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ОБРЪЩЕНИЕ 
 

Към българския читател 
 
През целия си живот винаги съм усещал непреходността на българския дух. Изпадам във 

възторг пред величествената красота на Родината ми и гениалността на българина, синтезирана в 
афоризма,  наречен от света "мистерията на българския дух!". Сега си обяснявам защо в обозримо 
минало и настояще моя народ преживява толкова чудовищни национални катастрофи и 
катаклизми! 

Какъв натрапен, демоничен "сценарий" на съдбата ни!? 
И ето, че нейно Величество Съдбата "случайно" ме срещна с българския живописец Христо 

Танев. Чрез него бях озарен от тази трайна светкавица на Тези благословени българи, които 
събудиха в мен непрекъснатото движение на Светлината - "АЗ-ЪТ на БЪЛГАРИТЕ". А в 
заложеното от знака виждам възродена България от времето на Иван Асен II! 

И всички мои красиви обяснения по планетата Ботев, че "свестните у нас считат за луди" 
бяха осветени от прожекторите на нов духовен земетръс - "АЗ-ЪТ на БЪЛГАРИТЕ"! И така, не се 
срамувай сънароднико мой, че неизменно до теб са Светите братя Кирил и Методий и хилядите 
българи-орли пренесли те и съхранили през вековете! 

Гордей се, че ти си този, макар и подложен, не по своя воля, на физически и духовен геноцид 
(в края на XX век!), богоизбран народ, с който е свързана надеждата за оцеляване на човешкия 
род. 

Съвременнико мой, спри, огледай се, вслушай се в мъдростта на хилядите духовни и 
материални паметници, с които е осеяна нашата древна земя - България, за да прочетеш със 
сърцето си бъдещия си ден, който е закодиран в тях! С удоволствие ще приемем твоите отзиви и 
нови доказателства за книгата - послание на адрес: 

 
Христо Танев 
6000, Стара Загора 
бул. "Цар Симеон Велики" 151 
тел./факс: 042/86 4158 
 

Убеден съм, че това дело е непреходно, убеден съм, че то ще достигне до душата на всеки 
българин. И като истински Възрожденци, всеки по достойнство може да спомогне свещеното дело 
да бъде доведено до край в ерата на ЗЕЛЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ВОДОЛЕЙ! ЧИТАТЕЛЮ - чети и 
разпространявай тази книга - послание, която не случайно е до теб в драматичното време на 
България! 

Гордей се, че в ръцете си държиш Новата Паисиева история - "АЗ-ЪТ на БЪЛГАРИТЕ". А тя 
е най-красивият монумент на човешката цивилизация сътворен от каноничното българско слово. 

 
"АЗ-ЪТ на БЪЛГАРИТЕ" - БЕШЕ, Е, И ЩЕ БЪДЕ! 

 
20 май, 97 ПЕТКО ТЕНЕВ-КАНЕВСКИ 
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БЛАГОДАРЕН СЪМ на СЪДБАТА,че ме свърза с онези наши специалисти, които са успели 

да се докоснат до МЪДРОСТТА на СВЕТА , вложена в СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА 
ПИСМЕНОСТ и ЕЗИК. На тях дължа скромните си познания от ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ -
семиотиката и хералдиката, които са част от МЪДРОСТТА. 

Това ме изпълва с оптимизъм и увереност. че след СЕДЕМ ВЕКОВНОТО РОБСТВО И 
ВАСАЛЩИНА преди и след 1878 година до ден днешен МОЯТ НАРОД - БЪЛГАРИЯ ще се 
освободи от това наложено "програмирано" иго. То няма да стане с оръжия, а с ПОЗНАНИЯ, 
които ТВОРЕЦА - СЪЗДАТЕЛ на ОРГАНИЗИРАНИЯ Видим и невидим свят е посял в 
БЪЛГАРИТЕ и проверил ВОЛЯТА И СПОСОБНОСТИТЕ, в превратностите и изпитанията на 
времето, В ХИЛЯДОЛЕТНАТА ИМ ИСТОРИЯ. Възраждането на вътрешно осъзнатата СВО-
БОДА на БЪЛГАРИНА ще го доведе до по-бързо до ПЪРВИЯ ДЕН на НАЦИОНАЛНАТА МУ 
НЕЗАВИСИМОСТ 

НАРОД в който има ВОЛЯТА, СПОСОБНОСТИТЕ и СВОБОДАТА като вътрешна 
необходимост, не може нищо програмирано да го спре. Особено когато възродените СВЕЩЕНИ 
ПОЗНАНИЯ на СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ и МЕТОДИЙ СА С НЕГО. 

Той ще намери СИЛИ да осъзнае допуснатите в миналото и сега груби грешки и чрез 
ИСКРЕНО ПОКАЯНИЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ, ОТ ВСЕКИГО, ЗА ВСИЧКО, ще премахне веднъж за 
винаги натрупаната преди и сега КАРМИЧНА ОБРЕМЕНЕНОСТ. 

Колкото по рано дойде този ДЕН ПЪРВИ за БЪЛГАРИЯ, толкова по бързо ще дойде и 
времето, ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА СПРЕ досегашният пагубен модел на САМОРАЗРУШЕНИЕТО и 
САМОУНИЩОЖЕНИЕТО. САМО ЧРЕЗ БЪЛГАРИТЕ И БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ с тяхното 
етническо, религиозно и културно многообразие СВЕТЪТ МОЖЕ ДА ВЛЕЗЕ В НОВОТО ВРЕМЕ, 
В НОВАТА КУЛТУРА НА ДУХОВНО ПРЕЧИСТВАНЕ И ВЪЗДИГАНЕ. 

Убеден съм, че имената и биографиите на тези наши сънародници носещи светлината ще се 
изучават наравно с ТЕЗИ, КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАХА ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ХИЛЯДА 
ГОДИНИ БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО И ПИСМЕНОСТ. 

 
БЛАГОДАРЕН СЪМ, на работещите в различни направления екипи и колективи от 

съмишленици, които по свои пътища проверяваха и проверяват и сега ВЪЗРОДЕНИТЕ 
СВЕЩЕНИ И БЪЛГАРСКИ ПОЗНАНИЯ. Тях вече никой не може да изтрие от съзнанието и 
паметта на българския народ, особено тогава, когато са в неговото най-младо и интелигентно 
поколение. 

 
БЛАГОДАРЕН СЪМ на отзивчивостта на инж. ТАНЬО ПЕТРОВ ТАНЕВ, който след като 

се запозна с модела на Слънчевата система, закодирана в СВЕЩЕНАТА НИ АЗБУКА - 
БЪЛГАРСКАТА ГЛАГОЛИЦА за кратко време НАМЕРИ, ПРОУЧИ И АНАЛИЗИРА 
НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ И НАПРАВИ КАЧЕСТВЕН (КИНЕТИЧНО - ВЕКТОРЕН) 
МОДЕЛ ОБЯСНЯВАЩ РЕДИЦА АСТРОНОМИЧЕСКИ ЯВЛЕНИЯ не намерили отговор до днес 
в науката. Нещо повече, с този модел той предсказва и показва ВРЕМЕТО, МЯСТОТО и 
МАСАТА където трябва да се търси МИСТИЧНАТА ДЕСЕТА ПЛАНЕТА. Когато бъде открита, 
тя може и трябва да се нарече "ТАНГРА"! С това донякъде ще се изтрие кармичната ни 
обремененост, която носим в себе си от факта, че все още някои корифеи продължават да наричат 
прабългарите "езичници". Те - прабългарите НИКОГА НЕ СА БИЛИ НИТО РОБИ, НИТО 
РОБОВЛАДЕЛЦИ И ВИНАГИ СА НОСИЛИ В СЕБЕ СИ БОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАКОНИ НА 
СЪЗДАТЕЛЯ, НА ТВОРЕЦА НА ЕДИННИЯ БОГ. 
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БЛАГОДАРЕН СЪМ и на ТЕЗИ ДОБРОНАМЕРЕНИ БЪЛГАРИ ИЗПРЕВАРИЛИ  
ВРЕМЕТО СЪС СВОИТЕ СЕТИВНО РАЗВИТИ СПОСОБНОСТИ, които без всякаква 
меркантилност и изгода, отделиха време, сами ме намериха и НАПРАВИХА МНОГОПОСОЧНИ 
И НЕТРАДИЦИОННИ ПРОВЕРКИ. Много от техните съвети ВПОСЛЕДСТВИЕ СЕ ОКАЗАХА 
ВЕРНИ И ТОЧНИ.  

 
БЛАГОДАРЕН СЪМ и на основните спомоществователи: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ, 

ГОЧО ЛОЗЕВ ЖЕЛЕВ, ПЕТКО МОНЕВ, ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ, ПЛАМЕН ПЕНЕВ, 
ПАНЧО ГЕОРГИЕВ, както и всички останали БЪЛГАРИ, които по един или друг начин 
спомогнаха да бъде финансирана и отпечатана настоящата КНИГА - ПОСЛАНИЕ. 

 
БЛАГОДАРЕН СЪМ на ПЕТКО ТЕНЕВ КАНЕВСКИ, който нито за миг не се поколеба и 

СЪЗДАДЕ НЕОБХОДИМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, съпътствуваща издаването на всяка книга. 
 
БЛАГОДАРЕН СЪМ и на СЪДБАТА, че имах възможност с нов поглед да осмисля 

СЪБИТИЯ И ФАКТИ СВЪРЗАНИ С НАШАТА ИСТОРИЯ, които до голяма степен дават отговор 
на процесите, които стават сега, в днешния ден на БЪЛГАРИЯ. Надявам се, че и ВСИЧКИ 
БЪЛГАРИ ОСТАНАЛИ В МАЙКАТА ЗЕМЯ, В РОДИНАТА И ТЕЗИ, КОИТО С ГОРДОСТ 
НОСЯТ ИМЕТО БЪЛГАРИ, ПРИЗНАТИ И НЕПРИЗНАТИ, ПРЪСНАТИ ПО СВЕТА И 
РАЗНАСЯЩИ СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯ ДА НАПРАВЯТ СЪЩОТО. 
С тази книга-послание от мен отпада тежестта, която аз и моят екип носехме почти две години, 

а може би и цял живот. Тя няма за цел да унижи и оскърби никого, а само да го излекува от наложени 
във времето илюзии и лъжи. Ако има допуснати грешки и неправилни изводи, те са само мои и не 
касаят никого от моя многоброен екип. 

В книгата са застъпени и подсказани многопосочни теми, по които тепърва предстои да се 
работи. В търсене на истината трябва да участват всички. И не само българи. Опора и 
доказателственост за истинността на застъпените теми, всеки по свой начин може да открие в 
СВЕЩЕНИЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ПИСМЕНОСТ, В УНИКАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПРАЗНИЦИ 
И ОБРЕДИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ, В ДУХОВНОСТТА И МАТЕРИАЛНАТА 
КУЛТУРА оставила белег на БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА 
РАЦИОНАЛНИТЕ И ИРАЦИОНАЛНИ БЪЛГАРИ. 

 
 
21.05.1997 г. 
Стара Загора                                                                                                                          Авторът 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДИЗВИКАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИТЕ И 
ОБСЪЖДАНИ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

ПРОЕКТИ ЗА ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Забележка: В отговорите освен авторът участват и специалисти по история, хералдика, 

семиотика, астрология, езотерика, кабалистика и др. 

ПРЕМЯНОВ ГЕРБ  - предложение от ПГДЛ в НС 

 

Въпроси: 
 

1. Защо нито една държава не използва н не е включила в герба си формата на 
"УКРАСЕН НЕМСКИ ЩИТ"?  

 
Отговор: Защото в хералдиката немският щит се е появил едва през XVI век по времето 

на Карл V (1519-1556 г). Той се е утвърдил като форма на основата на "варяжкия щит". А тази 
форма на"варяжки щит" участва в първия германски герб още при утвърждаването на 
германската държава. Обединител на немските племена е саксонският херцог Хенри I, 
поставил началото на династията на КАРОЛИНГИТЕ. Предполагаемата причина за промяна 
на щита е разграничаването от първообраза "варяжки щит", който е привнесен от знаковата 
символика на западащите по това време скандинавски страни.  

"Украсният немски щит"се утвърждава в Германия по времето на Вилхелм I (1871-1888г). 
Окичените с този щит български гербове (монархическият и премяновият) говорят най-малко 
за непознаване на законите-и традициите в хералдиката. Нещо повече, според тях излиза, че 
държавата ни не е на 1300 години, а на 130, и че е васално утвърдена след властването на 
Вилхелм  I.  
 

2. Защо германците не са включили нито "варяжкия", нито "немския" щит в сегашния 
си  герб? 

 
Отговор: Защото тяхната амбициозност се разминава със собствената им история и 
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традиции. Те просто искат да изглеждат по-стара нация, отколкото са в действителност. Затова са 
прибягнали до "френския щит", с каквито са държавните гербове на по-стари страни от нашата, 
като: Израел (юдеи), Гърция (елини), Италия (римляни), Ватикана и държавите образувани след 
нас, като Русия (Киевска Рус), Полша и др. 

 
3. Защо в Алхантовия (Берлински) сборник от XVII век някой в Германия се сеща да ни 

направи герб със своя знакова форма и съдържание? 
 
Отговор: Защото в Европа между големите държави съществува остра борба за сфери на 

влияние. По това време външнополитическите амбиции на немската монархия са свързани с 
конкретни интереси на Балканите и най вече в България. Втората причина е, че германците много 
добре са знаели, че дълбоко назад през хилядолетията техните арийски племена и нашите 
прабългари са имали общ родов корен. 

 
4. Защо след Освобождението се налага "украсеният немски щит" в герба на Третата 

българска държава и защо тогавашните политици са приели точно тази форма? 
 
Отговор: Наследниците на немския кайзер Вилхелм 1 са искали да подчертаят своето 

присъствие и могъщество в България. Тогавашните ни политици от незнание или сервилност, а 
може би и от двете, са натрапили на своя народ чужда и исторически невярна символика. 

 
5. Какъв вид щит би следвало да имаме в герба си? 
 
Отговор: В хералдиката с т. нар "френски щит" се отбелязват държави с над 1000 годишна 

история. България с достойнство и заслужено самочувствие може и трябва да включи този вид 
щит в герба си. Тя е третата новообразувана държава в Европа след Елада (Гърция) и Рим (Италия) 
и първата държава, която сие запазила името досега. Всяко привнасяне на друга форма на щита в 
герба ни е груба грешка и обида към българската нация и държава, към историческата ни 
предопределеност. 

 
6. Откъде идва стилизираният лъв в "украсения немски" щит ? 
Отговор: От западноевропейските образци. Той няма нищо общо с българските традиции. 

Накокошиненият "Премянов котарак" е със сериозни анатомични грешки. Той е със счупени ръце 
(лапи), липсва подраменицата и е със сгрешени пропорции в краката. Изразът на главата не 
отговаря на тотема - български лъв, за който претендира. Стилизацията на опашката се къса от 
общата стилизация и силует. 

 
7. Случайна или преднамерена е еднаквата форма на щитовете от "Премяновия" и 

"Монархическия" герб? Това реверанс ли е на БСП към монархията и конкретно към 
Симеон II? 

Отговор: Ако не е преднамерена, то е отчайващо глупава. Монархистите в опозицията също 
не можаха да разберат, че с утвърждаването на тази форма на щита можеше след време да се 
прибавят всички останали елементи от монархическия герб. Колкото до Симеон II, възможен и 
допустим е реверанс на среди от БСП за запазване на икономически позиции на някои 
политически новоизлюпени милионери и велможи, за да се утвърдят като икономически ново 
богаташи по-късно. 



ФРЕНСКИ ЩИТОВЕ НА ДЪРЖАВИ С НАД ХИЛЯДА ГОДИШНА ИСТОРИЯ И 
НА ДРУГИ С ПРЕТЕНЦИИ ЗА ТАКАВА ИСТОРИЯ 

  
ФРЕНСКИ ЩИТ 

 

                                                  
ИЗРАЕЛ     КАБАРДИНО-БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА (НОВ ГЕРБ)         ГЕРМАНИЯ 

 

                                 

ГЪРЦИЯ                                              ВАТИКАНА                                                ШВЕЦИЯ               
 

 

                                        

ПОЛША                                                   САЩ                                              ФИНЛАНДИЯ 
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МОНАРХИЧЕСКИ ГЕРБ 1930 - 1947 Г. И ВАРИАНТ  
ГОГОВ И ЧАПКЪНОВ 

 
 

 

 
 

Монархически герб                Монархически герб 
(1930 - 1947 г.)  I-ви вариант           (1930 - 1947 г.) II-ри вариант 

 
 

                                                             
Малтийски кръст 

 

 

                              Монархически вариант         Затворена корона от монархическия    
                          за герб на художниците                  герб с бурбонски лилии 
                               Гогов и Чапкънов                           и малтийски кръст 
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МОНАРХИЧЕСКИ ГЕРБ (1930 - 1947 г.) 

 
ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИ И АНАЛИЗ НА НОВАТА ВЕРСИЯ НА МОНАРХИЧЕСКИЯ 

ГЕРБ С ПРОЕКТАНТИ ГОГОВ И ЧАПКЪНОВ - ВНОСИТЕЛ СДС 
 

 
Забележка: Изброените въпроси и отговори от "премяновия" герб се отнасят изцяло и към 

защитниците на монархическия герб. 

Въпроси: 

1. След като хералдиците и историците, които защитават монархическия проект за 
герб, имат необходимите познания, защо не представиха професионално обяснение на 
отделните елементи и символи?  

Отговор: Защото с изключение на утвърдения тотем, в случая лъвове, но с чужда 
стилизация, няма нито един елемент или символ, отговарящ на българските традиции и 
историческа достоверност. Гербът в нито един сакрален елемент не се идентифицира със 
същността на българите, а още по-малко с приетото РЕПУБЛИКАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И 
КОНСТИТУЦИЯ. 

2. Кога короната, включена в герба, е монархическа, и кога не е? Може ли да се допусне,  
че короните на двуглавия орел в герба на Русия не са монархически? Какво значи отворена 
и затворена корона и откъде се е наложила като символ в Европа? Защо трябва да бъде с пет 
видими лъча, а не примерно, с шест? Короната знак за държавност ли е? 

 
Отговор: В хералдиката винаги когато короната е поставена над основния щит като 

самостоятелен елемент, тя е монархическа. Когато короната е поставена над съответния лъв, орел, 
слон и прочее тотеми, тогава символът има свещен, божествен характер. 

Руският герб е един от примерите за двойно тълкуване и може да се възприеме като 
обожествяване само на символа, защото тотемът му е извън основния щит. Всяко тълкуване, като 
пример за монархически символ, служещ на републиканско управление, е неправилно и невярно. 

Първообраз на сегашните затворени корони, завършващи с кръст, е отворената корона. 
Много са историческите доказателства, че ТЯ ИДВА В ЕВРОПА ЗАЕДНО С ПРАБЪЛГАРИТЕ. 
Дотогава в Европа (Елада, Рим) само лавровият венец е бил отличителен белег на богоизбраните 
водачи, царе, императори и др. 

Прабългарската отворена корона е изпълнявала конкретна задача. Тя е била връзката на 
богоизбрания водач на земята, в случая ВЕЛИКИЯ КАН (ХАН), С ЕДИННИЯ БОГ ТАНГРА. 
Короната на КАНА е получила тази форма под определен градус, за да КОНЦЕНТРИРА 
КОСМИЧЕСКО-БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ. Канът, водачът на българите, богопомазаният, е 
посредникът, чрез който космическата енергия и божествените послания достигат до поданиците 
му. Короната е изпълнявала роля на връзка (врата, отвор) между света на СЛАВАТА и света на 
СИЛАТА. Канската корона не може да бъде никога друга, освен осмолъчна. Това е така, защото 
тази форма отговаря на философския основен ключ, обясняващ божествено сътворения свят. 
Затова короната в профил винаги се явява с пет видими и три невидими лъча. 
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Внесената от прабългарите отворена корона в Европа придобива своята популярност чрез 
Ватикана по време на утвърждаването на християнството. Една от формите за приобщаване на 
голяма част от европейските народи към лоното на католицизма е наложилата се практика 
Ватикана да узаконява властта на царските (кралски, императорски и други величия) фамилии -
династии. Новият символ, донесен от Изтока от нашите праотци, даващ сила и слава на 
притежателя му, се налага в Европа като отличителен белег за богоизбраност и покровителство -
цар, крал, император и др. За да може да контролира този процес, Ватикана видоизменя короната -
прави я затворена. Върховете на лъчите се събират (затварят) и завършват с кръст. С това се 
подчертава върховната власт на Ватикана над царските династии. Големи са били и даровете към 
Ватикана с цел узаконяване на светската корона и получаване покровителството на католическата 
църква. 

По това време българските царе продължават да си носят отворената корона-символ на 
независимост и пряка връзка с космическата, божествената еманация. 

Ако се направи съпоставка на характера и философията на двете християнски църкви -
православната и католическата, ще си обясним и различията им. ОТВОРЕНАТА ЦАРСКА 
КОРОНА ОТГОВАРЯ НА ФИЛОСОФИЯТА И ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА БЪЛГАРСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА. 

Напълно погрешно е традиционното схващане, че КОРОНАТА е символ за държавност. Тя 
винаги е била и е ОТЛИЧИТЕЛЕН СИМВОЛ ЗА БОГОИЗБРАНОСТ, СИЛА, СЛАВА И ВЛАСТ 
НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ И. 

СИМВОЛЪТ ЗА ДЪРЖАВНОСТ още от най-древни времена, наложен и в нашата духовност 
и материална култура, е СФЕРАТА С КРЪСТА. В сферата е концентрирана скритата енергия на 
държавността, а кръстът е знак за религиозната принадлежност. 

 
3. Откъде идва символът на СТИЛИЗИРАНАТА ЛИЛИЯ В КОРОНАТА? Легендата има 

ли нещо общо с българите? Защо четирите корони във варианта на Гогов и Чапкънов можем да 
наречем "БУРБОНСКИ" и "ИМПЕРАТОРСКИ"? В случая правилно ли са сложени? 

 
Отговор: Символът идва от индийските езотерични познания и легенди и претърпява 

модификация и разпространение от Ватикана. Лотосът се превръща в лилия. Лилията придобива 
сила и става символ на божествената предопределеност на носителя й - първородният син на всяка 
царска фамилия. От легендата може да се обясни и наложеното във времето понятие - "синя 
царска кръв". Благодарение на голямата си щедрост към Ватикана Бурбонската династия получава 
този символ. От тях той се е разпространил и влязъл трайно в хералдиката на много страни в 
Европа. 

Досега няма преки доказателства, че споменатия символ има нещо общо с българите, нито с 
прабългарите, нито с протобългарите. Ако тези, които ползват този символ, знаеха неговото 
съдържание, нямаше никога да го съчетават с червен цвят. В десетките хиляди плакати, разлепени 
из цяла България за идването на цар Симеон II, цяло кощунство бе да гледаш този символ от 
монархическия герб, изявен в червен цвят. От хералдиката е известно, че използването на 
противоположни цветове в изявата на даден символ носи на притежателя му нещастие - 
проклятие. 

Буди недоумение фактът, че уж "утвърдените" български хералдици не можаха да го 
забележат. Колкото до Симеон II, убеден съм, че деликатно е премълчал конфузното положение и 
оскърбление. 

 



 11

4. Какъв е КРЪСТЪТ НАД "ИМПЕРАТОРСКАТА БУРБОНСКА" КОРОНА? Кое дава 
основание този кръст да бъде поставен в нашия герб? Къде му е мястото в герба, с каква 
форма, кога и защо? 

 
Отговор: КРЪСТЪТ НАД МОНАРХИЧЕСКАТА КОРОНА Е ТЕВТОНСКИ. Той от своя 

страна идва като символ в Германия от Малтийския орден на кръстоносците. При германците този 
кръст е утвърден като символ за геройство тук на земята. Затова този земен символ се свързва с 
видимия материален свят и няма божествен произход. И при отличаването на проявилия се човек, 
църквата не участва. Той се дава като отличителен знак за принос към дадена идея, общност, 
народ, държавност. Неуместно и обидно е към Българката православна църква неговото 
използване. Отличителният знак за храброст, ОРДЕНЪТ НА "ВЕЛИКИЯ КРЪСТ", известен 
повече като Георгиевския кръст, се получава чрез използването на ключа-модул - християнската 
инсигния на свещената българска глаголица. (Обяснение на формата на кръста давам отделно, б. 
а.) 

Тези, които имат такива КРЪСТОВЕ НАД МОНАРХИЧЕСКИТЕ ИЛИ ТОТЕМСКИТЕ 
КОРОНИ, са ВАСАЛНИ ГРАДОВЕ, КНЯЖЕСТВА, ДЪРЖАВИ. Учудваща е аналфабетността 
(безпросветността) или може би коварството на тези, които са ни наложили този символ. 

За държави като Канада, Нова Зеландия и други е исторически обяснимо присъствието на 
този вид кръст, но при освободена България преди 119 години това е поредната подигравка. 
НЕЛЕПО И ТЪЖНО Е ЗАРАДИ САМОЖЕРТВАТА НА ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ ТОЗИ 
СИМВОЛ ДА Е СТОЯЛ ТОЛКОВА ГОДИНИ В НАЦИОНАЛНИЯ НИ ГЕРБ. Още по-неприятно 
звучи това сега, в края на XX век, от устата на много негови защитници. Знам, че ще кажат:"Не 
знаехме!" Не сте длъжни да го знаете, но на глашатаите на монархическия герб - хералдици, 
художници и прочее защитници на незащитимото, най-подробно им беше обяснено още през 
февруари и март 1996 г. 

Колкото до Ордена за храброст, от хералдиката се знае, че неговото място е под герба. С 
такива ордени са си украсили гербовете държави като Белгия, Люксембург, Швеция, Малта, 
Монако, Франция и много други. България, за разлика от някои от тези страни с "мижава" 
история, ИМА ПЪЛНОТО ПРАВО ДА ПОСТАВИ СВОЯ ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ - ОРДЕНА НА 
"ВЕЛИКИЯ КРЪСТ", ЗА ГЕРОЙСТВО И ПРИНОС КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО ТАМ КЪДЕТО МУ Е 
МЯСТОТО - ПОД ГЕРБА. 

5. Така поставени, трите яростни лъва в монархическия герб, тройна сила ли дават? По 
какъв хералдически канон трите лъва означават Тракия, Мизия и Македония? Или че 
Княжество България и Източна Румелия били държали Нова България? 

 
Отговор: Така поставени, трите лъва не дават тройна сила, а взаимно си я унищожават. Те 

отговарят поразително на заложения след Освобождението на България от великите сили и тези, 
които стоят зад тях, политически модел на противопоставяне. Този натрапен и трайно заложен 
модел на противоборство можел да се види и в 36-тото 37-мото Народно събрание от 
представените политически сили. Двата мастодонта, БСП и СДС, и коалициите около тях, 
представляват двата лъва, които с яростни и озверени физиономии, застанали един срещу друг, 
със запенени от напрежение, изплезени езици, държат "украсеното немско щитче", в което се е 
разположило също яростно малко лъвче с насадена и на него малка корона. Не е необходима 
голяма фантазия, за да се забележи, че тя, короната, прилича повече на нахлупен фес. На всичкото 
отгоре и трите лъва са изгладнели и мършави, което също отговаря на реалностите в днешния ден 
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на България. 
Разположените и противопоставени един на друг лъвове са в пълен дисонанс с девиза 

"Съединението прави силата", а още по-малко с географските области Мизия, Тракия и 
Македония. Нахлупените корони на лъвовете нямат божествен произход и сила. Такава притежава 
само отделената от тотема обредна корона. 

Сгрешеният и при това антибългарски модел не трябва по никакъв начин да присъства в 
знаковата символика на българската държава. Излишно е да се обяснява какво значи 

това в хералдиката и особено в езика на символите. 

6. На какво са стъпили противопоставените лъвове в монархическия герб (1930-1947 г.) 
и в монархическия вариант на Гогов и Чапкънов? 

 
Отговор: В първия герб лъвовете са стъпили на сухи и изпомачкани клони от неизвестен 

произход, което по каноните на хералдиката може да се чете като лъвове-разрушител или символи 
на разрухата и погрома. Във варианта на Гогов и Чапкънов това не е така. Тук лъвовете са стъпили 
на прясно откъснати дъбови клони. Пак според хералдиката и езотериката това е поредното седмо 
проклятие и е заслуга на авторите му. 

В езика на символите ДЪБЪТ символизира мъдрост, здраве, разум. Като символ той се 
утвърждава в Европа от прабългарите, славяните и готите. При тях при вземането на важни 
решения старейшините, вождовете, кановете (ханове) са се събирали под най-голямото, дъбовото 
дърво. Смятали са мястото за свещено, а въздухът за лековит. Днес науката доказа, че 
фитонцидите, излъчени от дъба, имат седативен, релаксиращ и кардио тонизиращ ефект. Тези му 
качества са го оприличили като СВЕЩЕНО ДЪРВО НА МЪДРОСТТА. 

Поставянето на дъбови клони в краката на лъвовете е обида и груба грешка в единствения 
символ в герба с претенцията да е български. Всичко това е една от поредните илюстрации за 
слабостта на българите след Освобождението да не зачитат собствената си мъдрост и през цялото 
време да се стараят да живеят по чужди закони. 

От номерологията и хералдиката се вижда, че бройките на дъбовите листа и най вече 
плодовете, в случая жълъдите, пак е сгрешена. В това поле от герба, известно от езика на 
символите като поле на изявата на дявола, винаги трябва да се внимава какво и колко да се 
поставя. Хералдиците-защитници на този герб би трябвало поне това да знаят. 

7. Съществуват ли противоречия между монархическия герб от 1930-1947 г., варианта 
на Гогов и Чапкънов и хералдическите канони? 

 
Отговор: Принципни противоречия няма. Тези, които са ни наложили символите за 

национален герб, са познавали хералдическите закони (канони) и са успели по много фин начин да 
втъкат шест главни противоречия и исторически неистини, които в хералдиката се оценяват като 
груби грешки. 

Доказателство за това са последиците, които българите постоянно изтърпяват от наложените 
от вън погрешни политически модели. Дори използването на цветовете от националното знаме и 
българския тотем - лъва, не могат да убедят никого, че това е национален български герб. И 
наличните ни духовни символи са с обратно значение. Дори най-дребните детайли говорят ясно за 
една преднамереност. Пример: Изписаният девиз е обграден с червен цвят и по този начин 
обезсмисля съдържанието му. Самите краища на лентата създават впечатление за противоречие и 
напрежение - дяволско присъствие. Девизът, изписан на лентата, е окачен на сухите и изпотъпкани 
клони и още веднъж подсказва, че няма "съединение" и още по-малко "сила". Допуснатите грешки 



в цветното решение обезсмислят и изпълват символите с негативна сила и съдържание. 
 

