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Изгорени ли са наистина книгите на Александрийската библиотека? Къде са укрити
нацистките

съкровища?... Замисляли ли сте се коя е онази институция – за разлика от ЦРУ, КГБ и МИ-6, вид

Да загърбим Средновековието, Инквизицята, Конкистата, кладите…, да останем дори само в ра

(ydara.com: публикуваме тази интересна статията с известни съмнения относно някой твърдени

Дворци, богатства, произведения на изкуството, подозираме ли измеренията на владенията на
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Римокатолическата Църква? Ами тихата й реална власт? Политиката, влиянието й, външните й

Има ли тайни във Ватикана? Например, дали заграбени от фашистите ценности и произведения

• Евангелията – свещените библейски табута
• Имал ли е съпруга Яхве-Първосъздателят
• Проклятие ли е Грехопадението
• Луцифер – Сатана или Утринна звезда
• Кой е истинският “Христос” – Исус или Йоан
• Следовници и самозванци – секти и ордени христови
• Изгорените на клада – повече от жертвите на Сталин
• Богохулните послания на Леонардо – геният-еретик
• „Българската следа” според Том Кланси
• Исторически, геополитически и още тайни и манипулации

КЪДЕ ИЗЧЕЗНА Александрийската библиотика. Кой взе тайните...
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След толкова наблюдения, ровения в литературата, физиката, химията и писания за тамплиери,

1. Изгоряла ли е Александрийската библиотека? Очевидно да, но явно предварително от там са

Такава е ролята на църквата и до ден днешен.

Вече има и специални манастири за "изперкали монаси". Това продължава и до днес, чрез проми

2. След като източните народи с техните алтернативни религии, а и православното славянство с

3. Ватиканът дава готови знания на хитлеристка Германия, като при това принуждава Хитлер уж
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І. ЧОВЕЧЕСТВО, СЪТВОРЕНО ЗА ГРЯХ

…програмирали сме наново действителността. Езикът е вирус, религията е операционна систем

молитвите – никому ненужна информация. Едно кликване и си зачеркнат със случайно избрани
Нийл Геймън, Американски богове /Бард, 2004/

С нарастваща активност в новия век библеисти, историци и търсачи на комерсиални сензации п

Ще се опитам да се въздържа от “богохулни” коментари, във всеки случай ми е ясно, че с тема к
“Мария Магдалина. Тайната богиня на християнството” /ориг. 2003, “Кръгозор”, 2006/ и
“Луцифер. Забранената пътека към познанието” /ориг. 2005, “Кръгозор”, 2006/.

МАНИПУЛАЦИИ: СЪТВОРЕНИЕТО И СЕМЕЙСТВО ЯХВЕ

Колкото и странно и светотатствено да се струва на вярващите, дори Библията не твърди, че Бо
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на “Генезис” юдейските и християнските свещеници се опитват да скрият, че еврейската дума, п

Въобще, съпругите явно били проблем на Бога: според еврейските легенди първата съпруга на

Впоследствие, недоволната от “инфантилния” си /дори в леглото/ мъж, тя се отдала на “разюзда
През 1984 г. американският учен Уилям Г.Денвър пише: “Последните археологически открития д

Разкопки в Рас Шамра извадиха на бял свят плочки от 14 в.пр.н.е., на които се твърди, че “съпру

След светия им брак тя родила Небесните близнаци – Шахер и Щалем, Утринната звезда и Вечер
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ВЗЕТИЯТ НА ЗАЕМ ХРИСТОС

Разбира се, че езичниците са стопроцентови еретици, след като техните богове се били осмелил

Появата им била ознаменувана с изгряването на нови звезди, с идването на пастири и влъхви. В

Настина ли: умиращият и възкръсващ бог Тумуз /съпруга – Ищар/ стигнал до Йерусалим през Шу

Появата на древния бог Озирис се известявала от ангелски хор и Тримата мъдреци, които прием

Но да не забравяме, че ревностните католици все още са окуражавани да “отдават страданията
Поне през първите два века след възникването на християнството, нямало стройни религиозни

ПОМАЗВАНЕТО – БЕЗ МАГДАЛИНА НЯМАШЕ ДА ИМА МЕСИЯ

Жената с алабастровия съд със скъп нард е Магдалина, тя излива благовонията и ги отрива с к

Истинското значение на ритуала е напълно неясно за останалите му ученици, а той непрекъснат

Не само, че помазването не се чества, ами и Църквата не е казала на кой ден се е случило това.

