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Какво е налагало и защо е било толкова важно да се разрушат и заличат свещените

олтари и светилища на древните по българските земи? С какво те са смущавали новите адепти

Древните хора, които са построили тези обсерватории са знаели не само движението на звезди

Една от най-смущаващи загадки на нашата планета са мегалитните конструкции. Това са места с

характерни камъни подредени в определен ред. Възрастта на най-древните мегалити е повече

Признаването на някои мегалитни конструкции като астрономически обсерватории е заслуга на
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Все още ние знаем нищожно малко за обкръжаващия ни свят. Земята въздейства на близката В

Древните „мегалитни култури” са изградили част от тези съоръжения, като “астрономическа кар

"Тайният архив на богомилите"

откъс книгата на Христо Буковски

През 1056 година, прочутият сред църковния елит Георги Агиоритис, което на български ще реч
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Светогорски, защото служел на Атон и бил игумен на Иверския (грузински) манастир в източна

Специалното в случая било, че ромейския император Константин Мономах поощрявал и дали не

Било време разделно за източната и западната Църква. Борбите за властта за душите и умовете

Поискал игумена от жителите на Добралък да го заведат при онзи прочут мраморен идол на въ

Ала друго имал на ум светинята му и рано една сутрин въоръжен с железен чук и съпроводен о
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Днес изглежда угнетяващо, дори ужасяващо светец с такава ярост, до безпощадност да чупи не
Какво е налагало и защо е било толкова важно да се разрушат следите от пътя на земната

Мистериозната Странджа
цивилизация?
планина Тракийска
С какво текуполна
са смущавали
гробница
адептите
в м. Прòпада
на Новия завет? Защо с

По-късно ревностнитекапъ
християнизатори наричали
е била
езическите
използвана
светилища
в значението
-ище капища.
на...Като
подобие,
късни
опреде
стат
зал

Така че дори когато са ги унищожавали отредените за това хора, дали от страх пред могъществ

Всички намерени досега мегалитни комплекси говорят за система от такива светилища - астроно

------------------
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Справка:

Радиация (на английски: radiation) е най-общо процесът на излъчване на вълни или частици, но

Радиацията е сбор от разнородни по вид частици и електромагнитни излъчвания с йонизиращо

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

Няма данни кой и кога е погромил съседното древно светилище на траките от родопското племе

беси. То се намирало върху скален масив Белинташ в района на днешните села Врата и Сини вр
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- "Стражът на светилището"
, югоизточно,
Белинташ
на около 30 километра от Асеновград, в средата на каменна

Двамата братя Киро и Борис Караджови от махла Курджиева имали нива точно под пътеката,

която опасва северната страна на скалния масив. През един есенен ден на 1972 г., когато работ

Седнал Киро под забучената плоча, облегнал се на коравата скала и... вместо да се успокои, тре

И тогава Киро го сполетяло чудото. Сигурно погледнал нагоре да види колко е надеждно мястот
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Това, което видял върху сребърната плочка го изплашило: змии нападат човек. Страшна закана

Дочул за случката Лазар Стоев известен иманяр от с. Баните и поискал от роднините тенекийка

През 1981-а след дълги перипетии и акция на МВР плочката била издирена и така реликвата

Село Врата поглед от била
платото
спасена
Белинташ,
от изнасяне
Родопите
чрез иманярските канали.

Мъжът върху сребърната плочка не бил жертва на змиите, а техен покровител. Според спец
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Откъс от книгата "Тайният архив на богомилите" на Христо Буковски

Белинташ

е едно от големите древни светилища на траките в свещената планина Ро

Последните сондажи категорично потвърждават, че светилището датира от 5000 г. пр. Хр. На то

Платото се намира на надморска височина 1260 м. на около 30 км над Асеновград и се предпола

От векове тайните на мястото пази Стражът на светилището - огромна скала с профил на войн.

