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Има една сила, която бавно и могъщо, подобно силата на приливна вълна помита и

разчиства всички лъжи и измами по пътя си. Има един всемирен закон, който съхранява и закри

Защото три неща не могат да се скрият - СЛЪНЦЕТО, ЗВЕЗДИТЕ И ИСТИНАТА!

Това е исторически справочник за българите и България. За всички нейни божествени сътворе

Божествено ще трябва да е това българско племе и велика вярата му, както мъдреците хортува

И да, трябва да има някаква свише закрила над България, някаква неизразима божествена свет
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Хилядолетия назад във времето, много преди древните цивилизации на Месопотамия, Египет и

Забулена в мистерии и загадки, българската история все още е най-неразкритата и неизписана

Имало е времена, когато България е била страна на герои, уважавана и почитана от всички друг

Земята на Златната ябълка, така наричали България в миналото пътешествениците, удивени от

„Вярвам, че един ден българският народ ще се върне към корените си. Тези древни хилядолети

В страна като България всичко може да те изненада - на вид бедна, но всъщност не, и с една от
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Златoобработване, металургия, строеж на градове, писменост, музика и поезия, духовен живот,

Този народ е българският!

Публикуване:

2013-10-16 17:16:25

3 / 164

ydara.com

2013-10-16

• Зъбен фосил на хоминид, намерен край град Чирпан, в кариерата на местността Азимака, е на

• В пещерата "Козарника", България, са най-старите следи от праисторическа човешка дейност

• В пещерата "Козарника" са намерени и първите останки от съвременни хора в Европа - на 40 0
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• В "Козарника" са открити и първите изяви и знаци за символично мислене в Европа - умението

• Библейският потоп се е състоял в Черно море. Това разкритие е на проф. Петко Димитров. В п

• Едни от най-древните градове на Европа са били разположени по бреговете на Българското ч

• Два са най-старите градове в Европа на възраст 8 хилядолетия и те са в България - Протоград

• Най-старите селища в Европа също са открити на земите на България - праисторическото сели

• Най-старата къща в Европа е на 80 века - намира се в неолитно селище Слатина, София.
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• Най-старият палешник (желязната част на ралото) в света е открит в неолитно селище Слатина

• Първият кисел хляб на Стария континент се е приготвял в неолитно селище Слатина, София.

• Най-старите останки на съвременния човек в Европа са открити в местността Валога край с. О

• В Езерния град, Дуранкулак, са селищата на първото най-древно, културно уседнало, земедел

• В земите на Дуранкулак се намира най-големият праисторически некропол в Европа с 1204 гро

• Първите каменни градежи в Европа - най-старите жилища от камък, обитавани преди 7100 г. о
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• В Езерния град, Дуранкулак, е идентифицирана най-старата фаза на европейската неолитна к

• Единственият двуетажен храм на Балканите от V хил. пр.н.е. отново е бил изграден в Дуранкул

• Преди 7000 години хората, населявали Дуранкулак, са изработвали украшения от мед и злато,

• В Езерния град са разпознати най-ранните форми на парично-разменни ценности - на около 70

• Най-древният ритуален храм в почит към Слънцето е на 8000 години и е открит край с. Оходен
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• Първите хладилни съоръжения за съхраняване на храна

• Първите наченки на писмени знаци в човешката история (50-48 век пр.н.ера.), предвестник на п

• Най-старият златен рудник в Европа е Ада тепе край Крумовград. Единственият известен по-р

• Първите медни рудници в Европа са открити в местността Мечи кладенец (Ай-Бунар) в Българ

• Най-ранната металургия - открита фабрика за мед на траките, която е най-древната в Европа

• Първата фабрика за сол в Европа е в Провадия. В България се намира най-ранният в Европа ц

8 / 164

ydara.com

• Гроб № 43 от Варненския некропол е най-древното царско погребение в света.

• Траките са познавали и разпространили науката геометрия - числото Пи и числото Фи. Основи

• Първото позлатяване на съд е от земите на траките.

• Три златни съкровища от България са датирани и се съревновават за най-старото обработено

1. ВАРНЕНСКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ Е НА ВЪЗРАСТ НАД 6600 - 6000 ГОДИНИ! Това е най

2. ХОТНИШКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ - най-старото обработено злато чрез изчукване в света
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3. ДУРАНКУЛАШКОТО ЗЛАТНО СЪКРОВИЩЕ може би ще се окаже още по-старо от варненскот

• Българският слънчев календар е признат от Юнеско през 1976 г. за най-съвършения календар

• Най-ранното ямно светилище в Европа е край гр. Любимец, Хасково-Свиленград, в местността

• Най-голямата колекция на сърпове в Европа. В неолитно селище в село Чавдар са открити най

• Нова технология за ферментация на млякото. Преди повече от 8000 години тракийският народ

• Най-големите монетни находки. Факт в световната история е, че във Франция и България са н
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• Най-старата свастика в Европа е намерена в България

• Най-древната писменост в света - плочката от Градешница, печатът от Караново и пръстенът

• Даваме на Европа една от официалните й три азбуки - кирилицата. Кирилицата, на която пиша

• Учението на тракиеца Орфей – вдъхновител и учител на всички музиканти, поети, писатели, по

• Религия, култура и музика. Траки дадоха религия и култура на света. Днес вече не може да се

• Уникалното Реймско евангелие, пред което са полагали клетва френските крале
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• Първият скрипториум в Европа е построен от Цар Борис край Варна, в местността Караач теке

• Голямата базилика в Плиска е най-голямата в света с дължина 102.50 м, на второ място е църк

• Най-старият действащ манастир в Европа - "Св. Атанасий", е край Чирпан. Основан е през 344

• Учението на богомилите

• България е единствената и най-старата европейска държава, която не е сменила името си пре

• България няма пленено знаме от създаването си досега.
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• Цар Калоян нанася най-голямото поражение над кръстоносците.

• Благодарение на изключителния стратегически интелект на ген. Владимир Вазов, България по

• Благодарение на генерал Владимир Вазов (брат на писателя Иван Вазов), България дава само

• Първата въздушна бомбардировка е извършена от българи и първата жена в света, участвала

• Дончо Колев Данев, известен още като Дан Колев, изиграва над 1500 срещи по борба и губи са

• Асен Йорданов, една от най-допринеслите личности за авиацията в световен мащаб. За него Н
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• Джон Атанасов дава на света едно от най-значимите изобретения, създавани някога - компютъ

• Песента на Валя Балканска "Излел е Дельо хайдутин" лети в Космоса.

• Петър Петров изобретява електронния часовник, първият в света безжичен сърдечен монитор

• Акад. Георги Наждаков прави възможно създаването на фотокопирната техника.

• Асен Йорданов създава и първата в света въздушна възглавница.

• Асен Йорданов изобретява и телефонния секретар.
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• Карл Джераси, евреин с български произход, дава на света хапчето анти-бебе.

• Д-р инж. Иван Ночев изобретява двигателите на кацналия за първи път на луната модул Орел

• Шестият сърдечен тон е открит от проф. д-р. Иван Митев.

• Нивалинът (изключително лекарство за неврологични заболявания) е създаден от проф. д-р Д

• Румен Антонов изобретява автоматичната скоростна кутия.

• Възпитаникът на варненската Математическа гимназия Милен Николов е решил проблема на м
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и още.... и още...

I.

Зъб на 7 милиона години
ткрито край чирпанските села Рупките и Спасово е на човекоподобна м

Още една уникална находка намерена в България, пренаписва световната история! Далеч преди

Находката от Чирпан може да промени теорията за произхода на човека

Германски учени твърдят, че България е възможната прародина на човечеството. Фосилът е н
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Находка от пещерата "Козарника"
може да е протекло
- зъб на не
7 милиона
в Африка,
години
както се смяташе досега, а в Югоизточн

От Националния природонаучен музей смятат, че находката е принадлежала на един от видовет

Заслугата за откриване
http://www.nmnhs.com/spassov-nikolai-bg.html
на фосила е на бившия кмет на Чирпан и любител
)
палеонтолог Петър П
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За изследването на находката е сформиран екип, ръководен от проф. д-р Николай Спасов и вкл

Според проф. д-р Николай Спасов, чирпанската находка от колекцията на Петър Попдимитров п

Подобни находки на Балканите са известни в Турция и Северна Гърция. Те също са на отделни

Досега официално се смяташе, че предците на човека са се оформили и са живели в Африка, сл

Сега откритието на проф. д-р Николай Спасов може да потвърди една от последните теории в п

Хипотезата е нова и един от аргументите против нея беше, че има голяма дистанция на времето
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е имало човекоподобни маймуни, които биха могли да са предтеча на човешкото семейство.

