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България е уникална страна, оказала влияние върху развитието вероятно на всички

култури – римската, етруската, келтската, скитската. Тук можем да продължим изброяването до

Алхимическа столица е онова място на картата на една страна, което е оказало най-значимо вли
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Село Врата е единственото в България, което се намира до три природни забележителност

С.Врата е територия, която навремето римляните силно искали да завоюват, но тракийците, нас
Най-важното обаче е това, че областта около Врата свързвала микрокосмоса на човека с

макрокосмоса, а скалата Белинташ (което означава «белия кристал»), изградена от вулканичен

Именно това прави мястото свещено, светилище, с което древните траки са взаимодействали. То

Феноменалността на това място се крие именно в съотношението, образувано от няколко скални

Врата е интересно място не само за древните тракийци. И днес то привлича хиляди поклонници,

Именно затова историите, легендите, чудесата и НЛО привличат тук много необикновени хора, е

Впрочем мястото наистина е особено. Ако си вземете компас, ще можете лично да се убедите ка
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стрелката му се държи тук повече от странно. Това означава, че тук се губят временните ориен

Впрочем истории за контакт с извънземни и чудодейни изцеления можете да чуете най-много от

местните жители. Едно обаче е ясно – това място съществува в своя собствена координатна сис

Скалата Белинташ е разположена на древния път на траките, като го съединява с Тракийската

Александър Македонски подарил на тракийските жреци Златна колесница със златни украшени
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монети и изделия, която, смята се, и до ден днешен се пази във Врата. И въпреки съветите на е

светилища с агресивна и алчна енергия.

Енергията на Белинташ помага на хората да повишат честотните си характеристики. Ако имате в

Тук ще можете, ако се осмелите, да опитате и древния тракийски начин за лечение със змии, но
Важно е само денят да е слънчев, защото тогава енергията на мястото абсорбира енергията на

Особеността на тези гъби се крие в идеята за възкресението, т. е. в това, с което всъщност се е
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занимавал и тракийският бог Сабазий, който олицетворявал и силата на това място. Той е извес

Врата е центърът на тази система от светилища, заедно с Белинташ, скалата – светилище на др
Този край е буквално изпълнен с магически природни обра

зувания, за чиято сила и значение хората са знаели очевидно още от древността. На изток, през

На юг, над ждрелото на река Мостовска Сушица, се извисяват Караджов камък и Кръстова гора

На запад се простират природния резерват «Червена стена» и планинският масив с едноименни

От север Врата е защитена от хълма Драганица и крепостта Питвото. По-нататък в подножието
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планината се простира комплекс от храмове край селата Долнослав и светилището «Четиридесе
Глеб Чорни
http://www.olegcherne.ru
СПРАВКА:

Врата е село в Южна България. То е част от община Асеновград, Област Пловдив.

Отстои на около 30 км северозападно от гр. Асеновград, на около 50 км в същата посока от гр. П

През селото всекидневно (с изключение на неделните дни) преминава автобус по направление г
Намира се в Родопа планина, релефът е планински, със средна надморска височина 1091м.
Климатът е континентален, със студен и снежен зимен сезон и прохладно лято.

Населението на с. Врата е около 24 жители.
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Инфраструктурата на селото е в процес на изграждане.
Селото се обслужва административно от кметството на с. Мостово (на около 8 км западно).

Медицинско обслужване на населението се извършва в Асеновград, където се намират и най-бл

В селото има няколко къщи за гости и хотелски комплекс, който се състои от седем реставриран
Забележителности

Село Врата е единственото в България, което се намира до три природни забележителности – т

Известния скален масив Белинташ, който е защитен природен обект се намира на 1255 м надмор

височина. Местността е с научна, културна и естетическа стойност. Тя обхваща интересни скалн

Археологическите проучвания са на път да докажат, че светилището е от времето на каменно-м

Районът на Караджов камък е защитена територия. Известният скален масив е с дължина 400 м
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Кръстова гора се извисява на 1545 м над морското равнище и се намира на около 70 км от с. Вра

В с. Врата напоследък активно се развиват различни видове туризъм, на което се дължи и пост

Атлантида се е намирала в България!

Стамен Стаменов пъ твърди, че Атлантида се е намирала в България! Според него, древната А

Звучи невероятно, но кой знае?! Допреди педесетина години никой не вярваше, че някой може д

Стамен Стаменов е дипломиран физик и експерт по парапсихология и паранормални явления. У
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