Най-интересното откритие е на специалистите от Националния астрономически институт: звезд
Древните астрономи са картографирали върху три каменни тепсии в скалата всички познати на

Според историците обаче това са ями, в които древните траки са извършвали ритуали, призовав
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Подходът към платото минава край скален олтар с изсечени вляво стъпала и ниши за дарове. В

Бегликташ гр.Приморско
началото
Бургаска
на област
подстъпа върху скала е издълбан графит.
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Значението засега е загадка. Може да е надпис, формула или част от по-голямо изображение, к

Легендата разказва, че Александър Македонски, минавайки през Родопите, в знак на благодарн

Мнение от форумите:

"Знаете ли например, че битката при Армагедон е била в България и това е мегалитният компле

"Не 5-6 хиляди, ами 14-15 хиляди години назад тук се заселват древните траки- арани . Техният

"Логично е това, което разказваш. Траките са имали много светилища в Родопите и то не на случ
Има и нещо друго, за което си мислех докато четях и разглеждах снимките. Древните са били от

"Повечето изследователи и екстрасенси дават година на потъването на Атлантида 9500-10500 п
За името Авитохол аз скоро написах една друга теория, доста по земна... : )
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Седемлъчевата розета от Плиска не ми е много ясна от къде произхожда и какво точно символи

"
Скъпи приятели, моля, ако имате информация за български символи и находки в Египет, да ги с
При разговор с моя колежка - криминалната журналистка Мария Кадийска, разбрах, че екскурзо
Големите каменни плочи в пирамидите са от скали в Родопите. Те също разказват на туристите,
Странджа и затова е погребана близо до Малко Търново.
Скоро бях за представяне на моята книга "Да свалим маските" в Якоруда, средището на древнит

Беланташ
http://bg.wikipedia.org
Беланташ (Белънташ, среща се и като Белинташ) е красива скала с форма на малко плато в

Родопите, носеща следи от човешка дейност.
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Самата му същност и предназначение все още не са напълно изяснени. Името му означава „Бели
Указания за пътя

От Асеновград се тръгва в посока Кърджали, отбива се вдясно през с. Червен, минава се през с

- Иконостасът от скелети,
, на 25
с. км
Оходен,
северно
Врачанско
от град Враца. Непосредствено до селото тече река Ск
Откъс от книгата "Тайният архив на богомилите" на Христо Буковски

Междувременно на северозапад и чак отвъд Стара планина бе открито още по-удивително свет

В този храм иконите, които фактически маркират мястото на иконостаса, са... гробове. Че не ста

Те са на хора от зората на произвеждащата икономика (когато започва развитието на тази, с ко
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Зад нея, още по наляво, е скелетът на 25-30-годишна старица с глава принудително обърната н

Ако продължим да сравняваме подредбата на неолитните олтари край с. Оходен с иконостаса в

Това е първият мъж, който археолозите са открили от заселването на Балканския полуостров в
Заветът, който пренася през 8 хилядолетия този раннонеолитен иконостас, е недвусмислен: хор

(Неясно е засега защо обърнатото с дъното нагоре сферично гърне е пълно с… птичи кости. Но

Точно в „олтара” пред раннонеолитния зрец, по пътя на погледа му към мястото, откъдето изгря

В свещения кръг около рожбата има обредна яма с кости на разчленен бик. Историците твърдят
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Според проф. Ал. Фол съхраненият в българския фолклор обреден вик към изгряващото Слънц

Въобще не ми звучи убедително, че езичниците са възприемали слънцето на Неговото място. Ня

Честно казано, в началото на ХХІ век не знаем какво точно представлява един светлинен лъч. П

Мисля, че по сходни причини далечните ни предци са се прекланяли пред Всевишния и пред све

- Скалният ритуален комплекс
над каньона
- космодрум
на река Канина(по-известна
"Козият камък" като Кървава река) близо до пр

Това древно чудо е известно като Беслетския мегалитен паметник. На площадката се виждат по
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Водещата хипотеза тук твърди, че това е звездна карта, сътворена от жреците на тракийското

Друг важен елемент от обекта представляват трите изсичания, наподобяващи врати. Техните ст

Светилищният обект Козият камък е важен и с откриването на друг изкуствен скален елемент. Т

Местоположение

Скален светилищен комплекс „Козият камък” се намира в най-западният рид на Роподопите – Дъ
Указания за пътя

От С. Ковачевица се тръгва по четвъртокласен път на север и в последствие на запад, успоред

- Светилището на Орфей при с. Татул
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С. Татул се намира на 15 км източно от гр. Момчилград. Само на 200 м от селището, в местността

Кая башъ, е един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи.