ПРАВИТЕЛСТВЕН ВАРИАНТ ЗА ГЕРБ 
(ПО ВРЕМЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДИМИТЪР ПОПОВ)   

ПРОЕКТАНТИ - КЪНЧО И ЕМИЛ АВРАМОВИ - ХАРАКТЕРИСТИКА И  
АНАЛИЗ 

 

 

Не е вярно, че основната грешка на проекта е приликата с 
герба на град Гера, още по-малка е приликата с емблемата на 
"Пежо". Това си е чиста проба словоблудство. Сравнението е 
един от типичните примери за манипулацията на 
общественото мнение. Манипулаторите му могат да са 
доволни. Чрез медиите те тиражираха това твърдение и 
направиха на папагали голяма част от така наречената интели-
генция. 

Разликата между лъвовете е очебийна и е в полза на 
проекта за герб на баща и син Аврамови. 

Този разчорлен, силуетно разпокъсан, яростен и див 
балкански звяр отговаря точно на времето и чувствителността 
на авторите му и тяхното отношение към това, което става в 
България. Друг е въпросът, че е трябвало да пресътворят 
българския тотем за утрешния ден на страната ни, когато ще 
бъдат пометени тези, които сътвориха днешния. Липсата на 
вяра, че това неминуемо ще се случи, ги е отклонило от 
истината какъв да бъде българският герб и лъв. 
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                            ИСПАНСКИ ЩИТ                                           ИСПАНИЯ                                                           АВСТРИЯ



 
 
Българският лъв трябва да има друга хералдическа идентичност. Неговата предопределеност 

за изява в ерата на зеления водолей е също друга. Той трябва да носи качествата благородство и 
всеопрощение, въпреки всичкото зло, което му се е стоварвало през столетията на времето. Трябва 
за излъчва скритата си сила и енергия. Народът му има тези качества в изобилие, а това значи, че в 
тотема му те трябва да бъдат достойно изявени. 

Българският лъв има достатъчно основания да бъде представен като ЛЪВ-ПОБЕДИТЕЛ, 
приемащ по прабългарски поздрав и държащ здраво в ръцете си държавните дела. А колкото до 
правителствения вариант за държавен герб, основната грешка е пак неговият щит. България 
отдавна е била вече силна, могъща и утвърдена държава, когато се е появила Испания и заедно с 
нея се е утвърдила и новата форма на щит в герба й, известен в хералдиката като "испански щит". 
Това става по времето на крал Навара - едва през XII век, когато се създава и испанското кралство, 
т.е. става дума за нова държава, нов герб и нова форма на щита. 

Португалия 

Съвсем естествено е този щит да бъде възприет и от отдели-
лата се впоследствие Португалия - като бивша васална страна 
на Испания. Австрия също е възприела този вид щит в герба си. 
Но тук задачата на хералдиците-проектанти е била Австрия да 
се разграничи от заобикалящите я страни и от тяхното влияние. 
А като държава тя се утвърждава след Испания, което значи, че 
хералдически грешки от исторически характер няма. 

 
Друг съществен пропуск в проектите на баща и син Аврамови е бедността от към типично 

български символи и непознаване на номерологията, като съществен раздел от хералдиката. А те 
имат голямо значение при изявата на символите и тяхната сакралност. При тържествения вариант 
за герб те пък са случайни, неоправдани и погрешни. 

 

 

 
Колкото до другите представени проекти за герб на Република България, тях 
няма да коментирам, защото до голяма степен те повтарят същите грешки от 
разгледаните по горе изброени проекти. И все пак чест прави на авторите им, че 
без контрактации, без условия са се помъчили да решат един национален 
проблем. А с това да сложат точка на безкрайното и безполезно политиканства-
не, донесло на България само вреди. 

 
АНАЛИЗИРАЙКИ ГЕРБОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ от Освобождението до последния 

социалистически герб, включително, всеки специалист (а и не само такъв) може да стигне до 
следните ИЗВОДИ, от които произтичат и много въпроси: 

- Тези, които са ни натрапили чужда знакова символика с обратно значение и негативна сила, 
не са ли го направили умишлено? В най-добрия случай това не е ли същото литургията в 
българската православна църква да бъде изпълнявана на неразбираемия гръцки език, както дълги 
години това е било практика? Не е ли това един от начините българската нация да се превърне в 
географски етнос? Проектите за герб не правят ли същата услуга? На кого?... 

- Като имаме предвид силата на знака в хералдиката с неговата съзиждаща и разрушителна 
сила, чрез сбърканата ни символика дали не ни насаждат друга съдба - съдба на обречени? Тези, 
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които тръбят, че са "граждани на света", не са ли жертва на пропагандата, настанила се 
"демократично" в България чрез тайни и явни,"отворени" и "затворени" общества и секти, на 
които единствената им задача е "демократично", без войни и барут да ни внушат национален 
нихилизъм и превърнат в "безродни демократични говеда", които от своя страна да продължат да 
унищожават собствената си държава? 

- Възможно ли е царската династия на Кобургите, установила се на българския престол, да не 
е знаела значението на символите в българския монархически герб? Първа теза: Ако не са знаели, 
значи династията не е посветена в самите сакрални познания от езика на символите, т. е. не носят 
в себе си "кръвта" на богоизбрани. Втора теза: Ако са знаели, означава, че са провеждали чужда, 
антибългарска политика. Изпълнявали са конкретни задачи - политически и икономически, от 
определени европейски монархически фамилии и от тези, които стоят зад тях. Всички тези 
въпроси могат да бъдат разширени с нови, допълнителни въпроси, които всеки един от нас може 
да си зададе и да търси отговор. В България никога до сега не е имало сериозни изследвания и още 
по-малко обучение в областта на езика на символите, въпреки че разполагаме с едни от най-
добрите европейски художници. Затова съвсем закономерен е резултатът от проведените фалшиви 
и манипулирани конкурси за герб и показаните резултати. Само с бегъл поглед върху знаковата ни 
култура човек може да стигне до отчайващи изводи. Гербове на градове, знамена, фирмени знаци 
носят символи с негативна сила. 

 
Пример1: Банкнота от 2000 лева, емисия 1994 г. - БНБ. 

 

 

 

                                                         Знак на                                Знакът на българските  
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                                                франкмасонството                                  масони 



 
                           

Защо в новата инфлационна банкнота от 2000 лева с образа на Кольо Фичето са вложени 
масонски знаци? Не е ли това една поредна плесница към делото и на този голям българин? Кой 
поръчва, кой одобрява, кой тиражира образците на национални светини да красят инфлационни 
парични знаци? 

Не е ли по-редно тези знаци да носят образите на всички нароили се "велики майстори" и 
"велики експериментатори"-слуги на сатаната, довели България до поредната национална 
катастрофа. Новите инфлационни банкноти от пет и десет хиляди лева с ликовете на Захари 
Стоянов и Владимир Димитров-Майстора, са още едно доказателство по темата (за "калфата", 
"другаря" и"майстора"). 

 
Пример 2: Национален отбор по футбол - "ЕВРО 96" - знакова символика. 

 

 

Кой и защо вложи сакрален знак с негативно значение на обърната пентаграма-символ с 
езотерично значение на изявата на дявола, на звяра, на двуполовия Бафомет в екипите на 
талантливите български футболисти? 
Кой направи това и то точно в годината на изявата му (6.06.96 г.)? 
Защо след като ръководството на БФС беше предупредено, че на екипите на българските 

футболисти знакът се различава от този на БФС, не бяха взети никакви мерки? Разколът във фут-
бола и последвалите резултати не са ли следствие от вложените символи с негативно, пагубно 
значение? Вгледали ли сте се в новата знакова символика на футболистите на Германия? В ТЯХ Е 
ЗАКОДИРАН ЗНАК ЗА УСПЕХ С НАША СИМВОЛИКА. 
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                      Живата пентаграма      Черната жива пентаграма   Емблема на БФС 
 

Пример3: Какво тълкувание има вложено в символите на социализма "СЪРП И ЧУК" 
и зъбчато колело? 

Ако анализираме знаковия символ "СЪРП и ЧУК" олицетворяващ солидарността, 
равенството, другарството и братството между различните народи и различни категории труд, 
чрез ЕЗИКА на СИМВОЛИТЕ ще стигнем до следните заключения: 

 
ПЪРВО ТЪЛКУВАНЕ: И двата символа са оръдия на труда и са направени от човешка 

промисъл от МЕТАЛ и ДЪРВО, т.е. те са символи, които имат земно значение и обхващат 
материалната сфера. За да придобият окончателен вид като инструменти за тях е отсечено и 
обработено дърво, извадена е от земята руда, която чрез огън и калъп е отлята в определена форма. 

 
 

Те са оръдия за труда за определен етап  от човешката история и развитие, с които се 
облекчава човешкия труд. Тяхното утвърждаване като символ се свързва само с материята и по 
никакъв начин не може да бъде духовен символ. 

Ролята на чука е да заостри (наклепа) сърпа, а той от своя страна да реже стеблата на 
растенията. Подсичайки растенията сърпът се отъждествява заедно с косата, ножа, сабята, кортика 
като оръжия на смъртта. Не случайно с косата (разновидност на сърпа) открай време се 
символизира смъртта и се отъждествява с покосяването на човешкия живот. 

В този случай "сърпа и чука" се явяват символи на разрушението и смъртта.. Те са в 
пълно противоречие с намеренията заложени в учението на Маркс. 

 
ВТОРО ТЪЛКУВАНЕ: Ако премахнем дръжката на сърпа се получава знака на луната във 

фаза първа четвърт. Тя е наречена още "лунен сърп", т. е. получава се сърп на т. нар. "бременна 
луна". 
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Известно е, че луната е честотния стабилизатор за устойчивост на всичко живо на земята. Тя 
е своеобразен регулатор на слънчевата активност и влияе на всяко живо същество на Земята. Знае 
се, че приливните сили на луната започват с нейната първа четвърт. В тази фаза на луната е най-
благоприятна за засаждане и заплождане, за растеж и раждане. Народната мъдрост казва:"Не сей 
ако няма "сърп" на небето или ако "сърпа" е на свършване - сятото няма да поникне!". С тази 
първа четвърт се свързват надеждите на хората за плодовитост и плодородие. 

С поставяне на другия символ "чука", който наподобява изцяло буквата "Т" и символизира 
мъжкото начало, изявен от тъмната страна на луната и забит и разделящ светлата част на 
"бременната луна" не може да се роди нищо. 

Ако потърсим сакралното съдържание на този знак в еврейската азбука ще си обясним до 
голяма степен несъвместимостта на двата символа."Т" (ТАУ) означава: "Земен човек освободил 
съвестта и живота си от законите на боговете и сам считащ себе си за бог." Знаем от свещенните 
книги, че всеки човек, който счита себе си за бог на земята е проява на сатанизма. 

В настъпилата нова ера на зеления водолей, човечеството трябва да преоткрие забравените 
закони и отиде с нови символи и идеи. През последния век голяма част от човечеството утвърди 
сърпа и чука като символи на една идеология без да подозира истинската им същност. 

Вярно е, че марксизма е единственото по-сериозно учение след християнството. Вярно е, че в 
голяма част то се опира на неговите принципи. Но вярно е и това, че двете учения в основата са в 
пълно противоречие. Истинското християнство проповядва пълно равновесие между духовния и 
материалния свят. Човекът в него е част от организирания видим и невидим свят. Неговият 
просперитет и усъвършенствуване може да се получи само в равнопоставеното развитие на духа и 
на материята. В марксизма е заложен само материалния свят-материята. Той отрича 
съществуването на невидимия свят. В нея материята е проявата на Гея, на сатанизма на земята. 
Отъждествяването на двата символа с философията на марксизма са верни само дотолкова, 
доколкото е връзката им с материята. В този смисъл те се явяват "идоли" измислени от човека. 

Друг не случайно използуван символ свързан с материята е зъбчатото колело, тълкувано до 
сега като символ на прогреса. В семиотиката този символ е сравнително нов (18 век). Истинското 
му утвърждаване става в края на миналия век и се свързва с новото индустриално общество и 
новите по това време технологии. 

По своето съдържание зъбчатото колело представлява механична предавка, която може да 
промени движението и скоростта в зависимост от диаметрите на водещото и водено колело. 
Сложено самостоятелно такова колело представлява част от механизъм и няма никаква сила. 

 

 

Семиотиците обаче му придават друго значение. То може да се тълкува само като 
организирана видима структура (общество) задвижено от невидимо подобно 
колело (общество), което се движи в обратна посока и може да променя скоростта 
и движението. Или това значи невидимо тайно общество управлява видимо 
общество и всеки негов зъб може да представлява човек или общност от хора, 
кръжок, партийна организация, клуб. В хералдиката такива символи са възприети 
от редица държави свързани с т. нар. социалистическа система. Такова зъбчато 
колело имаше в основата си последния български герб. 
 
 

Заложеното зъбчато колело в републиканския герб на Италия може да се тълкува, че 
италианския народ се контролира от невидимо общество (Ватикана или друго) и може да го 
променя в зависимост от интересите. 
Както сърпа и чука така и всички символи свързани с човешкия си произход т. е. материята 
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трябва да си отидат заедно с отминаващата (червена) ера на рибите. Те са символите на 
зависимостта и нямат нищо общо със свободата, братството, равенството и т. н. 

 
Пример 4: Какво е заложено в символа и какъв е резултатът от него? 

 
Запазеният знак на предаването "Отзвук" на БНТ представлява кръг (сфера) разкъсана на 

части, с различни контрастиращи цветове. Той не отговаря на заглавието на предаването, а 
предполагам и на замисъла му. Събеседниците в него дори да са и с добри намерения и без 
желание за конфронтация, чрез въздействието на знака получават импулса на разрушението и 
агресията. Резултатите от предаването показват същото, то няма конструктивен, позитивен 
характер. Нещо повече дори, със започване на предаването самото му заглавие "Отзвук" се 
взривява и изчезва. Всичко това обременява зрителя с още по-голяма кармичнана товареност. 

 
Пример 5: За оскверняването на българския език. 

 
Кой и кое наложи използването на чужди (латински, арабски и други) знакови азбуки и езици 

при регистрирането на фирми, сдружения и прочее фондации в българския съд? Кой разреши 
тяхното използване в политическия, стопанския и културен живот? Не е ли известно на нашите 
съвременни "юроди", че това е поредното, може би най-мощното проклятие - закодиран сигнал за 
самоунищожение? Както е известно, човек на земята не избира родителите си и всяко 
посегателство към тях и техните родови закони, е посегателство към общочовешките ценности и 
християнския морал. В историята ни, а и не само в нея, многобройни са примерите, когато са 
престъпвани тези закони и заради тях обществото е страдало. Това космическо или божие 
наказание можем да установим безпогрешно и в днешния ден. 

Къде са постоянните активни борци за демокрация, смятащи себе си за единица мярка за 
национална интелигентност и морал? Защо не събират подписи в защита на СВЕЩЕНОТО 
БЪЛГАРСКО СЛОВО? 

Как никой от законодателите не се сети, че съкращението на израза "акционерно дружество" 
с АД променя звуково вибрационното ни отношение към субекта и създава разрушително и 
негативно поведение. Какви резултати можем да очакваме от всичко това, като още в началото сме 
кастрирали позитивизма? 

Словото, езикът, азбучните знаци са свързани с духовните измерения у всеки човек на земята. 
Те имат силата да изграждат и развиват. Те са отражение на творческото начало, заложено във 
всеки един от нас и всяко словоблудство носи в себе си силата на самоунищожението. 
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Всеки език има своя мисия. Той е част от божественото слово и мъдрост. Всеки от тях има 
специфична вибрационна честота, място, значение и географско местоположение на земята. 
Специфичните обертонове на даден език зареждат мозъчната кора и стимулират здравето на 
човека свързан с него. Когато тази интонационна среда бъде нарушена дори с обертоновете на по-
усъвършенстван език, се създават предпоставки за катаклизми, които човек не осъзнава. 
Нарушената Среда на езика създава условия за явлението "безпомощно болно общество". Човек не 
може да избира родителите си, нито родината си и всеки на земята трябва да се старае да живее 
със законите на родното място. Спазвайки тези закони, той става част от обществото, нацията и е в 
хармония с тях. Оттам произтичат неговото равновесие и сила. Те се явяват като основни 
изисквания, за да може да се изяви "АЗ-ЪТ" ( ) във всеки човек на земята. Много са примерите от 
историята на човечеството, които свидетелстват за негативни процеси, траещи векове и дори 
хилядолетия, заради нарушена звуково-вибрационна езикова среда. Такова е и сегашното, 
смятащо себе си за космополитно общество, което създава напрежение и дисхармония, и в крайна 
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сметка болни нации. Българският език с привнесените в него думи и изрази от други езици е 
красноречив пример за това как всяко нарушение се наказва. Вавилонското езиково 
стълпотворение е пример за още по-жестоки последици. Великото преселение на народите създава 
същите предпоставки, които и сега не са изживени. 

Такива са и примерите от най-новата история със смесването на езиците в СССР и 
Югославия. При най-малкото нарушаване на установения с големи усилия езиков баланс 
разрушителни сили могат да пометат и САЩ.  

Такава бомба с невероятни последици, не осъзнавайки, искат да заложат и политиците от 
ДПС. С техните претенции те работят срещу себе си и най-вече срещу собствения си етнос. 
Носталгията е болест вследствие на нарушена езикова вибрационно-интонационна среда.Трябва 
да минат поколения, докато болестта отшуми. Техните прадеди и поколенията преди тях са 
изкарали тази болест. Изостаналостта на етническите турци се дължеше и дължи не на умствени 
недостатъци, а на самоизолирането от обществените процеси и най-вече от вибрационната среда. 
В момента, в който за тях се създадоха условия и привилегии да получат образование и култура, 
да се приобщят трайно в обществото, те се провокират да се върнат с цяло столетие назад. 

Приобщаването ни към френско, руско, немско и английско говорящи народи е оскърбление 
към българската нация и най вече към един от най-старите и най-изразно богати езици в света -
българският. Образуването на понятието "СЪДБА" значи и СЪД на Бащата (бащите) - съд на 
праотците. Сегашният ни хал може да се тълкува като съд на бащите, за постоянните ни усилия да 
заменяме звуково-вибрационната среда на българския език с чужда. Всеки, който приема чуждите 
закони за свои, се превръща в духовен роб, с нарушено вибрационно равновесие. Затова е 
необходим жесток закон в защита на българския език, за да може езика да ни защитава. 
Останалото е доброволно самоубийство. 

 

ЗА ХЕРАЛДИКАТА, СЕМИОТИКАТА - ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ 
 
Знае се, че хералдиката по принцип съдържа сакрални (тайни) познания. Тя е направление в 

семиотиката - езика на символите, и съдържа познания за човека и заобикалящия го свят, както и 
за генетичното му развитие и предопределеност. Тези познания са тясно свързани с древни 
легенди на различни култури и етноси. В тях е заложена информация за ПРОИЗХОД, РАЗВИТИЕ 
И СЪДБА ВЪВ ВРЕМЕТО на всеки индивид или общност, както и за тяхното саморегулиране. 
Така че говорейки за езика на символите, трябва да се стремим да бъдат използвани познанията и 
възможностите им да саморегулират част от процесите на изява на отделната личност и на 
обществото като цяло. Да бъдат изключени възможностите случайният фактор или 
неграмотността да определят нашата съдба. 

Познанията от езика на символите са намерили отражение в свещените книги на чо-
вечеството и определят етапите на неговото развитие. Тях можем да открием в Библията. Те са 
неотменна и съществена част от Стария и Новия завет. Тяхното тълкуване най-точно може да 
стане пак чрез езика на символите. 

Пълно заблуждение е, че познанията, свързани с хералдиката, започват своя живот "от 
блестящите рицарски турнири". Оказва се, че ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ Е ПО-СТАР ОТ 
ЕГИПЕТСКАТА И ОТ ШУМЕРСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИИ. Няколкото знака на познанието от 
езика на символите се разпространяват в Европа чрез юдеизма и католицизма. Тези знаци можем 
да сравним като няколко букви от една азбука. С тези букви е много трудно да се построи 
изречение. Те могат да носят информация и да образуват само няколко понятия. Тълкуването им е 



трудно и в повечето случаи погрешно, ако не се познава ФИЛОСОФСКИЯТ КЛЮЧ - ОСНОВЕН 
ЗАКОН НА СИМВОЛИТЕ. 

Затова със сричане на отделни понятия и ограничени познания без познаването на основни 
правила от този закон, трудно може да се твърди, че хералдиката е наука. Тя може да бъде само 
канон и всяко неумело негово използване може да има обратна (негативна) сила. 

Историята е изпъстрена с примери в това отношение. Приближени страни до Ватикана имат 
гербове с правилно поставени символи. Тяхната историческа съдба коренно се различава от 
съдбата на останалите страни. 

Техните народи не блестят с някакви изключителни интелектуални качества, нито пък и кой 
знае какви природни богатства и въпреки това тези страни служат за еталон на човешката 
цивилизация. Утвърдената им НАЦИОНАЛНА ЗНАКОВА СИМВОЛИКА и традиции успешно се 
съчетават с РАЦИОНАЛНО ПОЛИТИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ. За разлика от нас, махалото на 
някои от техните крайни политически процеси просто не може да получи живот, а оттам и 
сътресение на цялото общество. Консерватизмът в тези страни е повече следствие на исторически 
опит. Знаците в техните гербове са се утвърждавали с векове и всяка намеса в тях е била много 
внимателно проверявана. В Германия има издадена книга на отхвърлените родови, манифактурни 
и национални гербове. Те обикновено се свързват с три последователни нещастия - загубени 
сражения, войни, болести, епидемии и др. Вложените в тях символи са ги квалифицирали като 
сатанински. 

 
 

 
Пример за грубо вмешателство и непознаване значението и ползването 

на символа е наложеният от Хитлер знаков образ - свастика, в Германия. Този 
знак присъства трайно в древната ни духовна и материална култура. Той има 
точно определено значение и с основание се смята за един от най-свещените 
знаци от езика на символите. 

Използването на свастиката и превръщането на символа в синоним на 
фашизираните националсоциалистически идеи принизяват и оскърбяват знака 
и той придобива негативна сила - сила на саморазрушението и проклятието. С 
действията си Хитлер се е поставил до или над космическия (божествен) разум 
и съвсем закономерен е резултатът от Втората световна война. 
За изява на човека и човешката дейност на земята е трябвало да бъде 
използвана сувастиката или огледалния образ на свастиката, следващ посоката 
и движението на часовниковите стрелки. 

 

 
Мъдростта, заложена в свастиката, означава божествената мисъл, въплътена в конкретно 
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действие. Тя подчертава и посоката на движение в кръга на безкрайния и вечен бог - космическия 
разум. Този знак с тази посока не може да бъде ползван за символ на земна човешка промисъл и 
действие. Огледалният образ на този знак, известен като сувастика, нашите прадеди са използвали 
правилно. Типичен пример за това е съвременната лента, вложена като символ и използвана за 
украса в дрехата, съдържаща сувастични знаци в погребания знатен вожд във Велико Търново до 
църквата "Свети 40 мъченици". 

Заедно с прочутия Калоянов пръстен и тази намерена туника показват висока степен на 
познаване езика на символите. Почти всеки един исторически музей в България може да покаже 
много примери по отношение сакралните и точни познания в областта на семиотиката. 

От познаване значението на правилното използване на знаците и хералдиката можем да 
съдим за историческата съдба на народите по света, отразена в техните гербове. Гербове със 
сбъркана символика, допуснати неточности и с исторически невярна приповдигнатост, макар и с 
анатомично точно отразени тотеми, при това изглеждащи красиво, носят в себе си като че ли знака 
- печат на обреченост. Тяхната историческа съдба е изпълнена с низ от проблеми, напрежение, 
идейни крайности, войни, епидемии, глад. 

 

Красноречив пример в това отношение е гербът на Русия. Колкото и 
да изглежда красив и примамлив, той носи в себе си серия от 
неточности. Най-важната от тях е допусната в неговия тотем -
двуглавия орел. Знае се, че в природата съществуват такива аномалии 
при човека, животните и растенията, а това показва нарушен иди 
сбъркан генетичен код. Откакто свят светува такива случаи са 
оприличавани като намеса на дявола или изява на сатаната. С 
превръщането му в символ, тотемът на Русия, двуглавият орел 
олицетворява раздвоеност и крайности в изявата на този велик 
славянски народ. Много рядко при командване от двата центъра 
(двете глави) този тотем може да синхронизира крилата при полет. 
Всяко движение на тотема създава чувството за напрежение и загуба 
на много енергия и разпиляност. 

 
Такава е и съдбата на тази нация и в миналото, и сега, позволила си да върне старите символи 

на мястото на досегашните масонски (социалистически) символи. Проклятие, бедност и 
разрушение ще следва този духовно велик народ с неизчерпаеми природни богатства дотогава, 
докато не смени стожера си за държавност - герба с неговите погрешни символи. 

Същият проблем стои и в знаковата символика в герба на Албания. Германия и Полша в оп-
ределени периоди от своята история също са ползвали двуглавия орел като свой символ. Но те са 
се отказали от него, и с основание. В знаковата култура на българите през първата и втората бъл-
гарска държава този символ също е присъствал. 

Една от хипотезите за образуването му е тази, че той олицетворява историческото сливане на 
двата народа - прабългарите, носители на символа, и присъединилите се към тях славянски 
племена. 

Много са и доказателствата, че в основата на създаването на новите аристократични фамилии 
в Русия, Украйна и други, стоят български фамилии - потомци на Великата Волжска България. 
Дори царските родове Романови, Годунови носят същия корен. 

Въпреки това символът е погрешен и би следвало да се промени, за да се премахне и 
проклятието. 

За съжаление, потресаващ пример за некомпетентност или груба провокация е наложената 
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отвън и наивно приета от нас знакова символика, носеща почти всички негативни значения в 
хералдиката. Още в зародиша на националното ни самоосъзнаване някой се сеща за нас и ни 
приготвя герб, който може да бъде всичко друго, но не и български. От утвърждаването на Третата 
българска държава (1878 г.) до сега в поредицата от гербове няма нито един, в който да не са 
вплетени символи с обратна сила. Няма нито един герб, в който със сигурност може да се твърди, 
че има български символи и елементи. Противоречията, заложени в гербовете ни от 1879 г. до 
1947 г., както и сега, са огледален образ на междупартийни и междуличностни борби в целия ни 
политически живот. С това можем да си обясним струпалите се върху българина четири 
национални катастрофи и многото отнети български територии за по-малко от 80 години. 

 

НЕГАТИВНИ И ПОЗИТИВНИ ПРОЦЕСИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕШНИЯ ДЕН НА 
БЪЛГАРИЯ 

 
Разрушителните (негативни) процеси, ставащи в България, не започват на 10 ноември 1989 г. 

с "перестроечния дворцов преврат", с изкуствено създадения модел на противопоставяне, с 
разделянето на обществото, с унищожаването на държавността, националните ценности и герба, с 
приемането на закони, които толерират престъпността и разграбването на държавата, с 
програмираното унищожаване на най-ефективните отрасли на промишлеността, със зомбирането 
на обществото от манипулативни медии, с блокирането на съдебната система и изкарването на 
рецидивистите от затворите, с планираното унищожаване на структурите на МВР и разузнаването, 
с обезглавяването на науката и купуването й за дребни грошове, с унищожаването на 
образованието, здравеопазването, културата, с ликвидирането на българската идентичност и 
ценностна система. 

Процесът на разрушаването на България не започва и преди четиринадесет години с грубата 
провокация и манипулация на света по повод покушението срещу главата на Римокатолическата 
църква папа Йоан Павел II. Това обвинение не беше само провокация срещу социализма, така 
както се представя сега. Това беше открита провокация между народите, изповядващи 
християнството - срещу православната и католическата църква. С визирането на България като 
основен подбудител и изпълнител на тази провокация се целеше преди всичко да се удари 
страната, чийто народ носи в себе си основния ключ на познанието и е носител на общочовешки 
идеи и прогрес в следващите хилядолетия. 

Провокациите и заложените разрушителни процеси срещу България започват още с 
Освобождението през 1878 година с разделението на Санстефанска България, с уникалния по 
своята наглост Берлински договор. От тогава до ден днешен провокациите срещу България не са 
преставали. Те са на приливи и отливи, но нито за момент не са спирали. 

Причините за този траен интерес към нас, към България, са свързани със следните 
обстоятелства: 

 
1. Който владее България, той владее и Балканския полуостров.  
2. Геостратегическата позиция, която има България, като основен посредник на важен 

кръстопът между Изтока и Запада, между Севера и Юга.  
3. Най-благоприятен климат с разнообразен морски и планински терен.  
4. Уникални минерални извори, билки, млечни продукти, непознати за останалите 

географски ширини.  
5. Който се ползва от българското гостоприемство, той се зарежда с енергия, която 
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малко места по света предлагат.  
6. Легендите, че в недрата на българската земя са скрити изключително важни 

познания за човечеството, обясняващи откъде идва то и накъде отива.  
7. Очакванията по повод генетичната изява на българите, вече проявена и видима, и 

тяхната предопределеност на духовни водачи на човечеството през следващите 
хилядолетия, свързани с ерата на Зеления (български) Водолей. 

 
Лошото е, че българските политици и интелектуалци не осъзнават действията си и така 

подпомагат тези, които са ни планирали друга съдба - на обслужващ и изчезващ етнос. Те все още 
не са забелязали или не желаят да забележат, че тези, които ги направляват и дишат в червено-
сините им вратове, се командват от единен център. Този център засега безпогрешно разгражда 
всяка здрава сфера на обществения живот. Програмираният двуполюсен модел блокира огромната 
жизнена и творческа енергия на България. 

Старата и изпитана във времето политика на "разделяй и владей" беше усъвършенствана от 
диалектическата методика на насаждане на "тези" и "антитези". Днешният програмиран хаос, 
постигнат без война и без кръв, е съвкупният резултат от прилагането на този модифициран метод. 

Лошото е, че историческият опит не научи както нашите, така и политиците от останалите 
балкански държави, защо Великите сили постоянно създават и поддържат изкуствено 
напрежение? Само на балканския нрав ли се дължи това или има нещо друго? 

Всичко това не може да не предизвика основателни въпроси за вчерашния, а и за утрешния 
ден на Балканите. 

- Кой и с каква цел през 1878 г. обезсмисли Санстефанския мирен и справедлив договор и 
наложи ново робство на повече от две трети от българите чрез унизителния за Европа Берлински 
конгрес? 

- Кой насъска през 1885 г. сърбите с техния крал Милан срещу току що самоосвободила се 
България? Крал Милан чии интереси обслужваше? 