"Този зъб би трябвало да е към един нов вид, но това е само един зъб при това изтрит и не е ле

Анализ на зъба показва, че хоминида се е хранел с треви, семена и ядки – източници на храните

По това време климатичните промени в Европа са направили живота на човекоподобните майму
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Това кара германски, френските и български учени да смятат, че част от еволюционният процес

появата на хората, е протекъл в Европа и Азия. Преди 7 милиона години климатът и природата

Палеоорнитолога проф. Златозар Боев е установил в късно-плейстоценските отложения (вюрм

Плейстоценските птици от Козарската пещера дават отлични примери за т. н. "смесени фауни",

След фосила от Чирпанско не са намирани останки от подобни човекоподобни животни у нас и
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Справка:

Хоминиди или всички правоходещи примати са от семейство Hominidae – хоминиди и включва дв

Хоминиди са човекоподобни маймуни - преход към мислещия човек Homo sapiens. Те са част от е

На на възраст около 7-6 милиона години са и останките на хоменид - вид австралопитек,

Australopithecus afarensis
наречен
/Снимка:wikipedia
Тумай (Tumai) или Сахелантроп (Sahelanthropus chadensis), наме

Австралопитеките са били на ръст между 1 и 1.4 м, с много малък обем на мозъка – около 450-5
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Изправеният стоеж са основната причина австралопитеките да бъдат отнесени към хоминидите

Започва и първото разделение на дейностите между мъжките и женските индивиди, или първо

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

II.

Първите европейци са
земи
живели по нашите

"Козарника", Белоградчик, България
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Знаете ли, че намерените фрагментирани кости на най-ранните представители на рода Homo в

В България са открити най-старите следи от човешка дейност в Европа - на около 1.6 милио

Пещера "Козарника", България

Пещера "Козарника" влезе в световните новини, когато двама археолози - българинът проф. д-р
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Проф. д-р. Николай Сираков:

"В пещерата са открити фрагментирани кости на представители на праисторически живот. Став

Първобитните хора обитавали пещерата са умеели да изработват примитивни сечива от кремък

Каменни сечива намерени
от саблезъб
в пещератигър,
"Козарника"
пещерна мечка, архаични видове хиени, пантери, коит

Ловците от палеолита (ранната старокаменна епоха) са били далечни предци на съвременния ч

Професор д-р Николай Сираков в НАИМ при БАН

“Възникването на човека, от антропологическа гледна точка, отделянето му от останалите пред
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Човекът от рода Homo навлиза в Европа през България

Едни от най-разгорещените дискусии в европейската археологическа

Предшестващ човек - Homo
наукаantecessor
са - кога заofпърви
Atapuerca
път mountains
представетели
(Ibeasна
Museum,
рода Homo
Burgos,
sapiens
Spain)
стъпва
Сним

Преди да бъдат изследвани по-подробно палеолитните останки в България, за най-старите сле
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• Северна Испания, в пещерата Атапуерка, близо до град Бургос има свидетелства и човешки ос

• Южна Испания, в планинския район Гуадикс-Баса, в склона Леон и в залежите Орсе има артеф

Откритията в пещера "Козарника" – данни за човешко присъствие отпреди около 1 600 000 хил
Открититието е благодарение на екипа на Николай Сираков и Жан-Люк Гуадели.
Според д-р Жан-Люк Гуадели - ръководителят на екипа от археолози от френския Национален

Находки от пещера Козарника,Върхове
център за научни за
изследвания
копия от кремък,
относно
среден
находките
палеолит
от "Козарника"
(около 150преди
хил. год
о

Проф. д-р Николай Сираков от Националния природонаучен музей при БАН :
"Този първобитен човек е разновидност на хомо еректус (Homo erectus - изправеният човек) или
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Homo ergaster - Работещият
на хомо
човек
ергастер
/ Снимка:wikipedia
(Homo ergaster - Работещият човек) – първите, най-ранн

Една от причините е, че Гибралтарският пролив е бил много труден за преминаване. Много по-д

Последните факти сочат, че първите хора от рода Homo са обитавали Африка преди около 2.5 м

Учените са попаднали още на скелети на отдавна изчезнали древни животни, като пантери,
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Праисторически животни
лъвове,
в България
пещерни хиени. Откритията продължават и са разкрити още множ

Находките от пещера "Козарника" може да видите в зала "Предистория" на Националният архео

Учени са подновили разкопките край чирпанските села Рупките и Спасово в търсене на още ост

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

28 / 164

ydara.com

III.

Първите символични изяви върху кост в Европа в пещера "Козарник

Гравиран костен фрагмент от пещера Козарника - първата графична изява върху кост от Европ

Най-древният паметник на символното мислене, проявено от човека регистрирано за първи път

Това е едно от най-сензационните открития направени в България през последните години и то

Разкритите рисунки и знаци, датирани отпреди 1,1 млн. години. Според учените тези резки са
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Кост с нарези – календар или друг вид броене на първите хора в Европа отпреди милиони годин

Пещера "Козарника"Зъб
най-древната
на хоменоид
проява
на 1 200
на 000
първата
-1 400съзнателна
000 г.
мисъл - символично проявле

Все още не е разгадано какво могат да означават тези знаци - възможно е да са част от някакво
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Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=xrBdms0hNlQ

Проф. д-р Николай Сираков семинар на тема: Първите хора в Европа от пещера "Козарник

В рамките на: Пролетен университет в Чипровци 2014, организиран от гражданско сдружение "Щ

Неандерталско бебе на 140 000 години

Сред фрагментиран костен материал на животинските останки археолозите откриват две парче
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------------------------

IV.

Най-ранната графична изява върху камък в европейския палеолит - намерен в пещера "Тем

Гравиран скален фрагмент - най-ранната графична изява върху камък в Европа - намерен е в "

-----------------------
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Украшение от пещерата Козарника - амулет на 26 000 години.

V

.

Най-ранната работилница за украшения

В "Козарника" са открити и черупки от малки охлювчета с размер около 5-6 мм. или малко по-гол

Пробитите дупчици на 3-милиметровите охлювчета, 150 на брой, показват, че обитателите на пе
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Събирали ли са ги вероятно от място близо до Лом, в льосовете. Има следи от шнурчето, което е

Подобна "работилница" няма известна засега в Европа - и е на най-ранните представители на п

Находки от пещера Козарника,
самоидентификация,
амулет от зъб
според
на лисица,
Николай
късен
Сираков,
палеолит
а това
-25 като
000 години
наченки на етн

Палеолитната Венера от Козарника
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В пещера "Козарника" е открита и най-ранната антропоморфна пластика на човешко изображен

Статуетки с пищни форми,

Фрагмент от най-старото
обозначаващи
изображение
пластика
на човек
на или
жена
богиня
и наречени
от нашите
условно
земиПалеолитна
- на 20-26 хилядолет
Венера с

Най-известната Венера е от кост на мамут, намерена е в Холе Фелс, Швабски Алпи, Германия и

Какво е било предназначението на палеолитните Венери, дали са били еталони за красота, въз

Изучаването на произхода на човешкия вид запо
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Изследванията в сферата на произхода на човешкия вид - палеолитната археология в България

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

V

I

.

Намерени са останките на първите съвременни хора в Европа (40 000 години)

В две пещери - "Козарника" и "Бачо Киро" са намерени първите останки от съвременни хора - Ho

• Пещера "Козарника"

В по-горните палеолитни пластове са открити находки свързани с появата на съвременния чове
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• Пещера "Бачо Киро"

В пещерата "Бачо Киро" са намерени най-ранните в Европа костни останки (фрагмент от челюс

Това са едни от най-ранните следи в Европа от съвременния човек – хомо сапиенс, които бележ

В този период на Балканите започват културни промени, които поставят началото на нов етап в

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

VII.

Библейският потоп се е състоял в Черно море
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Дълги години хората смятали описаният в Светото писание Всемирен потоп за библейски мит.