Комплексът се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост.

Археолозите предполагат, че светилището е много по-старо от световноизвестния мегалитен ком

Учените откриха древна астрономическа обсерватория на скалите - в процепа на върха наподоб
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изсечени стъпала, водещи нагоре към върха й, където на южната страна съществува странен "

Много трудно е да се установи точната възраст на мегалитния комплекс, но се предполага, че п

Още на времето Ив. Венедиков изказа хипотезата, че става дума за светилище на самия Орфей.

Съвсем сигурно е, че подобно на Перперикон, на Татул се наблюдава пълна приемственост меж
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Цялата загадъчност на тракийското светилище обаче не спира дотук. Преди години любопитств

и интерес към мястото възбужда появата на лозов поник. Причината, поради която това предиз

Указания за пътя

Татул се намира на 15 км източно от Момчилград. Пътят до там е тесен, но хубав. Наколо има ря

- Преслапът(кромлех), край
Кърджали,
село Долни
Южна Главанак
България, община Маджарово, Област Хасково.

Друг подобен преслап има и край село Долни Главанак на 60км. от Кърджали. Побитите каменн
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Мнозина от местните хора разказват, че напролет и наесен, когато денят и нощта се изравняват
Други свидетелстват, че енергийният център на кромлеха край с. Долни Главанак е толкова го

Култовото мегалитно съоръжение кромлех от VIII - VII в. пр.н.е., открито през 1998 година. Наре

Вертикалните скални отломъци в кромлеха са 15 на брой, високи до 1.5м, невинаги равноотстоя

На 20-тина метра от кромлеха са два каменни кръга съответно с диаметри 5 м (средно взето!) и

Учените са намерили безспорни доказателства, че са свързани с големия кръг и са част от един

Предполага се, че кромлехът край с. Долни Главанак, тракийското светилище "Глухите камъни"
Указания за пътя
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Около 2 км. западно от с. Долни Главанак, южно от пътя Д. Главанак - Румелия (път № 808)

- Кромлехът край село
, южно
Старов Железаре
община Хисар, Пловдивска област

Втори кромлех в България.През 2002г. е открит от Георги Китов. Представлява правилен кръг с

засипан под тонове пръст.

Откривателят нарича находката астрономическа обсерватория. Смущаващ при подобно тълкува

Така че не е изключено кромлехът при Старо Железаре да е бил построен като открито съоръж
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При долмените, които са вероятно по-млади обекти от менхирите, пълното засипване с могила с

До преди няколко години беше много добре запазено. Разкопан и изоставен, обектът твърде бъ
Указания за пътя

Около 1км. в посока Югоизток-Юг, източно от пътя Старо Железаре - Ново Железаре.

- Перперек, свещения, прочул
град насетраките
по-късно в Римската империя като Перперикон

Според проф. Александър Фол, Пир-?Пер- е древното название на бога-камък/скала. Това е съ

През 2002-2003 г. когато археолозите откриват кромплеха изумени откриват, че светилището и

21 / 53

ydara.com

Наблизо откриват и древноантичен склад, изсечен в скалите с огромни делви за съхраняване на

Делвите са били не просто засипвани за да се съхрани земната хладина, а са били напълно зар

На цели 3 м. над пода в северната половина на свещенната зала се извисява грандиозен олтар в

Някой много прилежно се е постарал всичко, издаващо нейната мощ и импозантност, да бъде по

Особеност в градежа на Перпек е, че светилището на Свещената скала е бил отворено към небе

Свещеното селище на траките е било разположено на 12 кв.км. - славната Троя само на 8кв.км.
Перпек не е преустановявал съществуването си от V век преди Христа до V-VI век когато, когат

- За още едно светилище пише Херодот, което по значение било колкото Делфийското

"Сатрите, доколкото знам не са били подчинени никога на никого и единствени от траките продъ
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За това светилище пише и римския историк Светоний Транквил в съчинението си "Животът на д

Никой не знае къде се намира това прочуто светилище и досега то не е открито.