- Кой и с каква цел наложи и обособи населението на Македония като нация? Кой наложи на 
нашите политици да признаят първи т. нар държава Македония? Защо пак ние сърбаме попарата 
сега с поддържаната постоянна конфронтация? 

- Кой ни въвлече в Междусъюзническата и в Първата световна война? Кой ни отне с диктат 
територии и ни принуди да сключим Букурещкия (1913) и Ньойския (1918) доктори? Заложената 
тогава бомба сега кого обслужва? 

- Кой и защо създаде проблема Босна? Само Милошевич и Ратко Младич ли са виновни за 
братоубийствената война? Нашите политици как щяха да постъпят на тяхно място? Кипърският 
проблем без знанието и подкрепата на Великите сили ли е възникнал? 

- Кой и защо насъска мирното и работливо население на Родопския край и създаде 
изкуствено етническо напрежение? Кой създаде етнически партии? 

- Кой и защо противопоставя една срещу друга Балканските страни? Всичко това не са ли 
плодовете на тези, които стоят зад т. нар. Велики сили и направляват политическите процеси чрез 
максимата "разделяй и владей". Стига толкова! Българите изстрадаха всичко възможно. 

Лошото е, че българските политици, а и техните колеги по света все още не могат да 
проумеят на кого служат и какво вършат. А още по-лошо е, ако го осъзнават и продължават да 
служат на "тайните" и "явни" сатанински "общества", съставени от психопати с наследствена 
обремененост, самовнушили си, че са призвани да бъдат богове тук на земята. 

И все пак по закона на физиката за обратния път на махалото или още по точно казано, че на 
всяко действие има противодействие, натрупаните със столетия страдания и негативизъм у 
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българина родиха редица позитивни процеси. 
Хубавото е, че българите проумяват все повече, че не са безродни "граждани на света" както 

продължават да ни внушават. Все повече осъзнават, че "помощите" отвън ни правят по-
безпомощни. Че зомбирането превали червено-синия си апогей и все повече проумяват и виждат 
отровните плодове, снесени от партийни сиви централи. Все по-малко ще бъдат и лумпените, 
следващи с нищо неоправданото противопоставяне. Изпитът за оцеляване не на нацията (тя по 
чудо оцеля и ще се изяви във времето), а на политиците, едва сега започва. И става така, както в 
старите книги, носещи мъдростта на вековете, е написано: 1996 година беше годината на изявата 
на сатаната (двуполовия Бафомет) и все по-трудно може да се скрие антихриста, носител на 
духовната проказа у човека. Демагогията свърши - тя беше до тук. 

Хубавото е, че все повече хора оттук нататък ще могат да предричат и виждат ясно скритите 
планове и програми на изявата на звяра - провокиращ всичко пошло на земята - престъпност, 
наркотици, проституция с програмиран СПИН, секти, медийно зомбиране, манипулирани 
политически, стопански, културни, етнически процеси, всички, унижаващи човешкото 
достойнство. 

Все по-трудно могат да бъдат предвидени политически процеси, ставащи навсякъде по света, 
защото фантазията на плановиците на сатаната е ограничена. Не е трудно да бъде предвидено, че 
използвайки човешкия стремеж за изява Югославия, или по-точно Сърбия, ще изпита на гърба си 
това, което нас ни постигна за последните седем години. Не е трудно да се прогнозират и 
действията у нас, които вече настъпват с проваления модел на червено - за обвързване на вече 
зависими политически лица. Програмата за окончателно разграждане на държавността все още не 
е успяла и играта им трябва да продължи. 

Те са и тези, които не се притесняват да сключат договор за поредното унизително стенд бай 
споразумение без наличието на държавен печат. Те са и тези, които диктуваха на политическите 
сили да не се стига до споразумение за стожерите на държавност - герба и знамето. Те са и тези, 
които наредиха на шабецгоите на съвременна България да унищожат стария герб, това, което и 
комунистите на 9 септември 1944 г. не си позволиха с монархически герб (1930-1947 г.), а с това 
да унищожат и България -"де юре" и "де факто" вече седма година, тя да бъде нелегитимна. А това 
значи, че всички държавни институции, заедно с президентската и НС са също такива. 

Хубавото е, че времето за изявата на българите също е дошло. Предвестник за това време е 
интелектуалното възраждане на нацията ни. Съставянето на границите и сравнимостта с останалия 
свят ни премахват комплексите и все повече показват българската ирационалност. Все повече ще 
се множат от сега нататък българските открития, свързани не само с оцеляването на човешкия род, 
но и спомагащи да се преосмисли бъдещето му. 

Едно такова откритие вече е направено. СВЕЩЕНИТЕ ПОЗНАНИЯ ЗА ГЕНЕЗИСА НА 
СВЕТА И НА ЧОВЕШКИЯ РОД са вече достояние и на група БЪЛГАРСКИ СПЕЦИАЛИСТИ -
наши съвременници. Сакралните познания в това отношение на юдеизма и Ватикана, посредством 
които те моделираха времето и съдбата на народите по свое щение с манипулативен образ и 
внушени знаци на обреченост, вече не са само тяхно достояние. Тези познания са и ще бъдат в 
ръцете на българите. Те преди всичко трябва да бъдат употребявани за доброто, нравственото и 
духовното пречистване както на самите тях, така и на много други народи по света - на цялото 
човечество. 

Възродената от светите братя Кирил и Методий, открадната в последствие и забравена 
СВЕЩЕНА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА, отново е възкръснала за изключителната и важна мисия 
на българите, свързана с новите хилядолетия - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. Този път 
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какъвто и геноцид да бъде приложен към нас, тя не може да бъде изчегъртана и унищожена. Тази 
азбука се оказа че е неотделима от българския си корен, здраво е свързана с нас и носи в себе си: 

• звуково-вибрационна интонация; 
• знаково-образна символика; 
• математическа и геометрична численост; 
• обредно е свързана с микро и макро космоса на заобикалящия ни свят; 
• носи генетичното начало и последователност на човешкия род и предопределеността 

на българите. 
Откритието има огромно значение за нашата нация точно в този момент на наложеното от 

други "време разделно". Българинът има възможност да си повдигне главата от днешните земни 
несгоди, да погледне звездите отново и да осъзнае своята мисия. 

Философското тълкувание на основния ключ-модул, наречен от Светите братя и известен 
още като християнска инсигния, по която съвсем нагледно са образува всеки знак, има и други 
невероятни измерения. Всички тези познания, заедно с прочутия ПРАБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР, 
дават достатъчно основания да се твърди, че нашите праотци не само са се взирали в звездите, в 
Космоса, но са знаели неговите закони и са живели в хармония с тях. 

 
ПЪРВИ ПРИМЕР: Всички букви от А до Й (АЗ до ЙОТА) се образуват, като се ползва 

разположението на планетите от Слънчевата система и тяхното философско тълкувание, орбити и 
характеристики. 

Оказва се, че много преди Галилео Галилей (1473-1543) и Коперник (1564-1642) създателите 
на СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА са знаели за кълбовидната форма, движение и 
местоположение на Земята като част от Слънчевата система. Това го е знаел и българският гений 
Константин-Кирил Философ, заплатил с живота си тези сакрални познания и открития, възкресени 
от него. 

 
ВТОРИ ПРИМЕР: Всеки знак от глаголицата отговаря с удивителна точност и философско 

тълкуване на цели пасажи от БИБЛИЯТА - свещената книга на мъдростта. Никой от колектива на 
нашите съвременници, докоснали се до тези познания, няма да се учуди; ако след време се докаже, 
че първоначалния труд - препис на БИБЛИЯТА е написан с буквите от азбуката на СВЕЩЕНАТА  
БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА. Аз също. 

 
ТРЕТИ ПРИМЕР: Няма да се учудя, а ще го приема за сведение, ако астрономите открият 

митологичната ДЕСЕТА ПЛАНЕТА от нашата Слънчева система. Щом като такъв знак, такава 
буква ИМА в СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА, образувана на базата и наличието на 
такава планета, то значи, че тя реално съществува. 

На 18. 11. 1996 г. в печата се появи съобщение за резултатите от изследователската работа на 
старозагорския инженер Таньо Петров Танев, който въз основа на библейските знания и знания 
синтезирани от съвременните точни науки, определи мястото и параметрите на орбитата на 
масивно космическо тяло, минаващо над земята на всеки 740 години и предизвикващо интересни 
природни явления. Изчисленията не само определят орбитата и масата на това космическо тяло, но 
и дават обяснение за феноменалното явление дългия "ден" и "дългата нощ" описани в старите 
книги и папируси на различни народи от различни места на света. 

Има всички основания да се смята, че това е "десетата най-външна планета" от Слънчевата 
система. Нейното влияние върху Земята е изключително голямо и до голяма степен определя 
етапите на развитието на човешката цивилизация. 



Ако съобщените данни бъдат потвърдени с данни на пряко астрономическо наблюдение, то 
инж. Танев ще има правото, както и сам твърди, да нарече новата за нас съвременниците, планета 
на името на единния (ПРА)БЪЛГАРСКИЯ БОГ - ТАНГРА. Това ще е акт на покаяние от името на 
тези наши мастити учени, които и сега продължават да смятат прабългарите за "тюрки" и 
"езичници". Това ще бъде покаяние пред забравеното и фалшифицирано дело пред праотците на 
българската нация, които много преди минали и съвременни цивилизации са носили и давали на 
много народи ПОЗНАНИЯ ЗА ЧОВЕКА за КОСМОСА, за СВЕТА. 

От всички тези примери (а не са само те) произтичат поредица от въпроси, на които тепърва 
българските учени ще трябва да дадат отговор. Липсата на държавност забавя този процес засега, 
но той си е неотменим и независим от геноцида, който се извършва спрямо българската култура и 
България като цяло. 

Новото трето възраждане на тази азбука, СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА ще 
промени представата на света за ролята и мястото на българите в човешката цивилизация. 

Оказва се, че със СВОЯТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА БЪЛГАРИЯ Е КРЕДИТИРАЛА 
ДОСТАТЪЧНО НАРОДИ ОКОЛО СЕБЕ СИ, А И САМАТА ЕВРОПА. Време е този кредит да се 
върне с необходимото уважение и благодарност. 

Обратната сегашна неадекватна реакция на тези, които в геополитическите си амбиции са ни 
отредили съдба на обречен народ, могат да предизвикат гнева на съдбата върху себе си. За тях и 
върху техните глави ще се излее насъбралата се ярост на народите от хилядите примери на 
историческа несправедливост, дългосрочни манипулации и постоянно погазване на елементарните 
човешки права. За тях, за тези, които създадоха и продължават да създават инкубатори на 
човешката низост, големият учен и пророк Нострадамус (1503-1566) в своите центурии предсказва 
апокалиптичната война на човечеството срещу сатанизма и обслужващото го невежество. Тази 
най-жестока война може да бъде избегната, ако невежата част от човечеството - шабецгоите, "в 
края на XX век" осъзнаят своята пъклена роля. 

С преоткриването на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК ( ) - "А3"-а на БЪЛГАРИТЕ, с 
утвърждаването на ГЕРБА, ЗНАМЕТО и всичко останало, БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-
ГЛАВНАТА СПИРАЧКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АПОКАЛИПСИСА. Колкото и странно 
да звучи, трябва да се каже ясно и точно, че отговорността на политиците на съвременна България 
е изключително голяма. Дано по-бързо да преосмислят своите действия, които да са на равнището 
на изискванията на днешния ден. Лично спасение на всеки един от тях има само един път -
спасяването на България и на всичко останало. Партийните камуфлажи, с които са облечени, няма 
да могат да ги спасят - тяхната роля и изяви, както се оказа, са антибългарски и обслужват чужди 
интереси. Злоупотребяването с понятието "демокрация" доведе дотам, че то стана синоним на 
духовна и материална извратеност. 
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         "А3"-ът НА БЪЛГАРИТЕ 
 
След като е направено всичко възможно да се изчегърта от човешката памет божественото 

дело на СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, френските кралски династии (1559-1772 г.) 
продължават да полагат официално и неофициално след това клетва за вярност пред Бог и 
Франция, страхопочитателно положили ръка върху ЕВАНГЕЛСКИ ГЛАГОЛИЧЕСКИ 
ТЕКСТОВЕ, приемали са ги за СВЕЩЕНИ, макар че не са знаели тяхната истинска сакрална 
същност. 

ПРАВОСЛАВНИЯТ НАРОД НА ХРИСТИЯНСКА БЪЛГАРИЯ приема без колебание 
писмеността на СВЕТИТЕ БРАТЯ чрез възкресената от тях ГЛАГОЛИЧЕСКА АЗБУКА, защото 
сакралното значение на всяка буква-знак отговаря точно на определени думи и понятия от техния 
език. Във всеки знак от тази азбука е заложено свещеното послание: "ДА БЪДЕ ВЪВ ВРЕМЕТО, 
ДО КРАЯ НА ВРЕМЕНАТА!". Без всякакво съмнение азбуката ГЛАГОЛИЦА е генетично 
свързана с българския родов корен и носи отглас от СВЕЩЕНАТА БИБЛИЯ. По тази причина тя 
не случайно е наречена СВЕЩЕНА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА. Нейното съдържание и значение 
- явно и скрито, видимо и невидимо - с удивителна лаконичност и хармония ни дава ясна 
представа за света, в който живеем и се явява, като АЗБУКА НА  БОГОПОЗНАНИЕТО. 

Всяка форма в тази азбука се получава от ключа-модул, ИЗВЕСТЕН ОТ ПРАВОСЛАВНИТЕ 
КАНОНИ КАТО БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ИНСИГНИЯ. 

Философското тълкуване на ключа-модул дава нагледна представа за заобикалящия ни свят. 
В него се отделят трите основни полета: на земния материален свят, на междинния астрален свят и 
на космическия божествен свят. Всички те намират своето място в условния кръг и неговия 
център-точка, която нашите праотци са наричали изява и проява на ВЕЧНИЯ И БЕЗКРАЕН БОГ. 
Нанесеният хоризонтален диаметър означава СВЕТЛИНАТА - ЛЪЧЪТ, който отделя видимото от 
невидимото (Битие 1:3). 

Хоризонталната линия е на СЛОВОТО и неговото проявление във времето: "ДА БЪДЕ..., 
СТАНА..." (Битие гл. 1... гл. 50). Хоризонталният диаметър, според философското тълкуване, има 
и още една характеристика. Тя отделя категорично материалния видим от невидимия духовен свят 
и носи в себе си символа на пасивното женско начало. 

Вертикалният диаметър е лъчът, който идва от най-високата точка на окръжността и 
представлява активното мъжко начало или проявата на СЪЗДАТЕЛЯ, ТВОРЕЦА НА СВЕТИЯ 
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ДУХ. Така се образува равнораменния кръст, който съдържа в себе си лъчите на СЛОВОТО И НА 
ТВОРЕЦА. Кръстът илюстрира по неоспорим и нагледен начин целия текст от Библията, в който 
се казва: 

 
"В началото беше Словото; и Словото 
беше у Бога; и Бог беше Словото; 
То беше в началото у Бога. 
Всичко чрез Него стана; и без Него не 
стана нито едно от онова, което е станало. 
В Него имаше живот; и животът беше 
светлината на човеците!" 

 
(Евангелие Йоана гл.1:1,2,3,4) 

 
Кръстът е най-универсалният и точен символ, показващ проявата на духа в материята 

(инволюция) и на материята в духа (еволюция). Сакралността на символа е известна, откакто свят 
светува, но той трайно се утвърждава с приемането на християнството. Чрез Голгота 
възкръсналият син Божий Исус Христос преминава от материалния свят в духовния. Или 
експлозията в материалния свят се превръща в имплозия в духовния - божествен свят. Това по 
същество са инволюцията и еволюцията или преминаването от едно измерение в друго. 

Ритуалният жест, който всеки християнин изпълнява с ръка, в съзнанието се свързва с 
Христос, с Голгота, с Възкресението или казано накратко - с процеса на инволюцията и 
еволюцията. Но това не е точното му значение. Жестът на кръстенето с ръка е концентриран израз, 
илюстриращ МОЛБАТА-МОЛИТВА към Бога, който да прояви необходимото действие чрез 
Твореца; Светия дух да слезе на земята, преминавайки през лъча на СЛОВОТО. С това действие се 
възбуждат двете страни на лъча на словото, което означава дясната: "ДА БЪДЕ" и лявата: 
"СТАНА". 

Следвайки теософското тълкуване на кода, заложен в християнската инсигния, както и 
последователността на текстовете в Библията, се уверяваме, че ритуалният жест от дясната страна 
на гърдите към лявата, който е възприет от Българската православна църква, е правилният. 
Получава се пълна безсмислица при обратният жест, който е възприет от останалите християнски 
църкви. 

Другият кръст, получен чрез диагоналите вписани в окръжността, завършват формата на 
ключа-модул и показват мястото на Бог Отец и Бог Син в духовния свят и тяхното огледално 
проявление в материалния свят. Божествената изява на земята определя двете страни на вече 
човешкото измерение и развитие. Лявата страна е проявлението на Бог Отец, свързана с 
човешкото стремление в духовната област. Дясното проявление на Бог Син е човешкото развитие 
в материалната сфера. 

Като познаваме философското тълкуване на ключа-модул - СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА 
ИНСИГНИЯ, можем да разтълкуваме всеки знак от СВЕЩЕНАТА АЗБУКА - БЪЛГАРСКАТА 
ГЛАГОЛИЦА. В нея откриваме истини с разнопосочна тематика, които се групират в няколко по-
важни направления: 

- генетично начало и развитие на човешката личност, род, общество и човечеството като 
цяло;  

-  планетарен модел на Слънчевата система с митичните и все още неизвестни на сегашната 
наука планети;  



 30

- седмична характеристика на материалния свят, свързана с елементите от Менделеевата 
таблица.  

Тази азбука е неотделима от българския си корен и е здраво свързана с нас, българите, чрез 
няколко основни белези:  

- звуково-вибрационната интонация и честотен спектър, свързани с уникалността на 
българския език и специфичното за нас многогласно пеене; 

- знаково-образната символика, вплетена в прочутите български шевици и рунически знаци, 
съдържащи богата информация и висока степен на интелигентност на техните създатели; 

- обредните празници, посветени на ЕДИННИЯ БОГ, застъпени еднакво като време и 
същности в ТАНГРИЗМА и в ХРИСТИЯНСТВОТО - свидетелство за което е лунно-слънчевият 
ПРАБЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР, повторен и съчетан с ХРИСТИЯНСКИЯ ПРАВОСЛАВЕН  
КАЛЕНДАР; 

- с математическата и геометричната си численост, използваща категоричната форма на 
кръста, кръга и триъгълника, както, и сакралността в номерологията. 

 
Всеки, докоснал се до мъдростта на нашите праотци чрез възкресената АЗБУКА от ръката, 

сърцето и разума на св. Константин-Кирил Философ, остава удивен от неизчерпаемите познания и 
вглъбеност при изграждането на всеки буквен знак. Тези глаголически знаци подробно илюстрира 
цели пасажи от СВЕТОТО ПИСАНИЕ. За това уверено можем да наречем СВЕЩЕНАТА 
БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА - АЗБУКА НА БОГОПОЗНАНИЕ 

Може би това е "ВЕЛИКОТО НЕИЗВЕСТНО", което ние, българите, предстои да открием 
сами и да осъзнаем неговото значение. Още повече, че в самото име "БЪЛГАРИ", както вече се 
изясни, на сакрално ниво на разчитане, пак чрез ГЛАГОЛИЦАТА е закодирана 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТТА НИ В НАСТЪПВАЩОТО НОВО ВРЕМЕ. Това е нашата духовна 
изява. Нейното присъствие все по-често ще откриваме в предстоящия нов период от развитието на 
човешката цивилизация - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ Този период на надеждата и 
упованието за един по-добър свят се оказва, че е съдбовно свързан с нас българите. Може би след 
време светът ще го нарече БЪЛГАРСКА ДУХОВНА ЕРА. Предзнаменование за всичко това 
откриваме в неоспоримите примери на духовно извисяване през последното хилядолетие, въпреки 
невероятно трудните условия, които нашият народ изтърпя и продължава да изтърпява. 
Свидетелство за това са: 

• Делото на СВЕТИТЕ БРАТЯ, ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛИ създали 
многобройни центрове на просвещението по цялата българска земя. Тези първообрази на 
днешните читалища не биха били възможни без органическия стремеж и любовта на българите 
към знанието, както и преоткриването на генетично заложеното в тях СЛОВО И МЪДРОСТ. А 
книжовните школи, пръснати в различните краища на отечеството ни се явяват културни учебни 
центрове, своеобразни университети, нямащи аналог по численост и многообразие в Европа. 
Всичко това допринася за духовния апогей на българската държава, наречен "ЗЛАТЕН  
СИМЕОНОВ ВЕК". 

• Делото на архитекти, строители, художници като БОЯНСКИЯ МАЙСТОР, който с творчеството 
си изпревари с два века ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕНЕСАНС. 

• Появата на БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ в средата на мюсюлманския фанатизъм и 
невежество - един невероятен духовен катарзис на народ, забравен от Европа и от света Зеленият 
цвят от знамената на борците от национално-освободителното движение е първото знамение на 
освободения дух, предвестник на новото време. 



• През този период на българска земя са се родили и изявили много личности от национално и 
общочовешко значение като: цар Симеон Велики, цар Иван Асен II, патриарх Евтимий, Отец 
Паисий, Георги Раковски, Христо Ботев, Апостола на свободата Васил Левски и др. 

• Рационалния и ирационален начин за оцеляване през вековете, пък и сега от предизвикателствата 
на времето. От всичко това може да бъде изготвен своеобразен наръчник, необходим за други 
народи, на които им предстои същото изпитание и съдба. 

• Интелектуалния потенциал, който нацията ни притежава и проявява в най-напредналите 
технологии и творчество. С възходящата линия на интелигентност най-младото поколение 
българи доказва навсякъде своите способности, проверявано многократно по система IQ 
(RAVEN). 

 

 

Народ, в който е закодирана генетично, вибрационно и 
образно АЗБУКАТА НА БОГО ПОЗНАНИЕТО, трудно 
може да бъде погубен, въпреки опитите за асимилация и 
геноцид. 

Вглеждайки се в малкото запазени глаголически текстове, 
не може да не почустваме визуално-комуникативното 
въздействие на всеки знак-буква. Те са като братя и сестри 
от едно голямо знаково семейство. Техният СЪЗДАТЕЛ им 
е дал различни характеристики. Едните са буйни и игриви, 
другите са тихи и притворени. Поставени в различни 
комбиции, образуващи думи, те променят характеристиката 
си. Всички носят силата на съзиданието, а злоупотребата с 
тях е равнозначно на самоунищожение. 

 

 

 
В библейските текстове се казва: 
"Намират се и такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, а езикът на мъдрите 

докарва здраве." (притча: 12:18) 
При философското тълкуване, на ключа-модул откривам че един от тези знаци прави особено 

силно впечатление. Той се отличава от останалите със своята категоричност, стабилност и 
равновесие на формата. Това е първата буква от азбуката  (А) сьс сакрално значение "АЗ". Това 
е и знакът, означаващ началния генетичен код на всеки човек на земята. 

Поставяйки знака в основната фигура-модул, можем да открием посланието, закодирано в 
него, както и многопосочни философски тълкования. 

Равнораменният кръст е символ на СЛОВОТО-ТВОРЕЦ. Това е проявата на СЛОВОТО, 
оплодено от действието на СЪЗДАТЕЛЯ, НА ТВОРЕЦА. В резултат на това са се получили 
(родили) дъги, успоредни на кръга и насочени към материалния видим свят. Те се явяват като 
своеобразни закрилници на земята, на човешкия род. 

Така се образува ПЪРВИЯТ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК  - НА ВЕЧНИЯ СРЕД ВЕЧНОСТТА 
- ВЕЛИК "АЗ". Лявата страна е духовното изражение на БОГ ОТЕЦ, а дясната дьга е проявлението 
на БОГ СИН в материалния свят. 
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Тук е мястото да отбележим, че лъчите на проявлението на БОГ ОТЕЦ, БОГ СИН И СВЕТИЯ 
ДУХ, проектирани на земята в обратен ред (без водоравната линия на словото), образуват 
основния СИМВОЛ НА ЖИВОТА. В Библията, в кабалистиката, в езотериката и др. учения, 
семантичния знак е известен като "ДЪРВО НА ЖИВОТА". Писменият знак "Ж" от азбуката 
кирилица изцяло повтаря съдържанието на символа, както и сакралното му значение "ЖИВЕТЕ". 
Това е знакът на създадения живот на земята с цялото му многообразие, проектирано от Бога. 
Уточнението е особено важно, за да се подчертае, че линията на СЛОВОТО участва в 
изграждането на знаци, които имат сакрално значение и са свързани с изявата на БОГА или 
ЧОВЕКА, "А3"-ът ( ) е един от тях. 

В Библията е казано, че Бог е създал човека по свой образ и подобие (Битие гл.1:26). И че 
СЛОВОТО единствено на човека е дадено. 

Създателят-творец, "ВЕЧНИЯТ АЗ" създава по свой образ и подобие "ЧОВЕШКИЯ АЗ". 
Всеки човек на земята притежава специфичен и неповторим негов "АЗ", даден му чрез СЛОВОТО-
ТВОРЕЦ от БОГА. "А3"-ът отделя личността и изявява индивидуалността. 

С първото изговаряне на "АЗ" детето, което до този момент е говорило в трето лице, 
преживява ВЕЛИКОТО проявление на личността си. Това е второто му раждане, много по силно 
като събитие от физическото му появяване. Второто раждане можем да наречем ДУХОВНО 
РАЖДАНЕ. С това започва процесът на осъзнаване за предстоящата му мисия на земята. Тя 
продължава цели 21 години. 

 

 

•  "А3"-ът е пробуда, проглеждате навън и навътре в себе си. 
•  "А3"-ът е отговорността, която носи  всеки от най както за себе си, така и за себеподобните. 
•  В "А3"-а е заложено творческото начало на съзиданието.  
•  "А3"-ът е вътрешното самочувствие и уединение, величие и самота. 
•  "А3"-ът е изявата на личността и част от "ГОЛЕМИЯ АЗ" в семейството, в рода, селището, 
обществото, в нацията, в човечеството. 
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•  Бог е "ВЕЛИКИЯТ и ВЕЧЕН АЗ", неговото проявление на земята е "ГОЛЕМИЯТ АЗ -
ЧОВЕШКИЯТ АЗ". 

В света има много азбуки, които започват с буквата "А". Но нито една от тези азбуки няма 
такова значение, каквото е заложено в СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА. От нея 
кирилицата възприема същото значение, но тя не отговаря на формата. 

Всяко българче през хилядолетията многократно е преосмисляло "А3"-а в себе си с 



научаването на буквите от азбуката и нейното сакрално значение: А, Б, В; - АЗ: БОУКИ: ВЕДЕ...; 
АЗ, БОГ МЪДЪР ЗНАМ (виждам)... 

Спирайки се на основната роля на СЛОВОТО и на "А3"-а С ВЕЛИКОТО ПРЕОСМИСЛЯНЕ  
НА ЛИЧНОСТТА, могат да се направят следните изводи: 

• Всеки ЧОВЕК на Земята представлява определена ценност, част от БЕЗКРАЙНИЯ КОСМОС и 
част от "ГОЛЕМИЯ АЗ" на човешката цивилизация. 
• Всеки ЧОВЕК на Земята е проява на ДУХА в МАТЕРИЯТА и е подложен на своеобразно 
изпитание в материалната среда чрез изявата на "А3"-а. 
• Всеки БЪЛГАРИН притежава АЗБУКАТА на БОГОПОЗНАНИЕТО и КЛЮЧОВЕТЕ към 
БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ. Той е част от БОГОИЗБРАН НАРОД с определена отговорна мисия 
в духовната и материалната сфера. 

 
Оттук нататък всяко пряко и косвено посегателство към БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, чрез 

проявена асимилация или геноцид е посегателство към ЧОВЕЧЕСТВОТО. То е равно на 
самоунищожение за тези, които го извършват и за тези, които са имали възможност, но не са се 
намесили за предотвратяването му. 

Приемайки тези максими, закодирани в СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА, много 
българи трябва да преосмислят досегашните си действия и да направят равносметка дали са 
готови да поемат отговорностите в настъпващата НОВА ЕРА на ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. 

Всички трябва да знаят, че злоупотребата със СЛОВОТО нарушава равновесието и 
предизвиква съдбата. НАКЪРНЕНОТО СЛОВО се превръща в РАЗРУШИТЕЛНА СИЛА. Никое 
дете не се ражда престъпник. Злоупотребата със СЛОВОТО създава предпоставки за 
престъпление. Изречената лоша дума събужда негативна енергия и изважда от равновесие "А3"-а. 
Тя е пагубна както за този, който я изговаря, така и за този, който я приема. Тогава мисълта чрез 
СЛОВОТО се превръща в действие не на съзиданието, а на разрушението. Полученият "АЗ" е 
синоним на "ИЗВРАТЕНИЯ АЗ", на злото, на звяра, на сатанизма, на многоликите прояви на 
АНТИХРИСТА НАЗЕМЯТА. 

Ярък пример за разрушителната сила на СЛОВОТО, както и на последвалите резултати за 
цяла България, е седемгодишната дейност на Народното събрание. Многократното нарушаване на 
вибрационната среда чрез извратено слово, пренесена и увеличена от медиите, доведе до болестно 
състояние на обществото и на цялата ни държава. Голяма част от извършените престъпления са 
следствие на ежедневната зараза, получена от медиите, с участието на псевдо бизнесмени, псевдо 
политици и псевдо интелигенти, наричащи себе си елит. 

Непознаването на законите на "невидимото" и пренебрегването им в нашия материален свят 
води до задействане на комплекса на разрушението и самоунищожението за този, който ги е 
пренебрегнал. 

Всеки българин трябва да познава ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ - СВЕЩЕНИТЕ ЗНАЦИ, 
оставени от нашите праотци. Те носят МЪДРОСТТА на хилядолетията. Това се отнася най - вече 
за българската глаголица, която може би е УНИВЕРСАЛНА КОСМИЧЕСКА (БОЖЕСТВЕНА) 
ПИСМЕНОСТ. 

Разглеждайки философското тълкуване на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК, можем да 
открием и други удивителни измерения и изводи: 

 се явява като знак на равновесието и е зависим от равнопоставеното въздигане в духовната 
и материалната сфера. По-големият " " "АЗ" е по-висока степен в духа и материята. 

Всяко въздигане на една от тези сфери за сметка на друга означава нарушен баланс. Лошата 
съдба, болестите, проклятията се дължат на нарушено равновесие. С изгубеното равновесие 
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автоматично се включва механизма на самоунищожението. Неговата критична точка може да бъде 
изчислена. 