И,

Преливането на Средиземно
разбира
море
се никой
през Босфора
не вярвал(Кадър
в обрисувания
от компютърна
катаклизъм,
анимация)
докато... Едно слу

През 1851 година англичанинът Остин Хенри Лейърд/Austen Henry Layard (5 March 1817 – 5 July

В 1872 г. младият асиролог
Джордж Смит/Georgeединадесетата
Smith, (Chelsea, London
табличка
26 Marchразказът
1840 – 19съдържа
August
Публик1

Последвало друго

впечатляващо

откритие -

през 1929 г. английският
Леонар
арх
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След това откритие били
прочутият
намерени
“Царски
и други
шумерски
разкази
ХVІІІ век
списък”
напр.
мита
Хр.от
за потопа
, изписан
върху табличка, нам

В Нипур (Nippur) друга една шумерска табличка датирана от ХVІІ в. пр. Хр. разкрива аналогичен

Тези знаменателни археологически събития въвлякоха учените в разгорещени спорове относно

Защото разкази за потопа има не само в Библията, те съществуват и в древната митология на
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елините и то цели три! Най-древната легенда описва потопът от времето на Огигес (Ogyges) цар

Отзвуци за гигантски катаклизъм има в цялата всемирна история - индийските, китайските, япон

Съвсем явно е, че ужасяващият спомен за огромно стихийно бедствие - огромна приливна вълна
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Учените спорили за истинността на потопа до юли 1985 г., когато научноизследователският

съветски кораб "Рифт" и миниподводницата "Аргус" предприемат съвместна експедиция във во

И тогава... Петко Димитров прави най–сензационната, но и най–спорната находка в българската

Оказва се, че внушаващия ужас и страхопочитание към природните сили използвани от Създате

Следват редица научноиследователски океаноложки изследвания на Черноморския басейн от е
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Виж повече:

Най-сензационната находка в света е скрита в сейф във Варна. По следите на най-старата ц

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2943

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

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

.....

Народ белязан от боговете е живял там, където земи напоявани о

т пълноводните Дунав, Днепър, Днестър и Дон, и сладките води на Черното море създавали зе

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

"Далеч преди разкошните дворци и минарета на Истанбул да обрамчат бреговете му, Босфорът
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...Възможно ли е - разсъждават д-р Райън и д-р Питман - хората, прогонени от домовете си от п

...Възможно ли е - питат още те - потопът в Черно море да е оставил толкова трайни спомени, че

...Ако споменът за Черноморският потоп наистина е повлиял на епоса за Гилгамеш, то той би мо
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"Като се основават на анализи на утайки от дъното на Черно море, океанографите Уилям Райън
Ричард А. Кер, "Сайънс"

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

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

Проф. Петко Димитров, ръководител на две експедиции по нашия шелф, обяви, че преди 8000 г

Оттогава датира мегаприливът на океанските води през Босфора в най-голямото сладководно е

Най-сензационната находка в света е скрита в сейф във Варна. По следите на най-старата ц

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2943

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

VIII.

Едни от най-древните градове на Европа са разположени по бреговете на българското чер
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По бреговете на Черно море са разположени едни от най-древните градове в Европа като: Созо

-

Селище на 8 хилядолетия край Провадия се намира под водите на Че

Край старите, вече потънали брегове на Черноморския басейн, разположени на дълбочина 90-1

По време на експедицията са набелязани общо 50 обекта - останки от древни селища и потънали

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

IX

.

Най-старите градове в Европа на възраст 8 хилядолетия са в България - Протоград, край Ю
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- Най-древният град в Европа - Юнаците, Пазарджик на 8 хилядолетия

- По-древен от Микена и Шумер
- цивилизация от каменно-медната епоха

Фигурка датирана на 4500 год. пр.н.ера
- първите хладилни съоръжения в света
- първата протописменост - първата книга в света
- корабостроителница - първообрази на кораб и малки лодки
- обработване на метали
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- Прецизна хирургия преди 6000 години, много преди появата на Хипократ и легендите за Аскле

Преди 8 хилядолетия, когато Европа е все още в своя стадии на първобитно развитие, в Двуреч

През 2008 г. при проучвания в района на селищната могила Юнаците край Пазарджик, българо-

Находките, къщите с техните значителни размери и останките от 5-метрови крепостни стени гов

Д-р Явор Димитров Бояджиев, ръководител на секция „Праистория” в Националния археологич

- Цивилизация от 8 хилядолетие
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"Доскоро се смяташе, че микенска Гърция е най-старата цивилизация в Европа - отпреди 26 век

во, дават основание реално да се мисли за това - познаване на металите, специализирано заная

Селището е било разположено край брега на старото корито на река Тополница, което днес е п
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- Първообразът на Атинския акропол

Отбранителната цитадела е ограждала само най-високата, централна част на първоначалното х

Къщите в праисторическия град са били със значителни размери – дължина от 10 до 12 метра и

- Мощна отбранителна крепостна стена - без аналог на нашия континент

Масивната глинобитна стена датирана на около 6700 – 6600 години е била широка в основата си
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- Производство на изящна оцветена керамика

В античния град са се произвеждали изящни керамични съдове – боядисани в жълто, бяло, черв

- Обработване на метали

Има открити медни предмети и по-намерената шлака се предполага, че там дори са се обработв

- Първите хладилни съоръжения в света
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В античния град Юнаците, също и в Оходен, Враца са намерени първите хладилници в света. Ар

- Корабостроителница и пристанище

Сензационо е откритието, че градът е имал корабостроителница и е бил пристанище. За това св

- Търговия

Сред находките от експедицията има и нож от обсидиан – рядък черен камък, който почти не се
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- Накити от морски раковини, изключително ценни за хората

В ниши на 6700 години също така за първи път са открити общо 11 средиземноморски гривни, ко

- Протописменост и първата книга в света

Намерени са и плочки и дъна на уреди с фрагменти и комбинация от протописменост - първата

- Прецизна хирургия преди 6000 години, много преди появата на Хипократ и легендите за А

Сред находките от селищната могила има женски скелет с отрязана длан на ръката. Необичайн
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Какво е унищожило този проспериращ град? Дали нашествие на степни народи на коне слага кр

Аскос (5 хилядолетие пр.
останки
Хр.)намерен
само навжени,
праисторическа
деца и старци.
селищна
Вероятно
могила
мъжете
Юнаците
са загинали
Регионален
в би
И

Според теорията на доцент Явор Бояджиев, много вероятно е гибелта на хората от Юнаците да

Засега се знае съвсем малко за хората от тези времена. Селища в Тракийската низина от този п

Дали в бъдеще ще се откриват и други подобни градове? Според доцент Явор Бояджиев засега
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-

Най-старият град в Европа - село Оходен, местността "Валога", Врачан

През 2010 година при разкопките си на праисторическото селище в местността "Валога" край

Обложката на книгата врачанското
на Георги Ганецовски
село Оходен археологът Георги Ганецовски от Врачанския и
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Според археолозите светилището - най-старият храм на Слънцето, на възраст 8 хилядолетия е

Археологическите проучвания на праисторическо селище Оходен-Валога дават ценна информац

Данните от археологическите разкопки на откритите гробни и жилищни съоръжения показват с

- Първите хладилни съоръжения за съхраняване на храна

Намерено е първото полувкопано жилище с избено помещение отдолу и под, измазан с дебел сл
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- Древна работилница за кремъчни пластинки.

Първите земеделци по нашите земи трябва да са били истински виртуози при обработката на кр

Георги Ганецовски "Оходен , селище от ранния неолит. Разкопки 2002-2006 г."

При керамиката се забелязва два типа - тънкостенна и дебелостенна. Дебелостенната е с по-гр

- Първите сърпове

Открити са повече от 70 находки, като повечето от тях кремъчни пластинк, сред тях има множес
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- Най-ранните обработки с използване на огневия метод в Европа

Древните хора са боравили само с каменни и кремъчни инструменти и въпреки това са обработв

Археолозите край Оходен са открили полуовъглени житни зърна. Това означава, че в праистори

Според Георги Ганецовски находките от Оходен поставят на преразглеждане представите за то

Тезата на Георги Ганецовски е, че в България се наблюдава първото заселване на териториит
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X.
Най-старият европеец открит край с.Оходен, Враца на 8 000 години

Най-старите останки на хора от европейската раса са открити в местността "Валога" край с. Охо

Древните човешките скелети са разположени в некропол, в Свещеният комплекс, намиращ се в ц

Гроб №1 "Тодорка"

Скелетът на жената е напълно запазен и е положен в сакрално съоръжение отново без аналог
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Откъс от книгата на Георги Ганецовски "Оходен, селище от ранния неолит"

"Антропологичният анализ е направен от член-кореспондент професор Йордан Йорданов. Споре

Ориентацията на скелета е: тяло с посока изток-запад, глава на север с лице на изток. Положен

