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През 1245 година, само година след превземането на последната и най-свята
богомилска крепост

Монсегюр и изгарянето на френските богомили - албигойците и след като не откриват тайнстве

700 години след него хитлеристките мистици от супер службата Ананербе също решават, че Гра

Последните сигурни данни за тайнствената богомилска реликва е, че е била в ръцете на френск

1 / 14

ydara.com

През 1167 г. за големия събор на катарите в Сен Фелис дьо Караман южно от Тулуза бил повик

Щом нарочно са го повикали, той несъмнено ще е оказал силно влияние върху политиката и рели
Последователността на българската езотерична школа в областта били толкова ярко изразени,

Прието е богомилите да се свързват с тайни книги, които носели, за да ги проповядват сред сво

Имане неизмеримо със злато

По всичко изглежда, че кръстоносците, които нападнали Южна Франция, имали задача да търс

и пленят и нещо друго. Те много ревностно търсели нещо специално!
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Последната крепост, в която се стекло оцелялото войнство на албигойците била Монсегюр. Спо

Лангедок била не само последната, но и най-важната и свещена цитадела на албигойците.

През 1209 година папа Инокентй III обявява кръстоносен поход против албигойската ерес. Запо

30 000 тежко въоръжени наемници на папата с катерачи испанци и гигантски катапулти присти
И тогава започнали поредица от странни ходове. През 1244 г. двама бойци заедно с един водач

Според някой изследователи, с този ход албигойците успели да укрият по-голямата част от него

След дългата осеммесечна обсада изтощените защитници обявили, че са готови да капитулират
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след обещанията на папските хора да пуснат защитниците на крепостта без гонения, заедно с б

На 1 март в Монсегюр е имало 400 души, от които 150 - 180 били катари - велики учители, поети,

На 15 март рано сутринта кръстоносците нахлули в цитаделата. Проповедниците - албигойци се
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И тук следва другата мистерия - според тогавашния календар, последния ден на примирието съ
Изследователите споменават, че в нощта срещу 15 март 1244 г. в крепостта Монсегюр наистина

Смущаващото известие от свети Луи
В литературните източници е останало едно много загадъчно

свидетелство от Жан дьо Жоанвил. На преклонна възраст прочутият благородник записал, че в

5 / 14

ydara.com

На Луи IX е редно да се вярва - като крал на Франция от 1226 до 1270 г. той бил в лагера на вла

Щом Свети Луи не обругал известието за толкова драстично проявление на Спасителя, това опр

През 1931 г. към френското градче Монсегюр се отправила експедиция начело с прочутия навр

Да - тези, които знаят повече за тайната на онова нещо в съкровището, го определят с пределно

Оберщурмбан фюрерът от СС Ото Ран бил назначен към специалния окултен център "Аненербе
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Френският историк Жан Мишел Ангебер, написал книгата "Хитлер и традицията на катарите" на

Юлиус Чезаре Евола в "Хитлер и тайните общества" потвърждава, че Ран, с когото си пишели, "е

Дали обаче това е истина и дали наистина хитлеристите са открили "онова нещо" си остава зага

Загадъчното послание на богомилските амулети

Възможно ли е в дъното на тази мистерия наистина да стои онази далечна визита на български
Дали тайната на съкровището не е свързана по някакъв начин със странните разпознавателни

В какво се е заключавало могъществото на българските богомили? В "Свещеният граал" - извън
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Известно е, че подобни символични знаци във форма на амулети, са открити дори и в земите на
При изгарянето на известният български богомил Василий Врач на кладата през 1114 г. в

Цариград, той, подобно на шаманите, изпаднал в транс, показвайки липса на вълнение и болка.

Удивителното в тях не е разнообразието, а стриктно спазваната и следвана неизменна форма и

Неизменното в тези амулети е, че представляват оловни свитъци със ситно изписани букви от в
Най-близка до разчитането е с една странна податка в Библията.

