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Етногенезис и създадени култури от протобългарите

Книга втора
УВОД
“БОГ ВИЖДА” е втората книга от поредицата “НЕБЕТО ПОМНИ”. В началото ще отделим малко

Другите читатели, които веднага искат да се уверят в достоверността на поднасяната фактолог
Тук е мястото да уточним, че сме възприели възгледа, като историографи да обясняваме всяко

Още в началото ще представим и СИСТЕМАТИЧНИЯ УКАЗАТЕЛ КЪМ ПРОЧИТА НА II-а и I-а КНИ
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ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ НА ЦИТАТИТЕ
(в таблицата са обвързани цитатите, според най-важните теми, които разглеждаме в книгата)

1.Прототраките (=протобългарите) са носители на високата култура, която започват да разпрос
2;9;10;11;12;16;21;25;27;29;33;35;38;40;41;45;47;5- 2;53;57;58;59;62;69;85;88;91;96;109;110;114;
116;118;119;123;127;148;151;152;155;157;165;
181;189;192;197;199;200;205;206;214;216

2.Мизи, пеласги, фриги, кимери и други групи древнотракийски, древнобългарски племена и лич
2;21;23;30;32;33;34;41;42;43;44;45;46;48;49;50;55;- 60;63;67;68;70;71;76;77;78;79;81;82;83;84;88;89;

3.Шумерите, брахманите, есеите и други са протобългарски духовни общини, а не отделен народ
8;92;93;94;95;126;155;193;201;202;сравни с 121;122; с 39;40; с 78;79; с Приложение №12

4.Всяка древнобългарска държава и племенна група, имат по няколко прозвища, ползвани от ра
4;5;6;7;21;24;26;31;43;65;71;77;79;80;88;124;
125;128;129;130;131;132;133;134;135;136;137;
138;139;140;143;144;145;147;191;207;213; сравни с Приложение №7

5.Хунските, средноазиатските, както и хетския, фригийския, мизийския, сако-кимерийския, халд
15;47;51;54;56;59;63;69;86;87;116;121;162;
169;174;183;185;206;213 сравни тези цитати с темата за писмеността и езика Кириали, в повеств
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6.Сведения за различни битки на предците ни. 20;22;28;37;54;55;64;97;98;99;100;116;141;146;181
7.Протобългарите са основните семити.
1;27;79;103; сравни тези цитати с частта за Анонимния латински хронограф в повествованието.
8.Обичаи, традиции и познания на прототраките (=протобългарите).
9;10;17;18;19;27;39;40;85;101;102;108;118;120;
142;159;160;161;163;164;168;170;175;176;177;
178;188;189;195;198;200;203;205;210
9.Сътворението на света и първите хора, както и катаклизми съпътстващи земята.
13;27;36;72;73;74;75;104;105;106;107;114;115;117
10.Названия на реки,градове,области и държави, където са обитавали предците ни.
3;4;5;6;7;14;27;66;68;70;81;90;111;113;211;212; 215
Доказателствения материал, който сме представили в указателя, е изцяло на базата на древни

КРАТКО ОПИСАНИЕ

на разглежданата материя, като фактологията към нея ще приложим към подробното разглежд
Досега историографите използваха езика, за да обосноват даден родов, племенен, етносен или

В не едно свое проучване Интелектуално звено “КОРЕНИ” е разглеждало невъзможността да пр

Продължилите проучвания обаче ни доведоха до заключението, че и този термин не е подходящ

За нас те са допълващи се един друг, тъй като се отнасят за едно и също население. Първият е

По-сложна е ситуацията с термина ПРОТОТРАКИ, фиксиращ двете миграционни вълни към Ази

Този увод ни бе необходим, за да обосновем как семантично трябва да се възприема, често изпо

И тъй като стигнахме до това название, нужно е да отбележим и досегашната му интерпретация
В увода ще отбележим само най-съществените факти, свързани с разглеждания термин.Те са о