Датировката за възрастта на скелета се определя на базата на сравнителния анализ на керами

Гроб №2 и №3 са на деца

През 2006 и 2008 г. на същото мястобяха намерени гробните ями на две деца - при едното беше
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Разположението на скелета е - хокер на дясно, с глава на запад и лице на юг. Краката са свити

Разположен е на около метър от гроб №1 и в него също са открити керамични съдове и гърнета

Гроб № 4 "Христо"

Находката на мъжки скелет е открита от археолога Георги Ганецовски от Врачанския историче

Според Д-р Бранимира Димитрова от Института по антропология и експериментална морфологи

61 / 164

ydara.com

която е потвърдила пола на праисторическия човек, това е скелет на мъж, най-вероятно на въз

Скелетът на праисторическия мъж е престоял в погребалната яма около 8000 години, не е пост

Той е бил положен в гроба по гръб, със сгънати наляво и кръстосани крака , защото са били въ
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До главата му са поставени погребални дарове – керамичен съд със сферична форма, съвсем з

Георги Ганецовски:
"До главата му, която също е наклонена в източна посока, има поставен напълно запазен керам

Това е първият мъж, представител на тази ранноземеделска цивилизация, която възниква в кра

Според учените те са били представители на най-ранните земеделци, основоположници на съвр

Георги Ганецовски, археолог:

"Двете антропологични групи, на средиземноморците и на протоевропеидите, значително по-ран

Мнение на читател:
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"Винаги използвам тая история като аргумент срещу натрапваното на пропагандата за монофок

Това за мен е пълна полюция и перверзия! И то първоначалната възраст беше лансирана (мисля

И когато им написах едно писмо упоменавайки "Козарника" възрастта на възникването на днешн

Значи 5000 века преди това по нашите земи е имало хора! ХОРА! Не маймуни, които таман се изп

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

XI.

Най-старите съоражения за охлаждане са намерени в античен град Оходен и Юнаците от 8

- Юнаците
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В античния град Юнаците, също и в Оходен, Враца са намерени първите хладилници в света. Ар

- Оходен

Съоръжението за охлаждане в древния град Оходен е направено от трамбована пръст и е с мн

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

XII.

Най-старият храм на Слънцето на 8 000 години е открит край с.Оходен, Враца и той е с 3 000
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Край село Оходен е открит най-старият храм на Слънцето на възраст около 8 хилядолетия. Све

уникално и до момента няма друг известен аналог в Европа. Анализът на откритите артефакти

В храма са открити десетки глинени и каменни дискове с маркирана, винаги на едно и също мяст

За разлика от английския, според учените, българският Стоунхендж е с 3 хиляди години по-ста

Георги Ганецовски, археолог за БНТ:
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http://archive.bnt.bg/bg/news/view/43066/otkriha_naj_starija_hram_na_slynceto

" При моя проверка по време на есенното равноденствие и направените измервания се оказа, че

Разкриват се все повече доказателства за това, че Балканският полуострова е бил център на пр

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

XIII.

Най-старите селища в Европа са построени преди близо 8 000 години и се намират в Българ

- Селище "Слатина, София,

- Селището край Айтос,

- "Езерният град", Дуранкулак,
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- Провадия,

- Стара Загора...

Праисторическо селище край село Майор Узуново, Видин, местността "Градец" - датирано

Историята на откриване на древното селище на първата земеделска цивилизация е интересна и

За откритието Георги Ганецовски каза на пресконференция: "Говорим за население, което зап

Загадка е обаче - откъде, как така изведнъж се появяват тези познания по отношение на строи
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- В неолитното селище край Стара Загора са живели първите европейци

Откритите преди 41 години две неолитни къщи в Стара Загора и до днес крият тайни и зага

Археологическите данни от разкопките сочат, че първият европеец е жител на поречието на ре

Праисторици от САЩ до Япония, посетили древните постройки са категорични, че неолитните къ

Направените сондажи показват наличието на още трийсетина къщи под земята, но те все още не

Според професор Петър Детев единствено в Тракия е развит късният неолит, което означава е
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Неолитните къщи са били разрушени от пожар, дали умишлен, или от природна стихия, засега а

- Календар 6 хиляди години преди новата ера

6 000 години пр. н.ера, в тези домове са използвали календар, изрисуван върху делва, съставен

Календарът е бил особено важен за хората от онова време, защото те са били заети през цялот

Вероятно е бил много важен и за празниците им, които е трябвало да съвпадат с климатичните

В неолитните къщи има разположени в триъгълник алтари, които археолозите определят като д
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Не е известно също дали и останалите къщи от неолитното селище имат алтари. Знае се само, ч

Чрез откритите множество фигури, разхвърляни из двете неолитни къщи, разбираме, че жената

Изследователите предполагат, че в неолитното селище се ражда и култа към домашното огнище

Има две хипотези за времето на строителството на къщите - преди или след Потопа в Черно мор

Върху къс керамика се вижда изрисувана свастика, която е символ на източните учения, също т

Земята се движи около Слънцето в посока на часовниковата стрелка, движението й около Черн
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Според н.с. Петър Калчев: " Уникалното в изображението на този звезден обект в неолитните к

Имали ли са древните Познание, до което ние още не сме достигнали?

Тайните и загадките продължават и поставят много въпроси, като например - защо откриваме п

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

Селище или столица?

- Преди 8000 години край Айтос е имало селище - столица на непозната, все още неизучена
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Праисторическото селище в района на строеж на магистрала „Тракия” е открито от екипа на до

Заключенията на екипа са смайващи! Откритото селище е град - столиците на тайнствена култур

След две години работа на терена, където ще минава бъдещата магистрала „Тракия” недалеч от

Селището е с площ от 30 дка със здрава крепостна стена - широка 2 метра и с височина 3-4 метр

Къщите са разположени встрани от улиците, издигнати са върху каменни основи, имат правоъгъ

Много интересна е най-голямата къщата, открита непосредствено до централния площад. Тя е с
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Част от съдовете са оформени като човешки фигури - на хора с вдигнати молитвено ръце, други

Откритите находки показват, че древните обитатели на нашите земи са извършвали активен тъ

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

XIV.

Най-старата къща в Европа е на 8 хилядолетия

Неолитното селище "Слатина" в София
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Най-старата къща в Европа е на 8 хилядолетия и около 120 квадратни метра. Открита е при арх

В началото на ранния неолит (новокаменната епоха), на брега на Слатинска река в източната ча

Според известния праисторик проф. Васил Николов селище "Слатина" е изградено от най-стари

За умението на строителите , да строят масивни къщи, акумулиращите огнища, асиметричните п

Самият факт на намирането на толкова голяма и изгоряла къща от преди 8000 години е достатъ

В началото на съществуването на неолитно селище "Слатина" са били построени много къщи, съ
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Даните сочат, че селището е изпепелено при пожар или ритуално изгаряне - теза, която напосле

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

Най-старият палешник (желязната част на ралото) в света е открит в неолитно селище "Сл

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

Първият кисел хляб от лимец на Стария континент се е приготвял в неолитно селище "Слат

Проф. Николов разказва, че хората от селището са приготвяли брашно от лимец с примеси от бо
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X

V.

Първите каменни градежи
"Езерният
в Европа
град"
-

С. Дуранкулак, Добричко

Първите каменни градежи в Европа - най-старите жилища от камък, обитавани преди повеч

В тези обезлюдени, пусто обвеяни сега брегове, някога в далечните праисторически времена, в

Преди повече от 7000 години, когато в Европа племената все още са живеели в землянки и са се
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Петър Зидаров, археолог: Хората, които са живели на това място не само са били отлични строи

На това знаково за световната и европейската история място са открити:

- находки от палеолита - над 100 века пр.Хн.ера

- В "Езерния град", Дуранкулак са селищата на първото, най-древно, културно уседнало, земеде
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- В "Езерния град", Дуранкулак е идентифицирана най-старата фаза на европейската неолитна

- Отново в земите на Дуранкулак се намира най-големият праисторически некропол в Европа с 1

- Първите каменни градежи в Европа - най-старите жилища от камък, обитавани преди 7 100 г.

