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Космосът съществува обективно. Земният разум е неделима
част от Космическата разумност. Човешкото общество е ево
люирало до равнище, което му позволява целенасочено изследване
на Космическата реалност.

От позициите на бъдещата Космическа мирогледна система
се предлага съвременно осмисляне на "Тангра"  СъСъздател на
троично ниво от Инволюционната Йерархия на нашата Планет
на Система. Прави се изводът, че "Тангра е найвисокото ниво от
Космическата Йерархия, за което е спускана информация от Кос
моса на планетата Земя. Проследява се връзката между "Тангра"
и българите. Анализират се редица разновидности на знак "Тан
гра" и тяхната енергетика. Разглежда се универсалността на
знак "Тангра".

В Част Втора като Приложение се предлага подход за преход
от съвременното човешко мислене към космическото, за отваря
не съзнанието на земното човешко същество към Космоса.
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ПОСВЕЩАВА СЕ НА ВСЕКИ,
КОЙТО Е СЪПРИЧАСТЕН

КЪМ МИСИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ



Поредица ЗА БЪЛГАРИТЕ

1. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ
Бр. 1  5 , София, 1996.
Бр. 1. Обръщение към българина. Разгледана е разумната алтерна

тива за изход от кризата. Отбелязано е, че девизът на българина "Аз
съм" ни е осигурявал найвисоки постижения, той ни е докарвал нашето
найниско падение, а сега той отново може да ни възправи, формулира
на е уникалната ситуация, в която се намира България и е посочено
задължителното условие за излизане от кризата.

Бр. 2. Осмислена е насочеността на еволюцията на планетата Земя
като част от ВСЕОБЩИЯ КОСМИЧЕСКИ ЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС към
непрекъснато качествено нарастване на сложността.

Бр. 3. Обоснована е насочеността на еволюцията на човешкото об
щество и мястото на България. Българската народност е в челния фронт
на последната в развитието на човечеството еволюционна вълна.

Бр. 4. Разгледана е еволюцията на човека като част от еволюцията
на човешкото общество, формулиран е смисълът на човешкото същес
твуване.

Бр. 5. Осмисля се съвременната ситуация в България и се предлага
решение на проблема.

2 Аз съм
БЪЛГАРСКИ ЗНАК
СЪЩНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ
София, 1999.
Знакът "Аз съм" отразява същността на БЪЛГАРИТЕ. Авторът пов

дига някои вечни въпроси  Какво представляваме ние, човешките съ
щества?, Какъв е смисълът на съществуването?, Какво е мястото и
ролята на БЪЛГАРИТЕ?  и предлага някои отговори чрез философска
концепция, която се основава на еволюционния подход в познанието.

Знакът "Аз съм" и т е к с т ъ т към него са предназначени за тези, ко
ито приобщават себе си към БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ, независимо от
географското си местоживеене. Те се отнасят и за всеки, който в съ
ответствие със съвременното направление на еволюционния процес
се стреми към постигане на повисоко еволюционно ниво чрез развитие
на човешките добродетели, на еволюционно перспективните положи
телни човешки качества.

3. "ТАНГРА" � ЗНАК НА БЪЛГАРИТЕ
София, 2003.



ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми читателю, вие държите в ръцете си книга, която е
написана от позициите на бъдещата Космическа мирогледна сис
тема. Нейното създаване е предстоящо в съответствие с новия
етап, в който навлиза човешкото общество в процеса на еволю
цията. Обект на изследване на Космическата мирогледна систе
ма би следвала да бъде йерархичната Космическа обективна ре
алност, която съществува вън и независимо от нашето човешко
съзнание. Земната обективна реалност се явява нейна неотде
лима част. Планетата Земя, заедно с населяващите я човешки
същества, се явява част от цялото  Космоса.

От една страна, тази постановка на проблема е известна, но
от друга  тя е крайно неприемлива за властващия в съвремен
ното човешко общество груб материализъм. Но тя поражда не
обходимостта от преосмисляне на досега съществуващата те
за за земната същност на човека. На човека би следвало да се
гледа като на космическо същество, което временно пребивава
на планетата Земя.

формулираната в заглавието тема "Тангра" е позната на бъл
гарите. Нейното представяне досега е било толкова разнородно
и разнопосочно, че се е достигнало до поляризация на различните
мнения  от пълно отричане до безусловна вяра.

В Част Първа на книгата, като основна, се прави опит да се
осмисли "Тангра" от позициите на Космическата мирогледна сис
тема. Този подход позволява да се обясни на човешки език и с чо
вешки изразни средства понятието "Тангра", което представля
ва твърде ограничен човешки превод (представа) на това, което
можем да осмислим от действителния, необхватния по Своята
сложност (многомерност, холограмност) Космически "Тангра"  Съ
Създател на троично ниво от Инволюционната Йерархия при на
шата Планетна Система (като Организация на Космоса). Изпол
зването на кавичките цели да покаже, че в Космоса вероятно не
съществува такава дума, защото там се общува телепатично
чрез образи (изразено с човешки понятия), поради което не се
налага ползването на език и писмо както при нас на Земята.

Още в началото на развитието на темата изкристализира
един шокиращ извод  "Тангра" е найвисокото ниво от Космичес
ката Йерархия, за което е спускана информация от Космоса на
планетата Земя. Предлага се нова версия за възникването на бъл



гарите и за появата на "Тангра" при тях. Разглеждат се различни
разновидности на знак "Тангра", който символизира Космическия
"Тангра". Анализира се връзката между знак "Тангра" и знак "Аз".
На знака се гледа като на проводник на енергия, а на неговите
черти  като на форма за приемане/предаване на енергия от Кос
моса към Земята и обратно. Знакът се разглежда като средство
за оказване на помощ от Космоса на хората и в частност на бъл
гарите.

Осъзнаваме, че като човешки същества сме в състояние само
частично и ограничено да осмислим същността на "Тангра и на
знак "Тангра". Но сме твърдо решени да опитаме да приповдигнем
завесата на незнанието, за да си отворим очите, да осъзнаем, че
човешкото понятие "Тангра" е преди всичко българско, Въпреки
неговия общочовешки характер. Следователно, ако желаем да се
приближим към космическия "Тангра", ние сме длъжни веднъж и за
винаги да се откажем от обожествяването и да тръгнем по пъ
тя на обективното осмисляне  без догми и без предубеждения.

В Част Втора на книгата, като Приложение, е представен нов
подход (път), който позволява да започне отваряне на ограниче
ното ни човешко мислене към безкрайността на Космическото
знание. Стъпка по стъпка можем да проникваме Все подълбоко в
осмислянето на Космическата обективна реалност. Обосновава
се назряващата необходимост от създаване на нова Космическа
мирогледна система (на базата на съществуващите до сега три
относително самостоятелни светогледни системи  религиоз
на, научна и езотерична), чрез която може да се постигне по
високо ниво на обективизиране на представите ни за Космоса, за
Създателите и за някои фундаментални космически/земни поня
тия в съответствие с достигнатото повисоко равнище от чо
вешките същества в процеса на еволюцията. Чрез цитиране на
различни автори се представя съществуващото досега отно
шение към "Тангра" и знак "Тангра".

Текстът в книгата, от първото до последното изречение, след
ва единна логика, но читателят ще забележи, че изложението на
мисълта е представено конспективно, даже фрагментарно. Мо
же да се даде следното обяснение.

Първо, авторът непрекъснато достига до границата на неиз
вестното. И след като не е в състояние да я преодолее, е прину
ден да прекъсне мисълта. Гладкият преход към следващата мисъл
би означавал съзнателно заблуждаване на читателя. А непрекъс
натото фиксиране на неизвестното би направило много тежко
четенето.



Второ, авторът ясно съзнава, че Всеки макар и частичен опит
за разкриване на Космическата обективна реалност по същест
во представлява свеждане на Космическата многомерност към
нашите човешки тримерни представи и линейно време, което е
принципно невъзможно; това означава, че Винаги и задължително
в анализа и в получените резултати ще е налице "определена"
условност (погрешност). Това изисква цялото съдържание на тек
с т а В книгата да се приема условно  "възможно е", "би следвало",
"би могло", "вероятно" и т. н. Естествено, стремежът ни е към
минимизиране на погрешността, но все пак съзнаваме, че ние, чо
вешките същества, не разполагаме с обективни критерии за оцен
ка на истинност.

Книгата "ТАНГРА" ЗНАК НА БЪЛГАРИТЕ е написана за бълга
рите. Книгата е предназначена за Всеки българин (за всеки човек,
който е напреднал в развитието), който живее на територията
на България или в която и да било друга точка на планетата Зе
мя. Знак "Тангра" може да впечатли само хората, които са дос
тигнали до необходимото достатъчно Високо еволюционно ниво,
за да са в състояние да възприемат силата на енергетиката на
знака. (На низшите духом този знак не може да направи впечат
ление. ) Затова тази книга може да бъде разбрана само от хората
с високо еволюционно ниво. От друга страна, това означава, че
всеки човек сам може да прецени себе си (да си направи самооцен
ка) за своята принадлежност към българската народност и на
своето еволюционно ниво.

На редица места в т е к с т а на книгата се предоставя Възмож
ност на читателя сам да направи преценка чрез сравнение от
позициите на другите светогледни системи  Научна (или спо
ред Науката), Религиозна (или според Религията), Езотерична (или
според Езотеризма) и предполагаемото виждане на бъдещата но
ва Космическа мирогледна система (или според Космоса). Тези по
нятия в т е к с т а са шрифтово отделени.

Дебело подчертаваме  не предлагаме на читателя да повяр
ва в написаното, а се стремим да събудим интерес за самосто
ятелно осмисляне на поставените проблеми.

Авторът съзнава, че написаното 8 книгата не е само негово
лично мнение, а е резултат от труда на множество изследова
тели преди него, с трудовете на които т о й се е запознавал в
продължение на години. Освен това т у к са включени и сведения
т а , които са получени от Космоса чрез земни човешки същества,
поддържащи контакт с космически Същности. Това налага изка



зът в текста да е безличен или във форма на колективно мнение
с използване на първо лице множествено лице. Освен това през
цялото време мисълта на автора е била насочена към читателя,
на вниманието на който се предлага съвместно осмисляне на проб
лемите.

На появата на настоящата книга, от една страна, би следва
ло да се гледа като опит за съвременно представяне на "Тангра" и
на знак "Тангра", но вече на следващата стъпка по спиралата на
еволюцията.

От друга страна се цели да бъдат повдигнати, да бъдат пос
тавени на дневен ред жизнено важните човешки български проб
леми, които настоятелно очакват решение. Ясно съзнаваме рис
ка при такова начинание, но все пак ние, човешките същества,
сме устроени така, че не можем да спрем и да чакаме; многократ
но е доказано, че човешката мисъл се стреми да проникне в бъде
щето, поради което изпреварва ежедневието.

Лично моля читателя за извинение за недостатъците, които
вероятно ще констатира в книгата. Те са лично мои и ме харак
теризират като човек, който все още не е достигнал еволюцион
ното ниво, към което се стреми.
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ЧАСТ ПЪРВА

"ТАНГРА"
Какво е "Тангра"? Съществува ли "Тангра"? Има ли "Тангра" не

що общо с нас, българите, и  ако е "Да!", какво е то? Изчерпва ли
се 'Тангра" с нашите човешки представи?

Липсват писмени сведения от древността за "Тангра" (или по
не не са изявени). Съвременната научна парадигма не борави с
понятието "Тангра", за разлика от множеството богове, описани
в многотомни авторитетни издания. Правени са опити да се да
де обяснение за "Тангра", но досегашните версии не са задоволи
телни. Съществуват безброй въпроси, които остават без задо
волителен отговор.

Предлагаме поразличен подход към "Тангра", който вероятно
предоставя повече Възможности за осмисляне. Ще се опитаме да
разсъждаваме от позициите на Космоса, където би трябвало да
се съдържа необходимата ни информация. Съзнаваме, че поста
вената цел е трудно постижима, а вероятността да се допусне
неточност е голяма. Но все пак се налага преосмисляне на "бъл
гарското", защото ни предстоят усилни времена във Връзка със
започналите преходни процеси в човешкото общество. Новото
осмисляне на "Тангра" Вероятно ще помогне на нас, българите, да
осъзнаем себе си и своето място в предстоящото бъдеще.

В много от нас вече има изградена представа за "Тангра". И
това утежнява задачата ни. Защото специалистите са изчис
лили, че е необходимо определено количество информация за със
тавяне на мнение по определен проблем. А за промяна на вече
изградено становище е необходимо многократно повече инфор
мация.

V
Да се опитаме стъпка по стъпка да изградим пообек

тивна представа за "Тангра".

"ТАНГРА" КАТО ТРОИЧНОСТ

Тъй като заглавието на книгата се отнася до "знак", да започ
нем с графично изследване на "Тангра".



Обикновено се приема, че знакът "точка" символизира Създа
теля, Твореца (Първо Проявление, Единичност, Единица), от кой
то произтича Всичко останало  фиг. 1. а.

Знакът "равностранен кръст", с точка в мястото на пресича
не на двете линии, би следвало да символизира Създателя като
"двоичност", разделяне (Второ Проявление, Двойка)  фиг. 1. б. Две
те "половини" (съставки) са равнопоставени; те са в равновесие
и хармония. Човешките изразни средства ни позволяват да ги из
кажем като полярност "+" и"".

На фиг. 1. в. е представен знак с три рамена и точка в място
то, където се срещат т р и т е линии. (Обикновено при изчертава
нето на знаците точката не се поставя; Вероятно се приема, че
се подразбира. ) Този знак символизира Създателя като "троич
ност" (Трето Проявление, Тройка, Троица).

Знакът, изразяващ "троичността", се поражда от "сумата"
("и", "сблъсъка") на двете съставки от полярността "+" и"", при
което възниква ново ниво (скок, качество, резултат). (В човеш
ките представи, знанията ни от физиката за анихилация при сблъ
сък на електрон с позитрон не са приложими. Защото е Възможно
именно т у к да се поражда ново качество, което се изплъзва от
вниманието на изследователите. )

Трите "съставки" (компоненти, части) са равнопоставени; те са
в равновесие и хармония. Графично това се постига чрез равенст
во на дължината на рамената и на ъглите между тях. Човешките
изразни средства за графично представяне на тройката са раз
лични  триъгълник, трилистник, Y (вилка) [130: 193] и др.

Знакът от фиг. 1. в. съответства на знак "Y"  един от най
често срещаните варианти на знак "Тангра", за който е извест
но, че също символизира "троичност". (За разликата в ъглите меж
ду рамената ще говорим покъсно. )

Как се казваше в подобни случаи?  "Всяка прилика е (не)слу
чайна. "
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Правим предположение, че Връзката, която се констатира меж
ду графичното представяне на двата знака, е същностна, а не
случайна; не е на равнище явление, а съдържа информация за същ
ността на "Тангра"  "Тангра" е на ниво троичност. Основание
за това предположение ни дава вероятният единен космически
произход на знаците и тяхното проявление на човешко ниво.

А каква е "същността" на "Тангра"? На този въпрос принципно
не е възможно да се даде отговор. Защото "Създателят" е същ
ността. Опираме до непреодолимостта да разкрием същността
на Създателя. В такъв случай можем да опитаме да проникнем в
такава дълбочина към "същността", до каквато ни "стигнат си
лите".

V
Да преминем към Йерархичното ниво на "Тангра".

ЙЕРАРХИЧНО НИВО НА "ТАНГРА "

Нека да направим някои уговорки:
• осмислянето на проблем с подобна сложност надхвърля ог

раничените ни човешки възможности, но нашият стремеж към
неизвестното винаги се стреми да надскочи тази "бариера";

• все пак трябва да ни е ясно, че във всичките разсъждения
има много условности, защото се опитваме да сведем Космичес
ката многомерност към нивото на нашите тримерни представи.

Първото нещо, което вече забелязахме при осмисляне Йерар
хичното ниво "Тангра", е неговата троичност, която би следва
ло да съответства на един от тримата СъСъздатели* (според
нашите човешки представи).

Възниква въпрос  на какво ниво е СъСъздател "Тангра" в Кос
мическата Йерархия като Организация на Космоса*?

При обсъждане на възможното Йерархично ниво на "Тангра" се
очертават няколко варианта:

1. "Тангра" е един от "Боговете" на ниво Планета Земя;
2. "Тангра" е на ниво Планетна Система;
3. "Тангра" е на ниво Съзвездие като Галактическо Подразде

ление.
Спираме дотук, защото вероятността "Тангра" да принадле

жи към Създателите от Съзвездието, Космическото Семейство

* Понятията "СъСъздател" и "Организация на Космоса" са разгледани в Част
Втора.
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или към следващите повисоки нива е твърде малка. По същество
на повисоките нива от Космическата Йерархия би следвало да
се решават проблеми, които са характерни за съответните ка
чествено повисоки равнища. Не е логично да се предполага, че
Създателите от нивото на Съзвездието ще решават Въпроси
по организация за създаването на една физическа планета и на
селяващите я същества с физически тела. Това би следвало да е
работа на "Боговете" от двете найниски нива в Организацията
на Космоса.

Възможно ли е "Тангра" да принадлежи към Създателите от ни
во Планета Земя и как може да се провери?

В исторически аспект и по данни от археологически материа
ли, специалистите приписват на "Тангра" ниво Бог на Слънцето
и/или Слънчевата система, а не Бог на Земята. От това следва,
че "Тангра" би трябвало да е СъСъздател на ниво Слънце и Слън
чева система. А нашето Слънце влиза в състава на Планетната
Система, към която принадлежим и ние с нашата планета Земя.

При друг подход "Тангра" се свързва с понятието "Небе", в кое
то се крие различен смисъл. Според Версията на християнската
религия  "И рече Бог: да има твърд посред Водата, и тя да дели
вода от вода" (Бит. 1: 6); "Твърдта Бог нарече небе" (Бит. 1: 8); "И
създаде Бог двете големи светила: поголямото светило да уп
равлява деня, а помалкото светило да управлява нощта, създа�
де и звездите; и ги постави на небесната твърд да светят на
земята" (Бит. 1: 1617). Сътвореното от християнския Бог пре
вишава размерите на Земята, но се затваря в границите на "не
бесната твърд". Очевидно сътворяването на "небето" надхвърля
мащабите на планетата Земя.

И при други подходи на "Тангра" се приписва ниво, което над
хвърля границите на Планетата Земя (за това ще говорим по
късно).

Можем да направим извод, че е малка Вероятността "Тангра"
да принадлежи към ниво Планета Земя.

Йерархичното ниво на "Тангра", като ниво в Организацията на
Космоса, би следвало да съответства на Йерархичното ниво на
другите човешки Богове, за които "установяваме", че са на ниво
Планетна Система. (Виж Йерархично ниво на някои човешки "Бо
гове", Част Втора. )

Следователно найголяма е вероятността "Тангра" да принад�
лежи към ниво Създатели от Планетна Система като Орга�
низация на Космоса. Това и приемаме.
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А от нивата на коя Йерархия е "Тангра"  от Инволюционната
или от Еволюционната?

След като става въпрос за създаване на физически нива, то
Създателите й биха могли да бъдат от нивата на Еволюционна
та Йерархия. Това означава, че в процеса на Еволюцията някои
Същества* са се издигнали до толкова високо ниво, че им се пре
доставя правото да решават Божествени задачи. За пример мо
жем да посочим книгата на Д. Кенън [69], в която информацията е
получена чрез метода на хипнотична регресия. Главният герой е
бил Суверен на планета. Дали понятието "суверен" се ограничава
само в рамките на "управител" или неговите функции се разши
ряват до правата на Боза? Очевидно не сме в състояние да отго
ворим на такъв Въпрос.

От друга страна, понятието "Създател" В човешките разби
рания винаги се е свързвало с представите ни за Инволюционната
Йерархия.

Още едно съображение  допускаме, че "Същностите" от Ин
волюционната Йерархия са "оцветени"  те са или "бели", или "чер
ни". При Същностите от Еволюционната Йерархия тези два "цвя
та" вероятно са смесени, защото "черното" постепенно се из
чиства и се превръща в "бяло". При тях може да се говори за про
центно съдържание като съотношение между двата цвята. Не е
ясно как и при какви условия е възможно някоя Същност в проце
са на Еволюцията да се е изчистила изцяло от "черното" и какво
става с нея, след евентуално й "сливане" със Създателя.

Въпреки че се затрудняваме да отговорим категорично и на
този въпрос, все пак Вероятността "Тангра" да принадлежи към
Инволюционната Йерархия е поголяма.

Има още една много съществена специфика във възприемане
то на "Тангра", отнасяща се до самата същност на "Тангра", коя
то дава точна представа за търсеното ниво. По същество всич
ки изследователи констатират, че липсват писмени източници,
в които думата "Тангра" да е посочена ясно и категорично. За раз
лика от имената на много други богове и религии, които са съб
рани в различни специализирани за тази цел многотомни издания.

Стигаме до един много точен, но в същото време твърде ин
тересен отговор и той се състои в следния шокиращ извод.

* Приемаме, че терминът "Същество" ще използваме за същества, които при
тежават физическо тяло. В отличие от тях "Същността" притежава само
енергийно тяло (не физическо) и може да принадлежи към различни нива в Кос
мическата Йерархия.
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ЕДИН ШОКИРАЩ ИЗВОД

"Тангра" е най�високото Космическо Йерархично ниво, за ко�
е т о е била "спускана" информация от Космоса на Земята.

Възможно е този извод да смути (или възмути) някои искрено
вярващи християни (и не само). За успокоение ще кажем, че той
не влиза в противоречие с това, което е написано в Библията и
може да се провери чрез всеки вярващ (не само християнин), кой
то има к о н т а к т със Същност от Космическата Йерархия. Ако
този въпрос бъде зададен директно, то вероятността да се по
лучи точен отговор е много голяма.

А какво става с "Бог" като Създател на Вселената*? Нищо осо
бено. Създателят на ниво Вселена като Организация на Космоса
пак си е "Бог", но той е на толкова високо ниво, на такава дистан
ция от нас, че ние не можем нито да я осъзнаем, нито да я осмис
лим.

Защото твърде дълго време и съвременната наука, и христи
янската религия, са "набивали в главите" ни колко сме "велики",
колко сме "единствени". Защото все още съвременната наука, след
няколко Века съществуване и постигнати редица сериозни науч
ни резултати, е така шокирана от религията, че не си позволява
да изследва така наречените Извънземни цивилизации, самия "Го
лям Взрив", това, което го е предхождало и др.

Вероятно нашите деди от древността са съзнавали факта за
толкова високото ниво на "Тангра", защото никъде не са остави
ли никакви писмени свидетелства за "Тангра", каквито изобилст
ват за всички останали Богове от различните религии. Тоест име
то се е приемало за толкова свещено, че е било забранено да се
произнася, още помалко да се изписва.

И затова са ни оставили много знаци, които символизират "Тан
гра". А те са толкова много, че могат да бъдат открити навсякъ
де по света, съществуват почти във всички азбучни системи  и

Да отбележим, че понататък в т е к с т а при някои ц и т а т и от религиозна или
езотерична литература се използва това понятие "Вселена", но по същество
в поразличен смисъл от този, който ние възприемаме сега като Вселена (след
ващото качествено повисоко ниво над Галактиките). Възможно е да посочим
две обяснения: или при използването на тази дума (като образ) в Космоса се
придава пошироко значение, или на приемника на съответната информация
се предоставя едно общо понятие, за да се избегне навлизане в дълбочина към
структурата на Организация на Космоса, която, все едно, ние не сме в състо
яние да осмислим адекватно чрез нашите тримерни представи. Като че ли
второто обяснение е повероятно.
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дребни, и съвременни, В много археологически находки и т. н. (Част
от тях ще разгледаме понататък. )

ПРОГРАМА "ТАНГРА"

Да се опитаме да разберем  макар частично и ограничено 
какво е мястото на "Тангра" В Инволюционния процес на Сътво
ряването.