ГРЕХОПАДЕНИЕТО, РАЯТ, АДАМ И ЕВА

Имаме митът за Сътворението на света в 6 дни от Бог, последвана от мита за Адам и Ева, чиято
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След хилядолетия на проповеди и неологични дебати, в които гадното поведение и невменяемос

Очевидно за да не си дава много труд, Бог икономично създал майката на света от едно Адамов

Някои от ранните първосвещеници и класическите автори локализирали Едемските градини в Е

Впрочем, не ни се съобщава дали адът е съществувал преди “небесния преврат” на бъдещите “п

В описанието на “събитията” пророк Исая го нарича така: “Как пропадна ти от небесата, Утринн

Историята на внезапното прогонване на човека от Рая – и като литературна метафора, и като б

Този мощен мит е проникнал част от възприятията ни и е наложил убеждението, че животът е п

НЕИЗГОРЕНИ БОГОХУЛСТВА

Много ранни християни /а и по-съвременни мислители/ са се мъчили върху обезпокоителния въп

Един Джордано Бруно не го е направил. Оправданието с тъмните времена преди Просвещениет

Жан Маркал в “Монсегур и тайната на катарите” /1986/ саркастично коментира: “Вечният Бог е з

Джон Милтън – доста преди него, в “Изгубеният Рай” отбелязва:
“Всемогъщият ни остави духа и силата, за да страдаме силно и да трае дълго болката ни и така

Както пише големият френски окултист и мъдрец на 19 в. Ерифас Леви: “Няма нищо по-абсурдно
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Обобщавайки труда на мнозина изследователи, Лин Пикнет подхвърля, че образа може да е взе

ІІ. ВАТИКАНЪТ, „МИНИСТЕРСТВАТА” МУ И ПИАРЪТ НА БОГ

“Християнството било по-скоро епидемия, отколкото религия. То се опирало на страха, истерият
Колин Уилсън, “Окултното” /1973/

Версията на Дан Браун за “шифъра на Леонардо” разбуди духове и предизвика крайни мнения и

Без никаква плахост се поставиха въпроси дали Църквата не е погубила повече хора, отколкото

По-могъща от партиите, правителствата и военните им министерства. Защото борави не с гласоп
Какво всъщност представлява Ватиканът, как е устроен и управляван, как е възникнал и какви

При майсторите на трилъри също не липсва автентичност: Като във всяка независима държава

Най-могъщият от тези отдели е Светата конгрегация за доктрината на вярата, известна до 1965

В изключителни случаи част от Конгрегацията може да изпълни ритуала на екзорсизма, да влез

ПРИМЕР ЗА БИЗНЕС-ИНТЕРЕСИТЕ

на Църквата и разпрострените й и отвъд Океана пипала откриваме у Томас Гифорд. Той написв
Ето:

През 1948 г. кардинал Франсис Спелман, архиепископ на Ню Йорк, който бе свикнал да ги гледа

В приемната с изглед към “Медисън” се събирал Градският трибунал на Архиепископията. Но вр
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ИНКВИЗИЦИЯТА – “СТРАШНИЯТ СЪД” ВСЕКИ ДЕН

Лин Пикнет допълва цитираната мисъл на Колин Уилсън: Дефиницията е в тясна зависимост от

Тогава на сцената излиза Доминик де Гузман, който отприщил истински апокалипсис срещу поне

Доминик бил канонизиран през 1234 г. Майкъл Бейджънт и Ричард Лий отбелязват в “Инквизиц

Макар да стигат до непростими крайности, ужасите на нацистите и касапницата, в която Сталин

Не би трябвало да ни очудва, че свещениците от Църквата на св.Петър неуморно се борели срещ

Днес ортодоксалните евреи отказват да се здрависват с жена, ако е в цикъл, а селяни от съвре

Ужасиите са прилежно съхранени в “доклади” на римокатолическите “ескадрони на смъртта”. К

АТЕНТАТЪТ СРЕЩУ ЙОАН ПАВЕЛ ВТОРИ

Въпреки, че покойният отец Войтила заяви и при гостуването си у нас, че не сме отговорни за ат

Четивото е твърде подвеждащо и отделни моменти направо шокират: Кланси разследва операци

Въпреки глупостите:
Шефът на разузнаването разполагаше с всякакъв вид сведения за интимните навици на лидери