- Единственият двуетажен храм на Балканите от V хил. пр.н.ера, отново е бил изграден в Дуран
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- Преди повече от 7 000 години хората населявали Дуранкулак са изработвали укршения от мед

- В "Езерния град" са разпознати най-ранните форми на парично-разменни ценности - на около 7

В некропола в Дуранкулак са открити гривни от черупки на средиземноморски миди (края на VІ

Огърлиците и нанизите достигнали до нас издават развит естетически вкус. Жителите на езерн

- Първите наченки на писмени знаци в човешката история (50-48 век пр.н.ера.) предвестник на п
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Черноморският потоп и влиянието му върху развитието на културата "Блатница"

Проф. Петко Димитров първи развива тезата за възможността Библейския потоп да се е случи

А според проф. Петко Димитров, потопът, случил се преди 7 500 - 8 000 години в сладководнит
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Водата настъпвала с по двайсетина сантиметра всекидневно и постепенно потопила 90 километ

"Езерният град", е първият палео-исторически музей на открито у нас.

Виж повече:

"Езерният град" в Дуранкулак - една от най-високо развитите култури в древния свят"

5

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=440

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

XV

I

.

Най-старият златен рудник в Европа - Ада тепе, край Крумовград
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В България се намира един от най-старите рудници в света за злато

Погребална златна маска от надгробната могила Светица край Шипка, Старозагорско. Краят на

Единственият известен по-ранен рудник за злато в света е Сакдреси в Южна Грузия, близо до г

На възвишението Ада тепе край Крумовград, известен като "Златният остров", международен е

Ада тепе много бързо стана сензация в археологията. Откритието на древния златен рудник пре
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Този изненадващ факт беше потвърден и от германски учени и изтъкнати специалисти по архео

Добиваната мед е изнасяна в голям регион, включващ и областта на средното течение на р. Дне

Прочутата маска на Агамемнон, която всъщност не е на Агамемнон е направена със злато о
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Прочутата маска на Агамемнон, която не е на Агамемном / снимк: wikipedia

Най-любопитното обаче е, че материал от Ада тепе е ползван и за изработката на символа на ми

Оказва се, че "Илиада" на Омир не е било мит, легенда, приказни истории, а историческа реално

Още през ранната бронзова епоха траките са разработвали рудници, свързани с добив и пр
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В България са открити още 60 рудници за добив на злато, сребро, мед и желязо в древността. Т

Скица на находището Ада
омчилград
Тепе - в района на момчилградското село Седефче, в селата Вълче

Виж повече:
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http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3647

"Сензацията на XXI век ще е България! Едни от най-древните златни рудници в света са в Бълг

Родопа планина е една, а може би и най-вълнуващата и загадъчна българска планина. Който е

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

XVII.

Първите медни рудници в Европа са открити в местността "Мечи кладенец" (Ай Бунар), Ст

Енеолитният рудник в местността "Мечи кладенец" (Ай-Бунар), Старозагорско стана световноиз
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Медната епоха (наричана също халколит или енеолит) е епохата в развитието на човека, преход

Любопитно е, че древните българи снабдявали с медта от Ай-бунарското рудно находище не са

След изчерпване на рудата галериите и траншеите на Ай Бунар са запълвани умишлено с тонов

За майсторството на изкусните родопски рудари намираме сведения в античните писмени извор

Тези умения и знания на траките били предпоставка за възхода на тракийската култура и като а

Вижте още:
http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2810
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"Златотното съкровище от Дъбене абсолютно еднакво с накити от "съкровището на Приам"

X

VIII.

Най-ранната металургия - откритата фабрика за мед на траките е най-древната в Европа

Траки разпространиха обработката на желязото и така предизвикаха истинска революция в раз

най-древната фабриканай-древната
за производство
фабрика
на мед
зана
производство
Стария континент
на мед- на
от Стария
времетоконтинент
на траките,
- отV вх

Металургията на медта дава силен тласък за развитието на живота на тогавашните общества и

В местността Мечи кладенец край Старозагорски минерални бани траките са добивали руда в ун

"Откриването на медтаVIкато нова суровина за
, Криводол
изработка- на
Сълкуца-Бубани.
украшения,
Б
предмети
Поставя
показващи
се началото
ългарс
соц
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(
Пировска А.
Българските земи през енеолита
пр. н. е. III
хил. пр. н. е.
http://oikumen-doklad.blogspot.com

Ранен рудодобив и металургия в

VI хил.

За майсторството на изкусните родопски рудари има много сведения в античните писмени извор

Вижте още:

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2187

"Сензацията на XXI век ще бъде древната история на България! Златната цивилизация"

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

X

IX.
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НАЙ-ГОЛЯМАТА КОЛЕКЦИЯ НА СЪРПОВЕ В ЕВРОПА

В неолитно селище "Чавдар" е открита най-големямата колекция от сърпове в Европа - към

Най-старите сърпове, открити в нашата страна и особено в Тракийската низина, Казанлъшката

В неолитно селище "Чавдар" е открита при разкопки в селищна могила в неолитен пласт една от

Сърповете са с дължина около 30 сантиметра, изработени от рог на елен и кремъчни зъбци, об

Подобни сърпове се срещат единствно в България и са слабо познати досега в съседните стран
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XX.

Първата фабрика за сол в Европа - Провадия, България

В България се намира най-ранния в Европа център за производство на сол, който е на 7 500 год

Според археологически проучвания това е и мястото на първата европейска цивилизация.

Древното селище Провадия-Солницата датира от 4 300 години преди новата ера и представлява

Още през неолита или новокаменната епоха от 5500 г. пр.н.ера започва началото на дейността
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Професор Васил Николов разказва, че технологията за добив на сол е била като от намиращото

След употребата съдовете са били чупени и са ги трупали на нещо като бунище - открити са 20 к

Защитата на солодобивния център и натрупаните богатства от солта е било от жизнено значени

Открито са и златни находки, подобно на златото от некропол "Варна" и доказва тезата на проф
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Виж повече:

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2810

"Златотното съкровище от Дъбене абсолютно еднакво с накити от "съкровището на Приам"

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

XXI.

Първите бижутери и обработка на минерали

Обработка на нефрит в България е започнала хилядолетия преди тази
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Историята на скъпоценните минерали и тяхната обработка представлява особен интерес при на

Още в дълбока древност хората са усетили чудодейните въздействия на енергиите на планинск

Нефритът е бил изключително ценен, много трудно добиван, притежаването на предмети от неф

Обработка на нефрит много по-древна от тези в Азия и Китай

Последните археологически находки на територията на България и проучвания на специалисти

Досега учените нямаха обяснение на факта, че на Балканите и България, се оказва най-голямат
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Руслан Костов от МГИ обаче доказа, че в южната част на България има поне три находища на

нефрит, разработвани през каменната ера и точно от там е бил доставян ценния материал.

/Иван Костов Николов (1913-2004)е български геолог, минералог-кристалограф. Работи главно в

Раннонеолитните общества от Балканите вярвали в магическата сила на нефрита и въплащавал

- Оходен (Валога), край Враца изработка на фигури от нефрит на 8 000
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Амулет от нефрит на 8 000 години селище в местността "Валога" край врачанското село Оходен.

Стилизирана фигурка - амулет на раждащата Богиня от Оходен-Валога

Амулетът е с височина не повече от 3 см с врязана украса. На тях е изобразена най-ранната про

Уникалният амулет, който е намерен в жертвена яма, археолозите са нарекли "Богинята майка в

Нефритеният амулет е връх на праисторическото изкуство и в обработката на минерали от древ
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- Светилището в Русенската
с. Копривец
селищна могила, край

Фигурата представя бременна жена в поза на адорация от периода 4300-4200 г. пр.Хр.

Идолна пластика, намерена в Русенската селищна могила

В праисторическия фонд на музея в Русе се съхраняват повече от 7000 находки от периода 800

За нея археолога Димитър Чернаков казва: "Предполагаме, че това е или някаква инициация на
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- Край Гълъбник, Радомир е открит единственият известен досега нефритен жезъл

36-сантиметров уникален нефритен жезъл без аналог в целия свят се пази в Регионалния истор

Перник притежава най-богатата нефритена колекция от времето на неолита в Европа.

Радомирското село някога е било от най-богатите на континента. Неолитните хора, населяващи

Анета Бакъмска, археолог:

"Предметът е твърде необичаен и уникален. Жезълът заедно с малките брадвички и сечива съ
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Нефритената фигура е световен уникат. Изработката е изключително качествена. Твърдостта н

Колекция от нефрит в историческия
на на сплескана
музей
сфера,
на Перник
в центъра
от петото
е пробита
хилядолетие
кръгла дупка
пр.н.ера
за поставяне н

Теорията на археоложката Анета Бакъмска е , че вероятно нефритени находища е имало на Бал

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

XXII.