Всеки български гражданин, целият ни народ трябва да знае, че голямата трагедия, която 
изживява България в момента, се дължи на наложеното отвън и обособило се консумативно 
съзнание, което е издигнало в култ парите, лукса, властта като форма на въздействие върху 
обществения "АЗ". В България това стана за сметка на духовността, откъдето се получи и 
сегашната регресия. Сривът, който се появи във всички области на обществения живот и заплаши 
реално държавността, се дължи на програмираното нарушено равновесие. 

Българинът, преминал през изпитанията на времето, не бива повече да бъде заслепен от 
наложеното му консумативно извращение. В Библията се казва: "Благият език е дърво на живота, 
а извратеният в него съкрушава духа." (Притча гл. 12:18). Съкрушеният дух е антипод на 
свободата и демокрацията. Той е синоним на робството. 

Всички ние като народ, като нация трябва да възвърнем равновесието на "ГОЛЕМИЯ АЗ" НА 
БЪЛГАРИЯ. Едва тогава равнопоставено в духовната и материалната сфера да развиваме нашите 
способности като предопределена нация. 

Обратният случай също е нежелан. Поговорката, че "Прекаленият светец и Богу не е драг", е 
за тези хора и общности, които загърбват безразсъдно материалния свят и се отдават само на 
духовно въздигане. И тук се нарушава равновесието. Получилият се регрес в материалния свят 
носи също своите отрицателни последици. 

Тези религиозни общества и секти, които проповядват вричане в Бога чрез отричане на 
всичко човешко, които проповядват самобичуването и самоубийството като изход, са също 
толкова вредни и извратени, колкото тези в консумативния (материален) свят. 

Човекът на земята е част от организирания Космос. В него е заложен стремежът да се 
усъвършенства в материалния свят чрез изявата на "А3"-а и утвърждаването на личността. Всяка 
личност, боравеща със СЛОВОТО, трябва да гледа на себе си като на ЦЕННОСТ С НЕЙНАТА 
НЕПОВТОРИМОСТ. Всеки човек трябва да прави всичко възможно да съхрани здравето и живота 
си, да запази своя "ЧОВЕШКИ АЗ". Когато му се пие вода, той трябва да пие. Когато му е студено, 
трябва да намери начин да се стопли. Когато е гладен, трябва да се нахрани. 

Всеки човек трябва да направи всичко възможно да умножава в себе си енергията за изява на 
"А3"-а за своята съзидателна и творческа предопределеност. Грижата за ближния е всъщност 
грижа за "ЧОВЕШКИЯ АЗ". Щастието е лъжливо, ако е получено за сметка на нещастието на 
други. Експлоатацията на "ЧОВЕШКИЯ АЗ" е извратеност. Трябва да се знае ида не се забравя, че 
"Вуте ще бъде добре; не ако Нане е зле, а напротив, ако Нане е добре". 

Седемгодишният път, който България извървя и продължава да върви, е път без изход. 
Нарушеното равновесие на обществото не води до никъде. Българинът трябва да опознае 
собствената си идентичност, да преоткрие заложения в него "БЪЛГАРСКИ АЗ" и да заживее по 
своите закони и морал. 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА е може би най-близка до дейностите, които носи 
ХРИСТИЯНСТВОТО. Тези ценности са аналогични с това, което са донесли нашите праотци на 
Балканите. Силата ни се състои в това да ги преоткрием и да ги умножим 

ПОКАЯНИЕ ПРЕД БЪЛГАРИЯ ОТ ВСЕКИГО ЗА ВСИЧКО е необходимо да направи всеки 
българин, но най-вече това се отнася за политиците ни, които все по-трудно можем да наречем 
"БЪЛГАРСКИ", както и самозабравилите се служители на разделената ни българска църква. 

БЪЛГАРИТЕ, носители на СВЕЩЕННИ ПОЗНАНИЯ, които са предопределени от съдбата 
да се изявят в новото време - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ, са длъжни не само да оцелеят, но 
и да се подготвят за това време. Ключът за запазване на човешката цивилизация към ВЕЧНИЯ И 



ВЕЛИК ( ) АЗ е вложен в българския ( ) АЗ. Трябва да се огледаме и да го открием. ТОЙ Е 
НЕОБХОДИМ КАКТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ,  ПРЪСНАТИ ПО СВЕТА, ТАКА И НА ВСИЧКИ 
ХОРА НА ЗЕМЯТА. 

 

СВЕЩЕНА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ИНСИГНИЯ 
 

                 
МЪЖКА ИНСИГНИЯ                                  ЖЕНСКА ИНСИГНИЯ 

СВЕЩЕНАТА ИНСИГНИЯ е отличителен знак за индивидуална, родова, семейна българска, 
национална и православно-християнска принадлежност. Тя носи и има силата да бъде закрилник 
на приносителя й, както и да мобилизира ВОЛЯТА и мотивира ДЕЙСТВИЯТА на отделната 
ЛИЧНОСТ и на ОБЩЕСТВОТО като цяло. Концентрираният поглед в нейния център, в проявата 
на , тя подсъзнателно ни внушава чувството за необходимост от хармония в организирания и 
вечно движещ се духовен и материален свят. 

Този вид МЕДИТАЦИЯ ще убеди човека, че той не е сам, а част от ОРГАНИЗИРАНИЯ 
КОСМОС. Ще може да преосмисли начина, по който да се освободи от натрупаното в 
ежедневието напрежение и насочи усилията си за възстановяване на РАВНОВЕСИЕТО на 
вътрешния A3 ( ). Чрез осъзнатото контролиране на личния  (A3) на всеки член на обществото 
и на естествения му стремеж за усъвършенстване се получава по-голяма степен на 
ОБЩЕСТВЕНИЯ , - "А3"-ът НА БЪЛГАРИТЕ. 

Това е така, защото в СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ са вложени и закодирани 
важни константи от ЗАКОНИТЕ на ГЕНЕЗИСА на нашия материален видим свят. Те са носители 
на познания за МИКРО и МАКРО КОСМОСА и са свързани както с ХРИСТИЯНСТВОТО, така и 
с ТРАДИЦИИТЕ, съпътстващи БЪЛГАРИТЕ. 

В образуваната фигура присъства фигурата-модул, ключ към познанието, по която 
СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ възкресиха СВЕЩЕНАТА АЗБУКА - БЪЛГАРС 
КАТА ГЛАГОЛИЦА. Ако разтълкуваме символите от периферията към центъра - първия символ, 
който ще ни впечатли, е ВЕЧНО ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧЕТИРИНАДЕСЕТОЛЪЧКА. В нея са 
вплетени МЪЖКОТО и ЖЕНСКОТО НАЧАЛО - седемте стъпала на слизането на духа в 
материята (инволюция) и седемте стъпала на изкачване на материята в духа (еволюция) В 
ЧЕТИРИНАДЕСЕТОЛЪЧКАТА е вложен БИНАРНИЯ БЕЗКРАЕН МОДЕЛ НА МЪЖКОТО И 
ЖЕНСКОТО НАЧАЛО (1 + 0 + 1 + 0...). По движение, обратно на часовниковите стрелки, 
спазвайки БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ, можем да определим ЛЪЧИТЕ на "МЪЖКАТА" и 
"ЖЕНСКАТА" СЕДМОЛЪЧКА. Приемайки най-високия лъч като израз на мъжкото начало, т.е. 
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единицата ще открием останалите лъчи, свързани с нея (фаза инволюция). Процесът на изкачване 
започва от най-ниско поставения лъч, т.е. от материята в духа с който се свързва ЖЕНСКОТО 
НАЧАЛО. Образувалата се седмолъчка е изявата и проявлението на ЗЕМНИЯ МАТЕРИАЛЕН 
СВЯТ (фаза еволюция). 

Древните познания за КОСМОГЕНЕЗИСА в различните народи и култури в основата си са 
еднакви, а формата - различна. При египтяните те са определени като седемте бога на ОГЪНЯ и 
седемте бога на ВОДАТА. А ОГЪНЯТ и ВОДАТА са събирателен образ на БОГ ОЗИРИС. 

При евреите то придобива друго измерение, въплътено в ЗАКОНА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО 
и ЗАКОНА НА БИТИЕТО. В митологиите на други народи неговото проявление можем да 
открием в птицата ФЕНИКС, която означава РАЖДАНЕТО И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО, деня и нощта, 
инволюцията и еволюцията. 

При "ПРОТО" и ПРАБЪЛГАРИТЕ БИНАРНИЯТ КОД можем да видим чрез СВЕЩЕНИЯ 
ОРЕЛ и СВЕЩЕНИЯ КОН, единият символизиращ Божествения свят, другият Земния. В 
материалната култура на българите ЧЕТИРИНАДЕСЕТОЛЪЧКАТА И СЕДМОЛЪЧКАТА също 
са застъпени и носят своето послание. Нещо повече за тях, за нашите праотци седмичният 
характер на БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ, на материалния свят също са свързани с "мъжкото" и 
"женското" начало. Те са ги смятали за СВЕЩЕНИ ЧИСЛА. Техният числов израз откриваме 
както в РУНИЧЕСКИТЕ ЗНАЦИ, така и в ГЛАГОЛИЧЕСКИТЕ. Седем са и точките, които 
определят параметрите на изграждането на СВЕЩЕНАТА БУКВА  "А3"-а НА БЪЛГАРИТЕ. 
Примери за тяхното присъствие в материалната култура на ПРОТО и ПРА БЪЛГАРИТЕ са: 
•  Четиринадесетолъчката от Кралевското (Търговищко) златно находище (III в. пр.н.е.). 
•  Прабългарските мъжка и женска четиринадесетолъчки, смесени с рунически знаци, издълбани 
на каменен релеф, намерени край Севлиево и монтирани над входа на ВЪЗРОЖДЕНСКОТО 
ХАДЖИСТОЯНОВО УЧИЛИЩЕ през 1864 г. 
•  Прочутата седмолъчна бронзова розетка от Плиска, носеща свещено прабългарско послание. 
•  Витлеемската четиринадесетолъчева звезда, която се явява предвестник на РАЖДАНЕТО НА 
МЕСИЯТА ИСУС ХРИСТОС. Всеки българин може да добави нови примери, ако се вгледа по-
внимателно в оскъдно запазената през хилядолетията ни материална култура. 

Всеки връх от ЗВЕЗДАТА В ИНСИГНИЯТА отговаря на 104°30'. Толкова са и градусите на 
пространственото разположение на водородните атоми спрямо кислородния атом в молекулата на 
ВОДАТА. Това е така, защото според древните философи тя е свързана с пасивното женско 
начало и е майка на всичко в мирозданието. Тя е "началната бездна", от която се раждат 
ТВОРЕНИЯТА, след като ГЕНЕЗИСНИЯТ ИМПУЛС НА ТВОРЕЦА е оплодил нейното лоно. 

 
 

                             Дхамма чакра - колело на закона   Закон за кръговрата на времето 
Ключ-модул на СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА в индийската култура 
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Прабългарски (мъжка и женска) четиринадесетолъчни звезди - гр. Севлиево 
 
Около четиринадесетолъчката от НАШАТА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ са изобразени 

КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ на проявлението на СВЕТАТА ТРОИЦА. Троичният характер на тези 
лъчи пази мъжкото начало чрез женското и женското начало чрез мъжкото. 

Следващите символи са ОКРЪЖНОСТТА и КРЪГЪТ. Те свързват ЗВЕЗДАТА с ХРИ-
СТИЯНСКАТА ИНСИГНИЯ. Окръжността като символ означава движение без начало и без край 
- вечно настояще и творчество. 

В кръга на базата на философското тълкуване на ключа-модул е построена нова фигура. Тя 
подчертава съдържанието, вложено в думите, написани от Черноризец Храбър, в съчинението му 
"ЗА БУКВИТЕ" (берлински препис ХIII-ХIV в.). В него, според автора, това наслагване на два 
знака, образуващи СВЕЩЕНАТА ИНСИГНИЯ, означава "АЗЪ Е СЪМ БОГЪ", т. е."АЗ СЪМ БОГ. 

При новата конфигурация чрез ГРЕДИТЕ и СЕРИФИТЕ е закодирано и още едно послание 
АБВ - АЗ, БОУКИ, ВЕДИ, което има следното съдържание "АЗ СЬМ БОГ И ЗНАМ" или още по-
точно "ПОМНИ БОГ МЪДЪР ЗНАЕ". 

Силуетът на получената нова фигура чрез четирите греди и седемте серифа образува 
устремена нагоре птицата ФЕНИКС (БЕНУ). Тази птица, която присъства в АСИРИЙСКАТА И 
ПРАБЪЛГАРСКА МИТОЛОГИИ и не случайно наподобява ОРЕЛА, символизира ВЕЧНИЯ 
ЧОВЕШКИ СТРЕМЕЖ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО и вечния кръговрат на РАЖДАНЕТО И 
ВЪЗКРЪСВАНЕТО. 

Съдържанието на символа е възприето и популяризирано от ХРИСТИЯНСТВОТО, 
изповядващо същата доктрина. 

Това прави новия символ (ФЕНИКСА-ОРЕЛ) още по-точен и с изключително голямо 
значение за нас, БЪЛГАРИТЕ. Чрез СВЕЩЕНАТА ПТИЦА ФЕНИКС се илюстрира по безспорен 
начин превратната съдба на СВЕЩЕНАТА АЗБУКА - БЪЛГАРСКАТА ГЛАГОЛИЦА, а така 
също и с историческите превратности във времето на подложения на всякакви изпитания 
БЪЛГАРСКИ НАРОД. 

От самия център на фона на СВЕЩЕНАТА ПТИЦА като от дълбочината на времето изплува 
ПЪРВИЯТ ГЛАГОЛИЧЕН ЗНАК  - "А3"-ът НА БЪЛГАРИТЕ. Неговата сила като знак на 
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БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО е разгледана отделно. Забележка: Направеното подробно описание на 
елементите и символите, вложени в ИНСИГНИЯТА, цели да обясни защо тя е СВЯТА, защо 
БЪЛГАРСКА и защо е ХРИСТИЯНСКА. Затова нейното присъствие (елементи от нея) в 
СТОЖЕРИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ са повече от необходими. Това е и уважение 
към НАШИТЕ ПРАОТЦИ, които са имали познания, ползвали са формата и са живели в хармония 
със ЗАКОНИТЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ - за разлика от аналфабетността на някои 
сегашни корифеи. ИНСИГНИЯТА с необходимото обозначение може да стане личен знак с АКТА 
на РАЖДАНЕТО и да съпътства човека през целия му живот. ЛИЧНИЯТ "АЗ" е част от НА-
ЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ и ДЪРЖАВНОСТ, ГОЛЕМИЯТ "АЗ" на БЪЛГАРИТЕ е 
съвкупност и резултат от СИЛАТА на НЕГОВИТЕ ГРАЖДАНИ, т. е. от ЛИЧНИЯ АЗ, на всеки 
един БЪЛГАРИН. СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ може да има разнообразни 
приложения, но най-важното от тях е свързано с АКТА НА КРЪЩЕНИЕТО на ВСЯКО 
БЪЛГАРЧЕ от ПРАВОСЛАВНАТА НИ ЦЪРКВА. Това може да стане с връчването на обозначен 
МЕДАЛЬОН, носещ всички знаци от ИНСИГНИЯТА. С АКТА НА КРЪЩАВАНЕ, с медальона, с 
произнасянето на сакралното значение на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕН ЗНАК, детето ще получи 
своята БЛАГОСЛОВИЯ, която ще го съпътства през целия му живот. 

СВЕЩЕНАТА ИНСИГНИЯ се явява ЛИЧНИЯ ОЛТАР на всеки БЪЛГАРИН. Този ОЛТАР 
ще му дава СИЛА и ще го предпазва от беди. Чрез него ще се възвръща равновесието на ЛИЧНИЯ 

. 
Този ЗНАК, този ОЛТАР трябва да се съхранява и пази. Неговият ЖИВОТ продължава и 

след СМЪРТТА. МЕДАЛЬОНЪТ остава СВЕЩЕН СИМВОЛ за живите. Той ще олицетворява 
любимия човек и ще бъде връзка на отвъдния свят със земния. Чрез него във времето ще се пази 
РОДОВАТА ПАМЕТ. 

Инсигнията е лична и присвояването и унищожаването й винаги ще тегне като прокоба над 
този, който го е извършил. 

Тези, които изповядват друга религия, могат също да ползват силата на СВЕЩЕНАТА 
ИНСИГНИЯ. Това е така, защото тя не противоречи на тяхната вяра. Заложените ГЕНЕТИЧНИ 
ЗАКОНИ и КОНСТАНТИ в нея за земния материален свят са едни и същи. Само сатанизмът може 
да бъде в противоречие с тях. А това, че ИНСИГНИЯТА Е БЪЛГАРСКА, е преимущество в 
НОВОТО ВРЕМЕ - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. 

 

Прабългарска бронзова седмолъчна розета с рунически знаци, намерена в Големия басейн в Плиска. 
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ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
 
Националното знаме на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени 

водоравно отгоре надолу. Цветните хоризонтални ивици са еднакви. Общият силует образува 
правоъгълна форма, в която височината и ширината се получават чрез правилото на златното 
сечение. 

Анализирайки цветовете на НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ чрез философското тълкуване от 
ЕЗИКА на СИМВОЛИТЕ - семиотиката, можем да направим следния извод: БЪЛГАРИЯ ИМА 
НАЙ-ТОЧНОТО И НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ЗНАМЕ В НАСТЪПВАЩИЯ НОВ ПЕРИОД - ЕРАТА 
НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. В БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ ясно са очертани трите нива между 
КОСМОСА И  ЗЕМЯТА, МЕЖДУ БОГА И ЧОВЕКА: 

 
•  ЧЕРВЕНИЯТ ЦВЯТ олицетворява, представата на нашите праотци за земята и фиксира 
пространството (полето) за изява на човека с неговата сила и земни пристрастия. Това е и полето 
на видимия материален свят, изпитание за всеки, който се е родил на Земята. 

 
•  ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ показва астралното ниво за духовна изява на човека, както и полето, 
отделящо космоса от земята, БОГА ОТ ЧОВЕКА. В ЗЕЛЕНОТО АСТРАЛНО ПОЛЕ е и мястото 
на СЛОВОТО КАТО ВИСША ДУХОВНА ЕМАНАЦИЯ. Тук е и мястото, което по определени 
канони, почиващи на многопосочни познания, се образува всеки знак-буква от СВЕЩЕНАТА 
БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА. 

 
•  БЕЛИЯТ ЦВЯТ символизира космическия свят на мъдростта, на Бог Отец, Бог Син и Бог Дух. 
Това е полето на Божествения свят на Славата. 

Тази последователност на цветовете, макар и да отговаря на езика на символите, все още е 
недостатъчна, ако няма обобщаващ символ. За нас, българите, най-подходящите символи могат да 
бъдат елементи от СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ИНСИГНИЯ. 

Кога тези три цвята придобиват СВЕЩЕНО ЗНАЧЕНИЕ? Когато върху тях по точно 
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определен начин на засичане се постави ключът-модул и се изяви ПЪРВИЯТ ГЛАГОЛИЧЕСКИ 
ЗНАК - "А3"-ът на БЪЛГАРИТЕ ( ). Тогава и цветовете придобиват СВЕЩЕНО ЗНАЧЕНИЕ. Те 
се изявяват в света на СИЛАТА И СЛАВАТА и знамето става СВЕЩЕНО И БЪЛГАРСКО. 

Това е така, защото върху него са трите исконни български символа: ПИСМЕНОСТ, която е 
върховно достижение на българската цивилизация; ХРИСТИЯНСКА ИНСИГНИЯ, свързана с 
православната ни църква; с ТРИТЕ ЗВЕЗДИ, означаващи проявата на Бог Отец, Бог Син и Свети 
Дух. Това са най-важните причини за добавянето на този СВЕЩЕН ОБЕДИНИТЕЛЕН СИМВОЛ. 

Друга причина за вграждането на нова форма, нов символ в знамето ни е, че то, както много 
други знамена, не е комуникативно. Със същите цветове, но в други комбинации, са знамената на 
Унгария, Италия, Индия, Ирландия, Иран, Мексико, Нигерия, Мадагаскар и др. 

Ако няма ясен, категоричен и обединителен нов символ, националният ни флаг се губи 
между другите знамена. Примери за комуникативни знамена са знамената на държави като 
Англия, Канада, САЩ, Япония и др. 

Със своята специфика и форма, с появата на ключа-модул и най-вече с изявата на 
СВЕЩЕНИЯ ПЪРВИ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК  "А3"-а на българите, знамето ни става свещено 
с визуално и мултимедийно въздействие. 

Това допълнение към знамето се налага и от предсказанията на мъдреци за РОЛЯТА И 
ЗНАЧЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ и нейната предопределеност в идващото НОВО 
ВРЕМЕ. 

Новото знаме придобива ново съдържание и ще има огромна мобилизираща сила към всички 
унизени и прокудени българи по света. От отношението на другите Страни към нашето ново 
свещено знаме може да се съди до каква степен те са лоялни към България и българите. 

Полагането на клетва за вярност към РОД, РОДИНА, към БЪЛГАРИЯ под такива знаци 
придобива нов смисъл и сила. 

Тези, които съзнателно или несъзнателно са работили срещу своя народ, срещу България, 
първи ще почувстват силата на знамето като отражение и възмездие. 

 

ОРДЕН "ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ" 

 
 
Предложеният проект за най-висока степен БЪЛГАРСКИ ОРДЕН "ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ" - за 
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храброст, за заслуги и гражданска доблест, се налага, за да се спре веднъж завинаги неправилното 
копиране до сега на чуждестранни образци. Орденът, известен повече  като "ГЕОРГИЕВСКИ 
КРЪСТ" - за храброст, е копие на ТЕВТОНСКИЯ КРЪСТ, а той в Германия се утвърждава на 
основата на противоречивия със своите действия християнски орден на кръстоносците, наречен 
МАЛТИЙСКИ КРЪСТ. 

Свиването на върховете на кръста и образуването на обратен ъгъл, както е при тевтонския и 
малтийския кръст, има съвсем друго тълкуване. Определено може да се докаже, че съдържанието 
на тази форма има негативно за нас значение. Това е и основната причина за неговата промяна. 

Новата конфигурация на ОРДЕНА се обуславя от предназначението му и от характе-
ристиката, заложена в него. Той се връчва за човешко (българско) проявление в дела, свързани с 
видимия, земен, материален свят - за храброст и проявен героизъм, за гражданска доблест и 
заслуги. Този ОРДЕН няма божествен произход и затова църквата ни не участва в ритуалите по 
награждаването на отличилите се. Това ни най-малко не намалява неговата роля да бъде 
отличителен знак за принос към определено общество и държавност, към определен народ и нация 
- към България. 

Целият силует на "ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ" се получава на базата на философското тълкуване на 
фигурата-модул, на СВЕЩЕНАТА НИ ИНСИГНИЯ, отнасяща се за земния материален свят. 

Кръстът има осмична характеристика и тя се получава от наслагването на два кръста. - един 
видим и един невидим, с вписан кръг в средата в съотношение 3:1. 

 
•  ВИДИМИЯТ КРЪСТ е изявен в червен цвят, защото от езика на символите, от семиотиката с 
този цвят се свързва представата на предците ни за земята и за делата в материалния свят. 
•  НЕВИДИМИЯТ КРЪСТ има същата конфигурация. Него можем да си го представим като 
продължим линиите на ВИМИДИЯ КРЪСТ, образувайки правилен осмоъгълник. А както вече 
знаем от СВЕЩЕНАТА ИНСИГНИЯ, това са полетата на изява на БОГ ОТЕЦ и БОГ СИН НА 
ЗЕМЯТА. Образуваните диагонали, пресичат кръга и завършват в четирите посоки с ПЪРВИЯ 
ГЛАГОЛИЧЕН ЗНАК  "А3"-а НА БЪЛГАРИТЕ. Всеки от тях, насочен към неговия център, е 
БОЖЕСТВЕНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ. То разделя кръга на четири части, отделяйки СВЕТА НА 
СЛАВАТА от СВЕТА НА СИЛАТА. Поставените цветове от БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ 
илюстрират по безспорен начин философското тълкуване на фигурата-модул - нашата СВЕЩЕНА 
ИНСИГНИЯ. 

 
•  Бялото божествено поле е триъгълникът с дъга, показващ СВЕТА НА СЛАВАТА. 
•  Червеното земно поле е триъгълникът с дъга, илюстриращ СВЕТА НА СИЛАТА.  
•  Двата триъгълника, опирайки върховете си, определят "АБСОЛЮТНИЯ ЦЕНТЪР" - точката на 
БОЖЕСТВЕНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ. Полетата от СВЕТА НА СЛАВАТА И СИЛАТА се отделят от 
зеления цвят - АСТРАЛНИЯ СВЯТ.  
•  Проявлението на "А3"-а от четирите посоки, насочен към "абсолютния център" - БО-
ЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ, взаимно се допълват и подчертават: 
•  Лява част - изявата на "А3"-а в духовната сфера. 
•  Дясна част - изявата на "А3"-а в материалната сфера 
 
Особено важно послание е закодирано в проявлението на БОГ ОТЕЦ и БОГ СИН пак чрез "А3"-а. 
Нашите предци са знаели философското тълкуване на формата и нейното движение в СВЕТА на 
СЛАВАТА и огледалното й проявление в СВЕТА на СИЛАТА, т.е. всяка форма в 
БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ получава обратно изображение в ЗЕМНИЯ СВЯТ. Пример за това са: 
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* Движението на часовниковите стрелки на земята, отчитащи времето, които в божествения свят 
променят посоката си. 
* Такава е формата на свастиката в божествения свят и сувастиката в материалния свят.  
Посоката на движение на "ИН" и "ЯН" енергии, които са основа на философските източни 

езотерични учения. Спазването на правилото за огледалния образ в езика на символите има 
изключително важно значение при изявяването на формата, за да се избегнат негативните последици. 

Затова формата на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК В ОРДЕНА "ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ" от 
долния и горен ред е различна. В горния ред при изявата на "А3"-а в БОЖЕСТВЕНИЯ СВЯТ знакът 
придобива своя огледален образ . Ако разтълкуваме четирите проявления на "А3"-а в ОРДЕНА 
"ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ", ще се получи следното: 

Долен ред отляво надясно - изявата на човека в духовната сфера, свързана с проявлението на БОГ 
ОТЕЦ и изявата на човека в материалната сфера, свързана с проявлението на БОГ СИН. 

Горен ред отляво е мястото за изява на БОГ СИН, а от дясно - на БОГ ОТЕЦ. За нас, българите, е 
особено важно да се знае, че двете форми на "А3"-а, отнасящи се до представата на нашите праотци 
за земята и небето, са закодирани в знака: 

 
  - проявата на "А3"-а - "ЧОВЕКЪТ-КОННИК" с почитането като свещено животно на земята 
- КОНЯ. Знакът е свързан със земните дела и проявлението на СЛОВОТО-ТВОРЕЦ. 

 изявата на "А3"-а - ТРИЕДИННИЯТ БОГ, символизиран чрез ОРЕЛА, свещената птица на 
небето. Знакът е свързан с божествените дела в СВЕТА НА СЛАВАТА и изявата на СЛОВОТО-
ТВОРЕЦ. 
Доказателства за това твърдение всеки хералдик, историк или любител може да открие в 

материалната култура, която нашият народ е носил и носи през хилядолетията. Историците без 
особени усилия могат да открият, че символът на ОРЕЛА, наложил се трайно в хералдиката и 
гербовете на много държави, не идва от Византия, а е "взет" от Византия. 

Вложената символика при изграждането на отличителния знак - ОРДЕНА НА "ВЕЛИКИЯ 
КРЪСТ" - се покрива с неговото предназначение и се явява като най-български. 

ГЕРБ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
Проектът за ГЕРБ е съобразен с езика на символите, семиотиката и хералдиката. Той е 

свързан с традициите и историческата даденост, които нашият народ е носил и носи през 
хилядолетията. В него са застъпени сакрални познания и константи, които са изявени в седем 
основни теми, засягащи духовната област, и седем теми, свързани с материалния видим свят. 

В зависимост от случая ГЕРБЪТ позволява мобилно да бъде използван в три варианта. В 
хералдиката тези варианти са известни като малък, среден и тържествен герб. 
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А. МАЛЪК ВАРИАНТ НА ГЕРБ 

 

 
 
В малкия вариант на ГЕРБ на Република България са застъпени най-важните за нас, 

българите, символи, които отразяват духовното богатство на нацията ни. В кръглия "славяно-
прабългарски" щит са намерили място основните символи, свързани с делото на Св. Константин-
Кирил Философ и възкресената от него СВЕЩЕНА БЪЛГАРСКА АЗБУКА. Подчертавайки 
осмичния характер на ключа-модул чрез гредите и серифите, които образуват буквите, се получава 
нова фигура на възкръсналата птица Феникс. Този символ отговаря най-точно на СВЕЩЕНАТА 
АЗБУКА и нейната съдба през хилядолетията. Седемте серифа от тази фигура и устремеността й 
нагоре подсказват постоянния стремеж на българите към познанието  усъвършенстването на 
личността чрез утвърждаването на "А3"-а. Проявлението на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК в 
самия център на инсигнията внушава стабилност и равновесие в духовната и материалната сфера 
на СЛОВОТО-ТВОРЕЦ. 

Над кръглия "славяно-прабългарски" щит се изявяват ТРИТЕ ЧЕТИРИЛЪЧЕВИ ЗВЕЗДИ, 
олицетворяващи: 

 
а) в духовната сфера: 

•  триединство - средна звезда - БОГ ДУХ; дясна - БОГ ОТЕЦ; лява - БОГ СИН. 
•  синтез на пророческите думи, изречени през 956 година от богомилския жрец ПЕТЪР 
ОСОГОВЕЦ за СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ. В тях е посочено, че ЗВЕЗДИТЕ ОТ МЛЕЧНИЯ ПЪТ 
се олицетворяват като ЗАКРИЛНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ. Заловени една за друга, тези звезди можем 
да приемем като "БОЖИЯ ПОЯС", ЗАКРИЛЯЩ БЪЛГАРИТЕ. 
•  в построяването на звездите са закодирани константи, които естествено са свързани със 
"СЛОВОТО-ТВОРЕЦ" и със СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ. 

 
б) в материалната сфера: 

•  триединството на географските области в България - Мизия, Тракия и Македония с тяхната 
неделимост, както и единението на прабългарите, славяните и траките в 681 г. 
•  троичния характер на обществения и държавен модел на управление на шестте ВЕЛИКИ 
ИМПЕРИИ на ПРАБЪЛГАРИТЕ - ИЗТОЧЕН И ЗАПАДЕН КАН (ЦАР), съответно на източната и 
западната провинция, и в средата управлението на ВЕЛИКИЯ КАН с главен център - столица; 
•  историческата последователност на ПЪРВАТА (681), ВТОРАТА (1185) и ТРЕТАТА (1885) 
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БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. 
 