Да си представим, че В Плана на Създателя съществува Прог
рама "Тангра" като част (подпроект) от Проект "Планетна Сис
тема". Активна роля в нейната подготовка и реализация би след
вало да играе СъСъздателят от троично ниво "Тангра". (Все пак
уговаряме, че думата "Тангра" е само човешки превод на онова
необхватно за нас Космическо съдържание, което може да се пред
стави на човешко ниво с човешки изразни средства. )

"Планът" за развитие на човешкото общество и "Програма
та" са две страни на един Космически процес, който предстои да
се разгръща. Разликата между тях се състои в това, че в пред
ставите ни понятието "План" е нещо пообщо, докато Програма
та "Тангра" действа конкретно в процеса на развитие на човеш
кото общество и поточно на българската общност. (Покъсно
ще ни стане ясно, че "Тангра" като "троичност" се отнася не само
до човешкото общество, а "пропива"' ниво Планета Земя и се "про
стира" към ниво Космос. )

Тук е редно да се отбележи, че вероятно "Тангра" се появява
като "Идея" на ниво Създатели на Космическото Семейство. Тази
"Идея" се приема от някои Космически цивилизации, които в бъде
ще активно ще се включат в реализация на Програмата "Тангра"
в съответствие с Първоначалния замисъл.

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА "ТАНГРА"

Интересен е въпросът за начина, по който се формира пред
ставата за "Тангра".

Възприемането на "Тангра" е в зависимост от равнището
в Йерархията. На "божественото" ниво тази представа ще е най
точна. Понадолу тя постепенно ще се "разширява". На найблиз
ките до нас нива този процес ще запази характера си  ментал
ната представа за "Тангра" ще е далеч поточна от астралната.

Освен по нивата тази представа ще съдържа специфика и по
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космически пространствен принцип. Конкретните особености
в енергетиката на Всяка отделна планета от Планетната Систе
ма ще налага спецификата си при Възприемането на "холограмата"
"Тангра".

И като стигнем на физическо ниво ще се срещнат редица не
преодолими препятствия. Например какво е "Тангра" като СъСъз
дател от троично ниво  комплекс от "мисълформи", енергиен об
раз, енергийно поле, многомерна холограма, комплекс Вибрации и
т. н., или Всички 8зети заедно плюс още "нещо", до което нашето
съзнание Въобще не може да достигне. И Всяко едно определение,
което успеем да осмислим и всичките Взети заедно, ще отгова
рят в известна степен на "действителния" "Тангра", но по същест
во далеч ще се отличават от "истинския" "Тангра". Защото тол
кова Високо ниво ние просто не можем да Възприемем с нашия
ограничен разум. И затова в религията са намерили "изход" чрез
Въвеждане на думата "Бог" непознаваем, недосегаем.

На физическо ниво се налагат допълнителни ограничения
от еволюционното ниво и енергийните особености на въз
приемащите, от конкретния исторически момент, от спе
цифичната енергетика на конкретния географски район и
още много други, които ние Вероятно не можем да осмислим. С
това могат да се обяснят различните наименования по света,
част от които посочваме в Част Втора.

Но има една много важна особеност  навсякъде по света
българите са в състояние найточно да възприемат вибрации
те на "Тангра" (за това ще стане дума понататък). Комплексът
от букви в думата "Тангра" отговаря на "същността" на "Тангра"
на конкретно земно ниво. Комплексната енергетика на думата
"Тангра" като звук, образ, цвят и др. представлява сума от енер
гетиката на буквите, които го съставят  като отделни знаци,
Всяка със своята енергетика и вибрации, но вече на повисоко
сумарно ниво.

И ако си представим обратния път на обединение на различни
те възприятия в една "събирателна" холограма, то ще се получа
ва значително подобряване Във възприемането на "Тангра". И то
ва ще е похарактерно и поистинно за всички нива. (Вероятно
този процес не е аналогичен на някои куриози от подобен харак
тер в човешкото общество на Земята  правени са опити с раз
пространението на информацията. "Пуска се информация" за не
що конкретно. След време тя се "връща" при нейните създатели,
но в такъв вид, че и те се затрудняват да си я познаят. )
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V
Да се опитаме постепенно да търсим какво е общото

между "Тангра" и българите. Като начало да започнем с бъл
гарите.

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ
В паметта на човешкото общество са се съхранили немалко

легенди за Възникването на различните народи. Митовете и ле
гендите са Вероятно единственият източник като свидетелст
во за събития от толкова далечно минало. За произхода на бълга
рите също има съхранила се памет. Ако съберем цялата извест
на ни информация за възникването на българите, се получава след
ната картина.

Някога, много отдавна, на планетата Земя съществувал ог
ромен континент Му. Или поточно Му Ла Ба, както се твърди, че
са го наричали коренните му жители [97: 152] лемурийците*. Ко
гато те изпълнили своята космическа еволюционна мисия и пре
вели човечеството през годините до следващата човешка раса,
от Космоса отделили най�прогресивната, еволюционно най�
перспективната част от тях, "помолена от noвисшите съ
щества да се пресели" [60: 178] и ги извели на безопасно място.
Нещо като "мая" за бъдещото човешко развитие. Сред тях се
намирали и бъдещите българи. Но те все още не са имали само
съзнанието за предстоящата си българска народностна принад
лежност. Затова пък вече са притежавали специфичния "бъл�
гарски ген" (виж Български ген, Част Първа).

Изминали много хилядолетия. Еволюционното движение се
прехвърля към Атлантида**. Атлантите напредвали в развитие

За лемурийците като Трета човешка раса е писано и всеки, който прояви ин
терес, ще достигне до необходимата му литература.
Тук ще обърнем внимание на известна специфика при Лемурийците. Те са кон
тактували помежду си телепатично, имали са връзка със Същности от Кос
мическата Йерархия като възможност, като даденост на расата
Лемурийците са оставили информация за себе си, записана върху кристални
плочки [97: 151155]. По онова време не е съществувала писменост във вида, в
който я познаваме сега. Тя се появява значително покъсно "Писмеността" на
лемурийците вероятно е била някаква форма на образи, а записите са осъщес
твявани чрез "високи технологии", които ние все още не сме в състояние да си
представим.
Континентът Му е потънал във водата в резултат от земни катаклизми.

' При следващата раса  Атлантите, като Четвърта човешка раса, вероятно
се запазва телепатичният обмен на информация и връзката със Същности
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то. Към края на първата половина от времето на съществуване
то им започвали да се проявяват първите явни признаци за "изк
ривяване на пътя". Те започнали да нарушават някои Космически
закони. В Космоса решили да се о п и т а т да им покажат Верния
път чрез предоставяне на информация от Програмата "Тангра".
Или може би е поточно да се каже, че "Тангра" е решил да помогне
на хората, като им съобщи за своето Съществуване.

Тук можем да направим един важен извод: в българите, още Във
фазата на тяхното възникване, е заложено възможно найпрог
ресивното, найперспективното в еволюционното направление,
което може да съществува на планетата Земя  "българският
ген". Затова българите в своето историческо развитие са се от
личавали с много висока духовност.

V
"Тангра" вече "съществува", българите са "Възникнали",

следователно можем да се опитаме да потърсим появява
нето на "Тангра" при българите.

ПОЯВА НА "ТАНГРА" ПРИ БЪЛГАРИТЕ
Да разгледаме проблема от двете му страни  от страна на

Земята и от страна на Космоса.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА
Да си представим обстановката при човеците по време на Въз

никване на "Тангра".
В продължение на много хиляди години човекът е получавал

непосредствена връзка и помощ от Космоса по време на лему
рийската и  поограничено, при атлантската раса. Той е живеел

от Йерархията, но информационната наситеност на съобщението намалява
За сметка на това се повишава детайлността на обменяната информация
във връзка с нарастване на разумността и развитие на съзнанието при Ат
лантите.
Атлантида загива в резултат от неразумните действия на самите Атлан
ти  "от четирите вида сили: вода, земя, въздух... и не е точно огън. Названи
ето е "кин хронуд". Могъща енергия. С нея лекомислено ликвидираха континен
та. Не природен катаклизъм, а стихии на слепи човешки страсти и неправилно
боравене с енергии... Разрушена бе хармонията от желание за господство и
глобално надмощие. Стана страшно  развихриха се гибелни процеси Тогава
получиха предупредителни телепатични послания свише за надвисналата опас
ност. Не им обърнаха Внимание, не Взеха мерки" [97: 156]
Известно време преди потопяването на Атлантида от нейната територия
са изведени Във физически тела около 3�4% от осъзналите се човеци, като
"мая" за бъдещата Пета човешка раса. Към т я х принадлежим и ние, българи
т е . Допълнително се присъединяват и други българи като преродили се души
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в хармония (поне удовлетворяваща го) със средата, в която е
съществувал, и със себеподобните си. Получавал е необходимата
информация за своето съществуване. (Вероятно и интересите
му са били поограничени, след като не е имал особени проблеми с
оцеляването. )

В процеса на еволюцията А т л а н т и т е затъват все повече в
материята, животът им става все потруден и сложен. Телепа
тичната връзка се ограничава, а може би и съвсем прекъсва за
обикновения човек. Секва притокът на протичащата дотогава
жизнено необходима информация. Ограничава се "космическата
помощ". (Кавичките са поставени, за да се покаже, че всичко то
ва би следвало да се разбира като изпълнение на първоначално
изработения План. ) Човекът е оставен сам на себе си. Той изпада
в състояние на беззащитност, на безпомощност. Принуден е да
търси помощ чрез себеподобните си, да разглежда общуването
като средство за оцеляване. Постепенно се зараждат елемен
т и т е на речта. В човека се появява чувството за "общност", а
след това и чувството за принадлежност към определена общ
ност. Започва процес на разделяне на хората в общности. Но без
помощността в човека очевидно продължава да съществува.

По същото това време започва да се оформя българското само
съзнание при някои от Атлантите. Българите съставляват около
30% от населението на Атлантида. Притежават висока духовност
и са носители на прогресивна, еволюционна перспектива.

ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА КОСМОСА
Космическите цивилизации следят изпълнението на Плана. По

лучават информация за развитието на процесите на Земята. Тър
си се начин да бъде оказана помощ на хората. "Заражда" се идея
та за спускане на информация за "Тангра". Тази идея преминава
през процес на съзряване и съгласуване с всички Космически ци
вилизации, които имат отношение към планетата Земя и човеш
ките същества. Получава се одобрение от по8исшите нива. Осъ
ществява се на практика, вероятно чрез познатите ни процеси
на проектиране и реализация. Продуктът е готов със съответ
ната енергийна характеристика, ниво на вибрации и т. н. Взема
се решение за спускане на Земята в подходящ момент, чрез под
ходящи средства и на подходящи човешки същества от българ
ската общност.

Започва да тече времето на възникване на "Тангра" при хората.
От една страна, "Тангра" се появява в чувстващите се безпо

мощни човешки същества като нещо необяснимо във вид на Емо
ции, на Сила, на Възхищение, на Надежда за помощ, на Закрила, на
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"Нещо", от което зависи съществуването на човека, на общност
та. Това непонятно чувство започва да се проявява при Възниква
не на звуците. Желанието на хората да го формулират на по
късен етап поражда появата на митове за "Тангра" в различни
точки на Земята.

От друга страна, появата на 'Тангра" на Земята се отнася към
бремето, когато някои от Атлантите Вече са постигнали сериоз
ни успехи в техническото развитие. Те са почувствали сладостта
на успеха, на възможността сами да решават собствените си проб
леми. Но за съжаление техническите постижения се насочват за
задоволяване на собственото "Его". Започват да нарушават Кос
мическите закони. Атлантите не осмислят предложената им "кос
мическа помощ". Те продължават "уверено" в избраното от тях на
правление и след Време заплащат твърде скъпо  със собственото
си унищожение като раса и като цивилизация.

Ето в такова Време първата информация за"Тангра" се спус�
ка на планетата Земя, за да предостави на Атлантите помощ
за осъзнаване.

След Атлантида "Тангра" продължава да "подпомага" човеш
ките същества и в частност българите. Тази "помощ" се раз
пространява по различни краища на Земното кълбо. В зависимост
от специфичните условия за съществуване на Всяка конкретна
човешка общност, "Тангра" придобива различно възприемане и зву
чене, различни вибрации.

Ако обобщим, можем да формулираме вложеното в "Тангра"
като проекция на "Сила", на "Светлина", на онова, което ние, хо
рата, наричаме "Бог"; което влагаме в понятието "Бог". Но това
не е "бог", защото то има конкретни Създатели и те преследват
определени цели. На земно равнище "Тангра" съдържа в себе си
космическите измерения на понятията "Сила", "Светлина",
"Духовност", "Любов" � всичко Позитивно и в съответ�
ствие с направлението на еволюционната перспектива

V
"Тангра" се проявява при човешките същества чрез знак

"Тангра"

Знакът като графично оформление е предназначен да се възприема чрез зре
нието  основния орган за получаване на информация от заобикалящата ни
действителност. Специалистите са изчислили, че около 80% от постъпваща
та информация в човешкото съзнание се осъществява чрез очите
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ЗНАК "ТАНГРА"

Вероятно е допустимо да се каже, че знак "Тангра" е форма на
проявление на "Тангра". Ние, човешките същества, можем да ос
мислим твърде ограничена част от физическото изображение 8ъ8
вид на знак*.

ЗНАК, СИМВОЛ

За пообективното разкриване на понятията "знак" и "символ"
ще се опитаме да ги осмислим от различни страни  Земя и Космос.

ОТ ЗЕМНИ ПОЗИЦИИ
За нас, хората, знакът е материален образ, материален носи

тел на информация. Използват се различни форми, структури,
които можем да възприемем чрез сетивата и да осмислим чрез
разума. Това са двумерни или тримерни изображения, изработени
от различни материали. Символът е съдържанието, смисълът на
знака.

ОТ КОСМИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ
В Космоса се общува телепатично чрез образи  мисълформи.

Мисълформата е найобщото понятие, което е подходящо за въз
приемане от нивото на човешките ни възможности. Мисълфор
мата е енергия, комплекс от различни енергии, един или множес
тво енергийни образи. Мисълформата е преносител на информа
ция.

На нашето човешко физическо ниво знакът и символът пред
ставляват свеждане на холограмното многомерно космическо
изображение на мисълформата до неговото земно двумерно или
тримерно подобие*.

* Понятието "подобие" съдържа специфика при различните светогледни систе
ми. (За тях говорим в Част Втора. )
При СЪВРЕМЕННАТА НАУКА и поточно във философията терминът подобие
се използва успоредно с понятието 'изоморфизъм'.
При ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ Богоподобието при човека му позволява да
властва над Всичко земно: "сътвори Бог човека по Свой образ" (Бит 1 27) и
"подобие" (Бит. 1: 26) "да господарува... над цялата земя" (Бит 1: 26).
При ЕЗОТЕРИЗМА подобието между Космоса и човека се разпростира и върху
всички наши органи и системи, които са изградени и функционират по подобен
на съответните Космически аналози начин, съгласно един от херметичните
принципи  "Каквото е горе, такова е долу".
В КОСМОСА "подобието' Вероятно се разширява чрез принципа "холограмност
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В хоризонтално отношение знакът и неговото съдържание са
многослойни, многопластови, многоаспектни. Във Вертикално от
ношение би могло да се използва понятието йерархичност.

Различните хора, в зависимост от достигнатото от тях ево
люционно ниво, са в състояние да Възприемат знака и символа в
различна ширина и дълбочина в хоризонтално и Вертикално отно
шение, т о е с т информационната наситеност на образа се опре
деля от индивидуалните Възможности на Всеки отделен човек.

НЯКОИ ОБЩИ ЗНАЦИ
Да формулираме съдържанието на някои общи знаци от фиг. 2,

които имат пряко отношение към знак"Тангра". Единният произ
ход на знаците чрез Създателя и тяхното проявление на земно
ниво ни позволява да търсим връзка между тях, да ги степенува
ме по ниво, по древност и да открием тяхната Връзка с една от
двете Йерархии � Инволюционна или Еволюционна.

ТОЧКАТА (фиг. 2. а. ) Вероятно заема найвисоко място В Йерар
хията; тя символизира Твореца, Създателя, Първото Проявление,
Единицата. От това следва, че точката вероятно е найдрев
ният знак.

Първата съзидателна дейност на Твореца е разделението; с
това започва Библията: "В началото Бог сътвори небето и земя
та" (Бит. 1: 1); "отдели Бог светлината от тъмнината" (Бит. 1: 4)
и т . н.

РАВНОСТРАННИЯТ КРЪСТ (фиг. 2. б. ) символизира двойката �

8 целия диапазон от микромира през макромира до мегамира. При холограмата
(холографен, холограмен) Всяка част съдържа информация за цялото. Хологра
мата позволява Видимо изобразяване на тримерно пространство върху дву
мерна плоскост чрез спецификата на зрителния орган на човека.
Човешкият "дух" може да се представи като холограмна частица от Твореца.
в Космоса холограмният принцип е свързан с понятията многомерност, вид
форма, честота, вибрации и др.
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равновесието (баланса) между "Духовност" и "Материалност",
"Плюс" и "Минус", "Светлина" и "Тъмнина" и т. н., които са продукт
от разделението. На земно ниво се появяват мъжко и женско, по
зитивност и негативност и др., между които липсва баланс в жи
вота. С други думи, дисбалансът се проявява на ниските йерар
хични нива. Когато се казва, че равностранният кръст символи
зира Създателя, би следвало да се отчита именно тази страна 
Двойката. Равностранният кръст Вероятно е вторият по древ
ност знак след точката.

За условията на планетата Земя може да се уточни, че зем
ните енергии са на качествени нива под космическите, тъй като
еволюцията на планетата Земя е в своя начален стадий. Това се
отнася за вибрациите, плътността, видовете енергии и др. Сле
дователно при равностранния кръст се осъществява подаване
на такава Космическа енергия, която е в съответствие с до
стигнатото ниво в земното развитие. Характерът на космичес
ките енергии непрекъснато се променя, за да е в съответствие
с новопостигнатото ниво В процеса на земната еволюция.

Равностранният кръст символизира подаване на такъв вид и
качество Космическа енергия, която може да бъде възприета в
съответствие с достигнатото ниво на развитие от съответ
ната общност или индивид. Осъществява се наслагване, съвпа
дане на двата вида енергии с близки вибрации и насоченост. Следва
усилване на енергиите в пресечната точка  в центъра. Ново
възникналата енергия съответства на достигнатия етап в про
цеса на развитието. Тя го подпомага, издърпва го в перспектив
ното направление на еволюцията.

КРЪГЪТ (фиг. 2. в. ) символизира крайния акт на Сътворението
 Сътвореното в неговата завършеност и цялостност; послед
ната завършваща фаза в Инволюцията, след която започва про
цесът на Еволюцията. От това следва, че кръгът е завършва
щият знак, свързан с процеса на Инволюцията.

ВЕРТИКАЛНАТА ЛИНИЯ (фиг. 2. г. ) символизира обмена на енер
гия между Космоса и Земята и изразява Космическото, Духовно
то; еволюцията по вертикала.

ХОРИЗОНТАЛНАТА ЛИНИЯ (фиг. 2. д. )  еволюция по хоризон
тала.

НАКЛОНЕНАТА ЛИНИЯ (фиг. 2. е. )  съдържа и вертикална, и
хоризонтална съставка.
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ЪГЪЛЪТ (фиг. 2. ж. )  символизира Връзката между Духовното и
Земното.

При осмисляне на знаците следва да правим разграничение по
отношение на техния произход  знаци, които са свързани с про
цеса на "Инволюцията", и знаци, които са продукт в процеса на
"Еволюцията".

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗНАК "ТАНГРА"

Спускането на знак "Тангра" от Космоса на Земята В човешко
то съзнание се осъществява чрез процес, при който се премина
ва през редица етапи  образи В енергиен вид с движеща се енер
гетика, образи в зрителен вид, звукови представи, писмени зна
ци и т . н.

С появата на българското самосъзнание в определена човеш
ка общност, от Космоса първоначално знак "Тангра" се спуска
на някои еволюционно най�напреднали същества при Атлан
тите.

Първото спуснато енергийното поле (видът) на знак "Тангра"
представлява многомерен енергиен образ  мисълформа във вид
на трилистен Лотос. Всички енергии, които участват в изграж
дане образа на знака, са в своята естествена форма на движе
ние. Всеки лист има различна дължина и съдържа определено коли
чество енергийни поднива. Под лотоса е разположен пламък във
вид на стебло. Цветът на знака е слънчевозлатист.

Слънчевозлатистият цвят като енергийна характеристика
с конкретен заряд определя силата, еволюционната перспектива
на знака.

Тук може да се направи връзка защо на някои места, в опреде
лено време, при някои от българите съществува (по асоциация)
култ към Слънцето с неговия слънчевозлатист цвят.

Като възможен вариант да се опитаме да си представим как
някъде в Космоса, например в определена Космическа цивилиза
ция, възниква (или им се подсказва) идеята за създаване на знак
"Тангра" и неговото спускане на Земята. Знакът се проектира в
техните конкретни условия, на тяхното конкретното ниво в Йе
рархията и в съответствие с тяхното ниво на многомерност.
За да може този знак за нас, хората, да има "божествен" харак
тер, той, от една страна, съответства на тяхната енергети
ка, а от друга, притежава универсален характер както за Космо
са, така и конкретно за Земята. Естествено всичко се съгласува
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по вертикала (с повисшите нива) и по хоризонтала (с другите
Космически цивилизации, които имат отношение към жителите
на Земята) в целия процес  от замисъл, през идея, до конкретна
реализация и спускането му на Земята.

ОСМИСЛЯНЕ НА ЗНАК "ТАНГРА"

Преди да започнем разглеждането на знак "Тангра", да отбеле
жим, че не си правим ни наймалка илюзия по отношение на наши
те възможности за цялостно възприемане на неговата същност.
Цялостно осмисляне на знака може да стане само на съответно
то космическо ниво върху многомерния холограмен образ, който
естествено ние не можем да ползваме. А същността на знака е
свързана с неговите Създатели. Ние имаме твърде бегли предс
тави за тяхното съществуване.

Това, което за нас е реално и възможно: първо, да направим час
тично осмисляне на знака върху спуснатото енергийно тример
но изображение, до което също нямаме достъп, и, второ, да раз
съждаваме свободно върху съществуващите различни двумерни
изображения, с които реално разполагаме.

Но вече можем да осмислим, че знак "Тангра е български знак,
предназначен за българите. Понятието "българи" се разширява
до онази част от човешките същества, независимо в коя точка
на земното кълбо живеят и към коя земна националност принад
лежат, които притежават повече от 5 1 % "чистота" (съдържа
ние) "български ген".

V
Да се насочим към разглеждане на някои разновидности

на знак "Тангра".

РАЗНОВИДНОСТИ НА ЗНАК "ТАНГРА"

Наличието на разновидности на знак "Тангра" като графични
изображения, названия, имена на богове и др. би могло да се обяс
ни със спецификата на всяка отделна човешка общност, която е
била в състояние да възприема спусканото знание. Естествено
трябва да се о т ч и т а мястото, времето, достигнат етап в про
цеса на еволюцията и т. н. Голямото разнообразие е характерис
тика и на възприемащите, и на подаващите информацията.

Обхватът на разглежданата тема ни ограничава само в опит
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за осмисляне на някои основни разновидности на знак "Тангра".
Въобще не се докосваме до вероятната връзка на знак "Тангра" с
дребните и съвременните писмени системи.

На фиг. 3. са представени някои разновидности
на знак "Тангра"  прав и обърнат Вариант. Да се
опитаме да осмислим тяхната символика.

Т. 1. Три несиметрични рамена.
Първото спуснато физическо графично изобра

жение на знак "Тангра" е с несиметрични рамена.
Вероятно съответства на ниво растения и жи
вотни. За човека, който излиза от тези равнища,
означава начален етап в развитието, предстоящ
път В еволюцията.

Всяко едно от разклоненията има самостоятел
на характеристика в границите на знака. Можем
да отбележим, че тя е с различни измерения. Това
се отнася и до различните човешки общности. Ка
то пример могат да се посочат двата народа 
евреи и българи. Първо са пуснати в движение ев
реите; те първи се самоосъзнават като принад
лежност към новата повисока духовност. Чрез
втория клон се изразява второто движение  на
българите.

Поначало всеки Космически експеримент се дуб
лира чрез различни варианти. В конкретния слу
чай на две човешки общности се предоставя шанс
да покажат своите възможности в процеса на ево
люцията. Родството между евреи и българи се проя
вява в различни етапи на историята. Спасяване
то на българските евреи през Втората световна
война би могло да се разглежда само като един еле
мент, като една конкретна реализация на опреде
лен етап от процеса на развитие на взаимоотно
шенията между тях. Към момента се очертава, че
едната от двете общности е завладяла твърде

силни материални позиции в човешкото общест
во по отношение притежание на капитали. Дру
г а т а продължава да изплаща карма в процеса на
своето духовно развитие.