Най-старите свастики в Европа са намерени в България - в Стара Загора, Кърджали, Търго

- В Кърджали обработвали нефрит преди китайците
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Нефритена свастика, която
Предисъдържа
40 годиниипри
двата
разкопки
вида свастики
край Кърджали,
(лява и дясна),
археолозите
на 8000намират
г. Историче
неф

Ако полирането е било на ръка, микродраскотините трябва да са две или повече. Това означава

Нефритена свастика е интересна и с друга нейна особеност - тя съдържа и двата вида свастики

Нефритената свастика от Кърджали е от ранения неолит, култура Караново I и може да я видит
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- Неолитното селище Овчарово, край Търговище

Селището се намира източно от град Търговище, между

Амулет от нефрит от раннонеолитно
селата Овчарово
селище
и Руец
„Овчарово
и само на–километър
гората” – І западно
половинаотнаизвестната
6 хил. пр.н.ера
сели

От дълбока древност от зеления материал нефрит са изработвали украшения и оръжия. Притеж

Повечето учени обаче разглеждат фигурката като вид свастика, която тълкуват като огнен или

- Нефритена свастика от селище Слатина, София на 8 000 хиляди годи
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В праисторическото селище Слатина в едноименния столичен квартал е открита малък предмет

Нефритена Свастика на
във
8000
формата
г. от Слатина
на свастика с размери около 3 х 3,5 см във форма на свасти

Проф. Васил Николов за вестин "Труд": “Това е много рядка находка, подобен предмет в древно

Свастиката

Мъдростта, заложена в свастиката на българите, означава божествената мисъл, въплътена в к

Надали има друг народ, който така страстно, така всепоглъщащо да е втъкавал значението на в
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Свастиката и сувастиката, тяхното единство, като символи на борбата и вечното земно противос

От древността свастиката е символизирала късмета. Символът на кръст, завъртян както по час

Завихрените краища на кръста се уподобяват като символи на движението и кръговрата в прир

Свастиката е позната като една от най-старите форми на кръста. В епохата на ранното христия

Съществуват два вида свастика - бяла и черна, съответно по-посока на часовниковата стрелка,

Мнение от форума:

"Свастиката произлиза от българския корен и е един от най-изконните български знаци.Тя има
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Затворената свастика - древен прабългарски символ. Символизира кръговрата на "бели" и "черв

Мартеницата - бяло и червено е опростен вариант на този символ. Внимавайте с използването н

ВНИМАНИЕ - има доста спорове около посоката на завъртане насвастиката и превръщането й в

Вижте повече:

"Масонските" знаци в манастирите и църквите на България/ Част I

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4132

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

XXII

I

.

Науката геометрия
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ТРАКИТЕ СА РАЗПОСТРАНИЛИ НАУКАТА ГЕОМЕТРИЯ - ЧИСЛОТО "ПИ" И ЧИСЛОТО "ФИ". НЕ

Откритие е ЧУДОВИЩНО! То е така смайващо и от такава величина, че ако се разработи, осмисл

Изумителното откритие на скритите математически зависимости и първото познание на геометр
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- Ако цивилизация "Варна" е познавала сакралната геометрия и е имала познания за ъгли, прогр

Христо Смоленов

- Ако хората от тази древна цивилизация са осъществявали мореплавания, докъде се е простир

б №43 и японския му дубликат?
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- Богатствата и изобилието от злато дали не намекват, че библейската райска градина - градина
- Или това е митичната Атлантида? Самият Смоленов казва: "Дали пък потъналата Атлантида н

- Какви още знания и факти са загубени заради откраднатите и изнесени от иманяри и унищоже

- Могат ли тези знания да са всъщност така дълго търсеният Кивот?

- И досега никой не е намерил някакви чертежи, обяснения или инструменти, с и чрез които са б

Христо Михайлов

построени огромните световни мегалити, може би защото ние търсим чер
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Новите разкрития идват едно след друго и са така смайващи и от такава величина, че могат да д

България е изгубения рай на най-старата световна цивилизация!

Виж повече на:

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3675

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

XXIV.

Гроб № 43 от Варненския некропол е най-древното царско погребение в света
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Преди около 6 400 години, много преди раждането на елинските богове, преди още в Месопота

Некрополът (град на мъртвите) се намира в западната индустриална зона на Варна на 500 м., се

В централната част на Варненския некропол се намира гроб № 43. В него са положени останки н

Белег на върховна власт е и огромното количество злато - в гроба му има повече злато, отколко
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Богатството, начина на изработка и разнообразието на находките от злато, полускъпоценни и с

Справка:

Карнеолът е червеникаво-оранжевата разновидност на халцедона. Червено-кафявата до кафя

Халцедонът е скъпоценен камък, познат и използван още в древността. С името халцедон в наш

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

XXV.

Три златни съкровища са датирани като най-старото обработено злато в света - Варненско

Най-старото обработено злато в света - от Варненския халколитен некропол е на възраст на
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- Това е най-мащабното и значимо археологическо откритие на ХХ в.

- Златото от Варненския некропол е най-старото обработено злато в света и свидетелство за на

- Първото позлатяване на съд е от земите на траките.

- В много от златните "накитити" е закодирано златното сечение Фи и числото Пи!

Досега убеждението на учените беше, че през периода от VІІ до ІІІ хилядолетие пр. Хр. всички н
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Варна, България

В края на 1972 г., когато в археологията почти не се очакват големи изненади, светът е разтърс

През 1972 година един забележителен българин - Райчо Николов при прокопаването на канал в

При последващия анализ на скъпоценностите е установено, че всички предмети са от чисто 24-к
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Находката се очертава като най-богатият некропол в света от късния халколит (енеолит). Ценн

С откриването на Варненското съкровище се опровергава схващането до този момент, че най-др

Един от основните въпроси, които занимава учените, ангажирани с изследването на Варненски

1. Двата златни бика

При проучването на един от гробовете в некропола са открити два златни бика. По-малкият бик

Според д-р Христо Смоленов върху варненското златно съкровище е закодирана първата в све

http://smolenov.com
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"Върху едната златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см са закодирани няколко правоъгъл

Освен това в световен мащаб рядко се говори за това, че всъщност тази цивилизация, която е на

2. Златният напръстник от гроб №43

Един изненадващ артефакт от гроб №43 е златният накрайник на мястото на фалоса. Това е ед

Няма обяснение за златното украшение на пениса му. Но погребението на Пешо изпреварва това

Днес знатният мъж лежи в музея, специално подреден така, както е намерен на място, а макетъ
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Другият интересен факт е платинена гривна - Асен Чилингиров доказва, че в златото има и малк

"Спектралният анализ на някои от златните предмети от варненското съкровище и по-специално

Тя беше открита значително по-късно при импортирани златни украшения в Гърция (Микена), а

Спектралният анализ на предметите от Микена и Ур беше направен след публикуването на мате

3. Керамичният съд изрисуван със злато

Следващият много важен предмет, който е открит в некропола край Варна е керамичен съд изр

Предполага се, че глинения съд се е поставял в пещта и се изпичал до определена фаза. След т
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Интересен факт е, че царският лакът, който е бил използван за мерна единица при строежа на

4. Символът на слънцето - свастиката изобразен върху позлатената керамична купа в гроб №

Свастиката се счита за най-древният сакрален символ за изразяване на култа към слънцето. Ка

Има я и в изкуството на древния народ обитавал земите на Варна преди 6 600 години!