Малкият вариант за ГЕРБ носи в себе си най-важните СВЕЩЕНИ СИМВОЛИ, свързани с 

българския род. Той е достатъчно комуникативен, за да бъде използван като отличителен 
български знак, държавен печат и др. 

Цветното решение е част от общото цветно решение на тържествения герб. 
 

Б. СРЕДЕН ВАРИАНТ НА ГЕРБ 

 
 
В средния вариант на ГЕРБ участва коронованият ни тотем - БЪЛГАРСКИЯТ ЛЪВ, 

разположен във "френския" щит и държащ на подраменицата си кръглия "славяно-прабългарски" 
щит. Над тях се извисяват отново СВЕЩЕНИТЕ ЧЕТИРИЛЪЧЕВИ ЗВЕЗДИ НА БЪЛГАРИТЕ. 

Щитовете не са произволно взети, а отговарят хералдически на историческите обстоятелства, 
свързани с българската история. "ФРЕНСКИЯТ" ЩИТ носи информация за хилядолетното ни 
съществуване като държава. Съвсем закономерно е използването на тази форма на щита в 
съвременните гербове на държави с по-стара история от нашата като Израел, Гърция, Италия и 
Ватикана. С "френския" щит красят своите гербове и страни, оформили се като държави много по-
късно от 681 г, като Русия, Полша, Германия, САЩ, Финландия и др. 

В хералдиката използването на определен вид щит не е случайност. Тя отговаря на определен 
исторически период от образуването на всяка държава. 

Използването в нашия вариант на формата "френски" щит е исторически закономерно и 
хералдически точно. Отсичането на горните ъгли в съотношение 3:1 е продиктувано от следните 
причини: 
•  подчертаване на СВЕЩЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕТИРИЛЪЧЕВИ ЗВЕЗДИ и ИНСИГНИЯТА В 
ТЯХ; 
•  придаване на формата на щита на специфичен комуникативен български семантичен вариант. 
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КРЪГЛИЯТ "СЛАВЯНО - ПРАБЪЛГАРСКИ" ЩИТ е привнесен във "френския". С това се 

подчертава най-внушителното събитие от древната история - ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА 
НАРОДИТЕ. Българите, като част от този процес, образуват държава, приобщавайки в нея траките 
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и славяните. В хералдиката принципът на ВМЕСТВАНЕ НА ДВА ЩИТА се използва при 
отразяване на исторически събития на СЪЕДИНЯВАНЕ НА НАРОДИ И КУЛТУРИ - в случая на 
прабългари, славяни и траки. 

На фона на големия "френски" щит е изобразен БЪЛГАРСКИЯТ ТОТЕМ - изправеният и 
крачещ наляво (духовната страна) ЛЪВ-ПОБЕДИТЕЛ. Той носи в лявата си подраменица 
"славяно-прабългарския" щит с изявените на него САКРАЛНИ БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ. Лъвът е 
вдигнал дясната си ръка (лапа) за поздрав и се показва като ЛЪВ ПОБЕДИТЕЛ, ПРИЕМАЩ 
ПОЗДРАВ. Този знак за поздрав е донесен в Европа от прабългарите и арийските племена. 

В проекта за ГЕРБ почти изцяло е използвана стилизацията на лъва от последния герб. Това е 
така, защото по-добра стилизация на изправен с достойнство класически лъв в хералдиката ни 
няма. Той се отличава от всички чуждестранни образци и в този смисъл е самобитен и български. 
Неговото присъствие трайно можем да открием в българската знакова култура с утвърдената му и 
наложена комуникативност. 

Промените в конфигурацията на ЛЪВА ПОБЕДИТЕЛ се обуславят от новото съдържание на 
прибавените елементи - ЩИТ, КОРОНА и СФЕРА С КРЪСТ 
•  В КРЪГЛИЯ "СЛАВЯНО-ПРАБЪЛГАРСКИ" ЩИТ са вплетени СВЕЩЕНИТЕ СИМВОЛИ, 
свързани с нашата писменост и култура. Щитът е функционален и изобразените на него символи 
още веднъж подчертават това, което ни е запазило като народ през хилядолетията. Изявено е 
присъствието на ГЛАГОЛИЧЕСКИЯ ЗНАК - "А3"-а на БЪЛГАРИТЕ с неговото многопосочно 
философско тълкуване. 
•  КОРОНАТА над ЛЪВА подчертава богоизбрания и богопомазан ТОТЕМ. ОТВОРЕНАТА 
"АСТРАЛНА" КОРОНА служи за връзка между ЗЕМНИТЕ И КОСМИЧЕСКИТЕ ДЕЛА, между 
ТОТЕМА и КОСМОСА, между "ВЕЛИКИЯ" КАН (ЦАР) и ЕДИННИЯ БОГ. КОРОНАТА като 
символ идва в Европа заедно с прабългарите и замества утвърдения до този момент ЛАВРОВ 
ВЕНЕЦ, но с налагането на християнството в Европа и приемането на религията като наддържавна 
политика става и нейното затваряне. Отворената "астрална" корона е оригинален български 
символ и нейното присъствие е задължително, ако искаме да уважаваме традициите. 
•  Осемте лъча (пет видими и три невидими), образуващи отворената корона, отговарят на ключа-
модул на СВЕЩЕНИТЕ ПОЗНАНИЯ и играят ролята на астрални лъчи, които концентрират в 
лъва КОСМИЧЕСКА БОЖЕСТВЕНА ЕНЕРГИЯ. Ъгълът на ЗВЕЗДИТЕ-ЗАКРИЛНИЦИ и 
КОРОНАТА са еднакви и също имат своето значение. 
•  СФЕРАТА С КРЪСТА в лявата ръка (лапа) на лъва е символ на държавността и религиозната 
принадлежност. Този символ е възприет от българите още от ранното средновековие и трайно 
присъства в нашата материална култура. Сферата като символ е синоним на скритата енергия и на 
държавните дела. Кръстът над сферата показва закрилата на държавността от СЛОВОТО-ТВОРЕЦ 
, т. е. От ТРИЕДИННИЯ БОГ. Лъвът, хванал сферата кръста, олицетворява самодържеца, 
държавника, закрилян от БОЖЕСТВЕНАТА МЪДРОСТ. 

Както в малкия вариант на ГЕРБ, така и в този, над основния щит са изявени СВЕЩЕНИТЕ 
ЧЕТИРИЛЪЧЕВИ ЗВЕЗДИ, бдящи и пазещи България. Тяхната символика е разгледана обстойно 
в малкия вариант на герб. В цветното решение са застъпени два цвята - зелен и златисто охров. 
Тези цветове са хералдически обосновани и са в тясна връзка с новия период от човешката 
цивилизация - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ, БЪЛГАРСКАТА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ И 
ТРАДИЦИИ. 

 



В. ТЪРЖЕСТВЕН ГЕРБ 

 
 
В ТЪРЖЕСТВЕНИЯ ГЕРБ участват всички елементи от СРЕДНИЯ ВАРИАНТ НА ГЕРБА, 

заедно с допълнителните символи, които носят своя информация и придават завършен вид на 
ГЕРБА. Всички елементи и символи, вложени в ТЪРЖЕСТВЕНИЯ ГЕРБ, представляват 
своеобразен разказ за миналото, настоящето и посланието към бъдещето на България. Чрез тях 
всеки хералдик може да разчете вложената информация. Всеки елемент от ГЕРБА се явява като 
информационен носител, а константите, образуващи формите, имат задачата подсъзнателно да ни 
внушат посланието. 

Около големия щит са разположени симетрично в три групи ДЕВЕТ ЖИТНИ КЛАСА с по 
единадесет зърна от всяка страна на духовната и на материалната сфера. Това е така, защото 
нашите праотци са почитали ЖИТНИТЕ РАСТЕНИЯ и са ги смятали за БОЖЕСТВЕНИ ДАР ОТ 
БОГА (Битие:27; 28). Историческите проучвания в тази област сочат, че този вид растителна 
култура се появява на земята след последния потоп. Отделената енергия в момента на кълнене на 
житното зърно няма друг аналог по сила. И още: българските земи дават първото земеделие и 
първите земеделци на Европа. 

ЖИТНИТЕ КЛАСОВЕ в ГЕРБА и техният цифров израз (9 е числото на човека на земята) 
символизират плодородието в резултат от усилията на хората в духовната и материалната сфера. 
Те имат троична форма и символизират трите географски области на България. Преплетени са 
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така, че да олицетворяват девиза "Съединението прави силата!" Бройката на житните зърна във 
всеки клас също има своето значение в номерологията. Числото 11 е свързано с българите и 
тяхното проявление в новото време - НОВАТА ЕРА. 

Всички класове са така поставени, че оформят ЗАКРИЛАТА на основните символи от 
ГОЛЕМИЯ ЩИТ и подчертават СВЕЩЕНИТЕ ЧЕТИРИЛЪЧЕВИ ЗВЕЗДИ. Житните класове със 
стеблата са и своеобразни крила, които придават и обтекаемост на формата и завършен силует на 
ГЕРБА. 

Преплетените стебла на класовете в долната част на герба образуват три върха, които са 
огледално отражение на ЗВЕЗДИТЕ - ЗАКРИЛНИЦИ и символизират географските области 
МИЗИЯ, ТРАКИЯ и МАКЕДОНИЯ. Всеки ъгъл в основата на класовете отговаря на 104°30' -
толкова, колкото е необходимо за просперитета на страната ни във видимия материален свят. 

Стеблата на класовете са обгърнати от седем национални трибагреника, които се явяват и 
като непрекъсната лента. В червеното поле от лентата, отразяващо земния материален свят на 
България, са показани три важни дати от нашата история - в средното знаме основаването на 
българската държава (681 г.), а лявото и дясното знаме показват датите на Втората (1185) и 
Третата (1885) българска държава. 

Забележка: Приемането на датата 1885 г. за начало на Третата българска държава е 
продиктувано от следните исторически факти и съображения; 
•  1878 година е свързана с освобождението на България и спирането на бойните действия в Руско-
турската освободителна за нас, българите, война. Но 1878 година е свързана и с унизителния за 
България Берлински договор, когато т. нар. Велики сили разделиха ОСВОБОДЕНА  БЪЛГАРИЯ и 
оставиха повече от две трети от българския народ в ново робство. 
•  Утвърждаването на 1885 г. като начало на ТРЕТАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА ще напомня 
винаги на нас и на Европа неблагодарността й към балканските народи и най-вече към България, 
които спряха фанатизираните ислямски орди от стремежа им да окупират по-голямата част от 
европейските страни и народи. 
•  С утвърждаването на 1885 година ще отдадем заслужена почит към хилядите знайни и незнайни 
български патриоти, които без да питат Европа и т. нар Велики сили и без разрешение от ЦАРЕ И 
СУЛТАНИ, ОТ ТАЙНИ И ЯВНИ ОБЩЕСТВА И "БЛАГОДЕТЕЛИ", сами извършиха акта на 
СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. 
•  С утвърждаването на 1885 година ще отдадем почит към хилядите български доброволци, които 
с телата си спряха нашествието на сръбската армия, предвождана от крал 
Милан. Натрапената от тези, които стоят зад т. нар. Велики сили братоубийствена война, е 
пример, който за съжаление и сега се повтаря на Балканите. 
 
•  С утвърждаването на трите паметни за нас, българите, дати има и друго измерение. Чрез 
номерологията от общия сбор на трите дати се получава числото 7. СЕДЕМ Е БЪЛГАРСКОТО 
ЧИСЛО И Е СВЪРЗАНО С МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ И ПРОЯВАТА НА БОГ СИН НА ЗЕМЯТА. 
 А ЧИСЛОТО 8 Е БЪЛГАРСКОТО ЧИСЛО НА СЪВЪРШЕНСТВОТО И Е СВЪРЗАНО С 
ДУХОВНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА БОГ ОТЕЦ на земята и осемлъчевата СВЕЩЕНА 
ИНСИГНИЯ. 

В зеленото "астрално" поле на средното знаме е изписано името на страната ни БЪЛГАРИЯ. 
Сакралното разчитане чрез СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА на осемте букви има 
изключително важно значение за нас, българите. В това име е закодирано послание за 
проявлението на българите в новата ера, която можем определено да наречем ЗЕЛЕНИЯ 
БЪЛГАРСКИ ВОДОЛЕЙ. 
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Под средното знаме, там, където според хералдиката е проявлението на земните дела, е 
сложен орденът на "ВЕЛИКИЯ КРЪСТ". Българите имат всички основания да сложат най-големия 
си ОРДЕН В ГЕРБА като признание към делата на нашите праотци и прадеди (обяснението на 
съдържанието на Ордена на "Великия кръст" е дадено отделно - б. а.). 

Цветното решение на тържествения герб е подчинено на два основни цвята - зеления и 
златистата охра. Така е, защото това е един от случаите, когато има пълно покриване на 
хералдическата и философската трактовка, а то е неразривно свързано с българските традиции и 
природните, отечествени дадености. Изключение от правилото има само при изявата на 
НАЦИОНАЛНОТО НИ ЗНАМЕ и ордена на "ВЕЛИКИЯ КРЪСТ". 

Забележка: За ползването на трите варианта на ГЕРБА и ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ е необходимо утвърждаване на правилник, който да има силата на ЗАКОН. 
Неправилното ползване и злоупотребата с тях имат обратна негативна сила за тези, които го 
извършват, и за тези, които са безразлични към посегателството на СВЕЩЕНИТЕ НИ 
ДЪРЖАВНИ СТОЖЕРИ. 

 

До уважаемите госпожи, госпожици и господа депутати от 38"-то Народно събрание: 
 

Илиян Попов Александър Лилов Михаил Михайлов Хасан Адемов 
Борислав Джолев Михаил Миков Панайот Ляков Арамадан Халилов
Орфей Дуевскн  Владимир Джаферов  
Александър Джеров Илия Петров Анелия Тошкова Димитър Иванов
Росица Тоткова Николай Христов Иван Колчаков Георги Джоджев
Тодор Павлов Красимир Каменов Петър Башикаров Мира Радкова
Николай Томов Виктория Василева Илия Баташки Иван Иванов
Георги Пирински Георги Божинов Арлин Антонов Емилия Масларова
Андон Данаилов Кръстьо Трендафилов  Емел Етем 
Айруш Хаджь Иван Цонев Васил Гоцев Петя Шопова 
  Раденко Пресолски Нансен Бехар 
Стоян Ранчевски Светлана Дянкова Йордан Нихризов  
Йордан Цонев Цоньо Ботев Пламен Стоилов Асен Агов 
Димитър Стефанов Михаил Карафезов Стефан Стоилов Христо Димитров
Юлия Янева Татяна Дончева Людмил Божков
Георги Шишков  Йордан Соколов Иван Генов 
Георги Колев Ганчо Стоянов Теодосий Симеонов Кемал Еюб
Георги Първанов Калчо Чукаров Найден Зеленогорски  
Кънчо Марангозов Людмил Бешков Венцислав Върбанов Марио Тагарински
Любомир Панталеев Станимир Калчевскн Гиньо Ганев Иван Димов
Димитър Луджев Александър Каракачанов Стефан Нинов Димо Петров 
Осман Октай Елена Поптодорова Георги Михайлов Ева Жечева
Кирил Ерменков Иван Колев Людмил Маринчевски Евгени Кирилов 
Тодор Андреев  Христо Стоянов Асен Гагаузов 
 Пламен Иванов   
Благой Димитров Ахмед Доган Иван Костов Звезделин Кафеджиев 
Захари Холевич Ахмед Юсеин Петко Илиев Веселин Чолаков
Георги Пинчев Мюмюн Емин Иван Чомаков Маргарита Петрова
Даниела Николова Ремзи Осман Борислав Китов Дора Янкова
Мария Брайнова Лютви Местан Велислав Величков  



 49

Александър Йорданов 
Неделчо Беронов 
Петър Димитров 
Кирил Йорданов 
Александър Томов 
Венко Вълчев 

Панчо Панайотов 
Юрий Юнишев 
Стойчо Кацаров 
Ангел Малинов 
Иво Атанасов 

Здравко Зафиров 
Младен Влашки 
Велко Вълканов 
Свилен Димитров 
Стефан Нешев 

Евгений Бакърджиев 
Георги Панев Александър 
Праматарски Димитър 
Игнатов Юлий Павлов 
Лъчезар Тошев 

Венцеслав Димитров  Муравей Радев Мария Спасова-Стоянова 
Жорж Ганчев Владислав Костов Васил Клявков Румен Овчаров 
 Васил Мандев Йордан Бакалов Стефан Гайтанджиев 
Надежда Михайлова Минко Христов Димитър Божанов Бойко Радоев
Веселин Методиев Кирил Баев Методи Андреев Евгени Димитров
Константин Дочев Янаки Стоилов Христо Войняговски Веселин Бончев 
Тодор Великов  Петър Мутафчиев  
Пламен Радонов Валентин Василев Драгомир Шопов Светослав Лучников
Благовест Сендов Пламен Марков Донка Дончева Юлия Берберян 
Бойко Великов Жулиета Калчева Пламен Славов Георги Хубенов
Иван Тодоров Иван Иванов Христо Смоленов Георги Манов
Христо Иванов   Симеон Спасов 
 Йордан Школагерски Никола Николов Едуард Клайн 
Александър Маринов Руси Статков Гюнер Тахир Анатолий Величков 
Величко Йонов Екатерина Михайлова Ангел Такев Иван Симеонов 

 

Никола Койчев Анастасия  Мозер Златко Златев Юджел Атилла 
Атанас Богланов Иван Сунгарски Димитър Димитров Драгомир Драганов
Дпмо Димов Петър Стоянов Иван Бойков Яшо Минков
 Тодор Янев Георги Агафонов  
Стефан Савов Илия Масларски  Иван Куртев 
Юлиан Буров Александър Златанов Димитър Петров Христо Таракчиев 
Красимир Каракачанов Николай Добрев Димитър Арабалжиев Петър Рафаилов
Иван Глушков Георги Карабашев Румен Такоров Атанас Папаризов
Александър  Юнал Лютфи Касим Дал
Петър Георгиев Стефан Мазнев  Камен Костадинов 
Николай Апостолов Ваньо Цонов Христо Бисеров Христо Петров
Иван Шиляшки Моньо Христов Захари Желязков  
Тодор Костадинов Сашо Стоянов Жеко Стоянов Стефан Личев
Станка Величкова Василка Добрева Господин Гонев Петко Проданов 
Николай Камов Иван Иванов Ангел Найденов Николай Ангелов
Георги Дилков Иван Зьнзов Васил Козалиев Любен Корнезов 
   Атанас Мерджанов 
 

 
Уважаеми ръководители и кандидат-ръководители на съвременна  България, 

Тези, които ме познават, знаят, че избягвам да говоря (камо ли да пиша) празни приказки. 
Преди една година, слушайки крамолите от трибуната на НС и особено словоизлиянията на един 
от депутатите относно проблемите с герба на България, нервите ми не издържаха, зарязах 
любимата си работа - живописта, и се задълбочих в изучаването на каноните в хералдиката и 
знаковата символика. 

Първият ми проект за герб доби популярност чрез медиите. Той беше и първият повод да ме 
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потърсят тези наши сънародници, които са се докоснали, до познания, далече надхвърлящи моите 
до този момент. 

Благодарен съм на този политик, който ме провокира да се захвана със ЗНАКОВАТА 
СИМВОЛИКА, с хералдиката - ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ, и преди всичко да се свържа с тези 
ВИСОКО ЕРУДИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ. 

Техните имена, ликове и биографии няма да се появят на бял свят, докато в България не се 
възстанови държавността и структурите, пазещи българските национални интереси. Мисля, че 
няма смисъл да ви обяснявам защо. 

- Знам, че ще объркам на много от вас досегашните представи за силата и значението на 
знаците и условията за тяхното правилно ползване.  

- Знам, че ще се създаде единен фронт от постоянните софийски всезнайковци и клакьори 
срещу моите проекти за герб и всичко останало. 

- Знам, че всяка партийна централа ще се почувства засегната и оскърбена. 
- Знам, че ще объркам сметките на тези, които са ни наложили, налагат и сега чужди, с 

негативни последици знакови символи.  
- Знам, че тези същите "доброжелатели" са ни планирали друга съдба и лесно няма да сe 

откажат от намеренията си. 
- Знам, че ще се донесе дознание какво съм казал и написал. 
- Знам, че всичко това не е никак безопасно. 
Но знам, че моите съмишленици са взели и ще вземат всички необходими мерки, това, което 

е направено, да стане достояние до всички наричащи себе си българи. България трябва да има 
герб, знаме и всичко останало такова, каквото заслужава. Ана мен, както и на голяма част от моите 
сънародници (надявам се, че този факт ви е известен), вече ни е последна грижа преходността на 
живота ни. 

Искам да знаете, че съм дал дума да не злоупотребявам с дадените ми познания. Позволявам 
си да ви посъветвам и вие да направите същото. Не се опитвайте да извличате политически 
дивиденти под каквато е да е форма, нито пък да реагирате първосигнално и неразумно. 
Злоупотребата в тази област носи своите тежки последици. Колкото до направените отмени моите 
съмишленици безпардонни анализи на защитаваните от вас "тези" по отношение на това какъв да 
бъде гербът на България - сърдете се на себе си. Още през февруари 1996 г. направих всичко 
възможно да ви предупредя лично или чрез ваши съмишленици за това, което защитавате и за 
предизвиканите последствия. За разлика от редица ваши хералдици и представители на 
интелигенцията, вие и вашите партийни централи не обърнахте никакво внимание и продължихте 
безкрайния политически театър. 

В проведените разговори и изпратените над сто комплекта подробни обяснения на моите 
проекти за герб, както и на организираната пресконференция (5 март, София прес), обясних 
обстойно последиците, които ще сполетят България през следващите месеци, ако политическите 
сили не намерят път за консенсус и не вникнат и узаконят българска знакова символика в 
националния герб и знаме. Тогава, когато левът се беше стабилизирал и никой не виждаше по 
далеч от носа си задаващата се нова, планирана от други, инфлационна пропаст и поставените 
капани; тогава, когато управляващите се изживяваха като "богоизбрани", опозицията шаваше като 
"богопомазана", тогава стана първото ни разминаване за сметка на националните ни интереси. 
Всички мои усилия се възприемаха със снизхождение и усмивка. Почуках на много врати, но 
никой не отвори. Тогава, а и сега сте захапали въдицата на програмиращите чуждестранни илюзии 
и с това допуснахте да се мятаме на сухо. 

За втори път се разминахме на 25 юли 1996 г., когато всички политически сили, включително 



 51

и тези, които бойкотираха НС, допуснахте утвърждаването на накокошинения премянов герб на 
България. Добре, че тогавашният президент Желю Желев осъзнато или по инерция върна 
премяновия герб. 

Възможно е разминаванията да са станали и заради това, че не бяха равнопоставени всички 
политически сили в НС. Такива бяха и съображенията ми настоящият обяснителен материал да не 
бъде даден до сега. 

Третият път разминаването ще е окончателно. България ще продължи да агонизира и да чака 
тези политици които тя си заслужава. 

Господа политици, 

Не моля никого, не настоявам заради себе си, а заради с нищо незаслужената съдба на всички 
унижени българи на земята. Заради моите и вашите деца, заради поколението, което вие 
прокудихте, заради бъдещето на България, настоявам да се опитате заедно да вникнете в 
съдържанието на направените от мен и моите консултанти предложения. Моля се за вас: дано да 
прозрете в герба четиринадесетте основни теми, свързани и неотделими от българите, еднакво 
застъпени в духовен и в материален аспект. Те носят СЛАВАТА и СИЛАТА на забравените наши 
праотци - СЛАВАТА и СИЛАТА на утрешния ден на БЪЛГАРИЯ. 

Дано да вникнете в свещените български символи, вложени като обединителен елемент, 
които свързват трите цвята на националното знаме. 

Дано да почувствате силата за земна изява на предложения орден "Великият кръст" 
(Георгиевски), който се явява като първообраз на всички останали отличия. 

Вече преживях и почувствувах бездуховността и меркантилността на част от вас, които не 
можаха да вникнат в съдържанието на проектите ми и се моля повече да не имитирате активност 
чрез отрицанието. На всички си позволявам да препоръчам да не допускат прибързани изяви, а да 
се допитат до истински български специалисти, които знаят за какво става въпрос. Аз от своя 
страна съм готов да дам допълнителни пояснения. Препоръчвам също така със съмнение да 
приемате мненията на досегашните ви чуждестранни и местни съветници, както и на тези, 
смятащи себе си за непогрешими по въпросите на хералдиката. Досега те показаха многократно 
своята некомпетентност или пък съзнателно служеха на други интереси. 

Колкото до тези от вас, които държат да се обяви нов конкурс за герб, заявявам, че нямам 
нищо против. Но трябва и ясно да се осъзнае от тези, които желаят ново отлагане на проблема 
герб, че стават волни или неволни съучастници с чуждестранните и местни мародери, които в 
сегашния хаос целят да доограбят България. 

Всичко това е една от двете причини да не ви представя ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА 
МОЯ ГЕРБ и всичко останало. 

А колкото до тези, които държат да има референдум, те също не ме притесняват. Това ще е 
още един от случаите, когато народът ще приеме нещо, което избраниците му не разбират. 

Направеният експеримент от моите консултанти за силата на въздействие на моя герб върху 
хора с различна степен на образование доказва правотата ни. Такъв експеримент всеки един от вас 
може да направи. Оказва се, че позабравените, но закодирани дълбоко в нас визуални и 
вибрационни генетични носители продължават да носят информация, която нашите праотци са ни 
оставили. Това е още едно, макар и косвено доказателство, че тези, които са разчели познанията, 
са прави: 

 



Господа ръководители и кандидат-ръководители, 

Знае се, че всичко, което е сътворено от човешката промисъл и ръка, може да бъде 
усъвършенствано до безкрай. Така е и с герба. Макар че в хералдиката изискването за красота е 
последният критерий, България ни задължава и това да направим така, както трябва. Аз ще се 
вслушам във всяко предложение и забележка и ако отговарят на каноните в хералдиката, ще ги 
имам предвид в окончателния вариант за герб, знаме, орден и всичко останало. Заедно с това смея 
да ви препоръчам същото. И КОНСТИТУЦИЯТА е дело на човешката ПРОМИСЪЛ, тоест и тя 
МОЖЕ ДА БЪДЕ УСЪВЪРШЕНСТВАНА ВЪВ ВРЕМЕТО. 

Особено наложително е това, когато трябва да се утвърждават общонационални ценности и 
български интереси. Налага се да се преосмислят и допълнят Глава първа и втора от Закона за 
герба и националното знаме на Република България. (Предложение за промяна е внесено в НС 
през м. април 1996 г. Заедно с проектите и обясненията.) Наложителната промяна се налага по 
много съществени причини. Кои са те? 

Първата причина за промяна на Конституцията е свързана с описанието и значението 
на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК  - АЗ-ЪТ НА БЪЛГАРИТЕ. 

 

 
 

Описанието на ПЪРВИЯ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК, както и философското му тълкуване и 
образуване в Конституцията ще узаконят знака и ще се подчертае неделимата връзка на 
СВЕЩЕНАТА АЗБУКА С БЪЛГАРИТЕ. Това ще бъде и текстът, с който ще се придаде друго 
значение - много по-голямо и сакрално, на самата Конституция. С втькаването на този знак в 
Конституцията ще се подчертае значението на делото на Св. св. Кирил и Методий, преоткрили 
мъдростта на нашите праотци. 

"А3"-ът НА БЪЛГАРИТЕ със своето визуално и вибрационно съдържание ще се яви като 
обединителен знак на всички, наричащи себе си с гордост българи. В този знак е закодирана 
обединителната сила на нацията ни и възприетия девиз: "Съединението прави силата". 
(Цялостното обяснение е дадено отделно. б.а.) 

Втората причина за промяна на Конституцията е свързана с НАЦИОНАЛНОТО 
ЗНАМЕ. Цветовете на нашия национален трибагреник и тяхното разположение отговарят напълно 
на философското тълкуване на езика на символите. Няма друго знаме в света, което по добре от 
нашето да илюстрира чрез езика на символите предопределеността на българите в следващите 
хилядолетия. Без вписването на този визуално - комуникативен елемент знамето си остава обикно-
вено съчетание от три цвята и няма никаква сила.  

Трета причина за промяна на Конституцията е свързана с основния цвят в герба - от 
червен в ЗЕЛЕН. Човечеството навлиза в нов голям период (2160 г.) или както е известен като 
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ЕРА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. Според древните мъдреци и философи, а и проследявайки 
генетичното развитие на човечеството, се предвещава, че в ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ за 
човека на земята ще настъпи нов етап в неговото усъвършенстване. Този етап е на преосмисляне 
на постигнатото духовно извисяване. Той се характеризира с откъсването на човека от земята. 
Предвестник на всичко това е изобретяването в началото на последния век на самолета, както и 
осъществените вече космически проекти. Старият период, също такъв като време, е обвързан с 
червения цвят и е известен в езотериката като ЕРАТА НА РИБИТЕ. 

Този период е свързан с МЪЖКОТО НАЧАЛО И НЕГОВОТО ПРОЯВЛЕНИЕ В 
МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ, с властта, кръвта, алчността; парите, богатството за постигане на успех 
тук на земята. С червения цвят са свързани и СИМВОЛИТЕ НА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ - 
МОНАРХИЯТА като символ на едноличната власт и господство. Червените одежди и тоги са били 
и са изключителен приоритет на монархията като опознавателен цвят и подчертаване на 
господството. "Царско червено" съществува като термин и сега. 

Червеният цвят се свързва и със СИМВОЛА НА ХРИСТИЯНСТВОТО. Преживяното 
страдание, пролятата кръв и възкресение на Исус Христос, станало в началото на ЕРАТА НА 
РИБИТЕ, е като знамение за характера на целия период. (Червени са и обредните великденски 
яйца - олицетворяващи християнството.) 

С този цвят са свързани и ВСИЧКИ РЕВОЛЮЦИИ, като последна изява на периода за 
премахването на едно и създаването на друго, пак еднолично или еднопартийно управление. 
Великата френска революция (1789г.) и последвалата я Велика октомврийска революция (1917 г.) 
са ярки примери в това отношение. Ние всички сме свидетели на част от тези грандиозни процеси. 

