадър от филма за Александър
през 323 пр.н.е.
Македонски

Относно произходът на бащата на Александър Македонски, Филип:

В цитираното в библиотека писмо „ОПАСНА ЕПИДЕМИЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИ РЕВИЗИОНИЗЪМ”

”Бащата на Александър, Филип, е победил няколко пъти в конните състезания в Олимпия и Дел
…..и нито дума, че Филип Втори не е знаел елински/гръцки/ език!!!
Филип Втори е завоевател и няма как да му забранят да участва в Олимпийски игри.

Тракийски царе също са участвали в Олимпийски игри и са ставали почетни граждани на Атина.
Но по интересното е какво казва за Филип Втори Македонски по горе цитирания Демостен в про
Следователно тези 347 учени от цял свят би трябвало да знаят, че Филип Втори Македонски не

В 4-ти век пр.н.е. според елините, този който не е знаел международния тогава елински език е б

А днес в обединена Европа, ако не знаеш английски език просто не можеш да комуникираш с хор
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Но това, че знаеш елински език по никакъв начин не те прави Елин. И също, ако знаеш английск

Така, че Филип Втори и сина му Александър Велики дори и да са научили елински език никога н

От друга страна нека не забравяме, че майката на Александър Велики е от тракийското племе б

Ето един цитат от статия на Емил Митков Захариев:

„Според това, което казва ХЕРРОДОТ/по половина трак и елин/ : " Траките и родствените на тях
Няколко века след ХЕРРОДОТ, Демостен се провиква в прочутите си филипики, срещу ФИЛИП
Откъс от статията:
„Разсипаната ИСТО+ОРИА на БОЛГ+АРИА!
На Емил Митков Захариев
Тук възниква въпросът - Каква е историческата истина!? и Кой краде от историята!?

Ето какво е писал Херодот в неговата „История”.

„/Х.,1, 65/ - 1 When he heard these verses, Croesus was pleased with them above all, for he thought tha

...Лакедемонците и Атиняните са на първо място, първите между Дорийците, вторите измежду

Херодот в прав текст пише, че елините, когато ги прогонват траките кадмейци от Олимп се устан
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Но най-важното в текста е, че йонийците всъщност са траките пеласги!
Така че, занапред, когато срещнем твърдения от рода на „йонииците са гърци” трябва да знаем,
Текстът на Херодот е просто изумителен, защото много ОБЯСНЯВА МНОГО неща

А Йоанис Фиданакис пише, че преди потопа елините са се наричали ПЕЛАЗГИ
http://www.globalpolitician.com/25029-greece

Firstly, before getting in-depth we must remember that the ancient Hellenes did not call themselves Helle

С други думи, преди потопа е имало пелазги. (Потопът на Черно море засега се датира различно

РИМ И РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

Българите, които управляваха свещения Рим и римската империя

Тракийци са управлявали Свещената римска империя!

Максимин Тракиецът, Галериий, Максимин Дая, Ветран, Констанций I, Константин Велики, Лици
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Justinian-Roman-Emperor-482-AD--14-November-565-AD
Юлиан Апостат (Отстъпникът), Маркиан, Клавдий Готски, Квинтил, Йовиа

След Константин Велики идват неговите синове Константин IІ, Констанций II, Констанс І. Послед

Максимин Тракиецът, Лъв весът, Константин велики и останалите трако-илирийски императори
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Тракиецът Константиндостигат
Велики до престола благодарение на изключителните си качества като в

Някои императори от тракийски произход са действали в ущърб на своите сънародници, но за с

Много от крепостите изградени по времето на Юстиниан също носят български имена. Тулеус (

Нашите деди дават не само императори на Римската империя, но и знаменити военоначалници. Т
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Roman fresco fragment depicting
римлянин.
a face,
Пълководците
from Solunto,
от Sicily.
тракийски
Date произход
unknown, Archaeological
извършват невероятни
Museum, S
п

Тези факти са били дълги години премълчавани от нашите учени. А колко лесно можеше да се п
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"БРОНЗОВИТЕ ВОЙНИ" НАМЕРЕНИ КРАЙ БРЕГА НА РЕДЖО ДИ КАЛАБРИЯ, ИТАЛИЯ

{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE_BRONZWARS{/AG}

МАЛА АЗИЯ

Виж и "Неудобните исторически истини - древните български царства в днешна
Турция"

Мозаечният музей в Газиантеп - Зеугма (Gaziantep - Zeugma)

Зеугма е античен град от царство Комагена, намиращ се в съвременния град Низип (Nizip), на 45
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Тетус е с красиви синиот
очи
Газиантеп.
и руси къдрици,
Зеугма точно
е интересна
както са
със
били
своите
описвани
римски
бялото
вили иплеме
техните
на траки
подо

В тези мозайки ще видите русите богове и белите "гърци".