- Храмовият

комплекс

до село Долнослов, в полите на Родопите,
- една с

Оцелял е един буквално хипнотизиращ олтар с най-старата фреска на нашия континент. Знацит

- намират се в обща по обхват магнитна аномалия.
- намират се в предела на видимост един от друг
- керамиката намерена в обекта се намира посевместно в района на светилището в Долнослав и
- стените на храмовия комплекс - отвътре и отвън, както и склона на могилата до основата й са
- функционират като астрономически обсерватории
- Долнослов - Намерени са четри релефни изображения и едно рисувано с бял магнезит изображ
- Северната стена на един от храмовете до Долнослов се е образувала от легнал по корем леопа

23 / 53

ydara.com

ИЗБРОЕНИТЕ ФИГУРИ СА В КОНТЕКСТА НА ЦЕЛИ СКАЛИ, ОФОРМЕНИ КАТО ПРАИСТОРИЧ

- Единствения известен релеф на орел с разперени крила се намира в светилището в Долнослов
- Ако главата на свинкса се погледне под определен ъгъл в профил, тя в точност повтаря проф

- Уникален мегалитенвкомплекс,
югозападните
отново
Родопи
с човешка
и носи глава
името от
„Прав
тракийското
каминь” светилище „Градищ
Прессъобщение на САТО

Комплексът е открит през 2005 година от Тодор Узунов, а информация за него е постъпила в РИ

Комплексът представлява мегалитно съоръжение от монолитни каменни блокове разположени

Първата представлява Пе-образна конструкция от блокове, които образуват своеобразен свод и
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Преминавайки през първото съоръжение се излиза на каменна площадка с естествен насип от 3

Уникалното в случая е, че този блок е умишлено скулптиран във форма на човешка глава! Напод

В долната си част скалата е оформена прецизно като пиедестал. Изкуствената намеса върху не

Третият елемент е място, обградено от сходни по форма и големина каменни блокове, разполож

Предназначението на комплекса е ясно. Той представлява напълно завършен, уникален по своя

Това е най-вероятната функция на този комплекс като се има предвид и близостта му с главното

Керамиката, която се открива след неизбежните набези на иманяри в границите на комплекса п
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Следващите добре представени епохи са края на първият период на ранножелязната епоха, око

ака в ранножелязната епоха се наблюдава демографския бум, следствие на ранен интерес към

Наименованието на местността, в която се намира комплекса е „Прав каминь”. Важно е омекотяв

Омаловажаването на последното говори за славянския произход на думата и недостатъчното ра

- Светилището край с.Байлово
http://archeologia.bourgas.org

Скално-изсечения паметник (светилище) при с. Байлово е създадено в малък бигорен масив, раз

По стените на две от тях са открити специфични знаци изработени в меката скала, а в третата и
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Фиг.2 Ситуационно кроки на находищата на лунни изображения в пещерите и скалните откоси к

В скално-изсечения паметник досега са регистрирани 240 изображения, от които 126 са контурн

Повечето от елементите на скално - изсечения паметник край с. Байлово съвпадат с основните х

Това показва, че записите на продължителни времеви интервали осъществени след системни и

Сравнителна таблица на изображенията и вида на последователните фази на луната върху неб
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В по-късна епоха, пещера №2961 е била преизползвана, като по нейните стени, направо върху л

Процентни съотношения на знаците за различните фази на Луната, спрямо общият им брой в св

При изследванията на фриза от монохромна живопис с методите на археоастрономията бе прие

Установено е, че записът трябва да се декодира в посока отдясно наляво, като за начало се при

Фриз от пиктограми, концептуални и числови идеограми в пещера 2961 край с. Байлово.
Следващите астрономически значими явления са хелиакалните изгреви на звезди - Бетелгейзе и
Символичния знак наречен "антропоморфно Слънце".