Започваме с т.нар. СЛАВЯНИ. Подобна група от племена, според позицията, която използваше д
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Много от съвременните историографи, спиращи се на това племе, отстояват позицията, че имет

В подкрепа на тези разсъждения можем да използваме и сведение на Теофан. В свое произвед

Целта ни бе да се провери дали съществува някаква връзка между тях. Различни древни автори

Всъщност, при описанието на Европейска Сарматия, от произведението на Клавдий Птоломей “Г

Най-обосновано този факт е представен в старобългарския християнски труд “Имена на селища

Но да се върнем отново към въпроса за поселищата на Венетите. Сведение на Амиан Марцелин

Относно останалите тракийски племена, ще отбележа само няколко фундаментални факта, коит

Други римски автори, между които и Страбон, подчертават, че първоначално гетите също са жи

За ранното приемане на християнството от страна и на Севернопричерноморските хуни свидете

Тази книга била изписана с рушки букви и е видяна лично от Свети Константин-Кирил Философ

Както отбелязахме по-напред хуните са боравили с витинския тракийски език. В някои среднове

“Изнамирането” на словенската писменост, както е посочено в много от житията на светите брат
Графемите в него обаче са били рушки, а този факт предполага по-скоро рунически вариант на

В “Деяния на Светите апостоли” е наблегнато на факта, че всеки от 11-те апостоли е проговори

Според нашите проучвания, апостол Павел не е бил допуснат да премине през Витиня, защото т
Чрез преселение на отделни племена, което показахме по-напред, искахме да представим в кои

Тъй като разглеждаме термина СЛАВЯНИ, трябва да отбележим и един малко споменаван факт

Завършваме тази част от увода с убеденост в констатацията, че СЛОВЕНИ е културен термин, н
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Куберовите българи се настаняват в ареала, където най-активно се използва словенският траки

Писмеността, която изнамира Св.Кирил и създадената с нея книжнина имат обаче голямо култур

И за да приключим с ролята на словенския език ще цитираме без коментар един пасаж от средн

Повествованието в книгата следи развитието на групата племена от последните години съществ

През XII-то хилядолетие преди Христа нейната цивилизация е достигала своя разцвет. От създа
ването на човечеството, в управлението й са се били сменили най-малко седем поколения.

Митичният прародител на това коляно от човечеството е известен от различни по-късни ръкопи

Както в Новия завет се говори за рождението на Христос, по същия начин първият Ману е баща

Около свещената планина ПАНГЕЙ атлантите започват обучението на местни племена, като пос

Така част от прототракийските племена остават да съхраняват тези духовни ценности в прарод
При някои от тях, след хилядолетия възниква идеята за българска същност и български етнос,

Преселващите се са подготвени да обучават другите племена по три начина. Най-важният от тях

Шумерите поставят основите на високоразвита култура в Месопотамия, а след разгромяването н

Някои билингвистични текстове поставят знак за равенство между Саки и Кимери. Това е един о
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Другата група просветители, голяма част от които са също наши предци, са ХОНИТЕ. Те консол

От хонската група са и БРАХМАНИТЕ(202; 203), които разпространяват сред аборигенните инду

Повествованието за протобългарските племена (от Средна Азия и Балканите) ще продължи с н

Колкото и да оспорват, колкото и да тъпчат и унищожават Българите са били вторите след инди

КНИГА ВТОРА
“Не приемайте на доверие старите ръкописи, не вярвайте в нещо, защото вашият народ вярва в
принц Гаутама (=Сакия Муни = Буда)
.
I ГЛАВА
АТЛАНТИДА, ЛЮЛКАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ КУЛТУРИ
Тъй като в този том ще отделяме място предимно за развитието на хоните, ще направим кратка
КОРЕНИТЕ

и да видим кои групи племена или народи участват при тяхното сформиране.
Фактологическият материал, с който разполагаме, ни насочи към две етносни съставки, взели н
АТЛАНТИТЕ.