Т. 2. Три рамена, две от които са разположени
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симетрично спрямо Вертикалното. Ето едно Възможно осмисляне
на тази разновидност на знака.

Частта от знака над точката на "разделението" би могла да
бъде Възприемана като Вид Космическа "троичност". В частност
при човека  дух, душа, тяло и съответстващите им свръхсъзна
ние, подсъзнание, съзнание.

Вертикалната линия символизира съставката "дух". Духът има
пряка връзка със Създателя, като произтичащ от Неговата същ
ност, като "частица" от Неговата "холограмност". Той разкрива
такава част от себе си, каквато съответства на достигнато
то конкретно еволюционно ниво на космическия индивид, и в част
ност  на човешкия, тоест това, което може да възприеме.

Дясната наклонена линия символизира съставката "душа". Тя
еволюира; нейният представител "Аз"ът еволюира. Душата ево
люира "плавно" в отделните етапи от процеса на еволюцията и
"скокообразно" (качествено) от поредния етап към следващия. Ха
рактерът на връзката между "духа" и "душата" вероятно зависи
от редица параметри, основният от които е еволюционното ни
во на конкретното същество. Някъде на високите нива на Йерар
хията душата е еволюирала до такова ниво, при което тя "пре
става да съществува" като относително самостоятелна състав
ка. (Естествено ние, човешките същества, сме твърде, твърде
далеч от тези нива. )

Лявата наклонена линия символизира съставката "тяло". Ха
рактерът на "тялото" е в съответствие с достигнатото ево
люционно ниво от космическия индивид и в частност  от зем
ния. Тялото също еволюира плавно в етапа и скокообразно между
етапите. С човешкото тяло ние сме "наясно". Доста е писано и за
астралното тяло. А какво представляват "телата" в следващи
те повисоки нива?

Когато трите съставки са в равновесие и хармония, развитие
то протича "естествено". Когато се наруши балансът между тях,
духът "преживява", душата "страда", тялото "боледува". Степен
та на дисбаланс между трите съставки можем да осмислим чрез
"дълбочината" на болестните състояния, през които преминава
нашето физическо тяло.

Приемаме, че по произход съществува равенство на горните
три рамена на знака. А представеното в разновидността Т. 2. не
равенство на средното рамо в сравнение с останалите две гово
ри за достигнатия от нас етап в процеса на еволюцията.

Вертикалната линия под точката на "разделението" символи
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зира нашето "Вкореняване" в Земята. Нейната
дължината по произход е равна на останалите
три. Това се отнася за първоначалния "спуснат"
Вариант. Съотношението е запазено и при зна
ка от фиг. 4. с произход преди около 1300 години.
Той е аналогичен на основната част от "Първо
български знак от Плиска" [14: Прил. 198]. Дължи
ната на същата тази част от знака при съвре
менния Вариант е поголяма В сравнение с оста
налите три, защото ние, съвременните човеш
ки същества, твърде дълбоко сме "затънали в ма
терията".

На нас, човешките същества, ни е трудно
обективно да преценим доколко сме "затънали в
материята", поради липса на достатъчно инфор
мация. Възможно е Всеки от нас да си каже: "Вяр
но е, че сме "затънали в материята", но вероят
но сме далеч от фаталното. " А някой от Космоса
сигурно ще реагира: "Бедна ви е фантазията да
осмислите колко дълбоко сте затънали в нега
тивността. Само ако сте в състояние да узнае
те какви остри дискусии се водят в Галактичес
кия съвет и как някои Космически цивилизации
вече многократно настояват за унищожаване
то на човешкото общество поради Внасяната
негативност в Космоса. И колко усилия от стра
на на други Космически цивилизации струва то
ва "отлагане на решението". Провеждат се сис
темни прочиствания, за да се поддържа баланс,
за да не се премине фаталният праг на негатив
ността. "

Т. З. Допълнителни наклонени линии в края към
рамената на знака от разновидност Т. 2. Получа
ва се древен Вариант на знак "Аз". Ункусите при
дават нова подсилена енергетика на знака. При
спускане на рамената до хоризонтално ниво се
получава знак "Аз" на българите (фиг. 7. а. ).

Известен е Вариант, при който знакът е под
силен с къси странични Вертикални линии [128: 140].

Т. 4. Знакът съдържа три елемента: 1) движе
ние по пътя на еволюцията (по вертикалната ли

28



ния); 2) момент на осъзнаване � достига се до
определено ниво � хоризонталната линия; симво
лизира самоосъзнаването на българите � осъз
наване на българите като такива, като част от
цялото; 3) разделение.

Втори вариант � хоризонталната линия е на
известно разстояние под разклонението � след
осъзнаването предстои допълнително движение
по вертикала.

Т. 5. Комбинация от прав и обърнат вариант
на разновидност Т. 2. Получава се "буквата Ж" �
Т. 5. а. Знакът символизира достигане на равнове
сие, симетрия, хармония в процеса на еволюция
т а ; равновесие между духовността (горната
част на знака) и материалността (долната част
на знака). Симетрията означава отиване и връ
щане по един и същи път; осъзнаване на Еволю
цията и Инволюцията.

Вариант на тази разновидност е без допира
не на правия и обърнат Вариант (Т. 5. б. ). Символи
зира предстоящ път в еволюцията за достига
не на симетрия и хармония; асиметрията озна
чава, че отиването и връщането не е по един и
същи път.

Други варианти на "буквата Ж", които се виж
дат Върху археологически обекти, могат да се
разглеждат като комбинации между разновиднос
т и Т. 24. Т. 25. и Т. 26.

При вариант Т. 5. в. дължините на всички раме
на са еднакви по произход.

При Вариант Т. 5. г. дължините на всички раме
на и ъглите между тях са еднакви. Символизира
пълно равновесие, симетрия, хармония. Използва
се при някои монограми на Христос.

Т. 6. Две групи от по три рамена от разновид
ност Т. 2., разположени на определено разстояние
Върху вертикалната линия. Между двете групи
разклонения се очертава цялостен етап в про
цеса на еволюцията. Началото на новия (и всеки
следващ) етап започва в триизмерността.
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Т. 7. По основната Вертикална линия се раз
полагат множество различни етапи (разклоне
ния) от разновидност Т. 6. В предел  сумата от
разклоненията съвпада с модела на житния
клас. Той символизира преминаване на целия ево
люционен процес на планетата Земя за инди
8ид или за човешка общност. Достига се до оп
ределено ниво (разновидност Т. 27.  "Победа"),
при което привършват циклите на прераждане
на планетата Земя и следва излизане към след
ващите етапи на развитие в Космоса, но вече
на качествено ново повисоко ниво.

Т. 8. Последователност от знаци на разновид
ност Т. 2.  символизират последователност от
етапи на осъзнаване при достигане на опреде
лено ниво в процеса на еволюция по вертикала.
Количеството на знаците е число със съответ
но значение.

Т. 9. Осъзнаването е на поширока база 
различни степени на плавно (бавно) осъзна
ване, за разлика от разновидност Т. 2. на ряз
ко осъзнаване.

Т. 10. Последователност от знаци както при
разновидност Т. 9.  всеки знак съответства на
етап на осъзнаване при достигане на определе
но еволюционно ниво в процеса на плавно разви
тие.

Т. 11. Осъзнаването е съпроводено с движе
ние по хоризонталата  "еволюция по хоризон
тала"; характеризира се със стремеж към ма
териално благополучие, трупане на знания без
цялостно осмисляне, продължителен процес на
осмисляне, докато се стигне до рязък скок.

Т. 12. Последователност от знаци както
при разновидност Т. 9.

Т. 13. Две симетрични рамена; символизи
ра симетрия, хармония, съответства на за
вършек на път за съответния етап в проце
са на еволюцията на българите; достигане
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go определено ниво. В края на еволюционния ци
къл ъгълът между рамената ще стане 120 гра
дуса, при което ще се достигне до равновесие
то на "Тангра"  Т. 13. в.

При правия вариант знакът е обърнат нагоре,
към Космоса, към духовното. Това е Лотосът при
седма и бъдещата осма чакра, който ще достигне
разтвореност около 120 градуса. При обърнатия
Вариант знакът е насочен надолу към Земята, към
материалното. (Този Вариант на знака, затворен
в кръг, е знакът на колите "Мерцедес"  символи
зира материална сила, мощ, бързина. )

Знакът с равенство на ъглите (Т. 13. в.  фиг.
1. в. ) символизира същността на "Тангра". Всички
останали разновидности на знак "Тангра" са про
изводни, В съответствие с еволюционното ниво
на хората, конкретното място на тяхното пре
биваване, Времето на спускането и др.

Т. 14. Аналогичен на разновидност Т. 13., но с
плавен преход.

Т. 15. Аналогичен на разновидност Т. 13., но в
прехода има елемент развитие по хоризонтала.

Т. 16. Аналогичен знак на разновидност Т. 4., но
със знаков елемент U на плавност.

При втория вариант хоризонталната линия е
на известно разстояние под разклонението 
след осъзнаването предстои допълнително дви
жение по вертикала.

Т. 17. Вариант на разновидност Т. 13. с две до
пълнителни вертикални линии по цялата дължи
на на знака. Страничните вертикални линии (хас
ти) подсилват основното движение на духовно
развитие по вертикала; подсилват духовността.
Осъществява се синхронизация между духовност
и материалност, между Космическо и Земно. Ли
ниите символизират помощта, която Космичес
ки цивилизации или Същности от Йерархията,
работещи по изпълнение Плана на Създателя,
оказват на българската общност. Допълнител
ните вертикални линии не са свързани с основ
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ния знак, което означава, че Космосът няма пра
6о на пряка намеса в земните процеси. От там
наблюдават и следят, но оказват реална помощ
само при конкретна молба. Помощта се оказва
на цялата общност за разлика от непосредстве
ната помощ за индивида чрез знак "Аз". Тази по
мощ се отнася за процесите на целия етап.

Страничните линии играят ролята на пара
лелно Включени батерии (генератори) за усил
ване на Енергията, която постъпва от Космоса
и се движи по основната Вертикална магистра
ла към Земята.

Т. 18. Вариант на разновидност Т. 17 � Верти
калните линии допират рамената на знака. В са
мото начало, когато Атлантите Все още са под
държали пряка връзка с Космоса (със Същности
от Йерархията), вертикалните линии са били
свързани непосредствено към горната част на
знака. Директно се е черпела енергия от Космо
са, при което се е постигала поголяма сила.

На следващия етап, в процеса на потъване
то на човешките същества в материята, ду
ховното развитие на хората се задържа, пора
ди което директната връзка е прекъсната.

Т. 19. Подсилва се само едната страна (лява
или дясна) в движението по вертикала.

Т. 20. Две страни на един процес, огледален
образ.

Т. 21. Вариант на разновидност Т. 17. Странич
ните линии са на височината само на вертикал
ната част на знака. Подсилва се само духовност
т а , подпомага се само духовното разбитие по
Вертикалната част за съответния етап. Все
още съществува силна привързаност към мате
риалното и не се осъзнава, че Космическото (ду
ховното) е много поголямо от Земното (мате
риалното).

Т. 22. Тази разновидност на знак "Тангра" сим
волизира развързване на кармичен възел във вре
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мето (резултат от нещо, което го е пре
дизвикало), когато става осъзнаването
(разделянето); осъзнаване на силата чрез
троичността (от която идва силата).

Т. 23. Вариант на разновидност Т. 22. Осъз
наването, от индивид или общност, е свър
зано с достигане на завършващ етап  "По
беда", скок в еволюцията. По същество това е
графично появяване от Енергийната матрица
при Атлантите (Виж Енергийна матрица, Част
Втора).

В процеса на понататъшната еволюция на
човешките същества (индивидите), когато ни
вото на развитие достигне до определени гра
ници (към момента не са ни известни), "знакът
ще се изпълни" от непрекъснато постъпващата
Космическа енергия и фигурата ще се преобра
зува във формата на знака за "безкрайност" 
фиг. Т. 23. в.

Т. 24. Вариант на разновидност Т. 2. без верти
калната линия. Пътят (движението) по верти
калната линия е завършен; остава само "духов
ното".

Т. 25. Вариант на разновидност Т. 9. без верти
калната линия. Пътят (движението) по верти
калната линия е завършен; остава само "духов
ното".

Т. 26. Вариант на разновидност Т. 11. без вер
тикалната линия. Пътят (движението) по вер
тикалната линия е завършен; остава само "ду
ховното".

Т. 27. Вариант на разновидност Т. 13. без вер
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тикалната линия. П ъ т я т (движението) по вер
тикалната линия е завършен; остава само "ду
ховното". Знакът символизира постигане на цел,
"Победа", осъзнаване, светлина.

Тази разновидност на знак "Тангра" се харак
теризира с динамичност  може да се върти, да
насочва "струята" в зависимост от необходи
м о с т т а да се поеме или да се изхвърли енергия,
която не е необходима на организма. Когато зна
кът е насочен нагоре, се осъществява зареж
дане с положителна енергия; надолу  освобож
даване от негативна енергия; странично  раз
лични варианти.

Получават се различни комбинации от прав
и обърнат вариант на тази разновидност. По
казани са две комбинации при наличие на раз
стояние между знаците  Т. 27 в. и Т. 27. г.

Състоянието на енергийната система мо
же да се представи от четири знака  фиг.
Т. 27. д.

Показани са две комбинации със симетрично
разположени прав и обърнат вариант с верти
кална (Т. 27. е.  знак"W" с неговия огледален об
раз) и странична (Т. 27. Ж. ) насоченост. Комбина
циите символизират равновесие, хармония; вход
= изход; Ин = Ян.

Т. 28. Вариант на разновидност Т. 14. без вер
тикалната линия. П ъ т я т (движението) по вер
тикалната линия е завършен; остава само "ду
ховното".

Т. 29. Вариант на разновидност Т. 15. без вер
тикалната линия. П ъ т я т (движението) по вер
тикалната линия е завършен; остава само "ду
ховното".

Т. 30. Вариант на разновидност Т. 27.  дъго
образно разтворени краища; придават плав
ност, мекота; плавно подаване на космическа
енергия; енергията се изтегля полеко (за раз
лика от острите форми на рязко изтегляне). Та

34



зи разновидност на знака се наблюдава и при ня
кои китайски йероглифи, за които ще стане ду
ма покъсно.

Т. 31. Бъдещото разбитие на знак "Тангра" е
затваряне в кръг на различни разновидности.
Придава се допълнително съдържание на знак
'Тангра"  цялостност, завършеност  в съот
ветствие с бъдещите етапи в развитието на
индивида и на човешкото общество.

Допустимо е да се предположи, че крайната последователност
на етапите в еволюционния процес ще се символизира чрез поре
дица от разновидности на знак "Тангра"  Т. 13. и Т. 27. (прав вари
ант), затворени в кръг.

В края на движението нагоре по "житния клас" (разновидност
Т. 7. ) остава разновидност Т. 27. на знак "Тангра", затворена в кръг
(само духовност). Във времето вероятно този етап ще настъпи
в края на Седмата човешка раса.

Да повторим, че т у к беше разгледана само част от известни
те разновидности и варианти на знак "Тангра".

ЕНЕРГЕТИКА НА ЗНАК "ТАНГРА"

Знак "Тангра" е, от една страна, символ, а, от друга � про�
водник на енергия. Чрез него се осъществява зареждане с
енергия. Чертите са форма за приемане/предаване на енер�
гия от Космоса към Земята и обратно. Процесът (моделът) е
двупосочен  между предавател и приемник (Космос и Земя).

ПРАВ И ОБЪРНАТ ВАРИАНТ
При правия вариант на знак "Тангра" Космическата енергия,

която пристига отгоре, се събира чрез разтворените рамена на
знака като във фуния и се отвежда към основния ствол, за да
подпомага еволюционния процес. Отделяната енергия при ево
люционните процеси протича от долу на горе и се изпраща към
Космоса чрез рамената като антена.

При обърнатите варианти на различните разновидности на
знак "Тангра" знакът е насочен надолу към Земята. Това символи
зира "изсипване" на енергия, освобождаване (изчистване) от из
лишна (ненужна) енергия (например негативна) или материалност.
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Тоест към знак "Тангра" не са приложими понятията "положител
на" или "отрицателна" насоченост, както е при някои други знаци
(например свастиката).

За Всички Варианти, при които знак "Тангра" е насочен в други
направления, различни от посоките нагоре и надолу, е необходи
мо да се о т ч и т а спецификата на координатната система, кои
то при знак "Тангра" съдържат следния смисъл: горе и дясно плю
сът ("+") символизира духовност, а долу и ляво минусът (" ") 
материалност.

Знак "Тангра" има само позитивна нагласа.

ЪГЪЛ МЕЖДУ РАМЕНАТА НА ЗНАКА
Ъгълът на разтваряне на страничните

рамена символизира степента на достиг
натото еволюционно ниво на човешката об
щност като цяло и на индивидите В част
ност.

В самото начало при "спускането" на зна
ка на Земята ъгълът между отделните лис
та на трилистния Лотос и ъгълът между
рамената на графичното му изображение

(разновидност Т. 1. ) е около 35°.
В процеса на еволюцията този ъгъл се увеличава и достига

около 65° при знака от фиг. 4. Той е аналогичен на основната част
от "Първобългарски знак от Плиска" [14: Прил. 198] и говори за ево
люционното ниво на нашите деди от преди около 1300 години.

Към момента ъгълът между рамената на знака е достигнал
около 95°. А в перспектива, когато се достигне до съответното
еволюционно ниво, този ъгъл (разновидност Т. 2. ) ще се увеличи до
180° и тогава знак "Тангра" ще се слее с равностранния кръст, от
който е произлязъл.

При помалкия ъгъл в началото се е ограничавало количество
то на постъпващата от Космоса енергия, но тя се е разпределя
между помалко самоосъзнали се индивиди  тяхната духовност
е била повисока (качеството е повисоко). Увеличеният ъгъл съ
о т в е т с т в а на поголямо количество самоосъзнали се индивиди 
ъгълът е поголям, постъпващата енергия е поголяма, но качест
вото на духовността е помалко в сравнение с началото.

ДЪЛЖИНА НА ЗНАКА
Удължаването на знака спрямо ширина му съответства на под
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силена духовност  придава се предимство на духовността пред
материалността. И обратно  скъсеният знак сигнализира за не
осъзнатата духовност.

Силно удълженият знак "Тангра" при "Големия каменен кръст
от Североизточна България" [43: 125160] символизира висока сте
пен на духовност на погребания човек. Избраната разновидност
Т. 14. в горната част на знака [43: 156] и малкият й размер в срав
нение с целия знак представят процеса на самоосъзнаване като
ограничен и бавен.

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДЪЛЖИНИТЕ НА ГОРНАТА
И ДОЛНА ЧАСТ НА ЗНАКА
С напредването в процеса на еволюцията дължината на дол

ната част на знака ще се скъсява, докато съвсем изчезне. При
съвременното еволюционно ниво дължината на долната част на
знака е поголяма.

ШИРИНА НА ЛИНИИТЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ЗНАКА
Удебеляването на линиите при изписване на знака подчертава

силата: така се придава поголяма т е ж е с т на една или друга ха
рактеристика на знака.

ЗАКРЪГЛЕНОСТ/ОСТРОТА ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ЗНАКА
Закръзлеността подсказва мекост, постепенен растеж, пла

вен преход. Това е характерно за азиатските народи, които нико
га не са прекъсвали духовността в своето развитие.

Острите форми, острите ъгли с ъ о т в е т с т в а т на интензи
вен растеж и сила. Тези характеристики са похарактерни за ев
ропоидния тип хора, които в процеса на еволюцията са затънали
в материалността и са загърбили духовността.

Днес човешкото общество е на финалната права от поредния
етап в своето развитие. За този момент е характерна силата,
повишената интензивност.

ЕНЕРГЕТИКА НА СЕРИфИТЕ
Изчертаването на краищата на знака чрез серифи предизвик

ва концентрация на енергия в заострените части и о т т а м из
тичане; символизира разпиляване на енергия.

ФОРМИ НА ИЗЧЕРТАВАНЕ КРАИЩАТА НА ЗНАКА
Различните форми при изчертаване краищата на знака прида

ват допълнителна енергийна специфика (фиг. 5. ):
• странично скосяване (а);
• хоризонтално скосяване (б);
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• Вертикално скосяване (в);
• Външно (г) и Вътрешно (д) странично скосяване;
• заобляне (е).
Вероятно хоризонталното скосяване найточно отговаря на

достигнатото от нас ниво на еволюционно развитие и е в съот
ветствие с конкретния етап във времето. Острите ръбчета до
пълнително би следвало да се закръглят, за да се избегне ненуж
на концентрация на енергия (при зареждане или изтичане) в тази
част на знака.

НЕСИМЕТРИЧНО УДЕБЕЛЯВАНЕ
Несиметричното удебеляване само на една част от знака (нап

ример лявата) по отношение на другата (дясната) внася допъл
нителна специфика. Тъй като горе и дясно символизират духов
ност, долу и ляво  материалност, то несиметричното удебеля
ване подчертава едното или другото. Неутралният вариант се
постига чрез равномерно удебеляване на знака.

ГЕОМЕТРИЯ НА ЗНАЦИТЕ

В графичното изображение на различните разновидности на
знак "Тангра" като геометрия преобладава тримерната (триъгъл
ната) форма. За разлика от тях в азбучните системи на латини
цата и кирилицата преобладава четириъгълната форма. От то
ва следва, че:

• в знак "Тангра", включително и в неговите разновидности,
преобладава троичността като форма и съдържание с повисок
дял на духовност;

• в четириъгълната форма делът на "земното" очевидно е по
голям, което може да се обясни с понататъшното потъване на
човека в материята;
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• азбучните системи, в които преобладават четириъгълните
форми, се поя8я8ат в покъсните етапи от развитието на чо
вешкото общество и съответстват на същностните процеси,
които протичат по това време.

Многото страни, закръглеността в знаците и др. особености
Внасят допълнителна специфика.

В това отношение могат да се направят съответните избо
ди и за други азбучни системи като санскрит, еврейска, арабска,
китайска, японска и др. Очевидно с тях е свързана спецификата
на общността; етапът на тяхното развитие, при който се по
явяват тези азбучни системи; междинните етапи, през които
преминава развитието на човешкото общество чрез еволюция
та на различните общности.

Процентното съдържание на триъгълната, четириъгълната,
многостранната, кръглата и др. форми могат да ни предоста
вят информация за различните знаци, азбучни системи, за чо
вешките общности, които ги ползват и др.

V
Два основни знака съпровождат българите от тяхното

възникване  знак "Тангра" и знак "Аз". До тук разглеждахме
знак "Тангра". Сега да се насочим към знак "Аз".

ЗНАК"A3"
На фиг. в. е представен прав и обърнат Вари

ант на знак "Аз".
Графичното му изображение представлява

първата буква в писмената азбучна система
глаголица. При кирилицата, която се приема, че
е произлязла от глаголицата, се променя гра
фичното изображение на първата буква, но се запазва название
то чрез същото звуково изражение.

Не разполагаме с конкретни писмени сведения за знак "Аз" от
древността. (Няколко различни варианта на знак "Аз" посочваме
в Част Втора. ) Предполагаме, че знак "Аз" е бил използван в древ
ността. Сведения за това би следвало да съществуват. Вероят
но по пътя си древните българи са оставяли отпечатък на раз
лични места. Надяваме се след време те да излязат на бял свят.

Художествено графично изобразяване на знак "Аз" намираме в
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различни преписи на Евангелия на глаголица. Редица български ав
тори твърдят, че съвременното му изписване се постига чрез
описана около него окръжност.

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК
"РАВНОСТРАНЕН КРЪСТ "И ЗНАК "A3"

Графичното преобразуване на знак "Равностранен кръст" в знак
"Аз" се осъществява при поставяне на ункуси в двата края на
хоризонталното рамо на кръста. То символизира неразривната
връзка между двата знака: като фактическа връзка, като въз
никване на индивидуалното "Аз" от "A3" на Създателя, като хо
лограмна частица от "холограмата" "A3".

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК "A3"
И ЗНАК "ТАНГРА"

На фиг. 3  Т. З. е показана разновидност на знак "Тангра" като
древен вариант на знак "Аз", от който графично се достига до
знак "Аз"фиг. 7. а.

ВЪЗНИКВАНЕ НА "A3"

Изказваме предположение, че индивидуалният космически "Аз"
Възниква с "раждането" на Душата, след което започва дълъг път
на еволюиране към "А3"а на Създателя.