ФИНАНСОВИТЕ ИМПЕРИИ, КАПИТАЛЪТ, БАНКОВОТО ДЕЛО също са свързани с 
червения цвят. Той се свързва с просперитета и олигархията. В самото име Ротшилд, една от най-
проспериралите фамилии в банковото дело и спекулата, също е заложен червеният цвят. (Рот -
червен + шилд - табела = червена табела.) 

С червения цвят са свързани ТАЙНИТЕ И ЯВНИ ОБЩЕСТВА, манипулиращи и на-
правляващи световните процеси. Те са тези, които стоят в основата на програмираните вражди и 
войни, с пролятата кръв на народите от целия свят. 

Червеният цвят - символ на разкоша и властта, на революции и войни, постепенно заедно с 
червения период - ЕРАТА НА РИБИТЕ, ОТМИРА. С него ще изчезнат и всички гореспоменати 
структури ползвали този цвят като обозначителен. Постепенно на мястото му се появява 
ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ - ОПОВЕСТЯВАЩ ПРЕДСТОЯЩАТА НОВА ЕРА - СИМВОЛ НА ДУХОВНА 
ВЪЗДИГНАТОСТ. 

Колкото и парадоксално да звучи, лозунгите от комунистическите "тези" ще характеризират 
целия период. Първата половина от периода ще се характеризира с известно вече правило: "На 
всекиму според способностите", а другата половина от периода: "На всекиго според нуждите му". 

Това пророкуване е свързано с индийски, еврейски и арабски философски школи и беше 
прибързано пришито, без да му е дошло времето до философията на социализма и комунизма, 
белязана пак с червения цвят. 

Очаква се през периода 1997 - 2003 година и най-вече в края на 1999 година, че тези 
общества и народи, които имат познания от ЕЗИКА НА СИМВОЛИТЕ владеят семиотиката, ЩЕ 
ПРОМЕНЯТ ЧЕРВЕНИЯ ЦВЯТ ОТ ГЕРБОВЕТЕ СИ СЪС ЗЕЛЕН. 

 



 
 

Папа Йоан Павел II в зелена тога 
 
Аз и моите консултанти сме убедени, че ВАТИКАНА ПЪРВА ЩЕ ЗАМЕНИ ЧЕРВЕНИЯ 

ЦВЯТ ОТ ГЕРБА СИ СЪС ЗЕЛЕН, а след това ще я последват и приближените на Ватикана 
католически държави. Като пример за предвестник на това, което ще стане до две хилядната 
година, можем да посочим новата тога на папата, изцяло в зелен цвят. Това първо появяване на 
Йоан Павел II в зелена одежда се квалифицира като знак на осъзната промяна, характеризираща 
Ватикана, нейната политика и готовност да приеме и премине в новата ера. 

Досега ритуалните тоги на главата на Римо-католическата църква винаги са били или в 
червено, или в бяло, в зависимост от това дали молбата и литургията е към Бога или чрез него се 
отправя послание от Бога към поданиците му. 

Въпреки твърдението, че зелената тога влиза в каноните на Римокатолическата църква, нито 
един папа от цялата история на Ватикана нито веднъж не я е употребил. 

Подобни примери могат да се видят и в подновения гардероб на монархическите династи и в 
Европа. 

Кралицата на Англия Елизабет II на официални приеми е с тоалети преди всичко в зелен 
цвят. 
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Гербът на Израел с “френски” щит и изобразяващ 
“менора” със седмичен характер и изписване на иврит 

думата Израел на син фон. 

Гербът на Ватикана с “френски” щит и ключовете на 
сакралните познания, божествени и земни, на фона на 
червено поле, което ще бъде променено след 2000 г. със 

зелен цвят. 
 

 
Както вече споменах, евреите, също боравейки с тези познания, още през 1947 година при 

образуването на Израел си сложиха син цвят в герба и прескочиха целия зелен период. 
Как се тълкува това в хералдиката не знам, но се досещам, че и това не е добре. 
Обяснявайки значението на зеления цвят, искам да обърна особено внимание за връзката му с 

нас, българите. Още прабългарите, траките, славяните и други народи също са го оприличавали 
като степен на духовно извисяване. 

Цялото българско възраждане се свързва със зеления цвят. Кой, кога и как е внушил 
знамената на четите и дружините от национално освободителното движение да са зелени? Може 
би това е също едно от знаменията за предопределеността на българите в новия период, 
предсказан още от богомила Петър Осоговец преди 1000 години. Представата на чужденците за 
България също се свързва с този цвят. Зеленият цвят е символ на младостта, чистотата, екологията 
и неутралитета. 

От всичко казано дотук много ясно се очертава и какви трябва да бъдат параметрите на 
външната ни политика. С включването на този цвят в герба си ние ставаме съпричастни с времето, 
в което живеем и обявяваме официално външнополитическите си намерения. 

Още повече, че в самото име "БЪЛГАРИ" е закодирана при сакрално разчитане 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА БЪЛГАРИТЕ С ТЯХНАТА ВИСОКА ДУХОВНОСТ ДА СЕ 
ОКАЖАТ "ГОЛЕМИ", "МЪДРЕЦИ", "ВОДАЧИ" И "НОСИТЕЛИ" НА НОВИТЕ ИДЕИ ЗА 
НОВОТО ВРЕМЕ. 

Свързан този цвят с осъзнатия собствен свещен първи глаголически знак  - АЗЪТ НА 
БЪЛГАРИТЕ), Е МОЖЕ БИ МОТОРЪТ, КОЙТО ЩЕ ЗАДВИЖИ СКРИТИТЕ СПОСОБНОСТИ 
НА БЪЛГАРИТЕ В НОВАТА ЕРА. Промяната на Конституцията по отношение на цвета и изявата 
на АЗЪТ е много по-важна от "големите борби" да има или няма корона. 

Четвърта причина за промяна на Конституцията е необходимостта всички елементи от 
тържествения герб да бъдат описани. Те включват: трите звезди над герба, бройката и 
разположението на класовете, седемте знамена, годините на Първата, Втората и Третата 
българска държава, изписването на "БЪЛГАРИЯ" НА ЗЕЛЕНО АСТРАЛНО ПОЛЕ. 

Необходимостта от вписването в конституцията на трите заловени една за друга звезди е 
необходимо, за да не може никой по никакъв повод да ги заменя с каквито и да са други символи и 
корони. Това трябва да си остане мястото за изявата на знака, символизиращ триединството и 
връзката на символите в ГЕРБА СЪС ЗАКРИЛНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ. Всяко посегателство 
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към тези символи може да се тълкува като изява на антихриста и враждебност към България и 
нейния народ. 

Цялостното описание на елементите от тържествения герб е необходимо за да се изтъкнат 
четиринадесетте теми, втъкани в герба, свързани с духовния и материален свят на българите. 

Пета причина за промяна на конституцията е необходимостта от описание на 
ОТВОРЕНАТА АСТРАЛНА ПРАБЪЛГАРСКА КОРОНА.  

Отворената корона подчертава БОЖЕСТВЕНАТА ЕНЕРГИЯ, която получава тотемът - 
БЪЛГАРСКИЯТ ЛЪВ. Към всичко това трябва да се прибави и опише СФЕРАТА С КРЪСТА -
символът на държавните ни дела.  

Забележка: За да не се правят повече произволни тълкувания с короната е желателно 
веднъж завинаги да се разбере, че тя не е символ на държавността. Короната с нейната форма 
служи за получаване на космическа (божествена) енергия. Служи за връзка на богоизбрания 
водач на Земята с Бога и космическия разум. 

СИМВОЛЪТ ЗА ДЪРЖАВНОСТ Е СФЕРАТА С КРЪСТА. Тя символизира скритата 
потенциална енергия на нацията, на народа, а кръстът над нея - изявата на тази енергия чрез 
божественото СЛОВО-ТВОРЕЦ. 

Шеста причина за необходимостта от допълване на Конституцията е пълното описание 
и значение на най-големия БЪЛГАРСКИ ОРДЕН "ВЕЛИКИЯТ КРЪСТ". В Конституцията 
трябва да се опишат причините за неговото присъствие в герба и връзката му с изявените години -
681, 1185, 1885.  

Седма причина за промяна и допълнение на Конституцията е наложителното 
уточняване датата на националния празник на Република България. 

Както гербът, така и уточняването датата на националния ни празник, вече седма го- 
дина не е окончателно решена и предизвиква постоянни спорове. Прави впечатление че 
дори и да се стигне до някакъв консенсус на политическите сили, изведнъж са появява 
комитет с ново и още по отчайващо предложение. Явно, че и тук има програмирано 
противопоставяне. 

За да се спрат веднъж завинаги всякакви спекулации с уточняването на националния ни 
празник и по-нататъшната зараза на националния нихилизъм, аз и моите съмишленици предлагаме 
на вас, на историците и политолозите ни да обсъдите предложението - НАЦИОНАЦИОНАЛНИЯ 
ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  да бъде тридневен и да се чества на 1, 2 И 3 МАРТ. 

Първи март - ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ И БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ обреди, 
танци, песни, изкуство, наука и други. 

Втори март - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПАМЕТ И НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ - 
древна, стара и нова. 

Трети март - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА БЛАГОДАРНОСТ - към всички, допринесли да 
я има България на света. 

 
Какви са мотивите да се спрем на тези дати? 

 
1.  Както сурвакарството и кукерите, така и МАРТЕНИЦАТА са символи на обреди и празници, 
свързани и запазени през хилядолетията от прабългарите. Те са единствени и уникални. Отговор 
на обредната символика можем да намерим и разчетем с помощта на ключа-модул, свързан с 
глаголицата и езика на символите. 
2.  Първи март открай време е празник на българина, свързан с надеждата за раждащия се нов 
ден и пожелание за плодородна година. 
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3. При разчитане символа и смисъла на мартеницата, чрез философското тълкуване на ключа-
модул - ХРИСТИЯНСКАТА ИНСИГНИЯ, се получава следното значение: БОЖЕСТВЕНИТЕ И 
ЗЕМНИ ДЕЛА ДА ВЪРВЯТ УСПОРЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА И ВРЕМЕТО НАПРЕД. С 
мартеницата са свързани планетите Меркурий и Венера. Меркурий е символ на МЪДРОСТТА, а 
Венера - на ЛЮБОВТА. Бялата и червена нишка символизират  МЪДРОСТТА И ЛЮБОВТА - С 
ПОЖЕЛАНИЕ ДА ОКРИЛЯТ БЪЛГАРИТЕ . 
4.  Март като единствен месец, носещ женското начало, се свързва и с повишената РОЛЯ НА 
ЖЕНАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. 
5. Близостта на тази дата с ТРЕТИ МАРТ е още една предпоставка за утвърждаване. 
6. Това е един от начините да уважим и отдадем почит на цялото дело на прабългарите и 
запазилите до днес техни останали наши символи. КОНСКАТА ОПАШКА С ВТЪКАНИТЕ В НЕЯ 
ЧЕРВЕНИ И БЕЛИ НИШКИ Е СЛУЖИЛА  КАТО СВЕЩЕНО ЗНАМЕ НА БЪЛГАРИТЕ. 
7. С това ще отдадем и заслужено признание на известния из цял свят ПРАБЪЛГАРСКИ  
КАЛЕНДАР. Знае се, че календарът на прабългарите е един от най-старите лунно-слънчеви 
календари. Неговата точност учудва и сега учените. Последната поправка на Прабългарския 
календар, според специалисти, е нанесена в 5504 година пр.н.е. Наличието на този календар и 
направената точно навреме поправка говорят за високо ерудиран народ с висока степен на 
организация и познание. А това са основните предпоставки за държавност, а от там и за нация. 
 

Осма причина за промяна и допълнение на Конституцията, отнасяща се за те-
риториално-административното деление на Република България. 

 
Крайно време е да се определи точният брой на административните центрове - окръзи или 

области. Това е необходимо условие в средния вариант на герба, те по достойнство да бъдат 
отбелязани, спазвайки каноните в хералдиката. 

Нашето мнение е, че областните центрове като бройка трябва да бъдат 14 (четиринадесет). 
Същевременно ни се ще да обърнем внимание и на факта, че разсипването на България започна от 
момента, в който бяха унищожени изградените и функциониращи добре 28( 2 X 14) окръга. Някой 
може да си обясни нещата като съвпадение, но трябва да ви уверим, че номерологията има своето 
значение. Допълнителни аргументи за това можем да представим отделно. 

С жеста на утвърждаването на 1, 2 И 3 МАРТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ТРИДНЕВЕН ПРАЗНИК 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, нашият народ ще погледне назад в собствената си история, ще 
прозре и обясни участта на днешния си ден и ще определи сам бъдещето си 

Всички тези предложения за допълнения и поправки в Конституцията на Република 
България, отнасящи се за герба, знамето, отличията, националния празник, административното 
управление, ще решат кардинално поредица от натрупани проблеми. 

Ако вие, политиците на съвременна България, бяхте обърнали внимание на направените от 
мен на 1 март 1996 година предложения за герб и знаме и бяхте взели съответните решения, сега 
българският народ нямаше да мисли за оцеляване. Нямаше да чака чужди институции да решават 
собствената му съдба. 

А може би така е трябвало да стане? - българинът да изпие докрай горчилката на илюзиите, 
за да разбере веднъж завинаги привнесения и програмиран отвън модел на безсмисленото, цветно 
политическо противопоставяне, който може да превърне България в географско понятие, а 
българите в изчезващ етнос. Още през първата година от седемгодишния кошмар трябваше да 
прозрете, че двуполюсният модел е пагубен. 

Ако и сега, господа политици и държавни мъже, се разминете отново, за трети път с 
представените проекти за герба и знамето на Република България, сърдете се на себе си!  А от 
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отговорността за приноса ви за сегашния хал на държавата и на народа няма къде и как да се 
избяга. Отговорността не е партийна, а лична. Българите имат друг път на развитие, а това значи 
или да поправите допуснатите грешки, или ще се появи нов, рационален национално-отговорен 
политически елит. Проектите ми и без мен ще чакат своето време. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ ХРИСТО НИКОЛОВ ТАНЕВ - ХУДОЖНИК, РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТАНТСКИ 

КОЛЕКТИВ, АВТОР НА ПРОЕКТИ ЗА ГЕРБ И ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Уважаеми политици, стари и нови парламентаристи, 
В случай, че всичко проектирано и обяснено обстойно от мен и моите консултанти, след 

многопосочни ваши проверки се окаже вярно, най-разумното, което можете да направите е да се 
консолидирате и да приемете проектите за герб, знаме, орден "Великият кръст", свещена 
мъжка, женска и семейна ХРИСТИЯНСКА ИНСИГНИЯ (знаци за национална 
принадлежност) и други в името на БЪЛГАРИЯ. 

Нашият колектив ви препоръчва този път да не се допитвате до международни експерти, 
пратеници, посланици и други "добронамерени" наблюдатели. Все още, макар и без герб, 
българските политици трябва да знаят, че са представители на суверенна държава и е крайно 
време да се научат сами да вземат решения. ". 

Тъй като областта, в която се работи, е специфична и малко се знае за нея, желателно е да не 
се правят опити за политизиране, извличане на дивиденти и публични многословия. 

За да се избегнат надвисналите над България нови негативни процеси е необходимо да 
вникнете в съдържанието на предложените проекти, да убедите партийните си централи и 
коалиции, парламентарни групи, обществеността и в първите дни на новото 38-мо Народно 
Събрание да вземете следните 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Възложете на комисиите по ПРАВО, НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ и КУЛТУРА към 
НС, с участието на представители на КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, да подготвят всички 
документи и текстове за ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА в раздела, КАСАЕЩ 
ДЪРЖАВНИТЕ СИМВОЛИ - ГЕРБ, ЗНАМЕ, ОТЛИЧИЯ, КАКТО И НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 
И НОВО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. 

Забележка: Обяснете на членовете на новосъздадената група за това, че националната ни 
сигурност е застрашена и че е допусната груба грешка, водеща след себе си необозрими духовни 
и материални загуби от седемгодишната липса на държавни стожери. Призовете ги бързо да 
намерят политическо решение и да избегнат всякакви излишни процедури и протакания. 
Депутатите трябва да знаят, първата им. задача в 38-то Народно Събрание е ДА УЗАКОНЯТ 
СЕБЕ СИ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ и едва тогава да приемат нови закони. 

 
2. Да се уточни дата, място и време за даване на допълнителни пояснения по всички въпроси, 

отнасящи се до държавните символи. Желателно е всяка парламентарна група да оторизира по 
един свой представител, който да сумира въпросите и да чуе отговорите. 

Забележка: Поемам отговорността разговорът със всеки отделен представител да бъде 
конфиденциален. Желателно е представителите на отделните парламентарни групи да имат 
необходимото чувство за отговорност и дълг към България. 
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3. Нека да се разбере "кой кой е" и как работи за България. Всички гласувания по 
утвърждаването на държавните стожери е жалателно да стане явно и поименно - така, както беше 
приета и Конституцията. 

 
4. Да се възложи на изпълнителната власт, в лицето на Министерския съвет, да контрактува 

предложените проекти и да сключи договор колкото може по-рано. Това е необходимо условие, за 
да можем да довършим работата, за която сме се подготвили съвестно. 

Забележка: Клаузите от договора предлагам отделно. 

5. След взетите под внимание препоръки и предложения моят колектив се задължава 
да представи следните проекти:  
 
А. Графичен и цветен проект на тържествен герб; среден вариант за герб с отбелязани 

области (или окръзи); малък вариант на герб; държавен печат на Република България.  
Б. Цветен проект за знаме с варианти: хоризонтален и вертикален. 
В. Графичен и цветен проект за орден "Великият кръст" (Георгиевски орден) с варианти: 
а) за храброст и гражданска доблест; 
б) за принос към Република България. 
Г. Графичен и цветен проект на мъжка и женска свещена българска инсигния - знак 
за национална принадлежност. 
Д. Графичен и цветен проект на семейна родова свещена българска инсигния. 
Е. Проект за личен паспорт със закодирана в него информационна метална нишка, 
изключваща всякакви злоупотреби. 
Ж. Оформяне, редактиране и отпечатване на окончателния обяснителен текст на всички горе 
изброени проекти, илюстриран с цветни и черно - бели илюстрации и раздаден на всички 
депутати. 

     6. Пластичните решения на горе изброените проекти нашият колектив се задължава 
     да представи два месеца след утвърждаването им. 
 
7.       Като първостепенна задача от особено важно значение за България е оформлението и 
монтирането на НОВИЯ ГЕРБ НА ФАСАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Можем и 
трябва да направим всичко възможно това да стане колкото се може по-бързо. Същата задача 
със същото значение трябва да се реши и в интериора на Народното събрание. 
8.     Да се възложи на екип от БНТ да заснеме и обясни по подходящ начин всичко, свързано 

със стожерите на българската държавност. Всеки български гражданин трябва да знае 
съдържанието на СВЕЩЕНИТЕ БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ, за да може да ползва тяхната 
сила, така необходима за новата роля на българите в утрешния ден. За целта имаме 
подготвен идеен сценарий. 

9.     Желателно е към БАН и МК да се изгради национален център по знакова символика,    
който да продължи изследванията, да координира усилията по утвърждаването на наци  
оналните символи и изготви правилник по тяхното ползване. 

10. Препоръчваме на всички политически сили, представени в Народното събрание, 
окончателното приемане на новите СВЕЩЕНИ БЪЛГАРСКИ СИМВОЛИ, да стане търже-
ствено. Същия ден в Народното събрание по подходящ начин трябва да бъде внесено НА-
ЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с извезаните на него елементи на 
СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ИНСИГНИЯ. Желателно е всички народни представители пър-
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ви да дадат клетва пред знамето и да го целунат, а след тях и президентът и членовете на 
правителството. Не е необходимо тържественото полагане на клетвата да се удостоверява с 
документ. Вложените свещени знаци са достатъчно силни и могат да променят човешките 
съдби тогава, когато е злоупотребено. 

 
За да подготвим подходящото знаме, поради липса на време, е необходимо да пристъпим веднага 
към неговото изпълнение. Тези от вас, които са убедени, че това трябва да бъде ЗНАМЕТО и такъв 
трябва да бъде ГЕРБЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, могат да направят доброволни дарения по 
сметка: 

Фонд "13 века България" 
Сметка: 3000202624 
БИН - 7444040029 

 

Партида №129 -"Знаме и герб - Христо Танев" 
"БУЛБАНК" - клон Стара Загора 

 

Р.S. - Господа политици, крайно време е фонд "13 века България" да се преименува във фонд 14 
века България"! 
И за това ли трябва да се чака консенсус? 
 

ПРИМЕРНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ КЛАУЗИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА 
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТОЖЕРИ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ГЕРБ, ЗНАМЕ, ОРДЕН, ДЪРЖАВЕН ПЕЧАТ, ЛИЧЕН ПАСПОРТ И ДР. 
 

1. Осъзнавайки отговорността на задачата, нашият проектантски колектив предлага вие да 
определите сумата за неустойка при провалени проекти, неспазени срокове или подвеждане. 
2.  Предлагаме хонорарът ни да се определи от 14 (четиринадесет) - дневните загуби и пропуснати 
ползи, които България понася ежедневно. Сумата от еднодневните загуби предлагаме да изчисли 
ваш икономически екип. Ако той срещне затруднения или е допуснал грешка в методиката на 
изчисление, наш екип от специалисти има възможност и време да му помогне. 

 
Забележки: 

 
А. Духовните и морални загуби не влизат в изчисленията. Те и без това са толкова големи, че 

стават необозрими. Икономистите могат да направят своите изчисления само в материалната 
сфера. 

Б. Четиринадесет дневните загуби отговарят на вложените по-важни теми в проекти за герб в 
духовната и материалната област от езика на символите - семиотиката, хералдиката. 

В. Ако вашите икономисти докажат, че България няма загуби от липсата на герб, ще го 
приемем за сведение и ще продължим работата си докрай. 

Г. Възможно е и сме съгласни методиката на изчисленията да бъде направена чрез 
сравнението от началото и края на двегодишния период при утвърдени вече герб, знаме и всичко 



останало. Примерно периода 24. V. 1997 г. и 24. V. 1999 г. да бъде база за сравнение. 
Този период ще покаже нагледно каква е България днес, без свещени български скрижали 

и каква ще бъде в навечерието на 2000 година. 
 

3. При положение, че обявите нов конкурс или референдум за герб, в случай, че нашият колектив 
го спечели, ние предлагаме да ни се удвои хонорара. Същото важи, ако 38-то народно събрание 
се разпусне, преди да е решило проблема. 

4. Тъй като нашият колектив, а и други специалисти, преценят че достатъчно отговорно сме се 
отнесли към решаването на изключително важен проблем за България, а и приемаме нови 
отговорности, предлагаме тези отговорности да бъдат взаимни. 
Би следвало СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ В БЪЛГАРИЯ да се заинтересуват дали проблемът е 
изобщо политически или антибългарски. Ние имаме достатъчно основание да смятаме, че 
създаденият изкуствен проблем с герба е на планирана антибългарска основа. 
Неприятно ще бъде след време да чуем оправдания от български политици, че не са знаели и 

не са разбрали ситуацията, въпреки нашите обстойни аргументи 
Длъжни сме да предупредим, че нашите проекти са нотариално заверени и съхранени 

благонадеждно и ще се търси по съдебен път отговорност при случай на плагиатство, компилация 
и всякакви опити за посегателство. 
5. Ако прецените, че хонорарите ни са много големи, т. е. Ежедневните загуби на България са 

такива, искаме да ви уверим, че това не е така. Хонорарите ни са минимална част от това, което 
предстои да спечели България и българският народ. От вас зависи това да стане по-рано, за да 
се осигури съществуването ни като нация и веднъж завинаги тежестите, които българите носят 
да изчезнат. 

6. Предварително заявяваме, че няма да дадем никакви комисионни на което и да е физическо 
лице, посредник или партия срещу гарантирана поддръжка. Вложената знакова символика изисква 
съвършено друг морал. 
Желателно е заложените в проектите символи да не се унизяват, оскърбяват чрез партийно 
оцветяване. Т. е. Те са свещени, национални и могат да бъдат притежание само на българския 
народ. 

7. Писмено е документирано, че целият творчески колектив, включително консултантите и 
спомоществователите са съгласни 90 процента от проектантския хонорар доброволно да бъде 
УПОТРЕБЕН ЗА НОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТКРИТИЯ ОТ НАЙ-ДРЕВНАТА НИ 
ИСТОРИЯ КАТО НАРОД И ДЪРЖАВА, СВЪРЗАНИ С ПРАБЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР, 
СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ГЛАГОЛИЦА и др. Тази инвестиция, която ние ще направим и знаем 
как да осъществим, е свързана с духовното въздигане на България в настъпващата НОВА ЕРА НА 
ЗЕЛЕНИЯ (БЪЛГАРСКИ) ВОДОЛЕЙ. МОЖЕ БЪЛГАРИЯ да се окаже център на търсеното от 
човечеството НОВО ДУХОВНО "ЕЛДОРАДО" НА СВЕТА. 

Това обещание  (АЗ) и моят колектив най-тържествено вече сме го направили пред 
СВЕЩЕНАТА БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И УДОСТОВЕРЯВАМ С ПОДПИСА СИ 
ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧЕ ПРОМЕНИ ОТ ДАДЕНАТА ДУМА (КЛЕТВА) НЯМА ДА 
ИМА. 
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19.1. 1997 г.                                                                                С уважение:  
Стара Загора                                                                                                         (Хр. Танев) 
 

 

 

ВЕЧНИЯТ "АЗ" 

Според древните знания и представи, както и според учението на еврейската Кабала, 
Единицата - Начало е и Единица - Край на съществата и вещите, а вечността, от тази гледна точка, 
представлява единствено вечното настояще. По тази причина древните са изобразили тази идея 
като точка в центъра на кръг, което е изображение на Единицата - Начало (точката в центъра на 
Вечността, кръг ограничен от окръжност - линия без начало и край). 

Според тези древни знания единицата се е разглеждала като сума, при която всички 
сътворени същества се явяват само нейни съставни части. Например, Единицата - Човек е 
образувана от сумата на милиони клетки, съставящи неговото същество. По такъв начин 
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абсолютното утвърждаване на съществата става от самите тях, т. е. От тяхната Аз - единица По 
тази причина кръгът, ограждащата го окръжност и нейният център имат важно символично 
значение, тъй като представляват безкрайното крайно (окръжността) и крайното безкрайно 
(кръгът, които се обуславят, съдържат и изявяват взаимно и от които, според древните, започва 
всичко в съответния генезисен кръг на световете и всичко в тях (фиг. 1). 

 
фиг. 1 "Вечният сред Вечността" 

Колко трае времето МУ като продължителност, 
никой смъртен не знае, а и не може да узнае. 

 
Ето  защо древните школи са разглеждали Глагола или още Творческото слово като 

инволюция на творенията в материята или още като "падение", на което човешката реч е точно 
отражение, когато произнесените букви неизбежно съдържат в себе си Космоса. Такъв вид азбука, 
с всички свои значения, ще представлява Вечния свят на Славата; където почива божествената 
премъдрост, а космическите превращения ще бъдат светът на звездното (астралното) небе, което 
означава, че астралният свят обяснява света на божествената слава. А това от своя страна ще 
означава, че невидимата Вселена се познава чрез видимата. 

 
Известно е, че при ротация на отсечка с определен размер в равнината относно точка, деляща 

отсечката на две равни части, на ъгъл, по-голям от 2п радиана, крайните точки на тази отсечка 
описват диря, наречена окръжност, а описаната окръжност съдържа в себе си част от равнината на 
ротация, наречена кръг. А това означава, че окръжността съдържа в себе си диаметъра и се изявява 
чрез него. Това означава още, че кръгът, ограничен от окръжността, е онова място, където тя ще 
показва фигурите на своите изяви чрез своя диаметър. По тази причина, след като са знаели, че 
Вечността (окръжността - б.а.) е една от изявите на Вечния, стоящ сред нея, древните са 
разглеждали диаметъра на окръжността като "Словото-творец" и изява на "Вечния сред 
Вечността" чрез самата Вечност, която пък са разглеждали като символ на могъщото творческо 
начало - фиг. 2. При този акт на Твореца в създаваемия бъдещ свят се определят континиумите на 
духовния и на материалния свят, на активното и пасивното начало, на творческата изява и на 
отражението. 
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фиг. 2 "Словото-творец"(изява на "Вечния сред Вечността") 
 

 
 
 
 
 
Когато "Словото-творец" започне своето движение или още своята творческа дейност, тогава, 

според древните, то става ГЛАГОЛ. А когато окръжността, символ на "Бога, могъщ и творящ", се 
изявява с два взаимно перпендикулярни диаметъра, тогава, пак според древните, "Словото-творец" 
е сътворило "Кръста на създаваемия свят" (фиг. З). Този знак е знакът на зараждане на живот  (в 
това число и на човешки живот) въобще. При тази своя изява "Словото-творец" формира 
понятията "минало" и "бъдеще" като "абсолютното настояще" е "Вечният сред вечността". 

 
фиг. З "Кръстът на света" 

 

 



Когато "Вечният сред Вечността", който е самата Вечност и е "Бог, могъщ и творящ", се е 
изявил чрез "Словото-творец" и е станал "Единица-Начало", след което, създавайки "Кръста на 
света", е изявил своя ГЛАГОЛ (творчество чрез Слово - б.а.); древните вече са знаели, че 
следващата Негова изява пак чрез "Словото-творец" е равностранният триединен триъгълник, на 
чиито върхове стои единицата-начало. Тази изява на "Бога, могъщ и творящ" чрез "Словото-
творец" формира континиума (мястото - б.а) на "Света на Славата" (свят на творческа изява -
невидим) и на "Света на Силата") свят на отраженията - астрален, видим свят). В тези два свята 
"Словото - творец", което е изява на "Бога, могъщ и творящ", създава и изявява своите творения 
преди да ги снеме в нашия материален, земен свят.  

 
фиг. 4 "Триединият Бог" 

 
 
От тази фигура, когато "триъгълникът стане квадрат", се извежда фигурата "Християнска 

инсигния" - модулна фигура, въз основата която св. Константин Философ създава свещената 
азбука ГЛАГОЛИЦА - фиг. 5. Тази фигура показва каналите на инволюцията на божествената 
еманация чрез "Словото - творец" от "Вечния сред Вечността" до земния груб, материален свят. В 
тази фигура са съчетани двата кръста - кръстът на Славата ( ) и кръстът на разпятието на робите 
(X), а както се знае, Спасителят е разпнат на кръста на Славата, но е бичуван преди разпятието 
като роб. Но тъй като Христос е изява на "Словото на човешкия род, то фиг. 6 е самата 
"Християнска инсигния". 