Очакват, че стрелецът ще е някой си Строков, Борис Строков, предполагаемият убиец на Георги
Книгата на Том Кланси е най-бедната откъм Ватикански потайности. Вездесъщите американци,

ІІІ. ОПРОСТЕНИЯТ ПАЛАЧ НА ГРЕХОВЕТЕ НИ

В живота такива неща не могат да се случат. Ако това ще ви успокои, ги възприемайте като мета
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Нийл Геймън, Американски богове /Бард, 2004/

ПРАВЕДНИЦИ В ДОГОВОР СЪС САТАНАТА
Известната история за договора със Сатаната, получила огромно разпространение в Европа за
И по тази линия в една “гилдия” трябва да поставим и спиритуалисти-“сатанисти”, и алхимици, и

Като т.нар. “Магдалинини перачки” в Ирландия, 175 от които почиват в гробището “Гласневън”, Д

В началото колебливо, както всички жертви на малтретиране, бивши магдалинки и членове на те

Огромен скандал, но въпреки това все още има начетени и мислещи хора особено извън Ирланд

Да не забравим: всяка форма на отговорно семейно планиране и досега е анатема за католичес

НАБЕДЕНИТЕ: ЛУЦИФЕР, САТАНИСТИ И АКУШЕРКИ

Прототип на историята за падението на Луцифер можем да намерим в персийския мит за Арима

Цели три века Европа, а след това и части от Северна Америка, са били обхванати от лудостта д

Вярата в Дявола и неговите последователи е донесла повече мъки, злини и ужас на света, отко
Един от източниците на споменатия Хенрик Крамер бил Йоханес Нидер – тай свързал директно
Няма да повярвате, но в числото на “слугините на Дявола” били включени и акушерките, защото

Последната арестувана жена по законодателството от 1735 г. за преследване на вещици във Ве

МАНИПУЛАЦИИ И В ЕВАНГЕЛИЯТА

Никейският събор, свикан от Константин през 325 г.от н.е. решил какви книги да бъдат включен
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Като например Евангелието на Мария, за което се предполага, че е писано през 2 в.от н.е. Наме

Още по-плашеща каноничните отци роля, играе Мария Магдалина в значително по-късното прои

“Господи, аз винаги ще те разбирам, винаги съм готова да тълкувам думите, които произнасяш. Н

В Евангелието на Марко ясно е казано: “Когато Исус възкръснал, рано в първия ден от седмица

Гностичните евангелия ясно казват, че Христос приемал жените в обкръжението си. И тъкмо те

Но дори канонистичната цензура и угодливите преписвачи са оставили несъответствия в четири

ОЩЕ МАНИПУЛАЦИИ И СЕКС В ТАЙНО ЕВАНГЕЛИЕ

Карпократианците били гностици от 2 в. Създателят на групата Карпократ от Александрия /78-1

Те скандализирали праволинейните си събратя почти с всичко: отричали прелюбодейството и со

Но най-важната информация от карпократианците, достигнала до нас е, че притежават тайно е

Палеографите установили със сигурност, че писмото е писано от Климент – ако се замислите вн

Реално в писмото отецът признава алтернативното евангелие за автентично и мълчаливо се съ

По конкретен повод през 2004 г. журналист от “Дейли Мейл” пише: “Бих обсъдил със сеньор Бут

ІV. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И САМОЗВАНЦИ В ЛИТЕРАТУРАТА И НАИСТИНА

Историята на Църквата винаги е била многоцветен гоблен, изпълнен с разкривени лица и разкъ
Томас Гифорд, „Братството” /Ера, 2006/
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ЛЕОНАРДО ИЛИ ШЕСТОТО КЛЕЙМО

Стигнахме и до Харвардският професор по символика Робърт Лангдън, който е извикан “в швей

Илюминатите са се появили отново за последната фаза от тяхната легендарна вендета срещу д

Сполучливи, или не – трябваше да се направят филми по книгите на Дан Браун, за да стане ясно

Сигурното е, че някои изкарват добри пари от тези занимания. Не чак толкова, колкото потънах

Сион е най-южният от хълмовете, на които бил построен Йерусалим. Йоав, един от военачалниц

Тайнствата в книгите на Дан Браун породиха създаването на противоположни лагери, написван

А иначе – самият Леонардо поставя множество неразрешени и до днес въпроси, независимо дал