Лист със ситно изписан текст представлява посланието, връчено през 595 г. пр. Христа на прор
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Aleksey I Komnin

Йезеекил край река Ховар от нещо, което се е спуснало от небето. Небес

Интересното в тази връзка е, че когато през X-XI Iв. богомилството е напуснало земите на Бълга
Тези листове са изписани с толкова дребни букви, подобно на лазарно гравиран микротекст, че

М.Боуо
Използвани литература:
Откъси от книгата "Кивотът на папа Никита" на Христо Буковски
"Светата кръв и Свещеният Граал" на Майкъл Бейджънт, Ричард Лий, Хенри Линкълн
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"Кивотът на папа Никита"

Kога една хилядолетна тайна може да стане по-важна от живота и по-желана от любовта? Какв

Свещеният граал е скрит в българските земи?
Борис Цветанов
http://www.desant.net

Според преданията първоначално Граала, както копието на Лонгин и плащеницата на Христос с

Причината е желанието на василевсите да си върнат светинята. Заловен и затворен, с него се з
Василий Врач е намерил най-вярното решение за укриване на Граала. Древна логическа задача

Ако Граалът е наподобявал ритуална чаша, то най-доброто „море“ за неговото укриване е морет

от ритуални чаши по българските земи. Навсякъде, където са живели българи – Индия, Тибет

Ние отиваме дори по-нататък, като смятаме, че „Граал“ всъщност е редуцираната стара българс

За свещената реликва, за Тайната книга на богомилите или за Граала, ако са различни неща, ал

Той се съгласил, но поставил условие: брак с дъщерята на Андрей ІІ (Андраш II ) . Кралят се съг
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Нека си припомним, че 12 са апостолите на Иисус, 12 са учениците на Василий Врач, 12 са рицар
Милохнев оздравява по чудо. Богорис дава тържество в дома си. На трапезата сядат велики

боляри. Влиза домакинът, внася сребърен похар – чаша от човешки череп. Милохнев ужасен от

Обяснил и виденията на рицаря: майката на жена му Асла била потомка на велика магьосница, к

На другия ден оцелелите 257 наследници на богомилите се изкачват на огромната клада.
Папа Инокентий ІV веднага нарежда шпионска операция по горещи следи към България. Шпион

Посланието е изпратено на 21 март 1245 г. А четири дни по-късно Светият отец предлага свикв
16 години по-късно Константинопол е освободен, Византия е възстановена, а първата грижа е

Константинопол е обграден и по суша, и по море. Милион османлии еничари, разбойници, главор

С кървави ятагани еничарите нахлуват в храма. „В олтара свещеник Никола продължаваше служ

Свещеник Никола беше просто минал през стената и изчезнал неизвестно къде... Мохамед ІІ Зав
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Остава последната загадка: къде свещеник Никола, напуснал най-великия християнски храм с Б

Старо предание посочва, че само богомилите ще пощади Апокалипсисът
Максим Караджов
http://www.geo-bg.bg

Уфолози от цял свят се стичат във френското село Бугараш (запомнете това име!). Любителите

Бугараш се намира в департамента Од в Югозападна Франция. Нищо особено забележително н

Но уфолозите вярват, че върхът Бугараш крие в себе си една голяма тайна. Очевидно, посетите

Кой е авторът на тази любопитна теория, не е известно. Независимо от това село Бугараш със с
За какво става въпрос все пак и какво е това странно име Бугараш за едно френско село?
Ето нещо наистина интересно!
В Южна Франция, в предпланините на Пиренеите, се извисява връх , почитан и днес като храм

Защо търсят тук Граала? Апокрифното евангелие на Никодим упоменава, че в този район на дн

Върхът храм на Светия Граал и днес се нарича Бугараш. Селото в полите му носи същото име. О

Старата църква е полусрутена и не се допуска влизането вътре. Но по стените експертите Жан

„Думата Бугараш е съставена от „бюлгар“ или „бугър“ и „араш“, което значи терен, изложен на с
Богомилите имитирали Исус и апостолите му във всичко – ходят като тях в дълго вълнено расо

Папа Инокентий III призовава през 1209 г. на кръстоносен поход срещу френските богомили, нар

Богомилите влизали сами в горящата клада, с което удивили инквизиторите си. Оказало се, че т
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Статията е предназначена единствено www.ydara.com
M.Boyo
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