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Възможно ли е появата на човешката реч да бъде случаен и много

дълъг еволюционен процес?

Отговаряме с цитат от учебника по биология на Hoff и сътр. („Evolution“) стр. 148; „На този въпро

Също не може да се отговори и на въпроса кои са еволюционните причини, довели до появата н

И още един цитат от същия учебник: „Способността на човека да говори, да разбира какво се гов

1 / 13

ydara.com - Как възниква човешкият език и произходът на българите/ I част

Ще добавим и мнението на един от най-изявените еволюционисти на миналия век - G. Simpson: „Н

А световноизвестният лингвист J. Lancaster пише: „Еволюционният модел е сякаш напълно безпо
Според еволюционната теория появата на човешкия език е еволюционен процес. В учебника по

В друг по-нов учебник по биология (2001) Ботев и сътр. пишат, че езикът се е появил преди 1,5 м

От приведените по-горе цитати могат да се направят съществени изводи:
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Еволюционистите предполагат, че човешката говорима реч е еволюционен процес, осъществен в

По въпроса как, кога и защо е станало това между самите еволюционисти няма единно становищ

1) От медицинската анатомия и физиология се знае, че човешката реч се осъществява от следни

2) Съгласно еволюционната теория човекоподобните маймуни притежават сходни на човека ана

Въпреки създаваните благоприятни условия, многобройните и дългогодишни опити с човекопод

Ако високоразвитата наука не може да постигне това, как ще го направи сляпата природа, и то с

Огромният проблем на еволюционната теория е, че кодираната генетична програма липсва в мо

Оказва се, че човек не може да „имплантира“ тази програма в животинския геном.
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Тогава кой е този програмист? Съгласно Закона за причинно-следствените връзки Този Програ

3) Говоримата реч не гарантира обезателно селекционно предимство в борбата за съществуван

4) А къде са междинните форми, свързващи безсловесната човекоподобна маймуна и разумната

5) Специалистите езиковеди са на мнение, че в основата си всички езици имат нещо общо, което

6) Когато се ражда, човек не може да говори, но е в състояние да научи езика на родителите си

7) Според еволюционната теория езикът също еволюира, развивал се е от по-прости към по-сло

Налага се да направим логичния извод: човешкият език, говорната реч е един нематериален фе

Този свръхестествен източник ние наричаме Бог.

Kнигата "Българският" език и произходът на българите

Иван Желязков
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Кратко резюме за тези, които не обичат дългите писания

Човешката реч е най-големият информационен код и с него не могат да се правят никакви фалш

Затова структурата / граматиката / на езика най-вярно определя произхода на даден народ и е г

Езиците по света са два вида – синтетични и аналитични. Като развитието е от синтетизъм към

Така наречените прабългари също се движат само всред синтетични езици. Езикът на прабълг

Разбра се, че прабългарите не са били няколко десетки хиляди, а много повече. Траките също с

Или няма как на Балканите да бъде привнесен аналитичен език отвън. Всички езици, които са с

Естествено, има и други индоевропейски езици, минали към аналитизъм, като германските и ром
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Тук в нашия район – на Балканите, само съвременният български език е с цялостен аналитизъм

Между 15 – 10-то хилядолетие преди новата ера - тук на Балканския полуостров, колкото и чудн

I. Предговор или много важно уточнение

Първо трябва да се отговори на тези, които твърдят, че човешката реч - езикът, чрез който хор

Хората са се смесвали, смесват се и ще продължават да се смесват, но този процес не влияе на

Ако в света нещата се унифицираха толкова бързо, то сега щеше да има около дузина държави

Това не е случайно, защото човешката реч е живата връзка между миналото, настоящето и бъде

Освен това тази реч се записва, документира. Писменост има хилядолетия от преди новата ера.