Вероятно индивидуалното земно "Аз" е само временно прояв
ление на космическото "Аз" в процеса на неговата еволюция в ус
ловията на планетата Земя. От това следва, че космическото
"Аз" и земното "Аз" са две страни на едно цяло  холограмна час
тица от "холограмата" "A3". Дали п ъ т я т на космическото "Аз" 8и
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наги преминава през етап на развитие чрез земното "Аз" за нас е
неизвестно, но вероятно Космическите цивилизации проявяват
определен интерес техни души да преминават през етап на зем
но развитие, поради което "поддържат" определени "квоти" на раз
пределение на съществата на планетата Земя.

Нас ни интересува "Аз"ът, който  по една или друга причина
 вече е дошъл на планетата Земя.

ЕНЕРГЕТИКА НА ЗНАК "АЗ"
Съдържанието на знак "Аз" се опитваме да разкрием чрез рав

ностранния кръст. Приехме, че знак "Равностранен кръст" симво
лизира равновесие при разделение на"+" и " ". Начинът на разпо
ложение на страничните рамена (ункусите) при знак "Аз", от ед
на страна, ограничава материалното, защото са в двата края на
хоризонталната линия (земното), а от друга  подсилва духовно
то, като паралелни на вертикалната линия.

Знак "Аз" се свързва с еволюцията на "Аз"а на индивида. От
това следва, че знакът символизира преобразуване на Егото на
индивида в "Аз" в процеса на еволюцията, т. е. в процеса на еволю
цията "Аз"ът на индивида нараства за сметка на "Его"то (кое
то намалява).

Знакът "Аз" има две разновидности  прав и обърнат вариант.
Правият вариант напомня обърнат вариант на разновидност

Т. 11 на знак "Тангра"  фиг. 7. б. Знакът е "обърнат" надолу към зе
мята, аналогично на обърнатите варианти на различните разно
видности на знак "Тангра". Това символизира "изсипване" на енер
гия, освобождаване (изчистване) от излишна (ненужна) негатив
на енергия, или  с други думи  пречистване от негативността
на"Его"то и неговото постепенно преобразуването в позитив
ното "Аз" на индивида.

Обърнатият вариант напомня правия вариант на разновид
ност Т. 11. на знак "Тангра". Той символизира зареждане с Космичес
ка енергия, която пристига от горе и се събира чрез разтворени
те рамена на знака като в чаша, еволюционно движение по хори
зонтала, отвеждане към основния ствол за подпомагане на ево
люционния процес, чистене (отблъскване, пречистване) от нега
тивна енергия. Отделяната енергия при еволюционните проце
си протича от долу на горе и се изпраща към Космоса чрез раме
ната като антена.

Знак "Аз" има само позитивен вариант.
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"АЗ СЪМ"

"Аз съм" придобива аспект на осъзната индивидуалност: отна
ся се за индивидите в целия диапазон от земната индивидуал
ност в човека до найвисоките нива на космическа индивидуал
ност (към която вероятно принадлежи и Иисус Христос).

"Аз съм" символизира осмисляне на собственото "Аз", на соб
ственото място В процеса на еволюцията, на връзката с оста
налите същества от Космическата Йерархия.

"Аз съм" идва на Земята да прави добро  на себе си, на другия,
като отражение на космическото "Аз съм".

"Аз съм" има само позитивна нагласа.
Допускаме, че "Аз съм"се отнася само за индивидите в Еволюци

онната Йерархия, само за еволюиращите, при които върви процес
на осъзнаване. В Инволюционната Йерархия вероятно не е необхо
димо "осъзнаване", защото всички Същности са в помощ на Създа
теля. Между тях съществува пряка връзка чрез "нишката".

ВРЪЗКА МЕЖДУ "АЗ" И "АЗ СЪМ"

Голямото "АЗ" принадлежи на Единицата  Твореца, Създате
ля. Вероятно на Него не му е необходимо осъзнаване, въпреки че и
Той "еволюира" чрез всички нас в движението към непроявеното
"ТО", на което се явява Първо Проявление.

Чрез еволюцията на "Аз съм" в земния или в космическия инди
вид се цели да се постигне осъзнато движение към "АЗ" на Създа
теля.

Когато всички човешки същества достигнат до осъзнаване
то, че са тръгнали от "Аз" и чрез "Аз съм" еволюират към "АЗ",
естествено ще отпаднат всички религии. Това е процес, който
вероятно ще се разгръща във времето за различните поднива
от Шестата човешка раса.

"АЗ СЪМ" И БЪЛГАРИТЕ

Знакът "Аз съм" съответства на (символизира, представя) същ
н о с т т а на българите [125].
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ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАЦИТЕ

Тъй като знаците имат единен произход чрез Създателя, то
при тяхното проявление на земно ниво би следвало да съществу
ва връзка, част от която ще се опитаме да разкрием.

ГРАфИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК
"РАВНОСТРАНЕН КРЪСТ",
ЗНАК "ТАНГРА" И ЗНАК "A3"

На фиг. 8. е онагледено графичното преобразуване на знак "Рав
ностранен кръст" в знак "Тангра" и в знак "Аз". Разграничават се
шест етапа:

Първият етап се отнася до повдигане на страничните хори
зонтални рамена на равностранния кръст до разновидност Т. 2.
на знак "Тангра"  фиг. 8. а. Това символизира въвеждане на допъл
нителна духовна съставка чрез наклонените рамена за подпома
гане на земната еволюция. Постига се симетричност по отно
шение на вертикала и допълнителна възможност за събиране на
Космическа енергия и нейното отвеждане към основния ствол за
подпомагане движението по вертикалната линия на Духовността.

На втория етап към получената конфигурация се добавят до
пълнителни странични линии в края на повдигнатите наклонени
рамена. Осъществява се допълнително енергийно подсилване. По
лучава се нов, също симетричен знак  разновидност Т. З. на знак
"Тангра"  фиг. 8. б.
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В третия етап страничните наклонени рамена от новополу
чената конфигурация се спускат до хоризонтала. Получава се знак
"Аз"  фиг. 8. 8. (От еволюция на общността се преминава към
еволюция на индивида след достигане на определено еволюцион
но ниво. )

Четвъртият етап на преобразуване е свързан със спускане на
страничните хоризонтални рамена на равностранния кръст до
обърнат вариант на разновидност Т. 2. на знак "Тангра"  фиг. 8. г.

На петия етап едновременно се повдигат и спускат странич
ните хоризонтални рамена на равностранния кръст. Получава се
комбинация от прав и обърнат вариант на разновидност Т. 2. на
знак "Тангра" с допрени върхове  буквата "Ж"  симетричен знак,
който символизира хармония, равновесие  фиг. 8. д. Всъщност то
ва е разновидност Т. 5. в. на знак "Тангра".

Шестият етап води до затваряне в кръг, като се постига ця
лостност, завършеност  фиг. 8. е.

ГРАфИЧНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК
"ТАНГРА" И ЗНАК "АЗ"

1. Допълнително по още един начин може да бъде показана гра
фичната връзка между знак "Тангра" и знак "Аз". На фиг. 7. в. е изоб
разен графичен преход от вариант на разновидност Т. 18. на знак
"Тангра" до знак "Аз" чрез спускане на наклонените рамена до хо
ризонтално ниво.

Налице са няколко примера от различни автори за връзката
между знак "Тангра" и знак "Аз".

2. И. Фридрих представя знак, който представлява наклонен
вариант от фиг. 7. в.  Рис. 112. Таблица самаритянски знаци
[132: 295].

3. Хр. Божков Тетевянин показва различните видове глаголи
ци. Изписването на буквата "Аз" от глаголическата азбука с удъл
жени ункуси до долната част на знака може да се види в ъглеста
глаголица, смесена глаголица, нормална глаголица и глаголица тип
Бравиар [17: 110112]. Този вариант на изписване на знака "Аз" съв
пада с разновидност Т. 11. на знак "Тангра" обърнат вариант  фиг.
7. б.

4. В. Бешевлиев тълкува един знак от паметника "Мадарски
конник". По същество неговото виждане се свежда до знак, кой
то е комбинация между знак "Тангра" и знак "Аз" [14: Прил. 36].
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5. Д. Фоли предлага "Линейно писмо Б, ок. 1250 г. до н. е. " [130: 21]
Един от знаците в надписа представлява комбинация от разно
видност Т. 11., обърнат вариант, и знак "Аз", обърнат вариант 
фиг. 14.

6. М. Сидоров вижда връзка между разновидност Т. 17. на знак
Тангра и знак "Аз"  "Първата буква, буквата "Азъ" в глаголицата,

обозначена чрез символа , макар и далечно, но все пак напомня
стария основен символ IYI. Горните клонки (слънчевата и лунар
ната) се сливат в една, а горните краища на двете странични
хасти (Марс/Арес и Артемида/Венера) се свързват. Така се полу
чава , една фигура, която е компромис на двата основни сим
вола на "скитското заблуждение" и IYI... Все пак доминиращо е
впечатлението, че първата буква на глаголицата "Азъ", визуално
отразява философията на триединния християнски Бог, а не на
ураничното, "седмообразно" (но монофизитно) българско божество
Ден�Гри" [116: 105].

СЪЩНОСТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК
"ТАНГРА" И ЗНАК "A3"
Същностната връзка между знак "Тангра" и знак "Аз" произти

ча от единния произход на знаците чрез Създателя. Част от нея
бихме могли да осмислим. Вече разгледахме някои графични връз
ки. Тук ще обобщим символиката на знак "Тангра" и знак "Аз".

По отношение на знак "Аз".
Както вече предположихме, космическата индивидуалност

"пристига" на Земята със своето "Аз". Не би следвало да има същ
ностна разлика между космическото "Аз и придобилото характер
на специфика земно "Аз" като междинен (временен) етап в еволю
цията.

С писмена графична информация от древността за знак "Аз"
разполагаме само от последните няколко хиляди години чрез зна
ка  преход  разновидност ТЗ. на знак "Тангра" към знак "Аз". Пос
ледният вариант на знак "Аз" се предоставя (спуска) на българи
те чрез първата буква на глаголицата преди около 1200 години.

Знак "Аз" принадлежи на българите  на индивидите от бъл
гарската общност. Той придобива сила, когато индивидуалното
развитие излиза на преден план, когато на самия индивид трябва
да се окаже непосредствена помощ от Космоса, за да развие чув
с т в о т о за индивидуална отговорност.
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По отношение на знак "Тангра".
Знак"Тангра"се появява на планетата Земя, за да подпомогне

перспективното направление в еволюцията на човешката общ
ност и в частност на българската (вероятно при определено ни
во на развитие на "Аз"а). Знак "Тангра" се "дава" на българската
общност, за да осъзнае силата си (като помощ от Космоса), Ду
ховността си и да ги използва като еволюционна перспектива.

За българската общност знак "Тангра" и знак "Аз" са две стра
ни от едно цяло. И двата знака, произлезли от знак "Равностра
нен кръст", следват една цел  развитие на българите в направ
ление на еволюционната перспектива. Това се проявява в различ
ните етапи от развитието на българите. (Етапите ще разгле
даме подолу. )

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК "АЗ"
И ХРИСТИЯНСТВОТО
Според М. Сидоров е налице връзка между знак "Аз" и

християнския Бог "... Все пак доминиращо е впечатлението, че
първата буква на глаголицата "Азъ", визуално отразява филосо
фията на триединния християнски Бог... " [116: 105].

ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗНАК "ТАНГРА"
И ХРИСТОС, ХРИСТИЯНСТВОТО
Религията е един от начините за възприемане на "Тангра". Въз

можно е да се каже, че човешкото понятие "Тангра" е проекция на
това, което се нарича Бог; това, което се влага в понятието
Бог. Религиите, в това число и Християнството, са земни творе
ния. Те са стъпка напред в еволюцията, която съответства на
достигнатото ниво в процеса на развитие на отделните човеш
ки общности. Защото съдържанието (замисълът, същността) на
различните религии съответства на нивото на развитие на от
делните човешки общности. Чрез религията хората осъзнават
кои са, защо са; осъществяват връзка с Космоса. Религията е
средство за осъзнаване. Чрез нея се подсилва вярата, провокира
се развитието й и чрез излизането й на повърхността се преми
нава към осъзнаване.

Осмислянето на връзката между "Тангра" и Христос, между
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тангризма и християнството не е достатъчно изследвана. Мо
же би е noточно да се каже, че съвременната българска наука и
съвременното българско Православие не се интересуват от та
зи Връзка, поради което и не я изследват. Това положение обусла
6я разпространеното днес научно схващане, че връзка между тан
гризма и християнството не съществува  не е Възможно да е
имало Връзка между християнството и "езическа" България от
времето на Кубрат, Аспарух и следващите канове до покръства
нето при Борис.

Някои български изследователи твърдят обратното. Напри
мер Й. Вълчев приема съществуването на връзка между произхо
да, месторождението и възпитанието на самия Христос и мест
ните български корени [29]. Според Г. Ценов има Връзка между бъл
гарите и християнството още от първите столетия след Хрис
тос [135], [136]. Връзката между тангризма и християнството е
налице при Богомилите и българското Бяло братство.

Очевидно предстоят изследвания в тази насока.

Тук ще се спрем на някои конкретни проявления на връзката
между знак "Тангра" и Христос, християнството.

1. П. Добрев разчита т е к с т а на кръглия надпис в центъра на
"Големия каменен кръст от Североизточна България" [43: 127131 ],
който гласи:

"БЛАГОСЛОВЕН СИ, ХРИСТЕ,
БОЖЕ НАШ, ТИ, КОЙТО ПРЕД ЙУЙ ВЪЗСИЯ" [43: 131].

(ЙУЙ = IYI = "Тангра", уточн. мое  В. Т. )
2. Л. Дончева  Петкова представя реликвиарно кръстче  Обр.

141. (№ 788) със "сцената "Разпятие Христово" от лицевата стра
на" и "обратната страна... Богородица". На обратната страна "в
краищата на Водоравното рамо са вдълбани допълнителни деко
ративни елементи или символи  звезди, палми, лаврови клонки"
[49: 121122].

Чрез знак "Тангра" е възможно да се постигне следното обяс
нение: крайните елементи представляват "житен клас" в съот
ветствие с разновидност Т. 7. на знак "Тангра"; "житният клас"
символизира целия път на развитие на Земята. В края на този
процес се достига до еволюционно ниво  етап, с който се прик
лючва земният път в еволюцията на индивида (общността); пос
тавен до образа на Богородицата, означава, че тя е приключила
земния си път на развитие.

На повътрешно място са представени две букви "Ж", разпо
ложени на една обща линия. Подобна комбинация е изобразена и
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на Табло XLVII  624 В цитираната публикация. Двете букви Ж сим
волизират процес с начален и краен етап и постигнато ниво на
равновесие. Вертикалната права между тях символизира издига
не нагоре по пътя на духовното развитие. Двойката знаци и от
ляво, и отдясно символизират равновесие  приключване и на ма
териалното (лявото), и на духовното (дясното) земно развитие.

3. Върху медальона на Омуртаг  "езическият" кан Омуртаг
държи в дясната си ръка удължен православен кръст с ограниче
ния в четирите края. Тези ограничения Вероятно подсказват за
"ограничено" Възприемане на християнството. Удължената Вер
тикална линия символизира дълъг път на духовно развитие
[12: Прил. 94], [13: Прил. 184, 86а].

Въпреки изказваните Възражения, Връзка между кан Омуртаг
и християнството е възможно да се търси по наследствена ли
ния. Според византийски източник "Кубрат бил приел християн
с т в о т о още като дете в Цариград, където отрасъл в импера
торския дворец" [11: 40]. От т у к следва, че е съвсем естествено
децата на Кубрат, включително и Аспарух, да са приели християн
ството. А Аспрарух от своя страна също да е кръстил своите
деца, в това число и Омуртаг.

4. Според В. Толев "Духът на тангризма и волята на Христос...
Той е единство с Отца... " [124: 179]; "Никой не може да говори за
ТангРа и тангризма без същностната му еманация, която мо
жем да наречем еманацията на Светия Дух или еманация на Сина
[124: 176]; "Духът на българина никога не е бил сгънат, макар и под
робство. Във време на робството българинът се изживя в свое
то вътрешно съзерцание. Затова беше приел само 50 години по
рано исихазма. Това беше мистичното християнство или устойчи
вият тангризъм, че си вътре в себе си и че ТангРа с неговата
Оренда е в тебе" [124: 180].

5. Здр. Даскалов отбелязва следното:
• "Намерен е и оловен печат на хан Тервел, на който е изписа

но: "Богородице, помагай на цезаря Тервел", а на обратната стра
на кръст" [36: 84]. На с. 92 са представени фотографии на двете
страни на "Печат на Тервел".

• "От Телериг са открити два оловни печата в Плиска. На ед
ната страна е записано: "Христе, помагай на твоя раб Телериг,
богохранения патриции. "Твърди се, че печатите са от Цариград,
където Телериг е бил след абдикацията му. Ако бяха намерени там,
а не в Плиска е правдоподобно, но те са сечени преди Телериг да
стане хан, като болярин на висша длъжност" [36: 84].
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6. Г. Колеба заключава: "Тангризмът и Християнството не
бива да бъдат противопоставяни" [73: 170].

Очевидно има видима връзка между знак "Тангра" и два моног
рама на Иисус Христос. Те по същество са разновидност Т. 5. г. на
знак "Тангра"  буквата "Ж":

7. При първия Христов монограм  буквата "Ж" символизира
състояние на симетрия и равновесие: всички ъгли между рамената
на монограма (знака) са равни. Само изпълнението е различно:

• монограмът на Христос се разглежда като съставен от "I" и
гръцкото "X" [77: 30], [16: 38, 71 ];

• този монограм на Христос присъства сред многото различ
ни знаци във: фиг. 61, Знаци върху камък, строителна и битова
керамика [31: 125]; [16: 71], Таблица XII А  № 1 [16: 76].

8. При Втория Христов монограм, при който към първия моно
грам допълнително е добавена буквата "Р" в найгорната част на
вертикалната линия, се отбелязват следните становища.

• За Д. Фоли монограмът "Хи Ро" или "Христограм", представ
лява написаните по гръцки първите две букви от името на Хрис
тос. След като император Константин одобрил този символ за
емблема на императорското знаме през 312 год., той станал офи
циален и найшироко разпространения символ на християнство
то [130: 170, 171, 188190]. Р. Кох [77: 30] и Хр. Божков [16: 38, 71, 76, 77]
също представят този монограм.

• Б. Иванов дава своето обяснение: "Сребърно блюдо, намере
но в погребението на кан Кубрат край с. Малая Перешчепина (Ук
райна), за което с основание се предполага, че е византийски дип
ломатически дар, съдейки от гръцкия надпис по периферията му
... Централно място върху съда заема шестолъчния знак за АЙ 
небе, най, висш" [61: 66]. Авторът представя фотография на блю
дото.

• Този знак е изобразен също така върху различни монети 
Таблица XII  А  № 9 [16: 76] и Таблица XII  Б  № 6 [16: 77].

• Случайна ли е появата на този монограм на Христос [48:
Таблица XXVIII, №10, 170), врязан в блок от Крумовия дворец в Плис
ка [48: 113]?
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ЗНАК "ТАНГРА" И ЗНАЦИ ОТ АЗИАТСКИ
ПРОИЗХОД

При сравнение между знак "Тангра" и различни знаци с произход
от Азия (като Тибетски знаци, Дзен знак и др. ) може да се забеле
жи, че графичното изображение на азиатските знаци е чрез плав
ни линии и закръгления. За разлика от тях знак "Тангра" във всички
те си разновидности е изобразяван графично чрез остри форми.

Обяснението би могло да се търси още в произхода на двете
човешки раси  "бяла" и "жълта". Предполага се, че "жълтата" ра
са има пряка връзка с Лемурийците. И тъй като Лимурийците са
притежавали твърде висока духовност, то очевидно тя се е за
пазила и при хората от "жълтата" раса. Вероятно при тях се е
ограничило потъването във физическата материя. А "бялата" ра
са  пряк наследник на Атлантите, е продължила потъването в
материалността, за да развие максимално интелекта, разум
ността, съзнанието.

Добре е известно, че при азиатците преобладава образното
мислене за разлика от европейците, при които логическото мис
лене доминира.

Закръгленията в азиатските знаци говорят за повишена ме
кота, висока духовност. За тяхното подсилване се използва уде
беляване на линиите при графичното им изобразяване.

Острите форми при на знак "Тангра" означават сила, висока
разумност, развито логическо съзнание. Всичко това съответ
ства на основното направление 8 развитието на Петата човеш
ка раса  максимално потъване в материалността с цел разви
тие на съзнание и разумност, след което се тръгва към духов
ността. Тя вероятно ще се изяви при описването на знак "Тангра"
с кръг при запазване остротата на основните характеристики.

УНИВЕРСАЛНОСТ НА ЗНАК
"ТАНГРА"
Ако знак "Тангра" има универсален характер, би следвало да мо

же да се открие нагледно в природата и в човека.
В основата на тази универсалност стои Троичността, която

 както и Единичността, и Двоичността  е заложена в Сътво
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рението. Те са неотделими от Сътвореното. А тяхното проявле
ние може да се констатира и чрез знаците.

ПРОЯВИ във ФЛОРАТА И ФАУНАТА

Разклоняването на голяма част от растенията и дърветата
е в съответствие с разновидност Т. 1. на знак "Тангра" (виж нап
ример в БСЭ "соцветие"). Това се отнася и за разклоненията на
жилките в много от листата.

Интересно е, че листата на папратта и отделните разклоне
ния в листата са по модела на "житния клас", но завършват с
острие, в съответствие с разновидност Т. 2. на знак "Тангра". Пап
ратта е едно от найдревните растения. Житният клас завърш
ва с разновидност Т. 13. на знак "Тангра" а това растение се появя
ва на значително покъсен етап в еволюцията. Съпоставката по
казва, че тези две растения изобразяват еволюцията на самия
знак "Тангра", тоест самата еволюция следва "програмираното"
развитие чрез знак "Тангра".

Рогата при животните, краката при животните са по "модел"
на знак "Тангра".

ИЗЯВИ В ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

Впечатляващо е пространственото положение на някои жле
зи с вътрешна секреция  епифиза, хипофиза и хипоталамус, кои
то са разположени дълбоко в средата на главния мозък.

Епифизата представлява "продълговато тяло, за чиято
дейност се знае малко, но е известно, че при някои животни иг
рае ролята на трето око. При миногата  един вид риба, продъл
говатото тяло дори има леща и съвсем очевидно служи като "тре
то око". Предполага се, че при хората тази жлеза реагира на про
мяна на външната среда. Може би тя е причината хората да се
чувстват пожизнени при слънчево Време и помрачни през облач
ни дни" [131: 40].

Хипофизната жлеза произвежда хормони на растежа и влияе
Върху развитието на всички други органи. Тя управлява развитие
то на репродуктивните органи и регулира дейността на други
те жлези [131: 40].

Хипоталамусът "регулира топлинния и воден баланс в тяло
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mo"[91. a: 191] и неговото събуждане "ще стане постепенно меж
ду 1999 и 2009" [91. а: 194].

И така енергийната характеристика и пространственото раз
положение на епифизата, хипофизата и хипоталамуса са анало
гични на първоначално спуснатия знак "Тангра"  енергиен обемен
образ във вид на трилистен лотос.

Известен е обичаят при българите за деформация на черепа
чрез пристягане на главата. Вероятно е свързан с отваряне на
"третото око". Съществуват две обяснения:

• Чрез деформация на черепа местоположението на епифиза
та се променя и заема пространствено повисоко място по отно
шение на останалите две жлези. Резултатът е отваряне на "тре
т о т о око".

• Деформацията на черепа намалява пространственото раз
стояние между трите жлези; нараства концентрацията на енер
гиите, вибрациите се повишават, което води до отваряне на
"третото око".

Подобен ефект се постига и при отваряне на "третото око" с
помощта на Космоса  повишаването на вибрациите се осъщест
вява чрез подаване на допълнителна космическа енергия.

ЗНАК "ТАНГРА" И КОСМИЧЕСКИ
ЕНЕРГИЙНИ ИНФОРМАЦИОННИ
КАНАЛИ

На територията на България съществуват седем Космичес
ки енергийни информационни канала. Тяхното географско место
нахождение е следното: Мадара, Велико Търново, Рилските езера,
Мелник, Пловдив, Хасково, област между планините Странджа и
Сакар. Енергийната Връзка между тях образува енергийно поле с
форма на несиметрична разновидност Т. 6. на знак "Тангра"  фиг. 9.