 
фиг. 6 "Християнската инсигния" 
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След като "Вечният сред Вечността" (точката в центъра на кръга), който е и "Бог могъщ и 
творящ" (окръжността), се е изявил посредством "Словото-творец" (диаметъра на окръжността) в 
своята триединна същност-равностранен триъгълник, на чиито върхове е Единицата-Начало, то 
Той, Вечният, заявява и своето присъствие в тази Вечност "Аз съм сий!" ("Аз съм ТОЗИ, който 
съм!") 

В такъв случай АЗ-единицата на изявения в триъгълника Бог-творец (фиг. 7.) ще бъде 
вертикалната отсечка, съединяваща основите на двата триъгълника, изобразяващи "Света на 
Славата" и "Света на силата", в чийто център е "Вечният сред Вечността". Но през този център 
минава перпендикулярно, неподвижно свързан с отсечката Аз - единица и диаметърът, 
изобразяващ "Словото-творец", който здраво държи винаги изправена тази отсечка. Но освен 
своята "Аз-единица", изявеният в триъгълника "Бог, могъщ и творящ" заявява и своята воля за по-
нататъшно творчество в създаваемия от него свят - това творчество ще се осъществява чрез 
инволюцията на миналото (снемане на сътвореното) и чрез еволюцията на бъдещето (слизане и 
изкачване чрез Светия дух.) Така сам Той определя знака на своето творческо начало в 
създаваемия от него свят. А този знак, като знак за начало на творческата дейност на ГЛАГОЛА 
(което е и "Словото-творец") в генезиса на народите, почитащи триединния бог, стои на първо 
място в техните азбуки. Този знак е и първият знак от свещената азбука ГЛАГОЛИЦА, създадена 
от св. Константин Философ, азбука, дадена като божествено Откровение за нас "СЛАВЯНИТЕ",  
СИРЕЧ, БЪЛГАРИТЕ ("Солунските легенди"), за да пребъдем във времето. Но нека прочетем 
думата славяни, където ударението е върху буквата "Я", като славяни, където ударението е върху 
буквата "А" и ще видим, че летописецът е имал защо да пояснява, че това са българите. Защото за 
древните "Словото" и "Славата" са основните елементи на човешкия дух и на неговата изява. За 
тях "славен" означава свят човек или още човек, благословен от света на Славата чрез Словото. В 
този смисъл "СЛАВЯНИТЕ", пояснени, че са българи, ще означава: "Хората, благословени чрез 
Словото, сиреч, българите!!! На тях св. Константин Философ трябва да създаде азбука по Божие 
откровение!   

 
фиг. 7 "Вечният АЗ" 
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Ето защо глаголическата буква "Аз" ( ) е велика по своя смисъл и вибрационно значение. 
Велика е, защото тя е началното слово ("Вечният Аз") на "Вечния сред Вечността 
началотонатворческатаизявананеговитетворениявсъответниясьздаваемсвят (в това число и в 
нашия земен свят). В този смисъл глаголическата буква "Аз" ( ) е изключително сакрална. Тя е 
"Венецът", "разумът", "Мъдростта", "Паметта" и началото на божествения промисъл на 
съзиданието, на организирането на хармонията от хаоса и на поддържането на всички форми на 
материята. 

Ето защо тази буква (пак според древните) е първата "Буква-майка". А бидейки буква в 
началото на Азбуките на народите, тя маркира началото на генезисния път на съответния народ 
във времето, а следователно и времето на началото на неговата история тук на Земята. Най-после, 
както бе казано и по-горе, вибрационната сила на тази буква е съизмерима с вибрационната 
същност на най-сакралните нива на "Словото-творец", поради което в свещените книги за тази 
буква е казано: 

 
"...името МУ - Слово Божие!" (Откр. 19:13) 

 
И това е така, защото с тази буква започва инволюцията на генезисно-структурната 

информация на Сътворението от нивата на висшите генезисни сфери на "Словото-творец" до 
пълното й изявяване в най-долната, най-грубата материална генезисна сфера, какъвто е нашият 
земен материален свят. По тази причина произнасянето (или непроизнасянето) на името на 
буквения знак  ("Аз" или "а") в началото на думата по определен начин (който чете, нека 
разбира!), може да предизвика вибрации, които в едни случаи могат да имат голяма положителна 
и съзидателна (имплозивна - б.а.) сила, а в други случаи тази сила може да бъде страшна и 
разрушителна (експлозивна - б.а.). И това е така, защото с тази буква от азбуките на народите 
започва за тях "ИСТИНАТА и ПЪТЯТ, и ЖИВОТЪТ!" А само този факт е достатъчно основание 
за някои народи (като евреите, например - б. а.) да не произнасят на глас името на тази буква! 
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Тези народи пък, които произнасят името на буквения знак  ("Аз" или "а") като белег на 
своята етносна идентичност, обикновено се отличават с висока нравственост, духовна извисеност, 
пословично трудолюбие, самобитна култура, изключителни творчески дарби и фолклор, както и 
със собствени оригинални закони на социална организация и държавност. 

В този смисъл глаголическият буквен знак , именуван с името "Аз", е Откровение за всеки 
народ тук, на Земята, когато му дойде времето за изява и му бъде дадена писмеността да чувства и 
да разбира божествената мъдрост. Това е белег за велики дела, но и за страшно падение, особено, 
ако такова "Откровение" се замени с "откровение", направено от човешка ръка и човешка 
промисъл! Ето защо за древните, а и за нашите предци тази буква е била "Майка на началото" или 
"начало на раждането" - сакрално понятие, което и днес по най-добрия начин е запазило своето 
древно значение в думата "Ана ватан", означаваща в тюркските езици "майка на раждането", а в 
съвременния турски език - "Майка Родина". По тази причина глаголическият буквен знак  ("Аз") 
е неподвижен знак, а мястото му е в астралния свят на бялата и зелена светлина. 

Че свещеният древен език (или още начален език - б.а.) е бил езикът на нашите предци -
българите, показва същият този буквен знак  ("Аз") - първи в свещената азбука ГЛАГОЛИЦА, 
сътворена от св. Кирил Философ. Нещо повече. Създателят на тази азбука много точно е 
определил думата от старобългарския език за фонетичен набор и вибрационен еквивалент на този 
буквен знак! Защото "Аз", изведено от чувашката дума "АЗЪН" - чувашите също имат 
прабългарски корен - означава и днес "ПАМЕТ" или "ПОМНИ". А да помниш, значи да имаш 
ПАМЕТ, а ПАМЕТТА е атрибут на РАЗУМА, а той е от МЪДРОСТТА, от БОГА! Паметта никой 
не я е видял, но тя е ВЕНЕЦЪТ, с който е украсен РАЗУМЪТ. По тази причина глаголическият 
знак ("Аз") има и сакралното значение на ВЕНЕЦ, на ДИАДЕМА (отворена корона - б.а.), поради 
което и този ВЕНЕЦ е първото лице от многото лица на проявление на Бога-творец, творящ чрез 
"Словото-творец" и "Словото божие. 

А за народите, над които е Словото божие и за които "Аз" е най-свещено произнасяната дума 
на етносна идентификация, открай време се е знаело, че те са "Великите учители от Бога", което на 
езика на нашите предци се е изговаряло:"БАЛ-ГУРИ", сиреч, БЪЛГАРИ! 

Ето защо великият божий човек св. Константин-Кирил Философ, създавайки свещената 
азбука ГЛАГОЛИЦА, слага на първо място "Буквата-майка" на началото, на раждането и 
повелява: 

Синтетичен знак  (йероглиф):   
Фонетичен набор: аз 
АЗ (в речта се произнася като "А") 
Числена стойност: 1(единица). С това число започва началото на всичко в генезиса на нашия 

земен материален свят и в заобикалящия ни видим Космос. 
Сакрално значение и съдържание на буквения знак: 
ПОМНИ! ВЕНЕЦЪТ ВЪЗВИШЕН. БОГ НА НАЧАЛОТО. БОГ НА СИЛАТА, СЛАВАТА И 

ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО! 

02.01.1996 год. 
(7500 година по българското летоброене)  
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Следовници на делото на  
св. Константин-Кирил Философ,  

група "Кансубиги Ирник" 
 

 
 
 
 

"РУСКИ" ЛИ Е "РОСКИЯТ" ("РУШКИЯТ" ИЛИ ОЩЕ "ФРУШКИЯТ"1 ЕЗИК), С 
КОЙТО СВ. КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ СЕ ЗАПОЗНАВА ПО ВРЕМЕ НА 

МИСИЯТА СИ ПРИ ХАЗАРИТЕ 
 
 
В 860-та година императорът на Византия Михаил III лично изпраща Константин Философ и 

брат му Методий на важна църковна и дипломатическа мисия при хазарите. В началото двамата 
братя се отправят към византийското владение Херсон на Кримския полуостров. Пристигнали там, 
братята започват своята дейност във връзка с мисията си, но и тук, както и при предишните мисии 
и спорове в защита на Христовата вяра, Константин, наречен Кирил Философ, отново проявява 
своите изключителни филологически способности. За това време в "Пространното житие" на 
Кирил е писано: 

"И когато дойде в Херсон, тук изучи еврейския език и книжнина, като преведе осемте части 
на граматиката и поради това обогати своя разум..." Изучаването на еврейския е било много 
необходимо, защото хазарите изповядват юдаизма като официална религия. Тук философът 
намира евангелие и псалтир, написани с роски (рушки) букви и открива човек, говорещ на този 
език". 

"И като беседва с него и усвои силата на речта с оглед към своя говор, ОТДЕЛИ ГЛАСНИТЕ 
ОТ СЪГЛАСНИТЕ БУКВИ. А след като се помоли Богу, бързо започна да чете и разказва. И 
мнозина се чудеха, славейки Бога..." - стр. 153 (4). 

Пак там е записано: "Тук му е мястото да отбележим, че в тези "роски" ("рушки" или 
"фрушки" - б.а.) букви някои изследователи виждат доказателството, че първата славянска азбука 
е РУСКАТА. Съществува, разбира се, и друго мнение, че в оригинала на житието не е стояла 
думата "роски", а "соурски" т.е. сирийски, арамейски букви". В тази връзка на стр. 43 (5) е 
записано: 

"В обработката на Храбровата творба "За буквите", поместена в Берлинския сборник (XIII в.) 
и в нейна по-късна редакция, думата Храбър "сирски" е заменена с "роушки", а "асиером" - с 
русомь. Замяната е станала в южнославянска среда в ранната епоха на ХI-ХII в." 

А самият Черноризец Храбър казва: "Бог, прочее, не е създал първо еврейския език, ни 
елинския, ни римския, но сирийския, на който Адам говори, а от Адама до потопа, и от потопа -
докато Бог раздели езиците при стълпотворението, както пише: "Когато езиците бяха размесени" 
(Б11:9) - стр. 98 (6). 

Какви са били тези книги, които Константин-Кирил Философ е намерил в Херсон, и до днес 
 

1 В някои литературни и исторически източници вместо "рушки" е записано "фрушки" букви. 
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официалната наука не е изяснила. Въпросът е бил многократно дискутиран, но кой знае защо 
винаги достига до една хипотеза, повече или по-малко приемлива, след което и до ден днешен 
този въпрос остава открит. Намирането на приемлив отговор най-малкото би хвърлило достатъчно 
светлина за изясняването на две неща: едното:  

- какво е пишело в тези книги, които, без съмнение, философът е можел да чете, превежда и 
тълкува, след като се знае, че те са били евангелие и псалтир и второто:  

- какви знания е придобил той, щото след връщането си от мисията при хазарите и аланите 
(861) да може с лекота (и Божие вдъхновение) да създаде съвсем новата азбука ГЛАГОЛИЦА, 
предназначена за новия славянски народ, сиреч българите?! 

След като учените и до ден днешен не успяха да накарат "невидимото" да проговори, а се 
задоволяваха само с анализи и изучаване на "видимото", какво пък, нека се опитаме да потърсим 
отговор на въпроса за намерените от св. Константин-Кирил Философ книги в Херсон, но като се 
опитаме да накараме този път да проговори "невидимото". Известно е, че симитическите езици са 
главно три: арамейският, еврейският и арабският. Арамейският език се е говорил главно в Сирия, 
която в старо време е носила името Арамея или още земята на Арам в Месопотамия и Вавилония. 
Арамейският език включва в себе си сирийския и халдейския език, като първият се нарича 
западно-арамейски, а вторият - източно арамейски език. 

Еврейският език или още ханаанският език се е говорил в Палестина (ИС 19:18) Финикия, 
Картаген и в някои други съседни на тях места (моавити, амонити, амаликити и др.) 

Арабският език, на който много прилича етиопският, в днешно време се говори в много 
страни, но в старо време се е говорил само в Арабия и Етиопия. 

Характерното за семитическите езици е, че азбуките им, освен етиопската СЕ СЪСТОЯТ 
САМО ОТ СЪГЛАСНИ, НАД ИЛИ ПОД КОИТО СЕ ПИШАТ ТОЧИЦИ ЗА ГЛАСНИТЕ. Тези 
езици имат няколко гърлени съгласни, много трудни за произнасяне от европейците. Корените на 
езика са поначало три буквени глаголи, които, според отделни наречия, се изговарят с една или 
повече гласни. Глаголите имат само по две времена-преминало и бъдеще; местоименията в 
падежните изменения са слети в повечето случаи в същата дума с името или глагола, към който се 
отнасят. 

Различните наречия всъщност съставят един език, на който първоначалното отечество е 
Западна Азия. Езикът на Ной и на сина му Сим не се е различавал от езика на Адама и всичките 
други допотопни човеци. Сим и Евер, които са били почти съвременници на Авраама, са предали 
своя език на Израилевото племе. Западно-арамейският език (сирийският) е по-стар от еврейския 
език и заедно с халдейския (източно-арамейския) език съставляват т.н. праезик на човечеството. 
На тези два езика са написани книгите на пророците Даниил и Ездра (Дан.2;4 до 7 и 28; и Ездра 
4:8 до 6:18 и 7:12-26), които са най-старите писмени паметници на това наречие. 

При симитическите езици, с изключение на етиопския, се чете и пише отдясно на ляво, а 
книгите им започват от там, където завършват нашите книги - стр.569 - 570 (2). 

По времето на Спасителя западно-арамейският (сирийският) език е бил широко раз-
пространен в Палестина. Предполага се, че и сам Спасителя е говорил на този език. За еврейския 
език се знае, че добива съвременния си вид едва след 408 г.пр.н. е., когато пророк Ездра, за да 
стане достъпно за всички класи от народа четенето на книгите на Светото писание, заменя старите 
писмени знаци, които са се употребявали в тези книги, с нови, по-удобни. "Вместо предишните, 
доста заплетени еврейско-финикийски (староеврейски, като част от арамейския език - б.а.) 
писмена, които само учени хора можеха гладко да четат, биде въведено "асирийското" квадратно 
писмо, което влезе тогава в употребление и се състоеше от една смесица на египетски, арамейски 
и други писмени знаци. Този шрифт се употребява и до ден днешен в ръкописните свитъци на 
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Тората и в еврейските печатни книги. (Създаден е т.н."иврит", на който и днес евреите пишат - 
б.а.) 

Старите финикийски (еврейскo-финикийски - б.а.) на чертания се запазиха само у са-
маритяните, у които грамотността продължаваше да бъде разпространена само между ограничен 
кръг хора" - стр. 48 (3). 

В житието на св. Константин-Кирил Философ се вижда, че той спори по-малко с мохамедани, 
а повече с евреи - предимно "СЪЩИНСКИ", а може би и хазари, изповядващи еврейската религия. 
В Херсон Константин се запознава с един самаритянин, с когото влиза в спор. Самаритянинът 
донесъл със себе си "самаритянски книги". Заинтересован, Философа ги измолва от него и се 
затваря в жилището си. Според житиеписеца, след молитвата Константин получава 
"просветление" и започва да "чете книгите безпогрешно" - стр. 42 (5). 

Но кои и какви са "СЪЩИНСКИТЕ ЕВРЕИ", с които е спорил св. Константин-Кирил  
Философ? След писмената реформа, извършена от пророк Ездра в 408 г. пр.н.е, по това време в 
Юдея възниква "Великият събор" (Кнесет агадол - б.а.). Дейността на хората от "Великия събор" 
накъсо е изразена в следното изречение: "Бъдете внимателни при съденето, изкарвайте много 
ученици и ПРАВЕТЕ ОГРАДА ОКОЛО ЗАКОНА. А това означава, че възниква 
ТАЛМУДИЧЕСКАТА ОГРАДА около МОЙСЕЕВИЯ ЗАКОН! Следователно "същинските евреи", 
с които е спорил св. Константин-Кирил Философ по време на херсонската си мисия, са били 
ЕВРЕИ ТАЛМУДИСТИ, които във всички случаи са били с високо талмудическо образование и са 
познавали достатъчно задълбочено знанията на еврейската КАБАЛА, чиято най-велика тайна е 
могъществото на двадесет и двете букви от еврейската азбука, в съчетание с десетте цифри от 
естествения ред на числата като синтез на генезисния закон на човека тук на Земята! Така че 
херсонската мисия по отношение на споровете му със "същинските евреи" е донесла най-малко 
две изключително полезни неща на св. Константин - едното, че той научава не само с тънкостите 
еврейския език, но усеща, разбира и изучава сакралната страна на този език, както и силата на 
словото, изградено и казано по определен начин чрез буквите на неговата писменост, като език, 
който отговаря на знанията за света, в чиято азбука са отразени Твореца и изначалния Космос. 

Второто нещо, което е било от изключителна полза за св. Константин, е, че той говори и 
спори с хора, познаващи много добре религиозните устои на юдаизма, каквито са МАСОРА (наука 
за начините на писане и четене на текст на "иврит" - б.а.), МИШНА (първоначално предание на 
Мойсей и великите пророци) и ГЕМАРА (законознанието и тълкуванието на първоначалните 
предания). А от това следва, че св. Константин ще да се е запознал, а може би и много добре 
изучил. Общия кодекс на законите на юдаизма, който е и самият ТАЛМУД. А познавайки 
тънкостите на юдаизма, за блестящия философ не ще да е било трудно да защити с достойнство 
Христовото учение като извор на жива вода, от който, за съжаление, непознавайки времето на 
Спасителя, израилевият народ е пропуснал да пие и да утоли жаждата си за светлина и 
богопознание. 

А другия човек, с когото св. Константин се е препирал, е САМАРИТЯНИНЪТ. От него той е 
взел САМАРИТЯНСКИТЕ КНИГИ, които след молитва и "просветление" е започнал да чете 
"безпогрешно". Казахме, че у самаритяните остава старата писменост - писмеността на еврейско-
финикийските знаци, които всъщност са писмените знаци на староеврейския език като дял от 
арамейския език - праезика на човечеството. На този език и с тази писменост Мойсей е написал 
своето Петокнижие. Азбуката на тази писменост е била азбуката на Мойсей! За великия философ, 
изучил МАСОРА, МИШНА и ГЕМАРА, вече не е никак трудно да чете и на иврит, и на 
староеврейски като безпогрешно ОТДЕЛЯ ГЛАСНИТЕ ОТ СЪГЛАСНИТЕ и може да пригоди 
силата на звуците съобразно своя говор и своите гласови особености. 



Самаритянските книги всъщност са свещените древни книги, писани в зората на историята на 
днешното човечество. В Херсон св. Константин намира още "евангелие и псалтир", написани с 
РУШКИ (РОУШКИ) букви и човек, говорещ този език. Според житиеписеца философът "отделил 
гласните от съгласните" и скоро започнал да "чете и разказва". Това предизвикало у спътниците 
му голямо удивление - стр.43 (5) Но да разгледаме думата "РОСКИ", "фрущки" или "РУШКИ" 
(букви). На еврейски РОШ, което е и РОУШ, РУШ, ФРУШ или РОС означава "ГЛАВА" или 
"НАЧАЛО". Тук буквите "о" и "у" са значенията на Буквата "вау" (или "вав"), която според случая 
може да се произнася като "в", "о" или "у". В този смисъл евреите казват и днес "РОШАШАНА", 
което значи и ГЛАВА, начало на годината или само НОВА ГОДИНА. В такъв случай 
"РОСКИЯТ", "ФРУШКИЯТ" или "РУШКИЯТ" език е "НАЧАЛНИЯТ" ЕЗИК ИЛИ ПРАЕЗИКЪТ 
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, а той е АРАМЕЙСКИЯТ ЕЗИК. На този език са говорили Адам и 
патриарсите Сим, Хам, Иафети Арам, от който чрез Уц, Хул и Маш идват и прабългарите, чиито 
наследници сме и ние. На този език и с тази писменост (еврейско-финикийските писмени знаци - 
б.а.) са писани древните книги, съхранили в себе си знанията за света и законите на генезиса. Въз 
основа на този език и на неговата писменост е създадена свещената халдейска азбука, въз основа 
на която пък Ездра създава еврейския иврит. Ето това, според нас, е научил и придобил св. 
Константин-Кирил Философ от хазарската си мисия. А колкото до следващото негово дело -
свещената азбука ГЛАГОЛИЦА, той просто е трябвало да разкаже и напише това, което Бог му е 
дал да види и което са видели очите му. 
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Мултимедийното въздействие на "Аз"-ът ( ) на Българите, знамето и герба на 
Христо Танев 

А. Що е мултимедия (опит за разяснение) 
 
В края на XX век мултимедийните технологии са най-авангардното направление в развитието 

на съвременните информационни методи за бързо и високо ефективно образование за 
преподготовка и икономически просперитет или за бързи и високо ефективни информационни и 
икономически инвазии срещу общества и личности, в т.ч. чрез унищожаване на ценностните им 
системи. Същността, характерът и съдържанието им основателно възбуждат интереса на широк 
кръг от обществото - от невръстния ученик до беловласия академик. 

"Гравитационното поле" на мултимедийните технологии привлече изследователския интерес 
на математици и психолози, физици и геостратези, инженери и богослови. Всички са единодушни, 
че неразгаданата енигма на мултимедията се корени в характера и възможностите на НЕЙНОТО 
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КОМПЛЕКСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЯЛАТА ГАМА ЧОВЕШКИ СЕТИВА, в т.ч. и върху 
тези, чието развитие едва сега опознаваме и наричаме ЕКСТРАСЕНСНИ! Комплексността на това 
въздействие се определя от ИНТЕРАКТИВНОТО предаване и възприемане, (диалогово ползване) 
на огромни информационни обеми отзвук-вибрации, текст, образ, чрез носители и среди 
създадени по технологии, решили проблемите качество, разстояние и цена. 

Например: Светлинен (лазерен) лъч записва само върху един диск с диаметър 120 мм., тип 
DVD - 18,8 GВ, до десет игрални филма или 5 млн. Страници бизнес информация, енциклопедии, 
история и пр. Лъчът може да прочете от диска и изпрати за секунди по оптически кабели 
търсената информация в дома, в училището, на работното място, независимо в коя точка на света 
са те, т.е. става това, което е казано и в Библията - "светлина да просвещава народите". Светлината 
просвещава всеки и всички, демократизира информацията, елиминира възможността тя да бъде 
скрито оръжие в ръцете на управляващите. 

Тези нови (светлинни) мултимедийни технологии освобождават индивида от ограничения 
като "време" и "пространство". Огромното количество на информацията пък дава възможност за 
осмисляне на заложеното в човека подсъзнателно мултисетивно въздействие и взаимодействие 
към и със себеподобните към Космоса и към Бога. 

Възможността на мултимедийното въздействие чрез информация във всички области на 
общочовешките взаимоотношения, в т.ч. като отбранителна и нападателно оръжие, бяха 
осмислени на висше държавно ниво в края на 80-те години първо в България с приемането през 
1987г. нат.н."Оптическа програма" с бюджет 329 млн. $, за съжаление спряна след 10.ХI.89г. След 
3-4 години САЩ, Европейският съюз и Австралия приеха свои дългосрочни мултимедийни 
програми (“Digital highway”, “Information society”, “Australia on СD”) с годишни бюджети от 
десетки и стотици милиарди долари. Тези програми са ядро в доктрините им за национална 
сигурност на прага на информационното общество. Финансираните програми са пряка инвестиция 
за нов властов и ресурс в геополитическото преразпределение на пазари и сфери на влияние в 
света. Тяхното реализиране ще бъде непознат по характер фактор за световно влияние. Защо? 
Частичен отговор на този въпрос ни дават два примера: 

 
Пример 1: Мултимедията като физическо оръжие (с бързо въздействие): екипът на Пьотр 

Гаряев през май 1996г. В Москва директно демонстрира как едни определени вибрации (СЛОВО) 
и образи могат да съживяват поразени същества (отбранително оръжие), други вибрации да убиват 
и да извършват чудовищни мутации върху живи организми (нападателно оръжие). 

Пример 2: Ценностната система, Вярата и Любовта могат да бъдат в едната посока 
съзиждани с филми за националните ценности за човека за Космоса и Бога или с народните танци 
и Паневритмията, а в друга посока рушени в същия този човек с цинизма и насилието от филмите, 
арогантните танци и звук с опасни словосъчетания, ниски честоти и високи децибели и др. 

 
Б. Що е мултимедийно въздействие 

 
Накратко и обобщено - комплексно, многопосочно възприема не на информация с всички 

сетива. 
Когато цветовете и ритъма на образа, вибрациите на звука, думите и съдържанието на текста 

са насочени в една посока с общ такт към ядрото на индивидуалната или обществена ценностна 
система, то тогава взаимодействието се мултиплицира чрез психофизичен резонанс. 

Стар като света факт е, че ядрото на ценностната система е бинарно. Доброто и злото са 
основните му съставни части и е от изключително значение при тези обстоятелства посоката на 



мултимедийното въздействие. Ако то е насочено към доброто у човека и го стимулира, то 
въздействието поражда творчески импулс или критична преоценка у индивида. Така се създават 
непреходни произведения на изкуството - драмите на Шекспир, Ботевите стихове "Настане вечер, 
месец изгрее....", филмите на Чаплин, и пр. 

Ако мултимедийното въздействие провокира дремещото зло у човека, било скрито, чрез 
прословутия 25-ти кадър в секундата, било явно чрез всичките 25 кадъра в секунда на 
мазохистичен порнографски филм или чрез истеричните 13 думи на Хитлер на фона са свастиката, 
то тогава логичните следствия са съответно: изнасилени от младежи старици и тълпа, 
утвърждаваща насажданата агресия с "Хайл". Или ако се върнем към примера с демонстрациите на 
Пьотр Гаряев, при пълен психофизичен резонанс на ниво ДНК се стига до чудовищни мутации 
на живи организми - само за часове - стотици пъти по-тежки и по коварни от лъченията на 
атомната бомба !!! 

Всеки от нас ползва ежедневно мултимедийното въздействие въз основа на, традиции и 
вековен опит. Болшинството от нас не се замислят над възможностите му и не го използват като 
метод за постигане на позитивни цели. Ще илюстрираме казаното с няколко примера: 

Пример 1:  Мултимедийно въздействие от форма (образ). 
От древни времена съществува практика да се използват талисмани, амулети, знамена и пр. С 

образи-символи за добро, здраве, победа, любов, сила и благоденствие. Носим ги и ние - 
мартеници, брачни халки, бижута с определени форми и цвят, вратовръзки, различни цветове и 
форми на облеклото, чиито характеристики интуитивно подсилваме с променлива реч по смисъл, 
интонация и ритъм, било за собствено самочувствие, било за въздействие върху околните. 

Примерът описва най-елементарното масово мултимедийно въздействие. То е многовековен 
опит да се влезе в синхрон с космоса и себеподобните, запазвайки и изтъквайки собствения "Аз" 
( ).  

Пример 2: Мултимедийно въздействие от форма/образ плюс вибрации. Респект и примирение 
внушават образите на величествения релеф на вулкан, силуетът на океански кораб, необозримите 
мащаби на голям град. Осмисляте ли как се мултиплицират респектът и въздействието върху 
наблюдателя, ако описаните образи се синхронизират съответно с вибрациите на вулканичния 
тътен, корабната сирена, нестихващия моторен градски шум или виенето на сирени за "тревога"? 

Пример 3: Мултимедийно въздействие от образ плюс музика/ритъм плюс цвят плюс 
осмислени форми и цветове. Този тип въздействие може да се илюстрира чрез сравнението на два 
народни танца с различен ритъм и цветова украса. Нека сравним танците на племена от топлите 
южни страни с българската ръченица. В първия случай от ритмите и ярките цветове с голяма площ 
струи първичност, но и примитивност. От нашия танц, от пъстрите шевици, украсени с хиляди 
цветни кръстчета и от звънтящите с ритъма на ръченицата гердани от жълтици, струи 
съвършенство и достойнство, асоциира се плодородие и космическа връзка. Посочените 
фрагменти от безкрайната гама на мултимедийни взаимодействия и внушения ни дават обяснение 
защо по протежение на цялата човешка история се е отделяло толкова голямо внимание на 
хералдиката - семиотиката, а знанията за тях държани в строга тайна. Било по интуиция за добро, 
било чрез умишлено подвеждане за зло, са изобразявани в едър план върху знамена и гербове 
същностните форми и ритми от ценностната система на отделните етноси или такива, които 
активират злото у тях. Гербове, символи и знаци се поставят на многобройни публични места в 
държавите - видими и забележими отдалеч, поставят се върху всички документи, за да обединяват, 
внушават оптимизъм и родова принадлежност; зад тронове и трибуни на владетели, за да 
внушават респект. 

Примерите са много и навсякъде. Полумесецът, символ на ислямските държави, носи ритъма 
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на техните религиозни молитви, в неговия фокус е пентаграмата на човека. Свое специфично 
съдържание носят японското "изгряващо слънце", полският "бял орел", канадският "кленов лист", 
масонските сърп и чук и зъбчато колело на разпадналата се псевдо социалистическа система. 

Всичко това ни убеждава, че мултимедийното въздействие е задължително условие 
характеристика на основните държавни символи на една страна, синтезирали в себе си 
ценностната система и обединяващите начала на съответния народ. 

В. Мултимедийното въздействие на "Аз"-ът на българите 
 
Дълбоко сме убедени, че проектът за герб и знаме на Република България на старозагорския 

художник Христо Танев притежава достойнствата на положителното мултимедийно въздействие. 
То внушава оптимизъм и национално самосъзнание на народ, носещ в себе си познанията за 
генетичното начало и законите на видимия и невидим свят, предопределен от Създателя да 
участва в превеждането на човечеството в новата ера, към спасителния бряг на НОВАТА 
КУЛТУРА - ЕРАТА НА ЗЕЛЕНИЯ ВОДОЛЕЙ. Ценността на анализирания проект се корени в 
умелото съчетаване на исконни български и общочовешки добродетели и символи, в симбиозата 
на минало и бъдеще, земно и космично, човешко и божествено. 

Мултимедийното въздействие в този герб се базира на комплекс от видими и невидими 
образи, ритми, цветове, начала, елементи, пророчества. Кои са те и какво е скритото им 
въздействие? 