Унищожаването на част от рисунките и знаците от иманяри, както и покриването на други с мощ
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Те са представени чрез пиктограми, по които могат да се идентифицират дори и главните персо

- Резерват “Ропотамо” – домът на мистериозната

“Лъвска глава”

, намира се само на 2-3 км от мегалитната група в Белинташ

По тези места правят разузнавателни експедиции още екипите на видния историк Александър Ф

Снимка: Мистичният град Ранули е под Лъвската глава

Лъвската глава представлява интересна каменна пирамида, оформена сред ларамийски сиенит

Както може да се очаква, без археологически проучвания ситуацията около Лъвската глава е пъ
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Руините на неголяма средновековна църква пък насочват към съществуването на византийска и

Под Лъвската глава има мистичен град, култова пещера и златно съкровище
http://www.burgasnews.com

Под Лъвската глава над река Ропотамо се крие неизследван до момента мистичен древен град о

16 в.пр.н.е., пещера-утроба и съкровището на Вълчан войвода. В някои италиански морски карт

На това място е открита и пещера - утроба, разположена над устието на река Ропотамо. Това е в
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Разкриването на двете пещери - утроби доказва една от теоретичните идеи на проф. Александъ

В близост пък се намират повече от 15 долмена от ранножелязната епоха (X-VI в.пр.Хр.), както и

- Демир баба (Железният баща), до село Малък Поровец
http://kremenata.blogspot.com

Едно от любимите ми места - Демир баба теке. Намира се в местността Сборяново, близо до сел

Малък Поровец, където живееше баба ми. Чувала съм много разкази за Железния баща от нея и
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Снимка: Демир баба Камъните около гробницата също са интересни

Кой е Демир баба? Великан на великаните, повелител на огъня и водата, благодетел и защитни

разтворил пръстите и бръкнал под рида. От камъка бликнала студена вода. Пил Железният бащ

При въвеждането на християнството на много древни оброчища се строят православни храмове

Чашата на великаните край село Розовец търси своето обяснение
https://www.facebook.com/notes/virtual-museum-of-bulgaria

Проф. Валерия Фол снима Кутела. Тя е един от учените, търсещи истинското предназначение н

32 / 53

ydara.com

феномена. Според нея е възможно той да е останка от древните траки.

Тази странна чаша на гиганти се намира на няколко километра от село Розовец, по пътя за връх

Описан е още от братя Шкорпил, бил счупен на части, но през 70-те години - възстановен. Прили

недоброжелател.
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- Сензационно разкритие край Лиляче и Габаре, Врачанско
http://forumat-bg.com/civilization/2744-senzatzionno-razkritie-krai-lilyache-i-gabare-vrachansko
инж. Марияна Миранджева

Тронът със средния пръст или фалосАмазонките са живели в България, а Потопът, описан в Би
България - люлка на древна цивилизация Може би територията на България е част от легендар

Основна цел - посещение на малко известното място Божият Мост край село Лиляче, Врачанско
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Отправната точка - София, тръгване 9,00. Пътят минава през Враца и по-точно край Враца - пос

Отклоняваме се срещу нея по бетонов път и така все направо, докато се стигне до един паркинг
Това чудо на природата представлява два моста-пещера. От горната си страна са абсолютно ра

Формите, които са изваяни са невероятни. Височината на моста е към 50 метра. От гледана точк

Когато се прибрах в къщи и разгледах снимките, видях надпис. След надписа - вляво от него, за

Другото, също интересно, откритие е на снимка на тавана на пещерата. Вижда се един релефен

Моето тълкуване на двете сцени. Храмът е дело на Амазонки - женско Царство. Амазонките са
В дясно на тази сцена има друга сцена - амазонка изнасилва мъж. Един мъж лежи с ръце вдигн
В средата на пещерата има изваяни две глави, те гледат към отвор в стената - мини пещера, в к
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Тронът е разположен в източния вход на моста от посока север. Към него водят три високи над
На същия вход на моста от изток, само че посока юг, върху устоя има изваяни жени на коне.