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИИСУС ХРИСТОС

По повод "Месианското наследство" от Майкъл Бейджънт, Ричард Лий и Хенри Линкълн /същит
Христос ли е основателят на християнството?
Наистина ли последователите му са били толкова миролюбиви, колкото традиционно се смята?
Какво свързва Ватикана, ЦРУ, КГБ, Мафията, Масоните, П2, Опус Деи и рицарите тамплиери?
Какъв мистериозен съвременен кръстоносен поход обединява британската индустрия, Чърчил

Самите автори разясняват: “Разследването на една малка местна мистерия в Южна Франция, ко

Той ни отведе при едно тайно или полутайно общество, Братството от Сион, чиято история може
Тук обаче нещо не се връзваше. Какво толкова бе специалното на династията на Меровингите?

Е, литераторите също грешат – когато се появят контрадоказателства, светът веднага разбира.
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“БОГОУГОДНА” ПОЛИТИКА: НЕПОГРЕШИМИТЕ

Винаги се е налагало да се постигне баланс между плътското, злото и силата на добрата, всеот

Доброто винаги побеждава, така са ни учили, но понякога човек започва да се съмнява. Доста ч

В миналото, когато много неща зависели от папската власт, Църквата винаги се е обръщала към

През юли 1869 г. духовенството обявило принципа на непогрешимостта и онова, което Църквата
Е, какво излиза: благодарение на Дучето, духовният отец получил възможността да се бърка в

БРУДЕРШАФТ С ХРИСТОВАТА КРЪВ

Нацистите са скрили съкровища на стойност милиарди долари, произведения на изкуството, зла

Не било лесно обаче да намерят купувачи, на които да се доверят…, затова прибягнали до изнуд

Звучи не чак толкова невероятно. Примерно, колкото да обясняваш клонирането на овцата Доли

Например – ако от трилърите се върнем към апокрифите и каноничната книжнина – някои несъ

КОЙ КОЙ Е? ЕДИНИЯТ Е УЗУРПАТОР

Любопитно е, че Йоан Кръстител не се почита като първия християнски мъченик /за какъвто се

Днес учените са сигурни, че определени текстове от Новия завет първоначално били посветени

Обобщено в действителността отпреди 2000 години, вероятно и Йоан и Исус са били водачи на о

В мандеанските апокрифи има сериозни податки, че прословутото кръщение в Йордан е било “и

Но и най-нисшият в Царството Божие е по-велик от него.” Освен противоречието, в определение
Много въпроси… Сигурен съм, че Църквата никога няма да разкрие отговорите им.
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V. ТАЙНОТО ЗНАНИЕ В МОДЕРНИЯ СВЯТ

Един монах от 16-и век, Айзенрайх, е надминал далеч Макиавели. Той измислил гениален план з
Джонатан Раб, „Теория на хаоса” /ИК Бард/

ПАПСКАТА „АЛЕКСАНДРИЙСКА БИБЛИОТЕКА”

Нищо не може да се сравнява с Тайния архив на Ватикана. Четирийсет километра рафтове. Дес

Дали принц Орсини е удушил собственоръчно съпругата си на брачното им ложе през 16-и век…
Коя е била света Екатерина? Може би самата Лукреция Борджия?
Какви тайни се крият в седемте хиляди дебели тома с индулгенции?
Каква такса се вземала за опрощаване на грях?
Как е била организирана кражбата на ръкописите на Петрарка? /…/

Може би отговорът се криеше в някой от близо петте хиляди папски регистри, като се започне с

Съдържанието му оставаше некартотекирано… Не без основание имаше такава поговорка, че с

Архивът на Конгреса по ритуалите, дебатите за обявяването за блажени и канонизирането на м

Това отново е „Братството” на Томас Гифорд. Ако го приемем само за роман, асасините, разбира

Достатъчно било да си кардинал или просто богат свещеник – плащаш и някой умира. Във всеки

ОЩЕ ТАЙНИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ

Можем да започнем от “Теория на хаоса”, класическо четиво на Джонатан Раб, в което Ватиканъ

Още по-реални /така ни се струва поне, въпреки “българската следа”/ са обаче гео-политическит

Обективно, “под повърхността” на събитията църквата присъства и в романа на Джузепе Джен
Съществуването на една религиозна реликва е пазено в строга тайна от Ватикана: погребална п

Тази “божия дъщеря” е била убита по времето на император Константин заради пола си и лечит

/Препратката към “Дъщерята на Бога” на Люис Пардю комбинира мистиката на религиозните пр
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… И РЕЛИГИОЗНИТЕ

Някои вече отбелязахме, далеч не всички – все пак, ползвам „агентурата” във Ватикана на литер

Настоящата книга е, в крайна сметка, това, което някога се наричаше апология на християнствот

“Агиа Ходопория” беше така търсеното Q от германската дума Die Quelle, означаваща Източник.