 
Символ Първи - Кръглият славяно-прабългарски щит, в който е вграден модула на 

глаголицата на Св. Кирил Философ. Християнската инсигния е основата, на която е създадена тази 
свещена писменост. Глаголицата, възкресена от СВЕТИТЕ БРАТЯ, е защитила своите права през 
X век в Рим, благодарение на закодираните свещени Познания в нея.. С основание тя се смята за 
СВЕЩЕНА и БЪЛГАРСКА, защото вибрационно и образно отговаря на уникалния БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е: Национално достойнство от приноса на 
българите в общочовешката култура и познание. 

 
Символ Втори  - Неравноделният 7/8 - такт на българската ръченица и в двата си варианта 

(3+4 и 4+3). Ритъм-вибрация, отговарящ по форма и образ чрез номерологията на свещени 
познания:"3" - "Света троица"; "4" - "Свещен кръст"; "7" - "Свещените седмолъчки" на мъжкото и 
женското начала, отразени в теософските познания за ЕДИННИЯ БОГ на "тангризма" и 
"християнството"; "8" - Божествена християнска инсигния", глаголическият модул на Светите 
братя… 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е: 
Да се стремим да равнопоставим духа и материята, както е при изградения " ". Чрез 

слезлия на земята БОГ СИН, и уникалният български 7/8 ритъм, граничещ с материалната 
и духовна сфера, да се стремим към БОГ ОТЕЦ.  

 
Символ Трети  - Седмолъчката, траен символ в битието и вярванията на траки, прабългари и 

арамейци. Символизира седемте стъпала на слизането на духа в материята и седемте стъпки на 
изкачването на материята в духа. Мултимедийно въздействие чрез този символ е: Приемане на 
Християнството и неговия седмичен характер в материалния видим свят.  
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Символ Четвърти - Четиринадесетолъчната звезда, в която е закодирано седмичния 
характер на мъжкото и женското начало. Тя отразява хармонията между мъжа и жената. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е: "Аз", българинът и българката, сме 
призвани да живеем в хармония с божественото, както ни учи чрез СИНА си ТВОРЕЦА. 

 
Символ Пети - Четиринадесетолъчната звезда е оплодена (облагородена) с Божието слово 

чрез християнската осмолъчна инсигния. Този свещен акт е осъзнат още преди векове от 
българите. Той може да се открие в множество материални паметници на прабългарската култура , 
като например, върху скулптурните каменни релефи, които и досега стоят вградени от двете 
страни на портата на строеното през 1864 година Хаджи Стояново училище в град Севлиево. 
Според преданието, преди вграждането им в школото, векове наред тези каменни символи са били 
крити и съхранявани в тайни пещери, за да не бъдат унищожени. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е: Вяра, Надежда, Любов, че вече сме 
приели Божия импулс на съзидание и ни предстои достойно бъдеще. 

 
Символ Шести - Френският щит, символ на народи с над хилядогодишна държавна 

традиция. Той е относително по-малко мащабен елемент в герба в сравнение с царствения лъв, 
символ на българския народ. Съпоставимите мащаби на двете фигури, на българската и 
европейската форма, изразяват духовното облагородяване на европейската култура от българската. 
Това е станало още преди 1000 години чрез богомилското учение и с глаголицата - най-големият 
духовен кредит за Европа.

Мултимедийно въздействие чрез този символ е:
Приемане от 14 (и повече) вековна България на Европейски и чужди ценности, ако са 

чисти. Съчетаването им (френски щит и български лъв) и обграждането им (чрез житните 
класове) е богатство - материално и духовно. 

 
Символ Седми - Царственият лъв е с осанката на усмирил се победител, приемащ и 

изпращащ поздрави, държащ символа на държавността - сфера с кръст. Този символ е именно за 
това върху старите български монети. Лъвът и сърцето му са защитени със свят славяно-
прабългарски щит, изписан със сакрални знаци. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е:
РЕД ! Силата (лъва), защитена с Вярата (щита), поздравява с признателност (Твореца) с 

вдигната ръка (лапа). Силата е осмислила мисията си  - да държи и пази Държавата! 
 
Символ Осми - Глаголическият знак "Аз" ( ) - знакът на Божието слово, е естествен център 

в герба, а чрез осмолъчната християнска инсигния - той е в центъра и на знамето. Буквата на 
познанието, с която започва глаголицата, е корен на запазени и до днес думи (напр. АЗЪН - у 
чувашките прабългари в Русия), означаващи памет, знание, мъдрост. Тя е послание - знамение, 
указващо, че възраждането на България трябва да започне от преоткритата памет, от знанието и 
образованието. Необходимо е всеки да проумее за себе си Сократ, че основата на познанието е да 
разбереш колко малко знаеш, синтезирано в прословутата мисъл - "Аз знам, че нищо не знам". Със 
съзнанието на незнаещи, постоянно да образоваме себе си и да осмислим, че знанието (светлината) 
и ближния са Божие слово и Божи дар, които всеки от нас трябва и да приема и да разбира. 

Мултимедийното въздействие чрез този символ е:
Аз, богоподобният човек, Българинът, осмислих мисията си! Ще се развивам 

балансирано и в духовната, и в материалната сфера, за да бъда достоен за времето си и във 
времето като тези, които бяха преди мен още от зората българска! 



 
Символ Девети - Гербът и християнската инсигния са увенчани от звезден хоровод, 

символизиращ галактическия Млечен път, или "Божия пояс", закрилник на България, както е в 
пророчеството на богомилския жрец Петър Осоговец от 956 година. Заловените една за друга три 
звезди означават още триединната същност на нашия Бог и трите географски области, които 
"Божият пояс" защитава - Тракия, Мизия и Македония. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е:
Триединството е нашия Водител: от Протобългарите, Сега и за в Бъдеще. 

 
Символ Десети - Най-голямото достойнство на герба е неговия символ - синтез, поставен 

върху знамето - като звучене, форма, история и бъдеше. Както от сложната теория Айнщайн 
извежда простата формула Е = mс2, така и авторът чрез хералдическата наука е извел от герба 
символ - синтез, доказващ чрез миналото на България нейното бъдеще, произлизащо от Духовната 
й маса и отдадената Светлина. 

Девизът "Съединението прави силата" е внушен подсъзнателно с обединяването на трите 
противоречащи си цветове от златния кръг на фигурата - синтез. Всяка част е точно определена и е 
на мястото си в знамето: в центъра е " " "Аз"-ът  на българите от славяно-прабългарския кръгъл 
щит. Кръгът е символ на вечното движение; глаголическата осмолъчна инсигния в него обединява 
трите цвята с цялото космическо послание, прието от Свети Кирил Философ. Високо в бялото 
поле, символ на духа, са звездите на Триединството. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е:
"НИЕ (българите, всеки осмислящ своето " ") СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО (от червения цвят на 

ера "РИБИ", сега зеления на "Водолей", и в Бъдеще - белия, на св. Дух) И ВРЕМЕТО Е В НАС" 
(чрез Словото, синтезирано с модула на Глаголицата!). 

Думите на Дякона са символично върху знамето! 
 
Символ Единадесети - Правилен подбор на трите най-важни дати-жалони от историята на 

България (681,1185 и 1885), напълно отговарящи на каноните на номерологията, закон в 
хералдиката. 

Мултимедийно въздействие чрез този символ е:  
България е 14 вековна, и ни очаква да поставим още много години жалони! Бъдете 

смели и горди! Никога не падайте духом! 
 
Символ Дванадесети - Бинарният такт (1+0+1+0), идващ от редуването на лъчите на 

мъжката и женската сплетени две седмолъчки, т.е. двете начала на Живота. Този такт вече беляза 
започващата ера на "Водолея", чиято характеристика е Словото-Разума - Светлината. Като 
"цифрова", последната освети човечеството в края на XX с двоичния код 1-0. С комбинации от 
този такт и със светлина се записва Словото, чете се със светлина, разпространява се със светлина. 
Примерът, който дадохме с оптични кабели, оптически дискове и т. нар. електронна книга СD-
ROM, може да бъде допълнен - информацията в тях се записва и чете по пътя на спиралата - 
символ и същност на вечното развитие. 

Скритото мултимедийно въздействие, чрез този символ е:
Чрез Словото, Просветата носи знание и хармония! След Злото идва Доброто! 

 
Символ Тринадесети - Свещеният знак - инсигния! Преди повече от 100 години в ходът на 

българското Народно събрание е защитен с него три по тринадесет пъти!!! Гравираните фигури на 
кръга, осмолъчната инсигния и кръста са поставени в следните последователности и зависимости: 
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a) в групи по троици (13 групи по х 3 и две групи по 2) 
б) общият брой е 43 (т.е.сборът е 7, числото на седмолъчката) 
в) на източната и западната страна на Народното събрание има по 14 свещени знака, 

символизиращи факта, че България с осмисленото преплетено мъжко и женско начала е 
предоставила на Изток (Русия) и Запад (Европа) своята духовна мощ и светлина. 

Любопитна, но не случайна някак си е съдбата на изкусния хералдик-проектант, разположил 
описаните модули в парламента, който след своето велико дело е умъртвен според преданието. 
Нещо повече, направен е опит силата на свещените знаци да бъде неутрализирана, като 
допълнително в източния и западния коридори на Народното събрание е спряно поставянето на 
модула в центъра на квадратите по тавана. Те са заменени от тринадесетолъчни маргарити. В 
самото пък фоайе по-късно са поставени групи от модули във формата на обратни конуси, които 
са в три редици по шест броя и образуват според номерологията числото 666 - знака на дявола... 
Без коментар ще оставим резултатите от дейността на Народното събрание вследствие на 
вграденото проклятие. 

Мултимедийно  въздействие, чрез този символ е:
Злото съществува! То може да бъде, и е Учител - какво не трябва да се прави, но само за 

тези, които са приели и осмислили същността на свещения знак - инсигния. 
 
Символ Четиринадесети - Шевиците - символ на любовта на българката. Те са изнесени 

високо в астрала (в бялото) на знамето и герба, вплетени във формата на трите звезди. 
Завъртените 2x4 върху звездите са в синхрон с осмолъчната българска инсигния и на 
осмобуквенна България. С тези шевици е извезано името на Хан Аспарух ("Аспор") върху 
дръжката на неговия меч, открит наскоро от археолозите. Дарила му ги е наша пра майка с Любов 
да  му помага във велики дела. Тази Любов, със същата цел, трябва да съхраним и носим 
неизменно в сърцето си, като да помним и него, и историята, и корена си, и това, че сме българи. 

Мултимедийно въздействие, чрез този символ е:
Обединяващият ВРЪХ на Герб и Знаме е Любовта! Любовта на Българката е 

споителна: от зачеването и раждането през" " на Българите, до осмисленото Триединство! 
За изпитващите съмнения в положителното или отрицателното мултимедийно въз действие 

от знаци и форма прилагаме част от изследванията за негативно такова на специализираната 
лаборатория на Georges Hadjo - публикувани от EUROPE MEDIA DUPLICATION S.A. - XII. 1994. 
Изследвани са ръце и крака на двойка (мъж и жена) продължително наблюдавали (и пребивавали 
във) съответно: 

 
Приложение No 1 - Азбучни знаци. 
Приложение No 2 - Вила с особена форма. 

 
На Кирлияновите фотографии (тези с които се изследва полето около екстрасенс) е видно 

увеличеното мултимедийно въздействие на снимките "Б". Използваната информация и символика 
в проектите за герб и знаме трябва да бъде съхранена и разяснена на нашето поколение. Няма 
съмнение, че вложените познания ще стимулират позитивните процеси в мисли и действия, които 
пък ще доведат до рационално управление на страната. Как? 

В следващия раздел е направен опит за обяснение чрез представено сбито резюме на една от 
тайните теории за социално и индивидуално управление - "triple I" (тройното И). По наше скромно 
мнение то представлява и може да се използва като технология за трансформиране на 
мултимедийното въздействие на герба и знамето за духовно и материално обогатяване на 
България. Отговорът на въпроса, кои външни сили работят срещу Родината ни на база негативно 



приложение на тази теория и кои личности са използвани за целта, оставяме на читателя. 
 

Г. Резюме на бинарната теория за управление на личноста и обществото 

Бинарната теория за управление на личността и обществото е развита на базата на древната 
китайска религия и философия (ок. X век пр. Христа), синтезирана от мултимедийния символ, 
известен като фигурата "дао" - . Символът "дао" е в основата на хилядолетна философска 
традиция, на етически разсъждения за Доброто и Злото, за същността им, за неизбежното и 
постоянно тяхно взаимно допълване, проникване, борба и равновесие, и т.н. През последните два 
века тайни общества развиха от тях и ефективно практикуват формула за бинарно, усилено и 
контролирано управление на всички етажи на социалната йерархия - от личността до обществото и 
ръководителите му като едно цяло. Употребата на формулата е в два основни варианта: позитивен 
(за благополучие и просперитет) и негативен (за управление и поставяне под зависимост на чужди 
общества). В своя математически израз тя има следния вид: 

 

 

Преведена на социологически език тя отразява взаимозависимостта между няколко 
характеристики на социалната реалност - "обществено богатство "($)," време за вземане на 
правилно решение "(Ввпр), коефицентите на "интелигентност", "информираност" и "личен 
интерес", съответно (Иинтл, Иинф и Иинт). Или най-елементарната интерпретация на тази 
зависимост е: богатството ($) на всяко ниво (личност, ръководител, фирма, общество, държава и 
пр.) е обратно пропорционално на времето за вземане на правилно решение (Ввпр) от страна на 
съответното ниво. Това време пък е в обратно пропорционална зависимост от трите специфични 
коефициента "И" на съответното ниво. Формулата е известна по тази причина още като "triple I" -
"тройното И". 

Коефициентите, най-общо се определят по следния начин (независимо дали се отнасят за 
отделна личност или за цяло общество): 

Иинтл - коефициент на интелигентност и уравновесеност 
Иинф - коефициент на информираност в най-общ и широк смисъл  
Иинт - коефициент на интереса (изразява личната и кармичната комплексна зависимост от 

стимулите от материално и духовно естество). 
Коефициентите са същевременно и показатели за това, как индивидът или обществото са 

приели и приемат Словото като послание на космическия Разум, т.е. като информация и 
информираност (Иинф); как го ползват разумно (интелигентно) на земята, определяно с 
коефициента на интелигентността (Иинтл) и какви интереси преобладават при вземане на решения 
(Иинт). 

Осмисленото оптимизиране на произведението от трите коефициента така, че да е 
максимално (при стойност на Иинт, определяна преимуществено от морални показатели, а не само 
от материални стимули) минимализира времето за вземане на верни решения (Ввпр)и 
максимизира общественото и лично богатство ($). 

Възлово място заема стойността на Иинт, и необходимостта тя да бъде определяна 
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балансирано от материални и духовни стимули, за изграждането на осмислили своето " " 
личности. 

Създаването на условия за бързо вземане на правилни решения по даден казус е позитивния 
вариант на осмислената формула на "тройното И". 

В съвременния свят ключът на успеха е времето за взимане на правилни решения, особено в 
трите стълба на едно общество (държава), и всяка една негова клетка (личност, семейство), а 
именно: икономика, кадри (лично израстване), сигурност (ред и морал). Времето все по-ясно 
зависи от тоталната информираност на всички нива на обществото, допълвани с образование и 
преподготовка на интелекта на индивида, осмислил градивното и подтискащ в себе си 
разрушителното. 

Негативният вариант на формулата на "тройното И" се практикува за разрушаване, за 
завладяване. Той е следствие от обикновеното избягване от слабите личности на по трудния за 
обществена и лична реализация позитивен вариант. Как? 

Знаменателят във формулата може да получи висока стойност на произведението от трите 
коефициента и чрез средни или минимални Иинтл и Иинф, но чрез рязко завишен "коефициент на 
интереса", и то в материалната му част! Тогава субектът (обществото, ръководителят) пак взима 
"верни решения", но в полза на тази сила, която го корумпира, чрез подържане на завишени Иинт. 
Обикновено това е възможно само при укрито Слово-знание, преки измерители на които са 
интелекта и информираността. Т.е. лицето и обществото могат да вземат сами бързо и грешни 
решения, срещу самите себе си, ако не се противопоставят на подхранваната отвън корупция, чрез 
търсене на образованието и Словото! 

Ще подкрепим тезата си с няколко примера за използването на тази формула, видно от 
стотици факти в историята ни - особено от най-новата 1989 - 1997 година: 

 
Негативен вариант: 

 
Пример първи. Българското общество, което по всеобща оценка и признание е с висока 

степен на интелигентност (Иинтл), дълго време (Ввпр = 8 години) се лута в намирането на 
правилното решение за собственото си развитие. То бе умишлено поставено в състояние на 
информационна изолация, т.е. с Иинф, трайно клонящ към нула, което нулифицира и целия 
знаменател на формулата. Тази цел бе постигната, като след 10.IX.89 год. Бяха унищожени и 
скрити информационни системи и бази данни на Министерски съвет, Държавен съвет, МВР и 
АОНСУ за кадровия потенциал на нацията. В Министерството на външната търговия бе скрита 
информация за 6 милиарда долара активи. "Изчезна" архив от Народното събрание, както и от 
крупни държавни фирми. Как да се вземат верни решения без информацията, събирана десетки 
години? 

 
Пример втори. Каквато и информираност да има едно лице, ако то е с нисък интелект (малък 

Иинтл), дълго време няма да може да вземе вярно решение както за себе си така и за хората, които 
ръководи. Типичен пример за това бяха политици и някои от новоизлюпените ни "държавници". 
Те не можаха да проумеят защо в първите месеци след 10. XI. 89 г. бе свален герба на България без 
да има нов! Много от тях и до днес не проумяват, че възпитаха в първите 7 години своите деца и 
внуци без национални символи и с какво позволиха да се запълни тази празнота в детските 
ДУШИ? 

 
Пример трети. При едновременно съчетаване на ниска интелигентност и информираност 

(т.е. минимализирано Иинтл х Иинф) на групи или отделно лице се взимат "верни" решения в 



полза на корумпиращата ги структура, чрез висока стойност на знаменателя на формулата. Тук 
определящ е многократно по-високия коефициент на материалния интерес! 

Добре владеещите негативния вариант на формулата "triple I" господа (няколко вече 
скоропостижно покойници) сформираха преди 8-9 години в България групи с чужди 
ръководители, които подготвиха цели програми за серия от бързи "Ввпр" - решения, насочени 
срещу българското общество! Някои от обвързаните осъзнаха стореното и са длъжници на 
България. Ако осмислят своя " " на Българи,  могат да излязат от клопката на негативния 
вариант! Могат, защото са използвани подсъставни множители на негативния вариант на всеки от 
трите коефициента. Само ще споменем тези подсъставни множители: 

Иинтл - (интелект) = Иинтл х Иопт х Ирс, Комплексната интелигентност е произведение от 
прекия коефициент на логическата интелигентност (Иинтл, измерван по Рейвън), коефициента на 
оптимизма (Иопт - заряда на личността, в т.ч. и вярата в най-широк смисъл) и коефициента на 
радостта от секса  (Ирс - отразяващ психофизичния баланс). 

Иинф = Ицс X Иизпр X Икомун 
Пълната информираност на лицето е произведение от съставките: Ицс - информираността 

(познанието) за собствената ценностна система на произхода (род, родина, раса и пр.); 
Иизпр - информираност с изпреварваща информация, т.е. възможността за системен анализ в 

т.ч. макро икономика и геополитика на всяко ниво - в теорията на квалификацията, определяно 
като "изпреварващо обучение"). 

Икомун - информираността и способността на лицето да комуникира с други (включва 
характеристики и качества от владеенето на езици, изчислителна и комуникационна техника до 
неизяснените методи за комуникация - телепатия, нови полета, вибрационна чувствителност и 
енергии, в т.ч. към  Космоса).  

Иинт (личния интерес) =  Иж х Ивл х Ип 
Вулгаризираният личен интерес е разбит на устойчивостта на личността към известните три 

синдрома за корупция в управлението: 
Иж - интерес от жени или мъже (т.е. секс, в т.ч. сексуални отклонения)  
Ивл - интерес от власт (властолюбив, кариеризъм) 
Ип - интерес от пари (като подкуп и "лек живот") 
Максималното произведение от деветте под коефициента (с балансирани последните три) 

можем условно да наречем "земен разум". 

Позитивният градивен вариант на действието на "triple I": 
Позитивният вариант е толкова по-градивен, колкото повече личността е: осмислила своето 

собствено " "; осъзнала своето Богоподобие като разумна частица от Него и Космоса; 
балансирана във всичките девет подкоефицента на земния Разум. Тогава се получава общество от 
личности и ръководители, бързо взимащи верни решения за оптималното, свое и на обществено 
развитие. Или ако се върнем към математическия израз на формулата "тройно И", то знаменателят 
е максимален. 

На тази основа считаме, че изучаването проекта за Герб и Знаме на България, представен от 
художника Христо Танев ще даде на всеки българин и на българското общество като цяло 
възможност за балансирано увеличение стойностите на всички девет гореспоменати под съставни 
множители. 

Защо и кой от тях  най-вече?
А) Ще се повиши Иопт (коефициента на оптимизма, заряда на личността и Вярата) и то 

дългосрочно, защото всеки ще почувства присъствието на " " на великите българи у себе си. 
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Б) Ще се увеличи Ирс (коефициент на радостта от секса) чрез осъзната равнопоставеност на 
женското и мъжкото творчески начала. Двете начала интуитивно ще се възприемат при изучаване 
на праисторията ни и чрез мултимедийната четиринадесетолъчна звезда, когато децата в класната 
стая рецитират срещу нея позабравените стихове на дядо Вазов "Аз съм българче..." 

В) Ще се максимизира Ицс, коефициентът за информираност относно ценностната система. 
Нейното ядро е синтезирано в Герба и Знамето по уникален начин, чрез мултимедийно 
въздействие и пространствен баланс между традиция и бъдеще. Например фигурата на лъва, 
символ на древна държавна традиция, е значително по-миниатюрна в сравнение със сумарната 
площ на другите ценности в герба, което означава, че гербът е ориентиран повече като послание в 
бъдещето, а не акцентира само върху древното ни минало. 

Осмислена с това ядро, ценностната ни система не може да бъде разбита от никакви идеолози 
на "разградените общества". 

" "-ът на земята се осмисля чрез съзнанието за собственото съществуване и чрез съзнанието, 
че Бог е създал различните общества и народи, различните животни, цветя, дървета, вещества и 
елементи, за да съществуват. 

Г) Ще се повиши Иизпр (коефициента на изпреварващата информираност). Гербът и Знамето 
са своеобразно обяснение на пророчеството на Левски "Ние сме във времето и времето е в нас". 
Простичко е изведено с форми, номерология, вяра и ритми от българската история посланието към 
нас за ерата на Водолея, доказано още от Св. Кирил в Рим, предречено още от Петър Осоговец, 
пръснато от богомилите в Европа, показано и в XX век от Джон Атанасов (с компютъра) и от 
Петър Дънов (със "Завета на цветните лъчи") в САЩ, и най-вече тази част на посланието, че този 
Божи дар не спира... 

Д) Ще порасне Икомун (коефицента на информираност и комуникативност), чрез 
компютърните технологии, и книги, и мултимедийното въздействие. Открито на "дневен ред" се 
поставят и останалите сетивни възприятия в обяснението на герба. От историческите факти се 
знае, че "божественият" Орфей е живял в Тракия и е усмирявал с чудодейната си музика дори и 
дивите зверове. А у нас и сега живеят хора-медиуми (бихме ги нарекли мултимедиуми), 
възприемащи без съмнения множество полета и вибрации и комуникиращи по друг начин с 
материята, времето, пространство, космическия Разум. 

Никой не може да отрече и оспори простите три факта, доказващи, че народът-носител на 
"Аз"-ът ( ) български е БОГОИЗБРАН: 

1) Фактът, че в 0,17% от земното население е концентриран 3% от световния софтуерен 
потенциал (т.е. висок коефициент на информация плюс комуникативност) и българските деца и 
младежи са традиционни първенци в световните олимпиади по математика и информатика 
(около18 пъти по-голяма концентрация над средната в света!) говори в полза на нашето твърдение. 

 

 



1986г.            89г.          91г.          93г.            1995г. 

Данни на автора и други изследващи феномена! 

(в това число данни получени неофициално от две международни организации) 

2) Фактът, че в 0,17% от човешкия ресурс на планетата е събрал 5% от изявения 
медиумен потенциал (около 29 пъти по-голяма наситеност над средната в света!) говори за 
същото. 
3) Фактът, че с Божията благословия, само за 11 години, след многогодишно водачество на 

еврейски деца, българските деца и студенти рязко ги изпреварват по интелект - не е ли Божие 
знамение!? 

 

Д. Какво да направим: 

На база мултимедийния анализ на проекта за Герб и Знаме на Република България и сбитото 
разяснение на Бинарната теория за управление на личността и обществото за оцеляването и 
възраждането на българското общество, се налагат минимум три конкретни стъпки на висшето 
държавно ръководство и националните институции: 

 
Първо: Президентът, Народното събрание, Правителството, Българската православна църква 

и националните медии, да изискат официално от Ватикана оригинала от труда на Светите братя 
Кирил и Методий и копия от рецензиите за него и учението на Богомилите. 

От тях окончателно ще се изясни приносът на българите към европейската и световна 
култура; огромното богатство на познание, съдържащо се в Глаголицата; кои са Богомилите, защо 
и как срещу тях е създадена инквизиция, организирани кръстоносни походи и не на последно 
място ще бъде доказана правотата на изложените твърдения 

Второ: Да бъде предложен проектът "Герб и Знаме" на Христо Танев на разясняване по 
националните медии, и приет от Народното събрание след официално писмено становище от 
всеки депутат, член на Правителството, Президент и Вицепрезидент наложително преди законите 
за какъвто и да е Борд! 

Трето: Да бъде възстановена Националната оптическа образователна програма за 
подготовка, информиране и преподготовка на всеки българин, като се обвърже с програмата DON 
на БТК! В законите за Борд да се предвиди твърд процент (минимум 10%) от бюджет и нови 
кредити за собствени мултмедийни издателства и просвета. 

Само в образованието и достъпа до Словото и Разума може да има равен старт Всеки 
българин има право да ги ПОЛУЧИ, за да осмисли своя " "! 

София 
     l.V.1997г. 
    Ж. Г. Желев, 
    ръководител на екип от специалисти-българи. 
 

П.П. За да бъде ускорено въздействието от предлаганите първи три стъпки в духовното 
самоосмисляне на българина, трябва да бъдат направени други стъпки и за бързото издигане на 
неговия материален статус. Те са подадени в Народното събрание на политическите сили още 
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на 20.12.1996 г., а резюмето им предлагаме в прилежащото допълнение.  
 

ДОПЪЛНЕНИЕ

Стъпка 1. Народното събрание и Министерският съвет да обявят международен търг за. 
срочна цесия по иракския дълг към България превишаващ резерва на БНБ и новите кредити от 
МВФ и Световната банка. Цесията, възможна по същество е разрешена от ООН, предвид 
бедственото положение в Ирак. Ирак е на по-високо материално ниво от това на България!!! 

Стъпка 2.  Да се подготви и гласува в Народното събрание конституционно регламентирани, 
анти корупционни мерки, естествено възпиращи престъпленията във високите етажи на властта, 

А) В Изпълнителната власт - МС, във всяко едно ведомство да бъде назначен Зам. Министър 
от най-голямата опозиционна сила. 

Б) Да бъдат възстановени и разширени членовете "емпичмънт" от Търновската конституция 
за съдене на представители на: съдебната власт, министри, депутати, Президент. 

В) Да бъдат снети раздадените с действуващата конституция доживотни имунитети на съдии, 
прокурори и следователи! Да се регламентират ускорени мерки на съдебни процедури и удвоени 
санкции за нарушителите, съгласно "емпичмънт" - членове в Конституцията! 

Стъпка 3. Съчетаване на материалния стимул с грижата за България и идните й поколения, 
чрез: 

Приватизация до 49% в бюджето формиращите и стратегическите предприятия и 
производства - телекомуникации; отбранителна индустрия; електроенергия и горива; магистрален, 
железопътен и авиотранспорт; спиртен и цигарен монопол; продукти и средства за образование; 
държавни банки, обслужващи изброените направления. 

Стъпка 4. Създаване на пакет от стимулиращи закони (заимствани от страните наречени 
"група на 7-те азиатски лъва") за ускореното внедряване на високотехнологични производства, 
стартирайки ги от обикновен краен монтаж и за последващо поетапно внедряване. Само такава 
политика ще осигури от десетки до стотици хиляди работни места за 1-2 години, използвайки 
взаимно изгодно чужди капитали, стотиците празни заводи у нас и капитал No. 1 на България -
българският интелект. 

Стъпка 5. Възстановяване на стратегическия проект по т.н."План Делор" в Европейския 
Съюз за изграждане на Балканите (в София) за 150 млн. Екю на център за подготовка на кадри (от 
низови ръководители до преподготовка на мениджъри) и за балканско разбирателство. 

София  
5.V.1997 г.                                                                                                          Ж. Г. ЖЕЛЕВ 

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

Откъс от книгата "ЗА СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ" от богомилския жрец ПЕТЪР 
ОСОГОВЕЦ, написана през 956 г. от Хр. е. 
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"...А в четвъртия ден Господ създаде звездите да красят твърдта небесна и да бъдат знамение 
за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният и седем области от небето им 
повери." 

"И вложи Творецът седем духа в седемте светила, та седем ангела се родиха. И повери на 
всеки ангел да води по един от седемте народа." 

"И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що бяха 
пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела: един да го води, а друг - да го пази." 

"Слънцето разпери криле над Египет, Месечината над Междуречието, Вечерницата спря над 
Гърция, Звездата на пратеника покори с лъжи Юдея, Звездата на бранника - Рим, а Звездата на 
отшелника - Византия." 

"А народите не се бяха родили още на земята, но те живееха в чертозите на Господнята 
Всемъдрост." "И всички народи получиха от Вечния по един звезден дух - само на България 
тъмнееше мрачина и звезден ангел не развя криле над нея." 

"И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той 
нямаше. И с плач поиска от Бога Твореца, ала нямаше вече звезда и звезден дух." 

"Духна тогава Бог в простора и осени с божествено мановение Млечния път, та рой 
светли ангели се родиха там и повели Бог Млечния път да властва над България." 

"И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа близнаци в Междуречието, изгоря 
Гърция, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха." 

"...Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще 
разсипят Византия на всякъде, а България като огнена птица ще се възражда из собствената 
си пепел, та докрай на вековете ще пребъде." "Защото гаснат звездите една по една. Ала 
Божият пояс ще свети вечно и Млечния път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена..." 
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