Периферната връзка между енергийните канали образува Пен
таграм. Пресечните точки между диагоналите на правоъгълни
ците, оформени от найвъншните и найвътрешните гранични
точки, съвпадат с енергийните зони, които се намират в окол
ността на връх Шипка, където са се водили толкова ожесточени
сражения по Време на Освобождението.

Възникването на този географски "знак" се свързва с времето
на Атлантида. По същото Време е съществувала (българска)
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държава със значително noголяма географска площ. Тогава се по
явява култът към Бог Тангра и започват да действат всички кос
мически енергийни центрове на територията на съвременна Бъл
гария, които очертават знак "Тангра". В началото той е имал пра
вилна форма. С времето след земни катаклизми и промени в гра
ниците на сушата, след намаляване територията на България и
разселване на основната част от българското население, след
промяна на действието на някои от космическите енергийни
центрове, знакът придобива съвременния си вид. (Повече за фор
мата на каналите виж Космически енергийни информационни ка
нали, Част Втора. )

На планетата Земя съществуват два информационни енер
гийни канала от повисок клас. От класа на информационните ка
нали в България съществуват още три, които са разположени в
Азия. Между двата класа информационни канали и под тяхното
ниво има огромно количество енергийни транслатори, които опас
ват планетата Земя в енергийна мрежа.

На фиг. 9 географските точки на информационните канали са
заменени с "очи", които символизират "проглеждане" към Космоса
 очите виждат всичко. По този начин се внася допълнителна
символика. Тя поточно отговаря на спецификата на информация
т а , чрез която в различни бази данни в Космоса се записва, обра
ботва и съхранява пълна информация за всеки човешки индивид,
за протичащите събития в човешкото общество, за състояние
то на природата на планетата Земя и др.

"ДЪРВО НА ЖИВОТА",
"КОСМИЧЕСКО ДЪРВО"

"Дървото на живота" символизира енергийния информационен
обмен между Космоса и Земята. Този знак е централна фигура в
"Мистичната фигура на Соломон" [34: 22]. Горната част на фигу
рата представлява християнски кръст. (Според християнство
то "кръстът понякога се отъждествява с "дървото". ) В долната
част е изобразен обърнат вариант на знак "Аз", който символи
зира изчистване (пречистване) от негативна енергия. За връзка
между двата знака служи вертикална ос  символ на "общуване
то между небето и земята" [83: 55]. Информацията от всеки зе
мен Предавател чрез ункусите и по хоризонталните рамена на
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знак "Аз" се събира към началото на основния ствол на вертикал
ната линия. По Космическия канал (вертикалната линия) инфор
мацията се отправя към Космоса и там се разпределя към различ
ните Космически Получатели (хоризонталните рамена на кръста).
Информацията от Космоса към Земята върви по обратния път.

Според индийската космология "космосът представлява огром
но дърво, чиито корени са в подземното царство, стволът му е в
света на човека на Земята, а клоните му  в божествените не
беса" [83: 53].

М. Сидоров предлага следната информация за "Космическото
дърво" на Сибир: според "митологични представи на небесната
планина расте небесното дърво" [116: 60]. Централната фигура
на илюстрацията (Ил. 14) е "Космическото дърво", горната част
на което е изобразена чрез разновидност Т. 9. на знак "Тангра", а
долната  чрез прав вариант на знак "Аз" [116: 61 ].

Понататък авторът свърза идеята за дървото с българска
та традиция.  "Един от култовите предмети, т. е. Видимите об
рази на Религията на Седемте е "Небесното дърво", "дървото на
светлината" Блъгариянската менора. Една от отличителните
черти на блъгариянската от юдейската менора е хоризонтална
та черта, която разделя Земния ("втория етаж", "клонките", т. е.
"племената") от Небесния свят ("третия етаж", т. е. "светила
та"). Найотдолу е Вътрешният свят ("долният етаж", "коренът",
Духът, АЗът)... В "корена" и "стъблото" на това "българско дърво
на светлината" не е трудно да се разпознае първата буква в гла
голицата. Това е буквата "Аз" , т. е. първото граматическо ли
це, единствено число  ВЯРВАЩИЯТ, т. е. БЛЪГАРИНЪТ" [116: 86, 87].

Освен това авторът показва: "Ил. 21. Блъгариянски седмокрак
свещник (менора) Върху надгробна плоча. Естергом Унгария, IV в. "
[116: 87] и "Каменната плоча с менора от археологическото нахо
дище Челарево (близо до Нови сад, СР Югославия)" [116: 88]. Рисун
ката на илюстрацията (Ил. 23. ) е аналогична на погоре описана
та менора.

МОНОГРАМ НА АСПАРУХ

Разглеждаме монограма като знак за принадлежност; като но
сител на информация за индивида или общността. Монограмите
от древността носят за следващите поколения информация от
различен характер, която не може да се предаде по друг начин.
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Предварително би следвало да се отбележи:
Първо, разчитането на съставен образ като този при моно

грама е много noсложно от осмислянето на отделен знак. Следо
вателно не би следвало да си правим илюзии, че след като не сме
в състояние да разчетем цялостно попростия вариант на знак
"Тангра", ще сме в състояние да осмислим Аспаруховия съставен
знак.

Второ, в монограм от такъв характер е заложена същността
на конкретния индивид. Добре ни е известно, че личност от поря

дъка на Аспарух е изиграла сериозна роля в ис
торията на българите. Такава личност в кон
кретното си прераждане решава определена
мисия*. Нищожна е вероятността някой да
сподели с нас мисията на Аспарух, особено
нейния Космически характер.

Въз основа на наличната информация да по
разсъждаваме върху монограма на Аспарух, кой
то е изписан върху гърдите на "Сребърния орел",
о т к р и т в гроба на кан Аспарух  фиг. 10.

Като структура монограмът е изработен
във формата на равностранен кръст. В реди

* МИСИЯ
Всеки индивид, който се спуска на Земята в поредното си прераждане, получа

ва конкретна задача  да изпълни определена мисия.
Понятието "мисия", както и всички други свързани с Космоса понятия, има
йерархичен характер.
Найниското и найнесложното ниво би следвало да бъде свързано с отработ
ване на определено качество през конкретното поредно прераждане. Да под
чертаем, че и в този найпрост вариант, ние не можем да имаме достъп до
космическите аспекти на конкретната мисия. Защото при една конкретна
задача може да се цели и нещо друго.
Следват повисоки нива в йерархичен порядък като изпълнение на мисия, коя
то има районен характер или да е свързана със задачите на определена човеш
ка общност в конкретна историческа обстановка. Можем да разширяваме об
сега на мисията до регион, до глобален характер, до човешкото общество
като цяло. Ако излезем от Земята, отиваме към мисия, която е свързана с
ниво Система, Галактика, Вселена.
Доколко е възможно да се осмислят някои мисии от космическа гледна точка?
Например мисията на християнската религия? Част от отговора вероятно
се състои в подкрепяне развитието на индивидуалността и на индивидуална
та отговорност в човека като задължителен етап в процеса на Еволюцията;
развитие на любовта в човека като един от фундаментите в Космоса и др.
В мисията на съвременната наука вероятно влиза развитие на логическото
мислене и на разумността в човека в процеса на продължаващото "затъване в
материалността".
А каква е мисията на българите?
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ца публикации, например Р. Кох [76], [77], Д. Фоли [130] и др., се твър
ди, че характерът на този вид монограми, в това число и на Хри
стос, е християнски и Византийски.

Тук могат да се разграничат две версии:
Съгласно първата  подобни монограми по своя произход не са

християнски и Византийски, а са заимствани от някакъв пообщ
и подребен модел, който все още не познаваме. Така за Б. Иванов
използването на кръста в монограма е в съответствие с древни
те български традиции. "В азбуката на прабългарите кръстът
представлява буквен знак, обозначаващ буква с фонетична
стойност Ръ и значение "много", защото... прабългарите са из
ползвали генеративен език, при който всяка отделна буква при
тежава освен звукова стойност и смислово значение (мотивира
ност). Така че, очевидно кръстът участва найпълноценно в из
граждане на идейни образ на монограма с немаловажното си зна
чение "много" [62: 26].

Според втората версия, ако по това време такива монограми
са ползвани в християнска Византия, което очевидно е факт, то
и Кубрат, и Аспарух не би следвало да си позволят да ползват
подобна основа, ако не са приели преди това християнската Вяра.
Тази теза се подкрепя от редица автори като В. Бешевлиев
[11: 3780], Й. Вълчев [30: 130147] u др.

В случая обаче анализът т у к се определя от символиката на
знак "Тангра".

По Вертикалната линия интерпретацията В духовен план е
следната.

Кръгът символизира завършен цикъл, при който е постигнато
определено еволюционно ниво. Пътят нагоре достига до първо
то хоризонтално ниво  хоризонталната линия на равностран
ния кръст.

Равностранният кръст е символ на "Светлината", на "Духов
ността" на Създателя, Твореца. Следователно се достига до ос
мисляне на Вселенско ниво. Или, ако се конкретизира на земно ни
во с християнството  това е осмисляне на ролята на Християн
с т в о т о като мисия и приемане на християнската вяра като път
в живота на поредното прераждане.

В движението нагоре по вертикалната линия се върви до от
клонение (разклонение). То налага тълкуване за движение по стра
ничен (заобиколен) път (индиректен), с което се цели преодоля
ване на допълнително духовно (дясна страна) препятствие и пос
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тизане на още noвисоко духовно израстване. Вероятно това е
свързано с поставената мисия.

И двата пътя по вертикала достигат до следващата хори
зонтална линия, т о е с т до необходимост от ново осмисляне.

Движението по вертикала завършва с разновидност Т. 27. на
знак "Тангра"  успешен завършек на път с достигане на ново по
високо ниво  знак "Победа" или "Възкръсване" след изпълнение на
поставената мисия.

Следователно, движението по вертикалната линия в моног
рама осигурява изпълнението на поставената преди преражда
нето мисия.

По хоризонталната линия интерпретацията е в земен, мате
риален план от дясно на ляво.

Найдясната страна на монограма започва с "буквата Е". Това
е знак "Аз", завъртян на 90 градуса, на който дължината на унку
сите (страничните линии) достигат до основата. Такъв знак, пос
тавен в началото на движението по хоризонталната линия (за
ложен генетично в живота на индивида), символизира много сил
но "Аз", което ще доминира над всичко останало в живота на лич
н о с т т а за конкретното прераждане.

Движението по хоризонталната линия достига до етап, по вре
ме на който се осъществява духовно осмисляне (вертикалната
линия на кръста) за конкретната личност.

Хоризонталната линия завършва с "буквата П"  символизира
достигане до завършващ етап  обърнат вариант на разновид
ност Т. 29. на знак "Тангра". Той символизира "Победа" в земен, ма
териален аспект (знакът е обърнат надолу към земята). Като
отчитаме конкретната личност на Аспарух и задачите, които
той успява да изпълни, може да се каже, че чрез "Аз"а на кон
кретната му личност се достига до материална победа за целия
български народ, който той оглавява  решаване на конкретен
проблем на нацията (изпълнение на националната кауза) чрез съз
даване на държавата България, но в земен, материален план. Това
влече след себе си още дълъг земен живот с цел достигане на
необходимото духовно израстване, което е и смисълът на живо
т а , на пребиваването ни на планета Земя.

Ако се направи, макар твърде общо, сравнение между моногра
мите на Аспарух и на неговия баща Кубрат, ще се забележи, че
монограмите на Кубрат са посложни. Би могло да се предположи,
че и характерът на притежателя му е бил посложен. Поопрос
тените форми при монограма на Аспарух, от една страна, гово
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рят за noизчистени понятия, начин на мислене и др., а от друза
 за поголяма прямота в характера. Това би следвало да е бил
човек, който си е поставял ясни цели, упорито и настъпателно е
преследвал тяхната реализация, като прилагал и силовост при
изпълнението им; човек, който не е подбирал средства за пости
гане на целта; не се съобразявал много с мнението на другите;
подчинявал е останалите на своята воля; човек със силна воля и
вероятно в някаква степен деспотичен.

Направеното тълкуване би следвало да се разглежда като ва
риант при разкриване на многослойния и йерархичен по своя ха
рактер монограм на Аспарух.

Б. Иванов разчита монограма чрез "Говорещата азбука на пра
българите""Аспаруховият монограм... по краищата кръста са
разположени... отделни букви, образуващи думи по всяка от стра
ните на кръста. Взети от всяка страна на кръста, буквите от
монограма образуват думите АЙБъ ШъКъ  небесен победител,
найвисш победител, но имат значение и на "върховна победа"
[62: 29]. (При това разчитане не се взема под внимание елемен
т ъ т , който е разположен в горната половина по вертикалната
линия на кръста. )

Тук не се прави анализ на други тълкувания за съдържанието
на монограма. Има публикувана литература.

ЗА НЯКОИ КИТАЙСКИ ЙЕРОГЛИФИ

Някои китайски йероглифи са идентични с редица разновид
ности на знак "Тангра".

1. Д. Фоли и И. Фридрих представят китайския йероглиф "дър
во"  [130: 25], [132: 423]. Древната му форма може да бъде опри
личена на разновидност Т. 9. на знак "Тангра" в комбинация от прав
и обърнат вариант с разстояние между тях.

Може да се добави, че дървото е символ за развитие в начален
етап от земната еволюция. Знакът от дребната форма симво
лизира съчетаване на духовното и материалното, но още преди
двете страни да са се докоснали, преди сливането (хармонията).
Човекът във физическо тяло е материално същество, но прите
жава и духовност. При "отваряне на сетивата" се осъществява
изравняване между тях. Този китайски йероглиф е близък по фор
ма със знаците, които разгледахме в "Дърво на живота", "Косми
ческо дърво".
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Съвременната форма на този йероглиф [130: 25], [132: 423]
съответства на разновидност Т. 4. на знак "Тангра", обърнат ва
риант. Този знак символизира достигане на ниво в материалното
развитие с последващо еволюционно движение по хоризонтала.
Симетрията, равновесието, хармонията се постигат по различ
ни начини и китайският е един от тях.

Разновидност на тази форма виж[17: 13] и [18, Том 12: 244].
Съпоставката на двата варианта при изрисуване на йерогли

фа "дърво", древен и съвременен, показва, че древният вариант е
със заоблени, а съвременният е с остри форми. Това говори, че
при древните китайци духовността е била на повисоко ниво. То
ва е принципно известно при езотеризма във връзка с продължа
ващото "потъване в материята".

2. В БСЭ е изобразен китайският йероглиф със значение човек
[18, Том 12: 244]. По същество това е разновидност Т. 30. на знак
Тангра", обърнат вариант. И Хр. Божков Тетевянин тълкува знак
Т. 27., обърнат вариант, като човек  "Китайско логографско пис
мо  покъсно писмо" [17: 13].

3. Д. Съсълов разглежда древното българско времечислене и
неговите звездни основи чрез звездата на Тенгри на китайски
Тйени   "Небесно единство", ИТйен   "Първа /или
Единствена"/ в Небето и Тайи   "Върховното единство"
[120: 25]. По същество представените знаци съдържат разновид
ност Т. 30. на знак "Тангра", обърнат вариант, и някои "добавки".

4. На рис. 345. Еволюция на формите на китайската писменост
[132: 425] са представени девет варианта при развитието на йе
роглифа "огън" за период от 800 г. пр. н. е. до около 400 г. н. е. Вариан
т ъ т "Бафъншу" ок. 100 г. н. е. представлява разновидност Т. 17.,
обърнат вариант, с леко разтворени рамена в долния край на зна
ка и с къси хасти в средата на вертикалната част.

И това е само част от влиянието на знак "Тангра" при възник
ване на китайската писменост, което вероятно се е породило
от съжителството на двата народа в древността.

РАЗЛИЧНИ ПРИМЕРИ
Д. Фоли представя два знака, които са свързани със знак "Тан

гра".
1. Първият знак е формулиран така: "фонограмата "m + s" (про

изнася се mes) означава "да бъдеш роден" или "да дадеш живот"
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[130: 16]  фиг. 11. Според Д. Фоли, "фоногра
мите  символи, които представят звуци, се
появяват преди около 2000 години пр. н. е, на
територията на Близкия изток" [130: 13].

Коментар: фонограмата от фиг. 11. сим
волизира еволюционен процес с достигане до
етап, при който се получава просветление.
Това се изразява чрез състояние, което позволява да се "види и
усети силата" на знака "Тангра". Знакът "Тангра" се появява в енер
гетиката на индивида, което означава, че тя се е разбила до със
тояние, което позволява да се понесе силата на този знак. Защо
то новото повисоко ниво на вибрации може да се понесе само от
индивид, който е достигнал до необходимото ниво в процеса на
еволюцията.

Буквата Ж в горната част на знака означава достигнат етап
по пътя на осмисляне, да бъде прозряна истината за смисъла на
живота в края на извървян път, но все още има връзка с матери
алното. Страничните вертикални линии подсилват движението
към духовно издигане по средната вертикална линия.

Съпровождащият текст "да бъдеш роден" или "да дадеш жи
вот" [130: 16] символизира ново прераждане като резултат от из
минатия път в предишни прераждания, при които е постигнат
етап, но все още има връзка със земното, тоест все още не е
достигнато онова ниво, при което да доминира духовното над
земното. Земният път все още не е завършен.

2. Вторият знак, който Фоли разглежда, е знакът от Фабриа
но в Италия, датиран от началото на 14 век, който е един от
найдревните водни знаци [130: 314]  фиг. 12. Според Д. Фоли, пър
воначално водните знаци са представлявали прости рисунки, мно
го от които са включвали кръстове, кръгове... [130: 314315].

Коментар: знакът от фиг. 12. символизира един завършен ци
къл (кръг) и начало на нов цикъл нагоре по вертикалната линия.
Кръгът символизира постигнато ниво, върху което се стъпва ка

то база и се достига до етап  буквата
Ж, от следващия цикъл.

Знакът от фиг. 12. позволява да се
изобрази пообщ вариант с последовател
ност от нива и поднива  фиг. 13. а. Кръго
вете символизират завършени нива, а Ж
тата  поднива (етапи). Подобна после
дователност от нива и серия от поднива
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8 общия случай се постига чрез много пре
раждания.

На фиг. 13. б. е представен друг още по
общ Вариант на изобразяване на последова
телност от нива в развитието.

3. През 1900 г. Артур Еванс по време на
разкопки на мястото на двореца Кнос в
Крит, открива три т е к с т а върху глинени
таблички. Текстовете се отнасят към раз
лични периоди. Последният от тях (прибли
зително около 1300 г. пр. н. е. ) Еванс нарича
линейно писмо Б, което е разшифровано през
1953 г. от архитекта и археолог  любител
Майкъл Вентрис. Д. Фоли публикува един от
текстовете с надпис: Линейно писмо Б, око
ло 1250 г. до н. е. [130: 21].

Коментар: в представената последова
телност от знаци могат да се открият две
разновидности на знак "Тангра", а именно 
разновидност Т. 9. и комбинация между раз
новидност Т. 1 1., обърнат вариант и обърнат
Вариант на знак "Аз", фиг. 14.

4. Различните азбучни системи също но
сят немалко следи от влиянието на знак Тан
гра". Изобилстват примери в различни пуб
ликации на тази тема. Анализът във време
то и по региони би позволил да се проследят
особеностите в развитието на човешките
общности чрез времето и по места, постиг
нато еволюционно ниво и др.

Интерес представлява използването на
различните разновидности на знак "Тангра",
без да е известен на авторите оригинал
ният източник и произход: "До 19 век буква
та Y наричали "самоска буква" или "буква на
Питагор". Това название се свързва с гръц
кия математик и философ Питагор (роден
през 580 година пр. н. е, на остров Самос в
Егейско море), който използвал ипсилона (Y)
като символ на човешкия живот; долната
част означавала детската невинност, а
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горното разделение символизирало избора между добродетел
ността и греха" [130: 42].

Не noмалко интересни са руническите знаци. А. Платов и А.
ван Дарт, въз основа на дългогодишни изследвания и прочетени
курсове лекции в Москва, споделят опита си по овладяване на ру
ническото изкуство. А в цялата им книга изобилстват различни
разновидности на знак "Тангра" [105].

Редица разновидности на знак "Тангра" присъстват в почти
всички рунически знакови системи, включително и в "Англосак
сонска руническа "азбука"... (IX  XI век)", представена в таблица
[1: 112].

5. Б. Шкодров е направил сравнителен анализ между "писмени
знаци на старите българи", "писмени знаци върху черноморски под
воден археологически обект от неолита" с условно наименование
"Чинията на Ной" и знаци от "други системи на писменост". Уста
новил е голям брой съвпадения, които са представени в таблици.
Изследваните знаци от "чинията" са датирани от VI хил. г. пр. н. е.;
знаците от другите системи писменост са след III хил. г. пр. н. е.
От представената "Схема за разпространение на писмености
те (по Гелб)" се вижда, че всички писмености водят началото си
от цивилизация "X" [141: 62 82].

Във всички таблици изобилстват различни разновидности на
знак "Тангра".

6. Хералдическа лилия [130: 258, 385]. Хералдическата лилия мо
же да бъде представена като стилизиран образ (с определена ху
дожествена форма и стойност) на трилистния лотос  първото
"спуснато" зрително изображение на знак "Тангра". Лилията би
следвало да се свързва с приемането на християнството в Евро
па като преломен момент в съзнанието на хората, като вътреш
на потребност и начало на осмислянето, като необходимост от
хармонизиране на всички видове енергии, подавани на човека в
неговата еволюция. Възприемането на този знак може да се раз
глежда като достигане на еволюционно ниво, което "подтиква"
към осмисляне на подобен род символика. Количеството три съ
о т в е т с т в а на постигнато ниво.

Ето някои образци:
• Хералдическа лилия върху Каменна плоча, олтарна преграда

от Преслав, X в.  Таблица X А  № 2 [16: 58]; [18, Том 6: 343(45, 46)];
• Кръст с лилии  модел на света: в изкуството на Южноси

бирците, Пазирик  5 век пр. н. е. [47: 26]; Старобългарите, Велики
Преслав, барелеф [47: 26];
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• "лилия" върху коланен накрайник от българско златно съкро
вище  с. Акалан [46: 52].

7. Във вестник "Труд" бяха показани фотоси на някои предме
т и , подарени на английската кралица. На една от снимките беше
представена картина на лице с изрисуван знак. Той представлява
разновидност Т. 27. на знак "Тангра": основата на знака започва от
горния край на носа, продължава между очите и върху част от
челото; в средата на знака бяла точка показва мястото на "тре
т о т о око" [44: 18].

8. Вариант на разновидност Т. 27  прав и обърнат Вариант с
допрени върхове (с вътрешно скосяване) е изобразен на корица
та на книга във формата на човешка фигура с център слънче
вият сплит [70].

9. През 1991 г. е преведена и публикувана в Турция поемата
"Сказание за дъщерята на Шан". Върху корицата на книгата е от
печатана гравюра "на известния киевски художник Рафаел Ма
саутов. " Гравюрата представлява женско лице, върху което мо
г а т да се различат някои разновидности на знак "Тангра"  разно
видност Т. 7.  "Житен клас"  с два елемента  разновидност Т. 2.,
която продължава в разновидност Т. 13. Долната част на разно
видност Т. 2. оформя носа на жената, а разклонението е на чело
то, над веждите. В основата на разклонението е поставена осем
лъчева черна звезда на бял фон, която символизира " т р е т о т о око".
Разновидност Т. 13. оформя косите на лицето. На шията под бра
дичката е изрисувана разновидност Т. 13. обърнат вариант. От
двете страни на лицето има фигури, които също напомнят "Жи
тен клас" [94: 155].

10. В "Надгробен каменен кръст с изображение на лице и рас
тителни мотиви"  Таблица X А  № 6 [16: 58], също присъства
разновидност Т. 7. на знак "Тангра"  "Житен клас".

11. Хр. Божков представя редица хералдически кръстове, един
от които е с название "Вилообразен"  Таблица XI Б [16: 68]. Подо
бен кръст е публикуван и в БСЭ [18, Том 6: 343(24)]. Кръстът пред
ставлява разновидност Т. 13. на знак "Тангра". Обърнат Вариант
на същата разновидност е кръстът "Обърнат вилообразен"  Таб
лица XIА [16: 6 7 ] . .