Като начало ще разгледаме темата за местонахождението на едноименния континент. Съществу

Подобни възгледи само ще бъдат отбелязани в книгата, без да им се обръща каквото и да е вни

Прекланяме се пред делото, което е извършил този корифей на археологията, но възгледите му

Без фактологична подкрепа е и виждането, че Атлантида се е простирала между днешните Ита
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Една от най-поддържаните хипотези е свързана с източното Средиземноморие, където специал
Според нас обаче най-реалното разположение на Атлантида е западно от Европа и северна Аф
За да обосновем възгледа си ще предложим

ФАКТИ СВЪРЗАНИ С ГЕОЛОГИЯТА.

Като начало считаме за необходимо цитираме проучванията на Игнаций Донели:”Дълбоководни

Доказателство, че тези възвишения някога са били на сушата, намираме във факта, че “неравно
На геоложки доказателства за потъването на Атлантида попада и корабът, изпратен да търси

Ученият от Океанографския институт в Париж, Пол Термие, стига до следните изводи, след кат
“1. Образецът е от вулканичен произход; формирал се е от изключителен поток лава при изригв
2. Структурата на образеца е аморфна, некристална, което значи, че се е втвърдил във въздуха
3 Целият район трябва да е потънал на 2 000 м. дълбочина или по време на вулканичното изригв

4. Образецът е от минералогичен произход, тахилит, а те се разтварят в морската вода за около

Откритията в тази област са много, но не можем да отминем едно от тях, свързано с британския

От него те донасят колекция от любопитни предмети, между които: “...бронзови мечове, пръстен

Но когато говорим за Атлантида и нейното местоположение, не можем да не обърнем внимание
ДИАЛОЗИТЕ НА ПЛАТОН.
В тях най-подробно и обстоятелствено се дават сведения за древния континент-държава. Вече

“Критий:Чуй тогава, Сократе, един много необикновен, но съвсем верен разказ, както е твърдял

Те са много приятелски разположени към атиняните и твърдят, че по някакъв начин са роднини
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И един от жреците, много-много възрастен човек, казал:”Солоне, Солоне, вие елините сте вечно

А при вас и при другите народи винаги, когато се случва нещо да е уредено с писменост или с вс

Вие помните един потоп от Земята, а са се случили много други преди него. Освен това не знает

“...заради богинята, получила зародиш от Гея и Хефест, не ще ти откажа и ще ти разкажа... Тя е

“...голяма сила дойде от Атлантическото море. То не бе още проходимо, защото пред устието му,

Именно на този остров – Атлантида – се е установила голяма и чудна империя, която владеела ц
Ще отбележим и един от
МИТОВЕТЕ, РАЗКАЗВАНИ ОТ ОРФЕЙ,

който потвърждава теорията за края на Атлантида. За съжаление обаче той е изопачен след ст

Елините изопачават и тази част от мита, като вместо с огън, представят,че Зевс е наказал сраж

Този мит, приписван на Орфей, изключително много напомня за Атлантско-Атинската битка, къд
СЪТВОРЕНИЕТО НА НОВИТЕ ХОРА
от пепелта има своя пълен аналог с по-късно създадената Библия, където човекът е сътворен

За съпоставка с орфическия мит ще цитираме и открития в будистки храм на Лхаса, в Тибет, ръ

Агонията и писъците на множеството изпълниха въздуха. То потърси спасение в храмовете и ц

Голямата грешка при тълкуването на този текст е, че става въпрос за континента Му (Лемурия).
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Текстът обаче можа да бъде разчетен само чрез либийския диалект на древноегипетския език,

Последното обаче се осъществява след преселения на древнотракийски и протобългарски плем

Можем да отбележим няколко много важни извода:
Първо – падащата звезда е свързана чрез названието си с един от етнонимите, който дедите ни

Второ – седмицата е съществувала като свещен символ още от Атлантската епоха, както показва

Трето – отново още от Атлантската епоха, до времето на Авитохол, мъдреците от нашата етносн

В двата мита, останали от Тракийския Орфизъм и Ранния Будизъм, се поднася и една от версии