Порових се в Интернет за Амазонките и прочетох, че в Омировата Илиада, царицата на Амазонк
Има остатъци от някакви бои по стените.

От иманярски разказ зная следната история: Иманяри през последните години намерили 10 кил
В резюме бих казала, че находката е уникална и потвърждава легендите за Амазонки край Дуна

След Пещерата в Лиляче продължихме към Габаре. Моята майка е от Габаре. Баба ми е разказ
Там има три пещери. Ние открихме една. Плитка. Всичко е здраво обрасло с храсти. Другите две

Невъзможно е да се образува пещера с такава форма. Стените бяха като иззидани с цепени пло
Пещерата е почти затрупана с пръст. Останала е колкото човешки бой. В нея са живели поколен
Моята теория. Този градеж е създаден от човек. Към тавана се скосява. Зидано е с цепени кам
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Другото предположение е, че камъните са слепвани със смола.
Когато е станал Потопът, описан в Библията, тези земи са били залети от водите на Черно море

Смятам, че и Лилячкият мост е истински мост, не пещера, построен от неизвестна цивилизация,

Вероятно същата съдба е имал и мостът, залят от морските води, като пещерата-гробница в Габ

За мен Лилячкият мост е Мегалит, строен от гиганти, построили Стоунхендж, неизвестна древна
Когато е станал Потопът, морето е загладило ръбовете на камъните. Амазонките са дошли по-к

Написаното по-горе може да е плод на фантазия, а може да е доловено от обиграното ми инжен

- С. Голям дервент, Елховско
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Бе направено сензационно откритие. Археолозите Деян Дичев и Даниела Агре разкриха уникал

- Тайнствен енергиен център е скрит в Хисаря

Лично Ванга разкрила на дъщерята на Живков къде се намира сакралното място. Тайнствен ене

Енергийният център е построен в средата на осемдесетте години. Според разказите на хисарча

- При Палеокастро(Тополовград)

Там се е съхранило соларно светилище с над сто издялани в скалите "диска". Най-големите и тр

МИСТИЧНИТЕ ТАЙНИ НА БЪЛГАРИЯ, ОТПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 7000 ГОДИНИ
Христо Смоленов, в-к „168 часа”
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ФЕНОМЕН: Огромен „Сакрален Триъгълник” в пропорции 3: 4: 5, свързва Варненския некропол

Свещари и Велики Преслав. Гигантски изкуствени могили край Мадарското плато и село Войвод

Загадъчни виртуални триъгълници свързват свещените обекти по земята на България. Точни п

"Понякога е трудно да повярваме, че сме наследници на цивилизация толкова древна и напредн

При това не само в златните еталони от Варна, но и в мрежа от свещени обекти разположени на
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Прочутият царски лакът - мярата, с която са построени пирамидите в Гиза, се открива 2000 годи

МИСТЕРИЯ: Христо Смоленов показва загадъчния триъгълник в пропорции 3:4:5. „Шумерската

Той открива тази мерна единица в гигантския триъгълник между Варненския некропол, археоло

Виртуалният триъгълник се оказва Питагоров - правоъгълен със съотношението между страни

Въпреки че са от различни епохи, тези паметници. винаги са били строени на свещени за древни

Как е възможно 40 века преди раждането на Питагор и 20 века преди изграждането на пирамид
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Огънят е свързан и с култа към богинята Бастет, която първоначално била въплъщение на огъ

В очертанията на загадъчния триъгълник попадат още Мадарското плато с гигантската могила

Остава да си зададем логичния въпрос – Какво е било общото, освен древния знак ІYІ (ЮВИ), об

Според Д-р Христо Смоленов, историк и математик , другият връх на триъгълника попада в кул

СПРАВКА:
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Мегалити

Думата “мегалити” идва от гръцки и означава “големи камъни”. По съвременната археологична т

Основният белег на мегалитните паметници е стремежът на древните строители не да иззидат

Засега все още преобладава схващането, че строителната култура е преживявала единен линее

Изводите обаче са изненадващи! В рамките на огромен период през Старата ера (да речем от 40