12. Любопитни сведения за българската народна традиция и
връзката й с древен Египет ни дава М. Сидоров. Той сравнява су
ровачката с божествения жезъл на Хермес, известен като Каду
цей [Цит. по Цонев, В. Древните българи и пирамидите, с 161 ].

13. При разходката из различни места на земята се стига до
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Тибет. В енциклопедията "Мифы народов мира" е показана карти
на на ДАЙЧИНТЕНГРИ (ДАЙСУНТЕНГРИ)  бог на войната (Ти
бет. Далха) [95, Том 2: 500]. Шапката на боза е оформена с житни
класове, разновидност Т. 7. на знак 'Тангра". Това е сумарен знак,
който символизира целия период на развитието на хората на Зе
мята.

14. В същата енциклопедия е представен и СУЛДЕТЕНГРИ 
бог на войната (Тибет. ), Лайден, Етнографски музей [95, Том
2: 5001]. На върха на шапката е поставен знак, съответстващ на
разновидност Т. 27. на знак "Тангра".

15. Интересно място, където са били използвани различни раз
новидности на знак "Тангра", е бившата "Кушанска империя". М.
Димитров ни запознава с царските знаци: "Царските знаци на Кад
физ I, Кадфиз II, Канишка, Хувишка, Васодева I, Васодева II, Бакар
на са напълно идентични с царския знак на императорския род
Дуло от времето, когато този род и неговите представители

владеят цяла Източна Европа  , наречен тризъбец от съвре
менните украинци  царският герб, герб на канбалтаварите 
царете на Старата Велика България" [41: 80 81]. Авторът пред
ставя поредица от тези знаци в таблица  Кушански "царски зна
ци". В знаците на Кадфиз I (царувал през първо столетие пр. н. е. )
е вложена разновидност Т. 11. на знак "Тангра". Има и допълнител
ни елементи към тези знаци, които могат да бъдат разтълкува
ни. В един от знаците на Кадфиз I и при следващите Кушански
царе е поставена четвърта линия в горната част на знака, кое
то говори за поява на съществени нови елементи в тяхната кул
тура.

Вл. Цонев също изразява мнение по тази тема: Големият въз
ход на Кушан започва при третия цар (след Кадфиз I и Кадфиз II) 
Канишка. Интересно е, че царските знаци на тези владетели, как
то и при следващите четирима (Хувишка, Васодева I, Васодева II
и Бакарна) напълно се покриват със знака на рода Дуло  тризъ
бец. А през следващите векове царските знаци стават държавни
гербове на Стара Велика България, Дунавска България и Волго
Камска България [137: 111].

16. Т. Яруллина информира за управлението на Русия от динас
т и я т а Рюриковичи от 862 г. до 1598 г. Тя представя таблица с "Хе
ралдически знаци на древноруските князе, т. нар. "знаци на Рюрико
вичи" (по В. С. Драчук)" [144: 40 41]. Почти всичките 64 знака пред
ставляват различни разновидности и варианти на знак "Тангра".

17. Съществуват ли граници на разпространение на знак "Тан

65



гра"? Джаганат Мишира разказва за своето пребиваване в Ин
дия: В "... Южна Индия... се намира огромният комплекс, който е
едновременно храм, дворец и крепост.... дверите... общо дваде
сет и две, през които можем да се доберем до централната за
ла... Там за първи път на една от стените в последния коридор
преди залата Видях знак... IYI... Тук той е без изключения изрису
ван върху изображенията на Върховния Бог, носят го жреците,
които го обожават (Върху челото си  винаги в бяло и червено)"
[39: 14].

18. Хр. Маджаров цитира Далай Лама, който образно определя
мястото на "Тангра" по отношение на другите религии: "Далай
Лама нагледно показа: "Ако петте пръста отговарят на петте
световни религии, а дланта на будизма, то цялата ръка симво
лизира Тангра" [91: 46].

"ТАНГРА" И БЪЛГАРИТЕ

Да обобщим представената досега информация. Очевидно от
ново навлизаме в нива, които съдържат недостъпна сложност за
нас, човешките същества, но стъпка по стъпка ще се опитаме
да изясним това, което е възможно.

V
Последователно ще разгледаме двете съставки от наз

ванието на главата "Тангра" и българите и връзката меж
ду тях. Да започнем с българите.

БЪЛГАРИТЕ

Вече предложихме версия за възникването на българите. Тук ще
представим своето виждане за периода от възникването на бълга
рите до днес и за предстоящото бъдеще. Какви са етапите, през
които са преминали българите в процеса на развитието?

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

Развитието на българите може да се представи като двустра
нен процес. От една страна е Космосът, който "следва" Първона
чалния "План", но непрекъснато му се налага да прави корекции.
От друга  хората със своите човешки житейски проблеми.

66



Мнозина са се опитвали да очертаят различните етапи в раз
витието на човешкото общество. Дали някой е успял да открие
верния подход? Може би намирането на точния отговор е свър
зано с множество фактори, които са извън човешкото съзнание.
В нашия подход ще обвържем разграничаването на отделните
етапи в развитието на българите с влиянието на знак 'Тангра" и
знак "Аз". Да припомним, че тези два знака във времето на някол
ко пъти сменят водещата си позиция в Енергийната матрица.

ПЪРВИ ЕТАП

В съответствие с предложената погоре версия за възниква
не на българите, началото на този първи етап би следвало да се
търси в края на Лемурийската раса. При тях е характерна Висока
духовност, пряк контакт с Космоса на индивидуално и общност
но ниво. Преди самия край на Лемурия вероятно става първото
"разделяне".

Според свидетелството на Архангел Михаил, една част от ле
мурийците се отделя с цел "погрешно използване на знанията за
огнените кристали" [60: 176]. Може би тук за първи път от въз
никването на човешките същества на Земята се появява стре
межът за постигане на лични користни (егоцентрични) цели. За
почва процес на дълбоко "потъване" в материята.

Друга част от лемурийците, продължава Архангел Михаил, е
била "помолена от по6исшите същества да се пресели, прекося
вайки цялата планета, и да създаде училища, центрове за зна
ния, станции за кацане и енергийна мрежа от вихрови точки. Днес
вие знаете тези световно известни могъщи храмове като пира
миди... Тези пирамиди бяха построени не само да поддържат точ
ките на енергийните вихри из цялата Земя, но също и невидими
те междугалактични картографски системи на енергийни линии,
свързващи с много от интергалактичните светове" [60: 178179].

Как бихме могли да си представим движението на двата по
тока Лемурийци?

Първата част от тях Вероятно потегля от територии, кои
то сега се намират на дъното на Тихия океан В направление юг,
югозапад и се настанява на земите на бъдещата Атлантида 
през южния край на Африка на север към съвременния Атланти
чески океан. Впоследствие Атлантите причиняват поетапното
потопяване на континента Атлантида. Но все пак следва да от
читаме, че между тях е имало и човешки същества с Висока ду
ховност наред с тези, в които е преобладавало силното Его.
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Втората част от лемурийците потегля на север, след това
на запад и през Азия достига до земите между съвременните
територии на Югоизточна (Южна) Европа и Северна Африка. То
ва са били човешки същества с много висока духовност. С подк
репа от Космоса те са действали в перспективното направление
на еволюцията. Вероятно са участвали В изграждането на кому
никационната мрежа на Земята за информационен обмен с Кос
моса чрез бъдещите Енергийни информационни канали.

Към онова време Енергийната матрица все още не е влязла в
действие, защото лемурийското "тяло" Вероятно е "действало"
на други принципи, които може би са били свързани с Инволюция
т а . Знак "Тангра" Все още не е бил "спуснат". Следователно, на
тогавашния етап е бил активен само знак "Аз", който  както
предположихме  започва своята изява с "раждането" на Душа
т а . При някои от бъдещите атланти вече се е зародило мощно
Его, което тепърва е предстояло да се преобразува в "Аз". Прие
маме, че този етап продължава до към средата на Атлантската
раса.

ВТОРИ ЕТАП

По време на този етап вече действа Енергийната матрица.
Започва спускането на знак "Тангра" и първото му "включване" 
найлогично  чрез разновидност Т. 1. При хората се появява чув
с т в о т о за общност, за принадлежност към общност; проумява
се силата на общността. Космосът помага на общността чрез
знак "Тангра". В това е силата на знак "Тангра"  да оказва помощ
на цялата българска общност.

Съществува версия, която се лансира от някои съвременни
български изследователи и има известна връзка със "свидетел
ството" на Архангел Михаил. Според нея, по време на Атлантида
е съществувала "българска държава" с център, който се е нами
рал на територията на съвременна България. Простирала се е на
огромна площ  на част от територията на съвременна южна
Европа. Тогава Средиземно море все още е било сладководно езе
ро. Вероятно тази "държава" възниква покъсно от "египетска
та", но очевидно наследниците на Лемурийците взимат пряко
участие в нейното създаване и изграждане. Има свидетелства
за високата почит на "египтяните" към "българската държава".

Посочената версия дава обяснение и за сложните взаимоот
ношенията между Атлантите и тогавашната "българска държа
ва", които са се характеризирали в диапазона от "братство" до
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открити Военни действия. Оцеляването на съвременната тери
тория на България след потопяването на Атлантида би следва
ло да се свързва с високото еволюционно ниво на тогавашните
"българи"; те са били носители на еволюционна перспектива, по
ради което са съхранени за бъдещите еволюционни процеси.

Да се надяваме, че ще бъдем свидетели на нови публикации,
които ще разкрият неизвестни подробности от тази версия.

Преди потъването на Атлантида от нейната територия от
ново е изведена найперспективната част от Атлантите.

След поредица катаклизми започва движение на големи маси
българи на изток, а покъсно на запад. Следват периоди на възхо
ди и падения. През цялото това време българите съхраняват ви
соко ниво на духовност, което впечатлява другите човешки общ
ности.

Създават се редица мощни български държави в Азия. Древни
те българите са притежавали колосална сила  като бойна мощ,
като държавна организация, като ясни и изчистени обществени
отношения. И всичко това в определен момент се е концентри
рало в едно цяло и се е насочвало в необходимото направление. За
бойните умения на българите има съхранени свидетелства. Ето
едно от тях: "прабългарите се славели като войнствен и непобе
дим в бран народ" [Цит. по История на България. Том втори, с. 62].
Да се надяваме, че ще бъдем свидетели на бъдещи открития и
нова систематизация в българската история.

Очевидно през този период някои представители от Космоса
активно подпомагат българската общност. Свидетелство за то
ва е следният цитат: "По думите на Йоан Зонара те обаяли ви
зантийската войска с магии и заклинания и почти напълно я уни
щожили" [Цит. по История на България. Том Втори, с. 63]. Постига
се българска мощ, която застрашава независимото развитие на
другите човешки общности. Следва намеса на Създателите. Ре
зултатът е: на българската общност се изпращат Вътрешни про
тиворечия и взаимно противопоставяне* в продължение на хиля

* За характера на това противопоставяне можем да съдим и от последните
десетина години, по бреме на които се достигаше до десетки проценти про
тивостоящи привърженици гласоподаватели на една от двете "враждува
щи" политически сили. Сега е ясно, че някои "употребиха" българите, за да
постигнат своите цели. Но има и (не)интересни исторически данни. Според
някои български изследователи руският цар И8ан Грозни е успял да превземе
Казан през 1552 г., последната столица на Волжка България, само благодаре
ние на "българите". Според М. Димитров "в многочислената му войска наймал
ко 60 процента са от българоказански произход" [41: 155].
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ди години. А някои индивиди (от Космическите цивилизации) се
"командироват" на Земята (естествено при взаимно съгласие),
за да изпитат на собствен гръб какво следва при нарушаване на
Космическите закони. (Вероятно някои от тях все още "си бли
ж а т раните" на Земята. )

Следват възходи и падения. Българите са разпилявани много
кратно по целия свят*. Но във Всеки момент от времето, когато
са успявали да преодолеят противоборството и да се обединят,
са постигали успехи, които са изглеждали като чудеса в очите
на другите народи.

Такава съдба е характерна за българите в продължение на хи
ляди години. И очевидно все още не е приключила.

ТРЕТИ ЕТАП

В процеса на движение по спиралата на еволюцията българи
те достигат до ниво, при което се преминава към следващия етап
на индивидуално развитие. Това е процесът на развитие на инди
видуалното съзнание, на индивидуалната разумност, на себеос
мислянето. В него на преден план отново излиза "действието" на
знак "Аз". Началото на този етап във времето вероятно следва
да свържем с приемането на християнството. Този етап продъл
жава и досега.

Вероятно по програма от Космоса и във връзка с процесите на
този етап, българите на вълни се завръщат отново при своите
събратя на бившите родни територии в Европа. Тяхната висока
духовност продължава все така силно да впечатлява. Р. Щайнер
отбелязва това и го изразява по свой начин: "Съществувало го
лямо количество хора (не християни), живели в южните и средни
области на Европа, за които било характерно вътрешното изжи
вяване на доброто и злото при заспиване и пробуждане. Те раз
мишлявали много за дълбочината на силите, които предизвикват
доброто и злото в човешката душа. Тежко чувствали пребивава
нето на човешката душа в света, където се бият помежду си
добрите и злите сили. Към V, VI столетие това се срещало все по
често... То е било особено силно разпространено в областите,
които покъсно били наречени с името България. През следващи
те столетия в течение на дълго време, хората, в които особено
силно е било изработено това настроение на душата, в Европа
наричали болгари (булгари)"[104: Том 11, 571].

* Погледнато от космическа гледна точка Вероятно това е било необходимо, за
да може перспективният българският ген да се разнесе из цялото земно къл
бо като закваска при бъдещите еволюционни процеси.
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В наше бреме X. Салмън отново се връща към този период и го
описва така: "Прабългарите донесли в Европа това съзнание на
противоположността на Злото и на Доброто в Природата и в
душата на човека. Рудолф Щайнер говори за състояние на душа
та, при което човек е чувствителен към тази полярност на Зло
и Добро, и го нарича "българска душевна нагласа". От духовна глед
на точка може да се твърди, че българин е човекът, осъзнаващ
добрите и лошите сили и живеещ, за да подпомага с работа Доб
рото" [114: 21].

През този т р е т и етап българската общност продължава да
еволюира паралелно с развитието на индивида. Както вече уточ
нихме, това може да се констатира чрез увеличаване на ъгъла
между горните рамена на знак "Тангра"  от около 65° до около
95°. Може да се види, че о т к р и т и я т представителен знак на "Танг
ра" в Плиска има ъгъл около 65°  фиг. 4. В нашето съвремие този
ъгъл вече е около 95° (а до 180° има дълъг еволюционен път).

По време на този етап възникват две български движения, кои
то действат в перспективното направление на еволюцията 
Богомилството и Бялото братство (Петър Дънов). В Европа съ
що се появяват подобни организации, но те остават в граници
те на елитарността, докато българските са открити и имат
народностен характер. X. Салмън отбелязва тази специфика: "При
богомилите от Средновековието е налице процес на индивидуа
лизиране. Те са се занимавали с развитието на душата си. Но съ
щевременно са имали и силно социално съзнание" [114: 27].

ОБОБЩЕНИЕ

Можем да констатираме еволюционна цикличност при смяна
действието на двата знака като времева продължителност за
различните етапи в развитието на българите. Тя е в съответ
ствие с философското схващане за непрекъснато намаляване про
дължителността на следващите етапи в процеса на еволюция
та. Първият етап във времето вероятно е продължил повече от
500 хиляди години. Вторият  под 500 хиляди години. Третият 
около 2 хиляди години.

V
Като следваща стъпка да се опитаме да разберем още

някои страни от древното минало на българите, които са
пряко свързани с нашето съвремие  древнобългарския език,
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една Версия за произхода на думата българи и Въпросния
"българския ген".

ВЪЗНИКВАНЕ НА ДРЕВНОБЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
И ПИСМЕНОСТ

Първите елементи на съвременния език и на писмеността би
следвало да се търсят още при Атлантите. В процеса на еволю
цията те потъват все повече в материята. С ограничаването
на телепатичния обмен се появяват различни знаци и звуци с оп
ределено съдържание. В сравнение с телепатичните образи те
носят помалка информационна плътност, но като знаци (в срав
нение с нашите разбирания за знак) са на значително повисоко
ниво. Този тип знаци в определен смисъл се явяват първообрази
за бъдещата азбука. Самият говор възниква като резултат от
процеса на търсене на звуково изражение на знаците, а писме
н о с т т а се поражда чрез графичното им изобразяване.

Древнобългарският език вероятно се заражда в края на Ат
лантската раса като общ Космически език. Дали това е отбеля
зано в Библията? "По цялата земя имаше един език и един го
вор" (Бит. 11: 1).

На покъсен етап, в процеса на еволюцията, Вероятно като
изпълнение на Космическата програма, започва процес на създа
ване, разклоняване и раздалечаване на различни общности и въз
никване на нови езици и нови писмености. Древнобългарският език,
след като е изпълнил своята мисия, престанал да съществува.
Но за него може да се съди от древноперсийския, който е съхра
нил редица негови елементи.

Възможно ли е древнобългарският да е езикът и писменост
т а , които учените все още търсят? Предстои изясняване.

БОГ И БЪЛГАРИТЕ

Съществува една интересна версия, свързана с писмеността
и езика на българите. Твърди се, че произходът на думата "бълга
ри" е свързан с думата Бог. В очите на другите народи българите
получават своето име като хора на Бога  БОГари. На покъсен
етап се включва буквата "л".

Ще очакваме изясняване. Ако предположим, че тази информа
ция е спусната от Космоса, би било интересно да се проследи как
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енергийното поле на този многомерен холограмен образ е преми
нало в звук, а след това и в писмо.

БЪЛГАРСКИ ГЕН

Да започнем с някои предварителни бележки.
Понятията "ген", "генетична Верига" имат отношение към най

дълбоката същност на вида Хомо сапиенс. Човешката генетична
Верига предопределя човешкото същество като вид с Всички про
изхождащи от това човешки качества. Защото генетичната Ве
рига на един животински вид предопределя животните от този
вид като животни, а не като растения или човеци.

Понятието "български ген", от една страна, означава, че ге
нетичният апарат на българите е неделима част от генетич
ния апарат на всички други човешки същества от вида Хомо са
пиенс. От друга страна, Въпросният "български ген" Вероятно съ
държа определена специфика*, уникалност, която е характерна
само за българите** и чрез която те се отличават от всички
други човешки същества.

* За науката вече е известно, че спецификата на човешките раси започва още
на генно равнище. Ще очакваме подобно открие и за народностите.

** Осъзнаваме, че тази идея би могла да предизвика асоциации с понятието 'синя
кръв" при хитлеризма или с представите за "национализъм" и "шовинизъм Бих
ме желали да внесем успокоение при възникване на подобни мисли, защото т у к
не става въпрос за някаква форма на шовинизъм, а за специфика, която е вън и
независима от човешкото съзнание.
Възможно е да се изкажат някои съображения за понятието "национализъм"
без да се прави анализ на писаното досега. Ще предложим подход за неговото
осмисляне чрез двойките понятия "материално"  "духовно" и "Его"  "Аз"
В първия случай в понятието "национализъм" преобладава "материалното" и
Егото като стремеж да се извлекат национални облаги за сметка на някои
други (народи). Типичен исторически пример е хитлеризмът. Тези прояви имат
и редица съвременни измерения, при които "чувството за принадлежност към
велика нация", "богоизбранност" и др. прерастват в стремеж за налагане на
собствената воля над волята на другите. В този случай агресивността е
водеща. Могат ли тези характеристики да са присъщи на хора с високо еволю
ционно равнище?
При втория случай преобладават "духовните" измерения и "Аз'ът като вече
постигнато високо еволюционно ниво. Национализмът придобива измерения
на самоосъзнаване, на осмисляне, на отговорност Без агресивност към други
народи.
Българите сме постигнали високо еволюционно ниво с развита духовност и
еволюирало "Аз", които се изявяват чрез висока толерантност към другите
народности. Това е характерно не само за самите българи и за междучовешки
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Спецификата на "българския ген" би следвало да се проявява
по някакъв начин още на генно равнище. След като и "български
ят ген", и знак "Тангра" са свързани с българите, и то на косми
ческо ниво, би следвало енергийната характеристика на "българ
ския ген" да е свързана с енергетиката на знак "Тангра" чрез енер
гийно поле с формата на една от разновидностите на знака. Най
вероятно това е разновидност Т. 1. като начална, като изходна,
като спусната найрано на планетата Земя.

"Картината" на енергийното поле на "българския ген" би след
вала да е обща за Всички българи и да е специфична за българите
в сравнение с другите човешки общности. А дължината на раме
ната и ъгълът, който те сключват спрямо вертикала, характе
ризират уникалната специфичност на всички отделен българин
като индивидуалност.

Тази "картина" на енергийното поле е естествено да еволюи
ра, да съдържа информация за постигнатото еволюционно ниво
от Всеки отделен български индивид, да носи информация за про
центното съдържание на този "ген" и др.

Какво произтича от казано до т у к за следващите повисоки
нива на организация в човешкия организъм? При клетката кар
т и н а т а на енергийното поле вероятно продължава да носи, да
съдържа в себе си, спецификата на енергийната характеристи
ка на генетичния апарат от "българския ген". Ако продължим да
се издигаме към тъканта, органа, организма, то същата специ
фика в картината на енергийното поле би следвало да продължа
ва да се съхранява и да се пренася. А на ниво човешки организъм
картината на енергийното поле при българите вероятно съдър
жа по някакъв начин същата тази специфика от "българския ген".
Логично е тя да се изразява чрез различни разновидности на знак
"Тангра". И всички те, в целия диапазон от Т. 1. до Т. 30., да се про
менят в съответствие с достигнатото ниво на развитие на ин
дивида в процеса на еволюцията.

те отношения в България, но и за другите народности, които живеят или са
живели за определен период от бреме в България.
Ще посочим два примера.
Първо, във вк "За българите", чрез обективен критерий за истинност (нарас
тване на населението) беше обосновано не само високото еволюционно ниво
на българите, но и значително noвисокото еволюционно равнище на 'българс
ките" "турци" в сравнение с "турските" турци
Второ, представители на други народности, които продължително време са
пребивавали в България и са се изселили, като например евреи и турци, в обс
тановката на новото си гражданство вече се отличават от своите сънарод
ници с това, което са придобили чрез к о н т а к т и т е си с българите
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И кой може да види тези знаци в енергетиката на организма?
Естествено, който може, комуто се "дава". Естествено тези,
които "отговарят" за нас, например Учителите от Космоса, имат
пряк достъп до тази информация. За тях ние сме "прозрачни", за
щото картината на нашата енергетика носи информация не са
мо за нашето еволюционно ниво, за което те вероятно са наяс
но, но и за нашето моментно състояние, в това число за нашите
чувства, мисли, настроения и т. н.

Да си припомним информацията, с която вече разполагаме. В
края на лемурийската раса има формиран в част от хората ген,
който е в съответствие с перспективното направление на ево
люцията и носи съдържание "български ген". Към същото това вре
ме би следвало да има и други човешки същества, които да съдър
ж а т своя собствена специфика в генетичния апарат. Но перспек
тивата е в нашия "български ген".

Кой е създал този "български ген"? След като отпадне "Бог",
остават Създателите. Но очевидно в това са се включили и ня
кои Космически цивилизации. Кои са те? Какво йерархично ниво В
процеса на еволюцията те са достигнали? Явно не можем да уз
наем в момента. Но за нас е важно, че някой или някои Създатели
и Космически цивилизации имат пряко отношение към този "бъл
гарски ген" и към знак "Тангра". (Две възклицания: Ето кой "Бог е
българин!" и "Какви сме само куклички на конци?!")

Тъй като в създаването на живота на планетата Земя са взе
ли участие Създатели и Космически цивилизации, то следва, че
някои от "Тях" би трябвало да имат отношение и "интереси" и към
други човешки общности, извън българската, т о е с т да поддър
ж а т някои други народи*.

Това означава, че по няколко паралелни писти се "пускат" раз
лични човешки общности и се дава равен шанс на всяка една от
тях да върви напред в еволюцията и в процеса на развитието да
се "доказва" като еволюционно перспективна.