От написаното по-долу ще разберете, че човешката реч не само е решаващ фактор, но е и гаран

За произхода на българите съществуват няколко теории и това се приема за нещо естествено. И

Второ привържениците на отделните теории могат да се карат по между си и да се създават ко

Трето от причисляването ни към едни или други народи, към които не принадлежим, автоматиче

Кой печели от тази работа – отговорете си сами. Поради което, настоящата работа има целта да
Езиците по света са два вида – аналитични и синтетични, и човешката реч е даденост, което ще

Нашият произход в дадения труд се обяснява с човешката реч, чрез езика, който в момента гово

Крайно време беше тази истина, отново да се каже, а не да се отбягва. Но се забрави другият ос

Поради тази причина, на повечето места в настоящия труд, след името траки e поставено в скоб
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Другото важно обстоятелство, на което трябва да се обърне внимание е фактът, че някои дава

В случая структурата на езиците и езиковата ситуация стопира подобни пагубни действия. Данн

“ Единствената задача, която остава пред философията, това е анализът на езика.” Витгенщай
С написаното, именно, това се прави, но се разглежда не бързо изменящата се страна на езика

Тъй както на всяко нещо основата е неговата структура. Като се прави връзка и с другите две п

Изтъква се на няколко пъти, че езикът, чрез който човек общува, е гарант за истинността на вси

При даденото положение е невъзможно да се направят каквито и да е фалшификации, това беш

Поради тази причина, материалът “ Българският език и произходът на българите” е най-верния

Но, естествено, възниква и въпросът за произхода на човека. Веднага в съзнанието ни възник

II. Човешката реч и произходът на човека
- Животът на планета Земя не е възникнал случайно, както и цялата Вселена.
- Доказателствата са много. Но има някои, които бият най-много на очи:
А – Основната конструкция на почти всички живи същества, живеещи на сушата е една и съща.
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Четири крайника, две очи, две уши, една глава, един корпус на тялото. Вътрешни органи – едно

Случайно ли е това? В никакъв случай! Това показва, че съществата на земята са в тясна зависи

Б – И най-простата клетка се състои от милиарди елементи. Само една единствена чернодробна

В – Всичко на Земята е в определен порядък. Например съществуват животински вериги и ако н

Г – Порядъкът не е само на Земята, а в цялата Вселена, където не цари хаос. Например, ако Зе

Числото на елементите във всеки вид материя, които са подредени в определена зависимост в ц

“Само живот може да създаде живот.” - но това може да е форма на живот, различна от тази, з
- Животът е генетичен код на информация, заложен от Висша сила
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Защото всичко в живота се състои от елементи или каквото и да е, в които е заложена информа

Например как един мълчалив човек ще го направиш бъбрив. Можеш да го направиш по-дисципли

Да уточним понятието “Висша сила”. В случая се разбира не значението, наложено ни от религи

Изразът “Помогни си сам, за да ти помогне и Бог” не скрива тъмната цел на религията /преди вс

Ако се приеме, че Вселената е възникнала от голям взрив на силно концентрирана маса от части

Едно от най-големите, а може би и най-голямото откритие на човечеството от най-новата му ист

Монотеичната религия или вярата само в един бог, най-много използва хората. Кръстоносните п

Религията в дадени случаи може да запази и спомогне развитието на даден народ, но това не п

Напоследък изключително опасни са биотехнологиите, много по-страшни от атомното оръжие. Н

Но както се спомена по-горе, с това се спекулира. Беше даден и примера с кръстоносните поход

Затова нека се премисля всичко, което ни се казва. Дори и това, изречено от Бог. Именно това е

- Човешката реч - най-големият информационен код, заложен от Висшата сила, която ни е създа

Човешката реч е най-големият информационен код, заложен от Висшата сила, защото езикът, ч

Обикновеният човек си служи с около пет, шест хиляди думи във всекидневието, а писателите б
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Вижда се, че дори и в най-обикновения случай думите са хиляди. Но от една дума могат да се на

Истинската същност на даден език, както и на всяко нещо, е неговата структура или в дадения с

За разлика от думите, които се сменят много бързо. Самото съвремие ни го показва. Или имаме

Именно това съчетание на огромен, гъвкав материал, търпящ постоянни промени и стабилна ко