Дребномодулни култури са например древният Египет, Двуречието, древна Гърция, Харапската
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Едромодулните (долменните) култури са съществували през същото това време в съседни район

Той бил изоставен по целия свят, понеже изчерпал ограничените си възможности за развитие. Т

Днешните земи на България са уникални от цивилизационно гледище поради съчетанието на ня

Подобно съчетание не се среща никъде другаде по света. Например в Централна и Източна Евр

Ст. н. с. ІІ степен д-р по физика Любомир Цонев
Любомир Цонев работи в Института по физика на твърдото тяло при БАН. Цялото си свободно

Мегалити
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http://cartograf.wordpress.com/page/8/

От столетия хората са се удивлявали на огромните няколкотонни мегалитни съоражения, пръсн

Стотици години тази загадка е била забулена в мъгла. Преди 200 години първите археолози са

Мегалитните паметници, особено долмените, предизвикват все по-силен интерес и дискусии. Пр

Някои учени изтъкват, че някои мегалитни съоръжения са „…уникална “каменна книга” на древн
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Така, че в нашия случай, нов проблем е да хвърли светлина върху извънредна хипотеза,

предложен през 1992 г. от изследователи Kиев Р.С. Фурдев (геолог), и M. Шваядаков (физик). В

Примерно устройство на менхир

Друго възможно предназначение може да бъде „инженерни съоръжения за следене на движен

Вероятно, те са били смятани за символи на покаяние за грешни дела. Сега, вече повечето от ст
Според древно предание „в гиганските камъни (менехирите) е скрита „…тайната целителна сил

Менхири
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Това са отделно стоящи камъни, считани за свещенни. Работещият менгир, е във връзка с други

Менхирите са стълбовидни каменни блокове, забити в земята без контакт помежду си (дали е

сеизмоопасни райони втака?).
света Те се срещат както индивидуално, така и в групи: редици (множест

В България: 4-5 индивидуални менхира, 50-тина менхира, които са групирани в кромлехи, а също
Предполагаемо устройство на менехирите:

1.Общ вид на знака 2. Вътрешен излъчвател; 3. Фундамент; 4. Външни излъчватели (кремък,кри
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древността. В предания се говори, че намирайки се в близост до тези камъни, болни хора оздра

Снимка: с. Горно поле

Преданията и изследванията дават основание да се предполага, че Херкулес е участвал в поста

В местността Кован кая, близо до с. Долно Черковище (България)‚ се намира един от най – голем
Кромлехи
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Преставляват няколко поставени вертикално в земята обработени или необработени продългов

Пещерата Тангардък-кая
камъка, образуващи окръжност. Понякога в центъра на тези съоражения

Долмени

Древни скални преграждения, първоградежи от каменни блокове, включително и с изкуствени п
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В обикновенния вариант, това е един голям камък, поставен върху няколко други. Най популярн

На територията на България долмените са между 700 и 1000. За разлика от единичните ни менх

Капища

- езически светилища

Преслапи

- побити големи каменни колоси(мега-лити) който са били използвани за
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Пещерата Тангардък-кая
наблюдение на звездите - древни астрономически обсерватории

В България се намира една от четирите пещери на Сътворението, убеден е руският монах В
http://www.standartnews.com/

Пещерата Утробата над кърджалийското село Ненково се намира на около 20 км над Кърджали

Вихри в чакрите

Благодарение на своята сензитивност и познания руснакът стигнал до извода, че мястото е едн

"Електромагнитните вихри в пещерата реагират с нервните възли (наричани чакри - б.а.) в наше
Кънтящият камък
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Археолозите засега нямат обяснение за точното предназначение на култовия обект в Родопите.

Самата дупка в скалата е с идеална ориентация север-юг. Старото й име е Дънгардък кая, коет

Проф. Казимир Попконстантинов

в интервю за вестник "Стандарт"
- Защо точно това място е избрано за манастир?

- Защото тук е било светилището на бог Аполон и при построяването на християнския храм е бил

Факт:
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Знаете ли, че намерените кости в пещера "Козарника"- край Белоградчик са на 1 600 000 г ?

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

22.11.2013 година
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