{AG}MILENA/ICTORIA/Blue_GREEK{/AG}

НИГДЕ, ТУРЦИЯ
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Музеят в Нигде има забележителени експонати - 17 мумии намерени в църквата Canl, в областт

Мумията с руси коси в Аксарий,
музеят нав гр.
долината
Нигде на Ихлараи и датирани на възраст от X век, но най-о

"В X веке султан Алаеддин основал цитадель, которая сегодня и является главным историческим

Напротив, у самого подножия крепостного холма, возвышается мечеть Сенгур-Бей (XIV в.), котор
Вокруг города

В 6 км к востоку от города расположен монастырь и церковь Эски-Гюмюслер (открыты ежеднев

Комплекс был основан ориентировочно в VI-IX веках, но неоднократно разрушался и был вновь о

{AG}MILENA/ICTORIA/BLUE-MALAAZIQ{/AG}
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Българите са най-древното население на Балканския полуостров
http://georgi-nz.blogspot.com/2007/12/blog-post_2879.html

Търсенето на синтез между Хунорската и Тракийската теория за етногенезиса на българите не

Изображение на хун отнасочено
Ноин Ула
само
Монголия
към миналото. Целта на този ситнез е да се докаже, че въп
Следва да се има предвид, че предлаганият синтез би изглеждал абсурден, ако се приеме, че в

Съгласно някои сведения първата поява на българите в Източна Европа може да се обвърже с

Според едно от мненията дошлите от изток кимерийци етнически са били близки до траките. А с
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мнение – до иранците. Установили се в Приазовието, Прикубанието и по долното течение на р. Д

От района на Северното Причерноморие кимерийски вълни, в състава на които е имало и бълга

Една трако-кимерийска група се установява и в днешен Азърбайджан. Вероятно именно появата
Тези теории всъщност се допълват взаимно в светлината на последните изследвания.
Тезите на Петър Добрев за Памир, хунската на Съселов и този на д-р Ганчо Ценов, както и на

Проф. Петър Добрев “забравения” Г. С. Раковски (вж. т. 4 от съчиненията му) за автохтонностт
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Свързващото звено между тях са откритите мумии в Такла маман, датирани на 3-4 хиляди годин
– мумиите са бели европеиди с ръст 170-180 см;

– от селскостопанския инвентар, намерен там, цветовете и тъканите са идентични с ирландски и

– в колчаните на двойнореверзивния лък със стрели са открити трите вида срели, характерни з

– мумиите са облечени с тъкани и дрехи от овча вълна и обработена кожа и обути в кожени бот

проф.Балард

мляко” – това е известно и за българите;

– ДНК-анализът на коса, изследван от проф. Паоло Франкалаци от университета в Сардиния, д

– прическите при аристокрацията на траките са удивително идентични с тези на древните бълга
– проф. Майер посочва района на серевното Причерноморие (съвпада удивително с картите на

– проф. Майер прилага като доказателство древен китайски трактат, в който се описва операти

– открити са десетки градове от печени тухли, населявани от т.нар. бели номади, но засега кита

– според Виктор Майер това са хората, които преди Троянската война са мигрирали на Изток и
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Viktor-Mayer-Schönberger
2000 години, след промяна в климата, водените войни с китайците са обр

На фона на откритията за “потопа” в Черно море преди 7500 г., доказан от американския учен пр

От само себе си се оформя тезата, че българите са старо население на Балканите и Причерном

Проф. Райън вляво Костантин Щерев вдясно и Христо Смоленов
Освен това е безспорен факт, че от Тихия до Атлантическия океан е пълно с български топоним
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Нашата историческа наука е все още в дълг към българската история и ние само начертаваме п

M.Боуо
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В България за първи път сайтът на ydara.com обърна внимание и преведе статията относно изс

Това изумително генетично откритие положи основите на няколко наши статии, в които ние разг

Публикуваме серия от статии с изводи все още плахо приемани от българските читатели и без н
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