Разказва д-р Христо Смоленов:
"С енергията на пропорциите омагьосва, но ако все пак желаем да се задълбочим отвъд предел

Този най-древен соларен символ е в основата на генезиса на бъдещата индоевропейска култура

Диаметърът на купата е равен на три дължини на еталонната плочка, а четирите симетрични ф

Прави впечатление известната кривина в основата на златната плоча, която отразява по парадо
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5. Произходът на златото

Характерна особеност на украшенията намерени в гроба е факта, че златото не идва само от ед

Според

Асен Чилингиров в златото има и малки количества платина, факт напъ

"Спектралният анализ на някои от златните предмети от варненското съкровище и по-специално

Тя беше открита значително по-късно при импортирани златни украшения в Гърция (Микена), а

Спектралният анализ на предметите от Микена и Ур беше направен след публикуването на мате

6. Златният бумеранг
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Друг много интересен предмет, открит при разкопките е златен бумеранг - той е напълно непозн

7. Празните гробове

Остава загадка защо някой от намерените гробове са празни - защо в тях има най-много злато, т

Другата хипотеза е свързана с обичай в древен Египет, според който всяка есен погребвали бог

8. Погребалните маски

В някой от символични гробове са открити глинени „маски” изобразяващи човешко лице, чийто оч

9. Златният астрагал - ашик
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По всяка вероятност е имал ритуално значение. Нещо като древен зар. Предметите са били покр

Цар Долонк - възстановка
Презпо
1980
черепа-Варненски
г. сър Колин Ренфрю
халколитен
(но и много
некропол;
други
възраст
световноизвестни
6500 г
учени

Въпрос на самочувствие за всяка нация е да покаже колко древни са корените й и колко свещен
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Всички ние, знаем за находките на древен Шумер, Египет, Месопотамия и древна Гърция, Среди

Справка:

Датировката некропола във Варна е датирана от два института за радио-въгреродно датиране

Виж повече:

"Сензацията на XXI век ще бъде древната история на България! Златната цивилизация"

- Златното съкровище на Дуранкулак най-старото обработено злато в света - 50 век пр.н. ер
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Златни накити открити на острова. Първото обработено злато в света

Намерено е в " Езерния град", Дуранкулак, Шабла

Дуранкулашкото златно съкровище вероятно ще се окаже още по-старо от варненското - датира

На западния бряг на селището - така както е бил погребалния обичай на древните - винаги гробо
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Някои гробове са богати, с много гробен инвентар - намерени от 17 до 20 глинени съда, а в друг

Огърлици, обеци и мъниста от термично обработено злато, комбинирано с полускъпоценни камъ

Изработени са чрез изтегляне
чрез изчукване.
- техника, характерна за най-старото обработено злато в света от

- Хотнишкото златно съкровище
чрез изчукване
най-старото
злато
обработено

в света е от V хил. пр.н.ера

- Отбранителна крепостна стена на 7 000 години

- Вертикален тъкачен стан

123 / 164

ydara.com

- Доказателства за извършвани успешни черепни операции

- Детски играчки - миниатюрни столчета от глина, или за макети на мебели на 7000 години?

- Открит леярски съд за мед и злато на 6 200 години - свидетелство за най-ранната металургия

- Находка от 64 костни ашика, за които учените нямат за сега отговор - средство за гадаене ли с

Накитите от Хотнишкото златно съкровище имат удивителна прилика с украшенията в прочутите

Хотница е село в Северна България, община Велико Търново, Област Велико Търново. В праист

Историята на уникалното съкровище започва съвсем случайно. През 1955 г. при строителни раб

На следващата 1956 година
от РИМ
археологът
във Велико
Никола
и неговият
Ангеловекип започват проучвателни разкопки и
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За това, че става въпрос за наистина много старо злато говори фактът, че цветът му е много по

През 2000 година проучвателните работи са възобновени с екип на археолог Александър Чохад

Дълбочината на която е открита спиралата и техниката на изработването й - чрез изчукване на

Най-старото злато в света, обработвано от човешка ръка - тава е етикетът, с който Хотнишкото
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История на селището

Селищната могила край Хотница представлява археологически феномен - общо откритите селищ

През ранния неолит жилищата са били вкопани в земята, но след опустошително наводнение на

Една от къщите в най-късното селище е с необикновена квадратна форма - тази къща е по-особ
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Хората живели в тези селища са извършвали успешни черепни операции, те били земеделци и с

Някои от находките говорят, че са съществували традиционни връзки с Черноморието, Средизе

Графична система за комуникация

Една също смайваща находка е фрагмент от керамичен съд, върху който са издраскани група зн

- Находка от 64 костни ашика, за които учените нямат за сега отговор - средство за гадаене

Надежда Кръстева от Националния природонаучен музей в София изследвала намерените 64 к
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- Открит леярски съд за мед и злато на 6 200 години - свидетелство за най-ранната металур

Находката от изключителна рядкост, говореща за едни от най-ранните металургични познания о

Открити са и над 400 сечива от кремък – основен материал за оръдия на труда за древното общ

Сред интересните експонати са и три женски фигурки, също изработени от глина. Те датират о

Умеели са да изработват тъкани и да ги украсяват с красиви костни украшения - за това говорят

В обществото им започва да се обособява разслоение и поява на прослойка с професионални за
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Последното селище е внезапно унищожено и обитаването му е прекратено през IV хил. пр. н. е. с

Разбира се не трябва да се изключва и версията за природно бедствие, пожар, светкавици и др

Виж повече на:

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=442

6

"Хотнишкото златно съкровище е най-старото обработено чрез изчукване злато в света - V хил
---------------------

XXVI.
Вълчитрънското съкровище
с. Вълчитрън, Плевенско - възраст около 3 600 години преди новата ера
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Великолепното Вълчитрънско съкровище е най-ранното и най-голямото от намерените досега т

Вълчитрънското съкровище е най-съвършеното произведение на златарско изкуство и днес все

още то смайва археолозите и историците, а предназначението му си остава мистерия. То е необ

Съществуват различни мнения на специалистите за неговата употреба. Вероятно е използван за

Според някои изследователи съкровището е свързано с култа към Дионис-Загрей. Еднородно е
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желязо.

По време на Троянска война, Омир описва великолепните траки да се бият и в двата враждуващ

Вълчитрънското златно съкровище е открито случайно през 1924 г., когато двама братя копаели

Един ден, те все пак занесли един от съдовете да го види златар, а той съобщил за ценните пре

Изключително любопитен факт, отнасящ се за малките чаши, е, че древните майтори златари са
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Когато не е на пътуваща изложба, Вълчитрънското съкровище може да се види в Националния

Вижте повече на:

"България - земята на златната ябълка/ Златните съкровища на България"

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2218

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2220
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XXVII.

Българският календар е признат от ЮНЕСКО през 1976 г. за най-съвършения календар в с
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ПРЕДИ КАЛЕНДАРА НА МАИТЕ, ПРЕДИ КИТАЙСКИЯ КАЛЕНДАР, ПРЕДИ ЮЛИАНСКИЯ,

- Българският слънчев календар е признат през 1976 г. официално от ЮНЕСКО за най-съвърш

- Началото на летоброенето в календара започва през 5505 преди Христа или времето белязано

- Слънчевият календар на българите е най-древния календар в света

- Календарът е бил използван от прабългарите до падането на България под турско робство.

- Според българския календар сега отбелязваме не 2013-та, а 7521 година.

Няколко хилядолетия преди Христа един все още тайнствен и не напълно разгадан народ съумя

Според намерените древни артефакти и звездно ориентирани светилища, става ясно, че прабъл
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Днес учените запознати с прецизността на гениалното решение на математическата задача с "т

Последните изследвания на екип от учени от различни научни дисциплини показват, че началото

Българският календар е съставен от 12-годишен цикъл и според датата на началното си летобр

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

XXVIII.

Най-ранното ямно светилище в Европа е край гр. Любимец, Хасково-Свиленград, в местнос

Тази находка дава повод да се преразгледа една от най-широко застъпените теории за прароди

134 / 164

ydara.com

Проученото ямно светилище е уникален обект, подобен на който не е констатиран до момента в

Едно от най-новите открития
хилядолетие
на българската
пр. н. ера археология в областта на праисторията е направен

Подобно ранно ямно светилище се открива за първи път в Европа. То е функционирало в продъ

При проучванията си екипът, ръководен от проф. д. и. н. Васил Николов и гл. ас. д-р Виктория П

"Имаме гордостта да заявим, че от нашите земи тръгва европейската цивилизация", заяви дирек
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Нови основания за това твърдение дават ръководените от него разкрития около най-ранното ям

Светилището е разкрито при спасителни археологически разкопки край свиленградското село К

Това култово място не е избрано случайно от древните хора. То е много интересно, защото е точ

Културният пласт е резултат от няколкостолетно функциониране на най-ранното ямно светилищ

Голямата част от цялата проучвана площ в местността е покрита със структури от ямно светили

Този комплекс няма аналогии в Югоизточна Европа и е сериозен принос към знанието за първа
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Археологическите разкопки на къснонеолитния обект Дана Бунар 2 разкриха два културни плас

Вторият етап на използване на изследваната местност е средната бронзова епоха - около 1800 -

Третият период на използване на района е ранната и късната желязна епоха - І хилядолетие пр

размери. Открити са две средновековни землянки и поне три обредни ями с човешки жертвопри
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За такива ямни светилища в българската наука, а и на Балканите, се говори съвсем отскоро, ког

Васил Николов е открил обекта край Капитан Андреево още през 2006 г., когато правил сондажн
--