Единственият отговор: съществуваше друг източник, извън Марк. И такъв, който определено пр

Манихейството и подозираното от някои “пето евангелие” – това е темата на “Ръкописът Q” на Д

Мани е смятал човешките същества за създадени от демонични сили – принуждаващи ги да пазя

Чакайте да подчертая: „това Кю” не е като „шифъра на Леонардо”, много по-реално е за изследо

Но ето още едно религиозно “фентъзи” /бегло споменато вече/: “Сянката на Бога” на Джон Кейс

И ако един ден успеем да “отгледаме” динозавър от извлечена от кост ДНК, защо д-р Барези да
Как иначе бихме могли да обясним обстоятелствата, накарали един микробиолог да се захване с

Подобна гледна точка не се радва на популярност в Рим. Ватикана би предпочел да бъдат ведн
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А сериозно: Как се заражда и развива култът към светците в Късната античност успоредно с ши

ЧИСТО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТАЙНИ

Подозирам, че маститите учени, които са се домогнали да интерпретират историята на Земята и

О, разбира се, дръзналите да съсипят репутацията си с „шантави” хипотези техни колеги са обо

Примерите намаляват досадно бавно във времето, за пътешествия, вяра, писмености, древни об

Знаете ли, че “В сакрални плочици от петото и четвъртото хилядолетие преди Христа, намерени

Това казва авторът на декодирането - д-р Стефан Гайд от Института по трансцедентна наука в

Изследователят Дейвид Хатчър Чайлдрес посвещава на разпуснатия по нареждане на папата п

Тя е първото по рода си изчерпателно енциклопедично изследване на възникването и развитие

То води:
От Торинската плащаница през творенията на Леонардо до лондонска черква от 12 век - по след

И още, и още:
Знаете ли защо след втората половина на 13 в. Орденът на тамплиерите отхвърля догмата за б
Случаен ли е този интерес и защо – в навечерието на пилотиран космически полет до Марс – Чо

VІ. „СКРИТИ КАРТИНКИ” ЗА БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Изследователи, търсещи истинската роля на Магдалина в “библейските” сюжети отпреди 2000 г
Лин Пикнет, “Мария Магдалина. Тайната богиня…” /Кръгозор, 2006/

НРО. КАРТИНИТЕ НА ЛЕОНАРДО И ДРУГИ ЕРЕТИЦИ

Приемете "НРО" като съкращение за "Неиндефицирани Рисувани Обекти"; по избор може и да т
В “Тайната вечеря”: има гигантска буква “М”, изписана с телата на Исус и “обичаният/обичаната

Кой ли не е рисувал Тайната вечеря... По-любопитният въпрос е "Как?". Евангелистът Йоан стар

То е момче, юноша. Нататък в евангелския сюжет - при ареста учениците изоставят Учителя си.

И сега вижте Тайната вечеря в дървогравюрата на Албрехт Дюрер - колкото и резецът да заос

“Св.Йоан Кръстител” е една от двете картини, които били в стаята на Да Винчи, когато умрял пр

При внимателно вглеждане и следващото “подсказване”, скицата “Девата и младенеца със св.Ан

Нещо не е наред: Уриел принципно се смята за покровител на Кръстителя, не на Исус, а Мария т

Ако повярваме на очите си, ще видим нещо още по-богохулно и светотатствено. Скалите от наим

Коментарът на Леонардо /йоанит като философско кредо, поклонник на Кръстителя, а не на Ис

Йоанитски контекст се крие и в Леонардовата “Поклонение на влъхвите”. Онова, което е изобра
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VІІ. POSTMORTEM: ВЪЗКРЪСНАЛ, НО ПОГРЕБАН?