Да се върнем отново към времето след края на лемурийците. В
продължение на няколко стотици хиляди години се осъществява
обмяна на генетични кодове между отделните индивиди и човеш

Само нека да не допускаме в мислите си аналогии с човешките ни взаимоотно
шения. вярно е, че приехме подобието за валидно в целия диапазон на Йерархи
ята, но т у к конкретно следва да отчитаме разликата в Йерархичните нива.
Ние, човешките същества, сме на твърде ниско еволюционно ниво; вероятно в
Космоса има "железен" ред и всичко се развива по Плана на Създателя Дали се
допускат "отклонения" от тази програма?
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ките общности чрез процесите за запазването на Вида Хомо са
пиенс. Да си припомним само какви масови преселения на човешки
общности са известни В историята  от юг на север и обратно,
от запад на изток и обратно, и то не само по веднъж. Това означа
ва, че към момента би следвало да се говори само за относително
процентно запазване на "българския ген" В отделни индивиди и
човешки общности. Някои вероятни данни: при българите в Бъл
гария "българският ген" е в относително найвисок процент в
сравнение с другите народи. На територията на съвременна Бъл
гария около 73% от българските граждани са носители на "бъл
гарския ген" с чистота над 51%.

В Азия има отделни общности, при които процентното съдър
жание на "българския ген" е с доста повисоко съдържание чисто
та. Например в някои области на Памир, а може би и на други мес
та  там, където българите са отсядали за попродължително
Време, носители на "българският ген" са само около 10% от насе
лението, но затова пък в някои от тях чистотата достига до
77%. (А те дали съзнават това?)

Би било интересно да се получи информация за притежатели
те на "българския ген" в различни общности извън територията
на България.

V
То тук нашето внимание беше насочено към миналото.

Време е да обърнем поглед към настоящето, за да се насо
чим след това към бъдещето. Преди всичко да очертаем съв
ременната обстановка В човешкото общество, а след това
и при българите.

СЪВРЕМЕННА ОБСТАНОВКА

Съвременната ситуация в човешкото общество е обезпокои
телна.

Според СЪВРЕМЕННАТА НАУКА човешкото общество е в кри
за. Известни са параметрите на глобалната криза. Някои от тях
са достигнали критични състояния. Какво е очакваното бъдеще?

Според ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ предстои второто при
шествие на Христос, в резултат на което ще погинат много хо
ра. Дали този проблем би трябвало да се постави пред Вярващи
те с цялата му сериозност?

Според ЕЗОТЕРИЗМА човешкото общество се намира в пре
ход към Шестата човешка раса, през бариерата на която ще пре
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минат само хората, които са достигнали необходимото равнище
в процеса на еволюцията.

Може да се направи извод, че съвременната обстановка и пред
стоящото бъдеще на човешкото общество са, меко казано, тре
вожни. "Понастоящем Земята несъмнено се намира в бедствено
положение. Но в състоянието на хаос и объркване винаги има не
ограничени възможности" [91. а: 29].

Без да има възможност за обосноваване, което ще направим в
друго време и на друго място, е необходимо да се подчертае, че
от човешка гледна точка основният фактор, който възпрепят
ства съвременното развитие на хората е съществуващата сис
тема като организация на човешкото общество. Тази система е
изчерпала изцяло възможностите си и предстои бъде заменена
от следващата, която би следвало да бъде в съответствие с кос
мическата еволюционна перспектива.

Съвременното положението на българите може да се определи
като кризисно. През последните повече от десетина години държа
вата беше доведена до крах, а основната част от българите  до
нищета. Очевидно някои желаят да запазят нещата в това им със
тояние поне през следващите няколко десетки години.

V
Това ли сме съвременните българи и перспективите за

предстоящото бъдеще? Да, това е видимото, това е на ни
во явление. Но ние отново ще се насочим към проникване в
същността.

СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРИ

Представата за съвременните българи вероятно трябва да
свържем с две съставки: земна и космическа.

В ЗЕМНАТА СЪСТАВКА към българите, които живеят на тери
торията на съвременна България, би следвало да причислим и онези
от тях, които са оставали на местните територии след поред
ното движение на основната маса, и тези, които са се разселили
из цялото земно кълбо по една или друга причина.

Възможно ли е към КОСМИЧЕСКАТА СЪСТАВКА на българите
да бъдат причислени някои от все още неизвестните ни Косми
чески цивилизации? Да разграничим:

• цивилизациите от нашата Планетна Система, заселили с
живот около десетина видими и стотици невидими планети, кои
то според свидетелството на Христос [101 ] са на повисоко ниво
на развитие от нас, човешките същества;
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• около два милиона заселени невидими планети на ниво Съз
бездие. Според Христос [101] равнището на цивилизациите също
е по6исоко. Даже една от тях е завършила цикъла на своето раз
витие и се е завърнала към Създателя;

• неизвестно количество цивилизации от Космическото Се
мейство, много от които вероятно са на повисоко ниво на раз
витие от човешкото;

• космически цивилизации от по високите нива в Йерархията;
• какво може да се каже за Същностите от Инволюционната

Йерархия, които имат пряко отношение към българите?
• ще причисляваме ли някои от "другите" Йерархии?
Цялата тази съвкупност от Космически цивилизации вероят

но има отношение към нас, българите от планетата Земя. Нали
планетата Земя се населява от техни преродени души във физи
чески тела? Естествено е да съществува широка палитра отно
шения към нас, земните българи.

Вероятно е възможно да се предположи, че "Тангра" като Съ
Създател на ниво Планетна Система, след като разпространява
своето Влияние над цялата Планетна Система и има пряко отно
шение към нас, българите, би следвало да има влияние и върху други
цивилизации, които се явяват наши "български" събратя.

Все пак живеем на планетата Земя и преди всичко би следвало
да ни интересува какво представляваме ние, съвременните бъл
гари. В този смисъл можем да изброим редица човешки качества,
които са характерни за човешкото същество, вече издигнало се
на достатъчно високо еволюционно равнище и притежаващо ня
кои качества на бъдещия космически човек. Тези характеристики
са присъщи (обективни, естествени) за българите*, които са пос
тигнали високо еволюционно ниво в процеса на развитието. Ето
някои от тях:

Българинът съгражда (не руши, не разгражда).
Българинът събира дом (не разпилява).
Българинът уважава съграденото (създаденото, постигнато

то) от другите (не завижда).
Българинът е трудолюбив (не е мързелив).
Българинът е носител на висока духовност (не е бездуховен).
Позитивността е характерна за българина (негативността

не е свойствена за българина).

Опит за разграничаване на човешките качества като еволюционно перспек
тивни и с преобладаване на инстинктите е направен в "Аз съм" [125].

78



Българинът твори (не му е необходимо да плагиатства).
Българинът е доброжелателен (не е зложелателен).
Българинът е любознателен (не е ограничен).
Българинът е о т к р и т (не е коварен).
Българинът е гостоприемен.
Българинът обича (не мрази).
Българинът цени българското (не се стреми към чуждото).
Българинът не е настроен (насочен) към завладяване на чужди

територии. Има ли друга държава, освен България, която да гра
ничи само с българи?

Българинът е толерантен към другите народности (за него
са чужди шовинизмът, богоизбранността, чувството за принад
лежност към велика нация и др. подобни).

Във всеки българин има частица от "Тангра". Тя го е съхранила
през многото хиляди години и тя ще го изведе към бъдещите но
8и космически нива (простори).

Като че ли в такава постановка на проблема има известна
яснота. Но възниква въпросът  "А какво да правим ние, които не
притежаваме цялостно българските качества?" Да потърсим от
говор на този въпрос. Да изкажем някои предварителни съобра
жения.

"Българският ген" като същностна характеристика на бъл
гарите вече съществува в края на Лемурийската раса. А първи
те признаци за формиране и за разделяне на народите се появя
ват към средата от бремето на съществуване на Атлантите.
Има разлика вероятно стотици хиляди години. Това би следвало
да се тълкува, че в края на Лемурийската раса, когато става
първото разделяне на хората, се предоставя еднакъв шанс на
всички човешки същества в бъдещата еволюция. Тогава "българ
ският ген" все още не е български, а принадлежи на Всички ево
люционно перспективни човешки същества. Освен това, при по
късното разделяне при Атлантите, първи се осъзнават евреите,
а след това българите. Но в процеса на бъдещото развитие ев
реите се ориентират в поголяма степен към материалността,
докато българите съхраняват еволюционната перспектива чрез
поддържане на Висока духовност в продължение на бъдещите хи
ляди години.

Следователно на "българският ген", още при неговото възник
ване, би следвало да се гледа като на перспектива, която е пре
доставена на всички човешки същества. А от там нататък все
ки (всяка общност) индивидуално носи своята отговорност.
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Сега да се насочим към отговора на поставения Въпрос. Веро
ятно Вече на мнозина е ясно, че има граждани на България, които
със своите действия доказаха, че не са българи  очевидно те
притежават далеч под 50% съдържание от "българския ген".

А за нас, българите, се очертава изборът дали желаем да сме
в крак с еволюционната перспектива. Този избор е индивидуален
и в съответствие с индивидуалното право на свободна воля за
конкретно индивидуално решение. Или всеки от нас полага уси
лия да издигне собственото си равнище в съответствие с ево
люционната перспектива или се вайка, мотае се на опашката и
естествено отпада. Нека да подчертаем  изборът има индиви
дуален характер*.

БЪДЕЩИ ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ

Какво можем да проумеем за бъдещето? Не би следвало вече
да буди съмнение, че предстоящите бъдещи процеси имат две
страни  Космос и Земя.

От гледна точка на КОСМОСА
Можем да осъзнаем, че предстоящото бъдеще ще се осъще

ствява в съответствие с предварително "изработената" Прог
рама. Вероятно тя се спазва в основни линии, но много обстоя
телства непрекъснато налагат нейното коригиране. Ние, човеш
ките същества, нямаме достъп до тази Програма. Частично за
нея можем да съдим от вече пристигналата на Земята информа
ция, от получаваните от Космоса Послания от различни Косми
чески цивилизации, от к о н т а к т и т е с Космически Същности и др.,
но всички те имат епизодичен характер. Все пак, ако имаме жела
ние да получим макар и частична представа за бъдещото пер
спективно направление в Програмата, е необходимо да положим
определени усилия в дух на доброжелателност и да осмислим до
пустимия толеранс при използване на нашата човешка свободна
Воля. Другото е "черните" да ни водят за носа към безперспек
тивността.

Лично аз направих своя човешки избор преди около двадесет години За този
период от време на непрекъснато търсене, вероятно съм постигнал някакви
резултати, но след тези години определено ми е ясно, че лично на мен ми пред
стои още твърде много.
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От гледна точка на ЗЕМЯТА
Прогнозирането на бъдещето от човешките същества е ця

ло научно направление. Информация за бъдещето може да се пос
тигне чрез осмисляне на настоящето, защото в него се зараж
дат елементите на бъдещето. А настоящето произтича от ми
налото. А Всички заедно са свързани в процеса на движение по
спиралата на еволюцията (но не като линеен процес). Все пак на
Земята има достатъчно информация, която би могла, чрез изра
ботване на обективни критерии за оценка на истинност, да ни
позволи да добием представа за предстоящото бъдеще.

Вероятно предстои следващ четвърти етап в развитието на
българите. Логично е да се очаква ново обединение на българите,
но вече като свободни индивиди. Ние сме разбили в себе си инди
видуалното "Аз" до равнище, което би позволило осъществяване
на нов тип общностно обединение чрез свободната воля. В този
случай знак "Тангра" отново "преминава" във водеща позиция, за
да подпомага цялата българска общност.

Българите вече имат изградена необходима база в продълже
ние на хиляди години. Според М. Лайтуивър "е съвсем естествено
новото запалване на светлината на древната мъдрост за Наша
та Ера да стане точно тук" [85: 3] в България, защото "българ
ският народ къта трепкащата светлинка на Божественото съз
нание и служи като фар в една област, която често е обхваната
от бури и сенки" [85: 3].

За предстоящите етапи в бъдещото развитие на българите
като индивидуалности и като общност е възможно да се добие
представа и чрез вече дискутираното предстоящо развитие на
различните разновидности на знак 'Тангра". Бъдещите етапи в
еволюцията би следвало да се разглеждат като движение нагоре
по житния клас. На върха остава разновидност Т. 27. на знак "Тан
гра" и затваряне в кръг.

V
Да спрем до тук и да се обърнем към втората съставка

от заглавието  "Тангра".

"ТАНГРА"

Последователно да се опитаме да разгледаме някои страни
от това, което можем да осмислим за "Тангра". Да започнем с чо
вешкото понятие "Тангра".
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ЧОВЕШКОТО ПОНЯТИЕ "ТАНГРА"

Към момента за човешкото понятие "Тангра" определено лип
сва яснота. За съвременната наука такова понятие не същест
вува. За сметка на това може да се констатира, че в различни
краища на Земята има запазени спомени за "Тангра" чрез митове
и легенди, чрез имена на богове, географски наименования и др.

В българската общност диапазонът на различните мнения е
толкова широк, че се достига до противоположност. Като се за
почне от твърдението, че такова понятие въобще не съществу
ва, премине се през определения като "езическо" и всички възмож
ни нива на обожествяване  от Слънцето до християнския Бог
Отец  и се стигне до представи, свързани с Космогонията. В
България Винаги е имало отделни общности (като богомилите) и
личности, които са били ревностни последователи на "Тангра".
На тях се е гледало (меко казано) с недоверие.

Но е ясно, че човешкото понятие "Тангра" има дълбоки кос�
мически корени, които имат своите реални земни проявления.

Едно от тях е думата "Тангра". Би следвало да ни е ясно, че в
Космоса не е възможно да съществува такава дума. Нали комуни
кацията в Космоса се осъществява телепатично чрез мисълфор
ми? За идентификация на отделните Същности се прилага ди
ректно Космическият код, а не имена, каквито използваме на Зе
мята. В Космоса няма реч и писмо за общуване.

В такъв случай използването на думата "Тангра" на човешки
език би могло да се формулира като това, което може да се пред
стави на човешко ниво с човешки изразни средства, нещо като
"превод" на необхватното за нас Космическо съдържание, на
многомерния холограмен образ на обективно съществуващия
"Тангра".

V
Да се насочим към знак "Тангра".

"ТАНГРА" � ЗНАК НА БЪЛГАРИТЕ

Вече "имаме представа" за възникването на знака, за причини
те и за начина на неговото спускане на Земята, за първоначал
ния "образ" и първото му графично изображение. Разгледахме ня
колко десетки негови разновидности. Успяхме да разберем, че
знак "Тангра" е символ и проводник на енергия. Чрез знака се осъ
ществява зареждане с позитивна и изчистване от негативна
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енергия. Чертите на знака са форма за приемане/предабане на
енергия от Космоса към Земята и обратно.

Знак "Тангра" се възприема от българите при достигане до
етап, при който се получава просветление. Това се изразява чрез
състояние, което позволява да се "види и усети силата" на знак
"Тангра". Знак 'Тангра" се появява в енергетиката на индивида,
което означава, че нейното развитие е достигнало до състояние,
което позволява да се понесе силата на този знак. Защото ново
то повисоко ниво на вибрации може да се понесе само от инди
вид, който е достигнал до необходимото равнище в процеса на
еволюцията.

Вероятно всеки от нас разбира, че това е само ограничена
част от информацията за знака. Очевидно изследването тепър
ва предстои.

V
Знак "Тангра" символизира "Тангра", изразява същността

на "Тангра".

СЪЩНОСТ НА "ТАНГРА"

Какво означават тези думи? Известно е, че към човека се при
лага понятието "енигма"  човекът е толкова сложно същество,
че се е наложило използването на думата неразгадаемо. А същ
н о с т т а на българина е само една (холограмна) частичка от същ
ността на "Тангра".

В такъв случай за същността на "Тангра" да употребим израза
 "доколкото можем да осмислим"  "Тангра" е СъСъздател на
троично ниво към Планетната Система като Организация
на Космоса и принадлежи към Инволюционната Йерархия.

"Тангра"е най�високото Космическо ниво, за което е спус�
кана информация от Космоса на Земята.

ВРЪЗКА МЕЖДУ "ТАНГРА"
И БЪЛГАРИТЕ

Може да се формулира, че връзката между "Тангра" и българи
те е многостранна, многоаспектна. Тя може да се открие и в съв
ременните обществени процеси, които протичат в българската
общност и поконкретно в процеса на съвременно осъзнаване и
избор при българите. Той отново се осъществява по модела на
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знак "Тангра". Първи се осъзнаха "българите", които се насочиха
към материалното. Те първи тръгнаха по лявото разклонение на
знака преди около двадесет години. Целта беше максимално на
трупване на материални богатства, без да се подбират сред
ства, разрушаване структурите на държавата, за да не може да
им се потърси отговорност. Резултатът е очевиден.

Процесът на осъзнаване продължава. Сега на ход е Второто
движение  духовното  по дясното разклонение на знака като
резултат от осъзнаването на втора част от българите.

Можем да отбележим, че в процеса на еволюцията многократно
се е достигало до етап на осъзнаване с последващо разделение
при българите. Подобни ситуации бяха отбелязани още при Ле
мурийците и при Атлантите.

Не би следвало да ни учудва, че процесът на осъзнаване и по
следващото разделяне е започвал с движението на онази част
от човешките същества, които се ориентират към материално
то, към личните облаги. Това може да се обясни с факта, че про
цесът на материално осъзнаване е побърз и полек, особено за
душите на пониско еволюционно равнище  много е полесно да
откраднеш, отколкото да създадеш, да разрушиш вместо да съг
радиш и др. В противовес на това за духовното осъзнаване е не
обходимо попродължително време, защото процесът е побавен,
поотго8орен, позитивен и до него могат да достигнат само бъл
гарите, които вече са напреднали в процеса на еволюцията В кон
траст с негативността на другото  нисшето, материалното.

Вече можем да резюмираме. Връзката между "Тангра" и бъл�
гарите намира проявления чрез: енергетиката на специфич�
ния български генетически код �"българския ген", картина�
та на енергийното поле на българите, енергетиката на съв�
ременните разновидности на знак "Тангра", енергетиката на
човешкия Космически код на българите, които към сегашния
момент вероятно са на близко вибрационно равнище.

Съвременната наука не разполага с технически средства, с
помощта на които би могла да наблюдава картината на енер
гийното поле на "българския ген" и на човека. Остава единстве
ната възможност за получаване на информация чрез т. нар.
"екстрасенси". А доколко би могло да се вярва, особено на някои от
тях? Очевидно решение ще се търси в предстоящото бъдеще.

Присъствието на знак "Тангра" в енергетиката на всеки бъл
гарин означава, че съответният човешки индивид е достигнал
до състояние (форма на просветление), което позволява да "види
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и усети силата" на знак "Тангра". Това означава, че знак "Тангра"
се проявява в процеса на еволюцията при достигане на необходи
мото равнище за понасяне силата (Вибрациите) на този знак.

Знак "Тангра" е предназначен за човешките същества, които
са постигнали високо ниво в процеса на своето развитие и след
ват перспективното направление на еволюцията. Затова този
знак е български  за българите, които живеят на територията
на България, и за българите, които са пръснати по цялото земно
кълбо. Защото българите винаги са били носители на висока ду
ховност. Затова този знак не може да впечатли низшите духом.
Знак "Тангра" носи "Сила" и "Светлина" само на тези, които могат
да го осмислят и на които предстои да изпълнят мисия за прехо
да на човешкото общество към следващото качествено повисо
ко ниво в процеса на Еволюцията.

Знак "Тангра" символизира (изразява, представя) "Тангра". А съ
държанието на знака е свързано със същността на "Тангра", кое
то означава, че същността на българина е свързана неразривно
със същността на "Тангра". Нещо повече, същността на "Тангра"
присъства в същността на всеки българин.

Ние, българите, дълбоко сме свързани с "Тангра" като общност.

От всичко казано дотук следва, че дълбоко в съзнанието (под�
съзнанието) на всеки българин, независимо в коя точка на зем�
ното кълбо живее, се е запазила информация за "Тангра", коя�
то в момента изплува на повърхността, за да изяви българс�
кото в българите.

Знак "Тангра" носи Сила, Светлина, Духовност, Любов  всичко
Позитивно в съответствие с перспективното направление на
Еволюцията; в това е неговата сила.

И все пак какво е предстоящото бъдеще?

Всеки един от нас, българите, като индивидуалност е пред из
бор, всички ние заедно, българската общност, сме пред избор.

Ето това е бъдещето. То се съизмерва с нашата човешка бъл
гарска свободна воля и в правото (и отговорността) за избор.
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ЧАСТ ВТОРА � ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

В реалния живот се борави доста свободно с понятието "ис
тина". Затова за нас е Важно да започнем с разкриване съдържа
нието на термините "истина" и "истинност". Това би позволило
на Всеки, сам за себе си, да прецени до каква степен би могъл да
открие "истината" в съдържанието на написаното и доколко "ис
тинността" е била водеща в процеса на изследването, да открие
своята "истина".

Стремежът ни е насочен към изследване на обективната ре
алност, която съществува Вън и независимо от нашето човешко
съзнание. Това е целта ни. Резултатът естествено ще съдържа
субективност. Оставяме читателите сами да осмислят както
конкретната тема, така и предложения от нас подход за нейно
то осмисляне.

ИСТИНА, ИСТИННОСТ

Какво е Истина? За коя Истина става дума? Съществува ли
Истината?

Липсва общоприето виждане за понятието "истина". Нещо по
вече  съществува цяла палитра от найразнообразни станови
ща, достигащи до взаимно отричане. Това не би могло да попречи
сами да се опитаме да осмислим проблема. За целта предлагаме
подход, който  според нас  е независим и позволява да се насо
чим към същността.

Като начало да си представим следния експеримент. На дос
татъчно голяма група хора се предлага да изкажат мнение по
определен жизнено важен проблем. Разграничаването на получе
ните отговори би оформило следното разпределение: преоблада
ващата част от отговорите ще се групират в едно централно
ядро, около което ще се разположат останалите мнения, разли
чието на някои от които ще достига до противоположност. Кол
кото проблемът е поостър, толкова ще е поголямо "разбягване
то" на отговорите от центъра.

И така, да започнем нашите разсъждения.
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Всеки участник в експеримента притежава индивидуално мне
ние, което изказва като отговор. Наличието на различни мнения,
особено на взаимно отричащите се, налага мисълта, че някои от
отговорите са поблизо до Истината, а други са подалеч от нея.

Как да се определи и Въобще Възможно ли е да се разбере кои
от изказаните мнения се доближават до Истината и кои са твър
де далеч от нея? На този етап не е Възможно да се даде адеква
тен отговор на този Въпрос и затова като компромисен вари
ант ще използваме понятието "истинност", тоест отговорите,
които са близо до Истината притежават поголяма "истинност"
в сравнение с останалите.

Тъй като не сме в състояние да измерим и оценим как различ
ните мнения се съотнасят към понятието "Истина", правим още
един компромис: приемаме работното понятие "човешка истина".
То позволява конкретизиране на всички изказани мнения до праг
матиката на конкретния живот. Позволява също и разгранича
ване от твърде абстрактното и необхватно понятие "Истина".

Да обърнем внимание на три групи "човешки истини".
Първо обособяваме индивидуалната истина  това е човеш

ката истина, която всеки един от нас притежава. Какво предс
тавляват самите индивидуални мнения като индивидуални исти
ни? Известно е, че всеки от нас се ражда с индивидуален и уника
лен генетичен апарат. Той формира индивидуалната и уникална
биология в човека. Още с първата глътка въздух след раждането,
в процеса на възпитанието и обучението, човекът възприема въз
действието на социалната среда и "оформя" своята "социална
същностна страна". Тези две съставки (плюс още редица факто
ри, на които няма се спираме сега) формират в човека неговата
лична, индивидуална и уникална светогледна система.

Индивидуалната светогледна система е нещо твърде важно
за всеки отделен човек през целия му живот. Мястото и ролята
й са водещи (определящи) в живота на човека: тъй като от нея
произтичат поведението, ценностната система и т. н.

Тя е нещо твърде устойчиво през целия живот на всеки човек.
Само екстремни ситуации от жизнено значение са в състояние
да внесат някакви корекции.

Важна особеност е, че всеки човек е дълбоко убеден в "истин
ността" на своята индивидуална истина. (Убеждението е толко
ва силно, че много хора въобще не се замислят върху това. ) Мне
нията на "другите" притежават значително помалка "истин
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ност". Естествено това се отнася и за получените отговори в
нашия експеримент.