В повечето случаи, когато се дават примери от митове и легенди, четящите научните съобщения
Ще започнем с една
АСТРОНОМИЧЕСКА ОСОБЕНОСТ,

която променя до голяма степен утвърдените представи за древността. Става въпрос за тъй на

На всеки полупериод на прецесията, който е 13 000 години, една звезда сменя положението си,

“Трябва да отбележим, че има още едно сложно движение с по-кратък период – 18,6 години, кое

И двата вида движения – прецесията и наутацията, всъщност не са реални движения на звезди

Всички звезди имат и собствено движение, т.е. те се движат в Космоса. Колкото по-близо е звез

От своя страна прецесионните промени влияят и върху досегашното виждане за т. нар. Леднико

Kакто отбелязахме обаче, това са само предположения. По тази причина, за подсилване на дока
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ТЕОРИЯТА НА ПРОФ. ЧАРЛЗ ХАПГУД,

според който:”През последните двайсет години в тази нова област на палеомагнетизма бяха изв

Отачало се смяташе, че различните позиции на полюсите могат да се обяснят с хипотезата за ра

В книгата ми “The Path of the Pole” описвам по-подробно резултатите от тези изследвания и пред

Според моето тълкуване на много радиовъглеродни и други доказателства, преди около 17 000

Антарктида също е била засегната от това движение на земната кора. Тя попада в Полярния кр

Пососчените до тук сведения за различно положение на полюсите преди сблъсъка на чуждо тя

СРЕДНОВЕКОВНИ КАРТИ НА СВЕТА,

които представят Антарктида незаледена, с планински вериги и множество реки. Според Чарлз

Така е можело да се обрисуват нейните планини и реки, които още не са били обгърнати от ледо

Сведенията за прецесията и промяната на земните полюси бяха представени, за да се разберат
ПОСЛЕДВАЛИТЕ СЪБИТИЯ.

Именно една от последните наутация е поставила Атлантида на пътя на чуждото тяло, което е п
Отбелязаната теория на Хапгуд има един малък недостатък. Това се потвърди от направените
Хипотезата на Хапгуд добива своята завършеност, ако се обедини с популярните през 20-те и 3
ТЕОРИИ НА ПРОФ. ХАНС ХЬОРБРИГЕР.

В основата си те се базират върху възгледа, че преди появата на сегашния ни сателит, Земята е

Нищо чудно това да е била сегашната ни луна, която през Атлантската епоха е била десета план

Тъй като според проучванията на полския астроном Лудвиг Зайдлер в труда му “История на час

Това ни дава основание да предложим вероятността, че преди сблъсъка с чуждото тяло, Атлан
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Друго, сходно виждане по въпроса предлага американецът Имануел Великовски, според когото
Всеки един от посочените варианти е можел да доведе след себе си разместване на полюсите, к

Като цяло възприемаме теорията на Хьорбригер, с тази корекция, че падайки, първата Луна е у
За тези катаклизми свидетелстват и много

ДРЕВНИ ИЗТОЧНИЦИ

Ще цитираме един от тях, който е изключително богат на фактология: “През цялото лято слънце

Последното сведение, запазено сред народ от бялата раса, открит от Христофор Колумб да оби

ВАЖНИ ИЗВОДА

Първият от тях е, че Атлантида действително е носела това название, а не се е наричала Посей
Този разказ, както и откритите в океана, край Бахамските и Биминските острови, пирамида, кам

Тези факти, допълнени с отбелязаните сведения по-напред в книгата, за картите на Птоломей А

От друга – трите стари карти го представят много подробно и дори най-големият лаик може да о
Разглеждайки теорията за катаклизма не можем да пропуснем и

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВИЕНСКИЯ ЕКСПЕРТ, Д-Р ОТО МУК

Авторът на книгата “The Secret of Atlantis”, д-р Ото Мук. Според него Земята е ударена от гигант

Много конкретен за тези аномалии е Платон в един от своите диалози:”269 Чужденецът: Съвсем
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