По-голямата част от онова, което знаем – или което си мислим, че знаем – идва от четирите еван
Чарлз Пелегрино, Симха Якобович, „Гробницата…” /изд.НСМ Медия, 2007/

Още през 2007 г. Джеймс Камерън представи документалния филм The Lost Tomb of Jesus, прав

В чужди сайтове известни библеисти и теософи /Гари Хабермас, Бен Уидърингтън, Крейг Еванс

Староеврейският закон постулира, че всички починали през деня трябва да бъдат погребани не

Типичната еврейска гробница се състои от две камери. Във външната тялото се подготвяло: изм

Щом Исус е бил мъртъв три дена преди Възкресението си – както твърди ортодоксалното христ

В утрото на 28 март 1980 г., петък, един булдозер, разчистващ терен за нов строеж, срива цялат

Едва 20 % от йерусалимските костници са с надписи. Местните специалисти за пореден път се у

Полека изплувало арамейското “Йешуа бар Йосеф” – “Исус син на Йосиф” като първото име се п

Да, някакви Марии, Йосифовци, Исусовци, Матеевци, Яковци са реално обичайни имена. Въпрос

Тестовете с частички от костно вещество от погребалните кутии на запечатаните за 2000 години
Съпоставките между материала, взет от костницата с надпис “Исус, син на Йосиф” и друг, взет

ДЪРЖАВАТА ВАТИКАНА
Какво всъщност представлява Ватиканът, как е устроен и управляван, как е възникнал и какви

Като във всяка независима държава и във Ватикана властваше бюрокрацията – в конкретния сл
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Най-могъщият от тези отдели е Светата конгрегация за доктрината на вярата, известна до 1965

В изключителни случаи част от Конгрегацията може да изпълни ритуала на екзорсизма, да влез

ЛЕОНАРДО ИЛИ ШЕСТОТО КЛЕЙМО

Харвардският професор по символика Робърт Лангдън е извикан “в швейцарски научно-изследо

Имал ли е Иисус плътска връзка с Мария Магдалена и син от нея? Твърде богохулно ли звучи та
Ако отворите справочниците, става ясно, че илюминатите имали тайни религиозни общества в Е

Исторически пък, Сион е най-южният от хълмовете, на които бил построен Йерусалим. Йоав, ед

Тайнствата в последната книга на Дан Браун породиха създаването на противоположни лагери

В сайта на българските издатели от “Бард” обаче има едно мнение – на Р.от Варна: “Аз съм исти

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИИСУС ХРИСТОС

В "Месианското наследство" Майкъл Бейджънт, Ричард Лий и Хенри Линкълн задават неудобни

Самите автори разясняват: “Разследването на една малка местна мистерия в Южна Франция, ко

Той ни отведе при едно тайно или полутайно общество, Братството от Сион, чиято история може

Защо за нейното възстановяване на трона се бяха загрижили такива видни личности като Леона

Частичен, но много важен отговор на този въпрос получихме, когато открихме, че самите наслед

Накрая ни отведоха в деликатната територия на библеистиката. И ни подтикнаха да допуснем е

“БОГОУГОДНА” ПОЛИТИКА: НЕПОГРЕШИМИТЕ

Историята на Църквата винаги е била многоцветен гоблен, изпълнен с разкривени лица и разкъ
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Доста често, ако питате мен.” Съмняващият се е Томас Гифорд – през устата на адвоката Бендж

В миналото, когато много неща зависели от папската власт, Църквата винаги се е обръщала към

Той се обърнал към силата, която Исус разкрил пред Петър, силата на духа. През юли 1869 г. д
Е, какво излиза: благодарение на Дучето, духовният отец получил възможността да се бърка в

През другата врата е срещала нацистките палачи – също католици, впрочем – с които е договар

ЧИСТО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ТАЙНИ

Изследователят Дейвид Хатчър Чайлдрес посвещава на разпуснатия по нареждане на папата п

Друга уникална книга, може би една от най-плагиатстваните в света, е “Тайните общества на вс

От Торинската плащаница през творенията на Леонардо да Винчи до лондонска черква от 12 ве

“Прозрението на тамплиерите. Тайните пазители на истината за Христос” на Лин Пинкет и Клайв

Случаен ли е този интерес и защо в навечерието на пилотиран космически полет до Марс Човеч

ПОСЛЕСЛОВ

До днес “виси” теософския спор около разликата във Възкресението и Възнесението. Знаем, че

Добре, ясно е, че докато Ватиканът не открие мощите на своя патрон непременно под най-прочу
Струва ми се, че в някои сфери /напр. тайните на Римокатолическата църква и ортодоксалната
Емил Братанов
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