От звуците, които първите хора се смята, че са издавали за разни понятия и от които по-късно с

Защото, както се каза, животът е пълен с всякакви ситуации и за да се създаде същество по-ви

Например : Как първият човек би обяснил на своите събратя, без да му е даден наготово говори
“ Скалата покрай, която минавате, вече се е пропукала и падат камъни. Вчера минах от там и го
Дори и да има заложени в първия човек специални говорни способности, той не би могъл да ги

Просто само със заложби не може да се мине. Затова човешката реч е най-големият генетичен к

Самият факт, че е заложено речта да се развива от един вид към друг /от синтетизъм към анал

И чрез двата говора могат да се предават всякакви ситуации. Ако бяха плод на развитие, нямаш
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Нали още се смята, че от членоразделните звуци се развива говорим език, който служи за всичк

Изглежда не случайно езикът, чрез който общуваме, минава от един вид в друг. Може би това е

Подготовка за преминаването му към следваща фаза на развитие или начин на живот. Факт, ко

Личи си, че това е много прецизен елемент, в който Висшата сила, която ни е създала, е заложи

Това ясно личи от капсулираните човешки общества на индианските племена в Амазонската джу
При това положение как може да погълне за съвсем кратък период от време – само за около 1

Точно човешката реч е най-голямата разлика между човека и животните и показва, че човекът е

Човешката реч най-вярно показва произхода на човека

Оказва се, че речта, която употребява човек е неговият най-отличителен белег и е най-голямата

Първо разбра се, че речта е дадена наготово или е даденост от Висшата сила. Второ наличието
Засега намерените такива се изчисляват на около 2000000 години. Възниква въпросът в какъв

Факт е, че немите хора, които имат говорни дефекти и издават членоразделни звуци не могат д

Засега най-ясното качество е нашата реч. Оказва се, че намерените останки на човекоподобни м

Това не е случайно. Човешката реч го показва, видя се от написаното по-горе. Или ние сме поста

Твърдението, че расите са се образували от различните климатични условия е много безпочвено

В условия на голям студ живеят както шведи, норвежци и др. , така и индианците в Северна Аме

Или от написаното дотук, ясно личи, че човешката реч, като най-големият код на информация, з
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Речта ни е дадена наготово с цялата си сложност. Може да бъдем сигурни в това, защото то се

Човешката реч показва и още един изключително значим факт в историята на човечеството. А т

Защото е абсурдно същество с разум, на което му е дадено готова реч, а това означава, че разум

Това означава, че преди началото на сегашната цивилизация, ако приемем началото и от Шумер

Колко са били тези човешки цивилизации и до какви висоти са стигали не се знае. Не се знае и п
“ Българите са едни от най-древните. Земята ще се отвори и ще се види кои са българите.”
По подобен начин се изказва и Петър Дънов – “ Българите са най-древният народ на земята.”

От написаното по-горе, което е факт, изпъква една, на пръв поглед, доста налудничава хипотез
Ето я хипотезата:

След като има намерени оръдия на труда отпреди близо 2 млн. години, но дори и стотици хиляд
Дали написаното в библията, че Бог, по свой образ и подобие, е сътворил човека, ще се окаже,

Това ще може да се разбере само, ако този човек реши сам да ни се разкрие. Изглежда тези наш
Дали ще може да се промени сбърканата основа на живота тук на Земята. Това, че основата на

Коя е сбърканата основа на живота тук на Земята? Това е фактът, че материалното властва на

Затова инстинктът за власт е по-силен от инстинкта за самосъхранение. Всичко това рано или к

Тук ще бъде подчертано, че човешката реч е живата връзка между миналото, настоящето и бъд

Книгата на Иван Желязков "Българският език и произходът на българите"

Книгата "Българският език и произходът на българите" е уникален начин, чрез който, необорим
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Ние сме милиони по света и във всеки момент употребяваме нашата реч. При това положение не

Точно законът, по който се развиват езиците, както и езиковата ситуация в миналото и днес опр
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