Открити са още тракийските ямни светилища край Малко Търново, Капитан Андреево и Св
С. ХАДЖИМИТРОВО, ЯМБОЛ - ЯМЕН КОМПЛЕКС НА ВЪЗРАСТ 7 000 - 7 200 ГОДИНИ

До с. Хаджимитрово, Ямболско, е разкрит ритуален яменен комплекс, изследван от д-р Виктори

Проучени са над 200 ями, в които са открити цели или фрагментирани керамични съдове, костни

Непознато до момента за праисторията на Балканския полуостров явление представляват седем
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Вижте повече на:

"Най-ранното ямно светилище в света е край гр Любимец и развенчава теорията на М.Гимбутас"

http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4411

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

XXIX.
НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ФЕРМЕНТАЦИЯ НА МЛЯКОТО

Преди повече от 8000 години тракийският народ на Балканите открива нова технология за ферм

Революцията на траките в храненето
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Най-големите революции променили развитието на хората са били три - отглеждането на земед

Древните хора не са притежавали ген, който да произвежда ензима лактаза, разграждащ млечн

Преди повече от 8 000 години тракийският народ на Балканите открива нова технология за фер

В продукти на киселото мляко, сиренето, кумиса нямало млечна захар. Те издържали дълго вре
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Научни изследвания станали благодарение на нови научни методи в генетиката доказаха, че пре

Новата технология е създала рядката привилегия за човека, спрямо останалите животни, в борб
-----------------XXX.
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ МОНЕТНИ НАХОДКИ

Факт в световната история е, че във Франция и България са намерени най-големите монетни на

120 000 монети - това е най-голямото монетно съкровище в България. Намерено през 1929 г. в Д

региона.

Следващото по значение и обем е монетното съкровище на Велико Търново. Стотици златни и х
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XXXI.
НАЙ-СТАРАТА ПИСМЕНОСТ В СВЕТА

----------------------XXX

II

.
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КИРИЛИЦАТА НА КОЯТО ПИШАТ БЛИЗО 300 МИЛИОНА ДУШИ

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

XXXIII.

ОРФЕЙ – ВЕЧНО ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ЕВРОПА

----------------------------XXXIV. РЕЛИГИЯТА И КУЛТУРАТА
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Траки дадоха религия и култура на света. Днес вече не може да се отрече, че Орфей, Питагор,

Лин, Евмолп и др. са траки.

------------------
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XXXV.
БЪЛГАРИТЕ, КОИТО УПРАВЛЯВАХА РИМ И СВЕЩЕНАТА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ

Римската империя, която управляваше света! Историята й започва преди около 3000 години. Съ

За край на Римската империя се посочва датата 4 септември 476, когато последният император

на Западната римска империя, Ромул Августул е свален и на негово място не идва друг. Източна

Римската история е добре документирана и систематизирана. Съхранени са огромно количество
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В днешно време пък бе лансирана теорията, че траки и илири са изчезнали безследно. Ако тези

Ще бъде предтавен кратък списък на владетели, произлезли от средите на население, което сл

Максимин Тракиецът, Галериий, Максимин Дая, Ветран, Констанций I, Константин Велики. След
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са от техния роднина тракиеца Юлиан, а също и от траките Йовиан, Валентиан, Валент, Маркиа

Максимин Тракиецът, Лъв весът, Константин велики и останалите трако-илирийски императори
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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

Византе – Константинопол наистина е сърцето на тракийската общност.

Траки са обитавали не само Европа, но и Мала Азия. Мизи, фриги, витини, бебрики, дардани и д

Тези факти са били дълги години премълчавани от нашите учени. А колко лесно можеше да се п
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хората ковали древната история...

Дедите ни са имали качества на необикновени хора, това го доказват не само трако-илирийскит

Българите са били избивани, разселвани, тормозени от различни деспоти, но винаги са намирал

Нека покажем на дедите си, че сме техни достойни наследници!

----------------------------------
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XXXVI.

Спартак (на латински - Spartacus) - гладиатор, който оглавява най-голямото робско въстани

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

XXX

VII.

УНИКАЛНОТО РЕЙМСКО ЕВАНГЕЛИЕ, ПРЕД КОЕТО СА ПОЛАГАЛИ КЛЕТВА ФРЕНСКИТЕ

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

XXXVIII.

БИБЛИЯ БЕСИКА

Разкрита е древната тракийска Библия Бесика , която науката считаше за безвъзвратно изгубен
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Данните от изследванията оповестени в тази книга показват недвусмислено интимната връзка

между древната тракийска реч и съвременния български език, и доказват неопровержимо, че д

Всички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика установяват без нито едно п
Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни

http://www.institutet-science.com/bg/bibliaBessicab.php

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

XXX

I

X.

Първият и най-голям скрипториум в Европа е построен от Цар Борис I край Варна, в местно
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Варна. Княжеският скрипториум в манастира в местността Караач теке е най-големият в Европа

В края на IX век (след 865 г.) - в периода на първото българско царство, е изграден най-големия

Снимка: wikipedia "Ezra in the Codex Amiatinus, believed to be based on a portrait of Cassiodorus in hi
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Строителите на цар Борис І съградили княжеския манастир с голяма манастирска черква, огром

Комплексът е уникален по своята планова схема и размери, без паралел в българската и визант

Екип с ръководител проф. Попконстантинов и гл. асистент д-р Росина Костова от университета

Проф. Попконстантинов посочва, че за изграждането на такъв мащабен строеж са били вложен

За значението и важността на манастирския комплекс говорят мащабите на строителството му -

За строежа на комплекса е използван бигор - мек и податлив на обработка варовиков камък. Сп
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Вътре в храма обаче археолозите са намерили няколко стотици фрагменти от стенописната укр

В центъра му, в обширен двор от атонски тип, е разположена катедралната църква. Тя е била с

Скрипториумът е направен с 12 помещения, разделени с големи коридори, сградата е с масивни

През ІХ век манастирът развивал огромна книжовна дейност, бил център на българската книжо
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Saint Matthew in a domestic ,,closet or idealised scriptorium. (Book of Hours, Paris, c 1420 (British Libra

Откривателят на историческата реликва - Карел Шкорпил, изказва пръв предположението, че к

Историците приемат, че княз Борис е бил замонашен в тази манастирската обител, в която той с
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XL.

Най-старият действащ манастир в Европа - "Св. Атанасий", е край Чирпан, основан е през 3

Българският манастир "Св. Атанасий" край село Златна ливада, Чирпан, Стара Загора, е най-ст
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Разположен е на хълм над селото, на десния бряг на Стара река, недалеч от вливането ѝ в река

Светата обител е основана през 344 г. от Александрийския архиепископ Свети Атанасий Велики

След участие на Вселенския църковен събор в Сердика през 344 г. и по пътя си обратно към Ег

Св. Атанасий Велики, патриарх Александрийски, е и нейн небесен патрон и досега в благослове

Макар и многократно разрушавана и съграждана отново, най-вече през турското иго, 1700 годин

За лечебното аязмо в двора има древно сказание - имало скала там и небесният патрон на манас
Разказват, че на 2 май, когато се празнува паметта на светеца, най-праведните могат да видят л
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След поредното разрушаване на манастира, за неговото поредно възкръсване в селото се пази

В светата обител край Златна ливада е отсядал и Васил Левски, който донесъл и две икони, изо

В манастира се съхранява и копие на Реймското евангелие, изписано на старобългарски език, н

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

XLI

.

Голямата базилика в Плиска е най-голямата в света
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Голямата базилика в Плиска е най-голямата в света с дължината си от 102.50 метра, на втор

Това откритие е на директор на Историческия музей в София професор Божидар Димитров

Професор Божидар Димитров разказва, че както обикновено се е случвало, след падането на Б

Голямата базилика в Плиска – копие на папската катедрала „Сан Пиетро”

За Голямата базилика в Плиска е известно, че строителството й е започнато в 865 г., когато бъл
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На графика от ХV век изпратена от българин, живеещ в Италия до Божидар Димитров се вижд

През ХVІІ век старият храм "Свети Петър" е съборен и на негово място християните издигат нов

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

XLII.

Учението на богомилите

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

XLIII.
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България е най-старата
ете.европейска държава, която не е сменила името си през веков

Испания е Испания от 1479, Швейцария е Швейцария от 1291 година, Швеция е Швеция от начало

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

XLIV.

Първият университет в Европа - „Университато Булгаро”(1119 г.)

Българите в началото на XII век създават в Болоня далеч преди Оксфорд и Кембридж първия у

Записал: М. Боуо
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