Понятието "индивидуална истина" може да се обясни чрез Връз
ката на индивидуалната "истинност" с вродения (на биологично
ниво) инстинкт за самосъхранение и оцеляване. Това е съвсем ес
тествено, защото, само за миг ако Възникне разколебаване във
верността на собствената "индивидуална истина", човешката
поведенческа система би се сринала и човекът би загинал.

На второ място отделяме внимание на колективната ис�
тина. Тя е характерна за всяка човешка общност от семейство
то до нацията и даже до човешкото общество като цяло. Тя офор
мя съществуването на единните становища по проблемите за
съответната група хора. Всеки член на общността дълбоко Вяр
ва в колективната истина, могат да се посочат много примери.
Нещо повече  изобщо не се подлага на съмнение верността на
общата истина.

Не е трудно да открием връзката на "колективната истина" с
унаследената взаимозависимост между индивидите при стадна
та организация на биологичните видове, съхранила се в процеса
на еволюцията и прерастнала в ново качество при човека.

Третата група е лидерската истина. Някои индивиди, заема
щи лидерска позиция в определена човешка общност, успяват да
наложат своята "индивидуална истина" като найистинна и едва
ли не равностойна на Абсолютната Истина върху останалите
членове в общността. От друга страна, редица членове от общ
ността доброволно се отказват от собствената си индивидуал
на истина, вкопчват се в лидерската и се чувстват много уютно
от факта, че някой поема (без)отговорността върху себе си Вмес
то тях. Те доброволно приемат ролята да възхваляват лидерска
та истина и да възнасят самия лидер, получавайки срещу това
съответното благодеяние.

Лидерската истина се е наместила в целия диапазон от чо
вешки общности  от семейството до държавата, а в съвремен
ния глобализиран свят  до цялото човешко общество. Примери
за използването на "лидерската истина" има предостатъчно. От
близката история могат да се посочат хитлеризмът и стали
низмът. Във всекидневния живот това са "силните на деня", ко
ито налагат волята си в "интерес на общото благо". И в съвре
менната наука често се прилага "лидерската истина"  определе
на теза се "доказва" чрез цитиране на водещи в съответното
научно направление авторитети.
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В понятието "лидерска истина" можем да съзрем унаследена
та връзка с лидерството от стадната организация при видове
те, тоест преклонение и подчинение пред лидера (Водача на ста
дото).

От казаното дотук следва, че
• изброените три Вида "човешки истини" обхващат Възмож

ните Варианти при търсенето на истината В човешкото об
щество;

• системата от "човешки истини" съществува обективно в
човека.

Бихме могли да представим нашето виждане за понятието "Ис
тина", като човешко разбиране и опит за обективизиране на оп
ределена страна от необхватната по своята сложност йерар
хична Космическа обективна реалност, която съществува вън и
независимо от човешкото съзнание. Понятието "човешка исти
на" придобива смисъл на субективно Възприемане на Земната обек
тивна реалност, като част от цялото (Космическата обектив
на реалност).

Каква е "истината", която всеки от нас би следвало да избере
и да отстоява в живота? Това е Въпрос на лична, индивидуална
отговорност, която Всеки един от нас има не само правото да
притежава, но и отговорността да я поеме.

Все пак при понататъшното осмисляне на разглежданата те
ма ще разкриваме нашата "истина" и ще се опитваме да се стре
мим към обективността.

СВЕТОГЛЕДНИ СИСТЕМИ
Това е една както необхватно голяма тема, така и твърде дис

кусионна. Нашето желание е да се опитаме да обхванем, макар и
общо, този проблем и да разграничим В човешкото познание, ка
то процес за придобиване на знание, няколко подхода.

Това налага да разкрием как човешкото мислене се е развивало
в различни направления, от което произтича противоречивост
та в натрупаното досега човешко знание. За да може Всеки от
нас сам да прави своите оценки, ще разгледаме различните све
тогледни системи, които към настоящия момент са се оформили
в човешкото общество.

Ако обобщим съвкупния човешки опит за цялото време на чо
вешкото съществуване � от неговото възникване до момента,
бихме могли да констатираме съществуването на три основни и
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относително самостоятелни светогледни системи: религиозна,
научна и езотерична*.

Да се опитаме да осмислим същността на всяка от тях и да
направим произтичащите от това избоди.

Все пак следва да посочим, че тази диференциация не е при
ета за постигнатото човешко знание. Обикновено всеки, макар
и частичен анализ на които и да било две светогледни системи
от позицията на третата, се Води от основните постановки на
собствената система. Процесът продължава и през класиците
на XIX век. Като пример може да се посочи работата на Б. Мали
новски "Магия, наука и религия", в която се анализира първона
чалното възникване на "триъгълното съзвездие" [89: 378], но ана
лизът остава на ниво "явления", без да се вниква в тяхната дъл
бочина. Такъв подход трудно би постигнал задоволителни резул
тати. Ето защо обикновено се констатира, че "отношението
между магията и религията е една от найнеясните и спорни те
ми" [65: 409].

Досега не сме срещнали задълбочен философски анализ по та
зи тема.

V
Тук ще се опитаме да представим само някои характер

ни елементи, които, от една страна, са типични за съот
ветната светогледна система, а от друга  са достатъч
ни, за да дадат представа за начина на мислене при всяка
една от тях.

СВЕТОГЛЕДНА СИСТЕМА НА РЕЛИГИЯТА
Цялостното разглеждане на религиозната светогледната сис

тема по същество е непостижимо голям обем. Ще ограничим своя
анализ до християнството и поконкретно до Православието, кое
то утвърждава, че е Възприело и съхранило найвярно  "право
слави", Христовата мисия от нейното възникване до настоящия
момент. Анализът на Православието като светогледна система
също надхвърля нашите Възможности, поради което ще се огра
ничим до известни основни постановки.

Да формулираме някои от тях:
• наличие на определен обем знания, които изграждат основа

та на религиозната доктрина;
* Тъй като не е възможно да се анализират цялостно отделните светогледни

системи в рамките на настоящото изследване, ще се опитаме да направим
това в друго време и на друго място.
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• Вяра 8ъ8
• Бог (един за християнството или множество за някои

други религии, които образуват цяла Йерархична система);
• Свещени текстове  писмени документи, за които е при

ето, че имат божествен характер. При християнството това е
Библията. Чрез процеса на канонизацията само част от същест
вуващите текстовете са били признати за боговдъхновени и
Включени в Свещеното Писание;

• тълкувателни и други текстове, част от които също има
божествен характер. При християнството това е Догмата;

• йерархична религиозна организация  свещенослужители
(клир) и вярващи (миряни);

• религиозна практика: различни форми на тайнства (Кръ
щение, Миропомазване, Причастие, Покаяние или Изповед, Брак,
Свещенство и Елеосвещение), празници, пост, молитва, поклон
ничество, ритуали и др.;

• свещени места за провеждане на религиозната практика
та  църкви, храмове, специални места, местности и др.;

• свещени материални атрибути  икони, статуи, различни
изображения, предмети, църковна одежда и др.;

• знаци, символи и др.  християнския кръст и др.
Някак си остава завоалирано (или неразбрано), че в християн

ската религия и поконкретно според мистичното богословие на
Православието  смисълът на човешкия живот е постигане на
единение с Бога. Възможно е да се посочи следният път на вярва
щия към Бога: вяра, Църква, пост и молитва, съзерцание  бого
познание, богообщение, обожание, единение с Бога. Позоваваме
се на следните известни постановки:

Според Православието човекът е сътворен за Богообщение и
Богопознание. Богопознанието е възможно, защото Бог Сам се
разкрива пред хората [7: 28]. Свещеното Писание свидетелства,
че "Син Божи дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истин
наго Бога" (1 Йоан 5: 20), и в това познание на Бога се заключава
животът за душата, висшето й благо  "А Вечен живот е това,
да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе
Иисуса Христа" (Йоан. 17: 3) [108: 32].

Съществуват два начина за богопознание: естествено и свръх
естествено [7: 53].

Естествено знание е това, което душата може да получи чрез
изследване и търсене, ползвайки се от естествени начини и си
ли, за творението и Виновника на творението, доколкото е дос
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тъпно за свързаната с Веществото душа [7: 53]. Този начин е дос
тъпен чрез познанието.

Свръхестествено знание е това, което превъзхожда ума и поз
наваемото, свързано с плътта. Това познание е свойствено за без
телесния ум, очистен от всякакви пристрастия към веществе
ното и обят от Божествената любов [7: 53]. Разкрива се чрез мис
тичното (аскетическото) богословие.

Християнското богопознание е синтез между вяра и разум. Вя
рата е не само "твърда убеденост В съществуването на Бога",
тя е качество, което Бог е предал на хората, за да го познават.
"На вярата е присъща любовта, понеже религиозната Вяра има
за свой предмет Бога, който Сам е любов... Вярвайки, християни
нът се отказва свободно от своята воля и Всецяло предава себе
си на Божията Воля" [71: 84].

Молитвата е непосредствено и лично предстоене пред Бога.
На Високите нива на молитвата Божията благодат възвръща под
вижния ум от състояние на разсеяност и го съединява със сърце
то. В безмълвно предстоене на душата пред Бога [7: 6263].

Доколкото можем да преценим, в християнската религия не се
разграничава отчетливо Богът, който е първопричина за соб
ственото си съществуване и предхожда всичко сътворено, от
Бога, който се явява Първо проявление, т. е. Единицата. Напри
мер за Бога, който "сътворява" в "Битие", можем да добием пред
става от следния т е к с т : "и Дух Божий се носеше над водата"
(Бит. 1: 2). Щом Духът извършва движение, формулирано чрез ду
мата "носи", това означава, че той съществува; но в същото вре
ме означава, че Бог също би следвало вече да съществува. Следова
телно целият процес на сътворяването в Библията се извършва
от Бога  Първо проявление  Единицата.

За Бога, предшестващ сътворението, ние, човешките същест
ва (тъй като нашето мислене е в аспект на сътвореното), Въоб
ще не разполагаме с понятия, поради което не сме в състояние
да разсъждаваме и анализираме. Определението за този Бог мо
же да бъде само с "отрицания"  апофатизъм.

"Апофатизъм е отрицание на всичко, което Бог не е: първона
чално се отстранява всичко тварно, даже космическата слава на
звездните небеса, даже умопостижимият свят на ангелските не
беса. След това се изключват найвъзвишените атрибути  бла
гост, любов, мъдрост. Накрая се изключва даже и самото битие.
Бог не е нищо от това; в самата Своя природа Той е непознаваем"
[88: 205].
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От това следва, че към Бога, като Първо проявление*, е прило
жимо свръхестественото знание от мистичното богословие, от
което вероятно би следвало да се разграничи апофатизмът.

Да се опитаме да представим понятието "религия" чрез две
различни измерения: Космическо, духовно и земно, материално.

Според първото измерение �КОСМИЧЕСКОТО � религията про
изтича от Космоса чрез подадена, спусната информация посред
ством различни месии. Тя е Връзката с Космоса, средството за
осъзнаване; това е един от пътищата, чрез които хората могат
да осъзнаят себе си, кои са, защо са. Чрез религията се подсилва
вярата; провокира се нейното развитие, за да може осъзнаване
то да излезе на повърхността. Тя е средство, чрез което отдел
ният човек може да бъде вкаран в един от многото пътища (без
да е необходимо дълбоко осъзнаване на Космическото).

Храмът с купол Върху покрива и огънят В храма спомагат за
създаване на енергийна среда, чрез която отделният човек, кой
то е готов (достигнал е до определено еволюционно ниво), може
да получи "усещане" (извънсетивно възприятие), "просветление"
(да види Светлината без сетивото зрение).

Иконите с техния ореол, като форма за Въздействие, и чрез
ритуалите целят да обхванат съзнанието на човека и да го на
сочат по "пътя".

Молитвата, ритуалите са носители на енергия в съответ
ствие с конкретния "път".

Религията е "път", чрез който хората са "подпомагани", "из
дърпвани", "теглени" в процеса на еволюцията към осъзнаване. То
зи, който е получил "потвърждение" и е влязъл в "пътя", придоби
ва специално чувство, усещане; става твърд поддръжник на съ

Прави впечатление, че при Дао също не е разграничено Първото Проявление,
като сътворено от "Нищото" (тази дума не е точна, но ние не разполагаме с
думи за неговото описание), което е предхождало Сътворението
"Понятието Дао... може да бъде наречено квинтесенцията на философията
на традиционния Китай. Дао като изначална върховна същност, като велик
закон на природата и първопричина на всичко съществуващо, като висша аб
солютна реалност (единичното), от гигантския пътпоток, на които се раж
да феноменалният свят, за да изчезне в края на краищата пак там и после да
се появи отново, но вече обновен, се е възприемал в продължение на хилядоле
тия в Китай в качеството на норма на битието" [Цит. по Велев. Г. Българ
ският народен календар, с 52].
Употребата на думите "съществуващо" и "абсолютна реалност говорят за
нещо, което вече съществува. Така обаче се влиза в конфликт с думите 'пър
вопричина на всичко съществуващо", които би следвало да се отнасят за Не
щото" или "Нищото", което предхожда сътворението.
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ответната религия; готов е да преживее Всякакви лишения и
страдания, дори да пренесе в жертва живота си за съответна
та религия (светците). В този аспект християнската религия
се явява като един път (етап), който определена част от човеш
кото общество трябва да извърви в еволюционното движение.

Според другото измерение  ЗЕМНОТО  религиите са земно
творение. Иконите от Православието са рамки, форма за огра
ничаване развитието на индивида. (В Библията е подчертано, че
хората не трябва да се кланят на идоли. ) Те са вид накърняване
на свободната воля. Срещу това са се противопоставили Като
лицизмът и Протестанството.

Понятието "Бог" е спекулативно, защото на хората не се каз
ва самата Истина, а се подменя с фин заместител.

Религията се използва за манипулации на ниво съзнание; за ре
шаване на земни материални проблеми от "сбещенослужители
те" и властимащите. "Религията и политиката са били създаде
ни, за да отговорят на определена потребност... В този момент
на Земята религията е преди всичко политическо явление" [69: 58].

При обединенията от рода на Масонството, които се основа
ват на религията, се решават на повисоко ниво земни проблеми
за придобиване на големи богатства, за властване върху съзна
нието на хората. По същество те нямат идеалистични цели и
подбуди, защото водещи са парите и властта. Но за някои заблу
дени хора до позитивното се достига върху фона на негативно
то; за тях това е път, по който могат да се издигнат до духов
ното, до Светлината.

Може много да се спори доколко религията е присъща за чове
ка. Но ще онагледим дълбочината на понятията "религия" и на
"религиозна мирогледна система" в същността на човека чрез
следния факт. В България българите приемат християнството
през девети век. Волжките българи приемат исляма приблизител
но по същото време. И едните, и другите са били многократно и
целенасочено унищожавани, но въпреки това са оцелели във вре
мето. А сега и в двете общности, разделени от хиляди километ
ри, съществува българско самосъзнание.

Следователно религията като феномен и като светогледна
система е нещо надстроечно в структурата на човешкото мис
лене (съзнание). В същността на човека има много подълбинни
нива.

Поставяме въпрос: възможно ли е християнската религия да
се превърне в истинска религия?  "Истинската религия трябва
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да се освободи от всички останки от миналото, от Всичко онова,
което се е натрупало в нея по силата на известни частни, чисто
човешки съображения" [50: 15]. Възможно ли е християнската ре
лигия да отстрани недостатъците в своята светогледна сис
тема и да се превърне в основа за обединяването на всички рели
гии в нова Световна религия? Отговорът е: вероятността е ни
щожно малка. Защо? Защото цялата концепция на християнска
та религия се гради върху Библията. А промяна в Библията, про
мяна в Канона и Догмата, християнската религия въобще не до
пуска. Какви са аргументите? Преценете сами от следните три
общоприети християнски текста:

• Богочовекът Христос веднъж и завинаги открива на Вярва
щите всичко необходимо за тяхното спасение. Той възвестява на
Апостолите "всичко, що съм чул от Отца Си" (Ин. 15: 15);

• Предвид пълнотата на Откровението, дадено в името на
Христос и силата на тъждествения опит на светците през всич
ки епохи, никакви нови Откровения или нови вероучителни исти
ни, неизвестни на Църквата, не могат да се появяват. Всякакви
очаквания за "нови завети" и нови пророчества завинаги са осъ
дени от Апостолите: "Но ако дори ние, или Ангел от небето ви
благовестеше нещо подруго от това, що ние ви благовестихме,
анатема да бъде" (Гал. 1: 8);

• Включените текстове в Писанието имат безусловно дос
тойнство на Божествена истина. Христос учи: "... Не може да се
наруши Писанието" (Йоан. 10: 35). "Ни... една чертица от закона
няма да премине, докато всичко не се сбъдне" (Мат. 5: 18) и т. н.

Освен това всяка евентуална промяна в Канона и Догмата би
променила християнската религия в нейната същност и тя вече
не би била християнска религия, а нещо съвсем друго.

Възниква още един въпрос: Според самата християнска религия
Христос идва на земята да донесе Любов. Как покъсно в името на
същата тази "Любов" се убиват толкова много човешки същест
ва? Изчислено е, че Светата инквизиция е унищожила около 10 ми
лиона души. Но не е известно да са правени разчети колко са жерт
вите при налагането на християнската религия в Европа и по све
та. Нали в Америка освен многобройните жертви е унищожавана и
самата култура на местните човешки общности?

"Със старите богове християнството навсякъде постъпва по
един и същ начин. То ги унищожава. А след това без особено коле
бание тайно използва тяхното наследство  капища, обреди, оби
чаи, знаци, символи и други принадлежности" [40: 31].
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Ясно е, че може много да се обсъжда субективната страна на
Въпроса.

А 8се пак има ли обективната и каква е тя? Предлагаме след
ната версия: ако в този си вид християнската религия е нанесла
такива поражения в съответствие с еволюционното ниво на то
гавашните хора, то пораженията биха били много поголеми, ако
от страна на Космоса не са били "Внесени" тези "изкривявания" в
нейната концепция.

СВЕТОГЛЕДНА СИСТЕМА
НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА

Съвременната наука Възниква преди няколко стотин години в
противовес на религията, за да изследва и обосновава материал
ността на света.

Поради ограничения обем, тук ще се спрем само на понятието
"обективност" като основна характеристика на научното поз
нание. За целта ще анализираме три групи известни научни пос
тулати.

• Познавателният процес в науката преминава през следните
няколко последователни етапа: обективната реалност се въз
приема (отразява) обективно от петте сетива на човека във вид
на Възприятия, които се осмислят от човешкия разум, и чрез аб
страктното мислене се генерира ново обективно знание.

• Устойчиво повторяемият научен експеримент е обективно
средство за изследване и доказателство.

• Практиката е обективен критерий за истинност.
Да се опитаме да осмислим истинността на тези постановки.
Масата на атома е съсредоточена в ядрото. На огромни раз

стояния (по отношение размерите на ядрото) се намират елек
тронните слоеве (орбиталите). По същество атомът е "пусто
та"  масата на материята и нейният обем са нищожно малки.

Атомите се обединяват в молекули, молекулите в съединения
та и т. н., съдържанието на които също е пустота и прозрач
ност. Но нашите органи за Възприятия ги възприемат като плът
ности, твърдости и т. н. (Известно е, че космическите високо
енергийни частици преминават през Земята почти като през
празно пространство. )

Движението на електроните 8 атома създава полета. Те се
усложняват 8 молекулите, в съединенията, в образуванията и
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т. н. Клетката би трябвало да представлява феерия от найраз
нообразни полета. Нашите органи за Възприятия не Възприемат
биополето на човешкото тяло, полето на планетата Земя, съз
даваните полета от човешкото общество, поради което те не
са фиксирани и осмислени от науката.

Представените примери ни позволяват да разберем, че:
• нашите пет човешки сетива работят В твърде тесен чес

тотен диапазон, поради което възприеманата информация от
обективната реалност е субективна, недостоверна, по същест
во илюзорна;

• придобитото човешко научно знание също е частично и су
бективно. Научното знание е дотолкова обективно, доколкото
отразява адекватно само физическия свят и материалната дей
ствителност, които се вместват в обсега на ограничените ни
материалистични възприятия и мислене;

• човекът, видът Хомо сапиенс, е субективно, а не обективно
същество.

От това произтича, че:
• възприетият от науката устойчиво повторяем експеримент

не е обективен; той борави само с ограничена част от обектив
ната информация, която нашите органи за възприятия, или уси
лени чрез средствата за тяхното разширение  приборите, мо
гат да възприемат. (Какво би станало, например, ако нашите ор
гани за възприятия биха могли да възприемат информация от ас
тралните нива?);

• практиката не може да бъде обективен критерий за истин
ност, защото е свързана с явленията, които възприемаме субек
тивно.

Ето защо науката пренебрегва всичко, което не се вмества в
границите на властващата общонаучната парадигма  напри
мер НЛО, езотеризма и др. По същество обективното изследва
не на действителността и на космическите закономерности е
ограничено.

Колкото и парадоксално да звучи, въпреки принципната си про
тивоположност, между религията и науката има редица сходства:

• религията вярва в Бог, без да е в състояние да го обясни и
докаже; науката също "вярва" в материята, без да е в състояние
да представи общоприемливо обяснение за нейната същност;

• и религията, и науката възприемат човека като найвисше
то материално същество, единственото материално разумно съ
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щество в Космоса*; той не еволюира, има само един живот на
Земята и т. н.

Тези сходства обясняват защо и религията, и науката са:
• еднакво затворени системи;
• еднакво безкомпромисни към своите опоненти и противници;
• еднакво силно ненавиждат и преследват езотеризма.
Възниква въпрос: Възможно ли е съвременната наука да кори

гира тези свои "слабости"? Отговорът е: Вероятността е твър
де малка. Защо? Защото предмет на съвременната наука е ма
терията; обект на науката е обективната материална (подчер
таваме) реалност. Самата съвременна наука възниква, за да обос
новава материалността. Как е възможно да промени устоите си?
И всички, които са утвърждавали досегашната научна "истина",
да се променят? Вероятността е почти нулева.

Нали същата тази наука е обявила човека за връх в еволюция
та, за венец на природата в този безкраен Космос, само защото
нейната методологична база не й позволява откриване на Косми
ческите цивилизации и осъществяване на контакт с тях. Някои
ще възразят  нали военните вече имат преки контакти с Из
вънземни цивилизации и работят съвместно с тях. Вероятно е
така, но те не признават съществуването на подобни връзки.
Затова пък работят за унищожението на себеподобните чрез
посъвършени средства. Нали всички правителства крият налич
ната информация, с която разполагат, за да могат да я изпол
зват за користни цели.

Съвременната наука в съвременния си вид се е самоосъдила на
самоограничение.

СВЕТОГЛЕДНА СИСТЕМА
НА ЕЗОТЕРИЗМА

В тълковните речници думата "езотеризъм" се определя като
тайно учение, достъпно само за посветени. Такова определение
не разкрива същността на съвременния смисъл на този термин.

Тук терминът "езотеризъм" ще разглеждаме като название на

* Чрез получената информация от Христос [101] се разбира, че ние, човешките
същества, сме единствени на физическо ниво в Планетната Система. Веро
ятно на другите стотици планети животът е или в понапреднала фаза на
невидимите планети или е в твърде начална фаза (планетите са още в неви
димите нива, преди да се спуснат на физическото).
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самостоятелна (независима) светогледна система  Светоглед
на система на езотеризма, която се стреми да осмисли човека
като неразделна част от Космоса. Понятията окултизъм*, спи
ритизъм, психотроника, парапсихология и др. приемаме като от
делни направления в тази светогледна система, чието разглеж
дане излиза от обхвата на нашата тема.

Във времето езотеризмът се свързва с редица школи, като
затворени общества в Египет, Персия, Гърция и др.; с имена като
Хермес, Питагор и др.; с отделни направления като Кабала, Теосо
фия, Розенкройцерство и др.

Българската традиция в езотеризма има много дълбоки коре
ни, но трябва да направим разграничение с Тангризма, който е
характерен за древните българи, Орфизма, Богомилството, Бя
лото братство и др. Някои български изследователи с т и г а т до
извода, че произходът на найдревното езотерично знание е бъл
гарско  "Протобългарите през 80 в. пр. н. е, предават знанието
на йогите в Индия" [90: 7].

По проблемите на "езотеризма" има много публикации. Тук ще
очертаем само някои негови характерни страни, които имат от
ношение към нашата тема.

• Преди Началото има Нещо (или Нищо), за което ние, човеш
ките същества, не разполагаме с представи да го опишем, защо
то човешката разумност е твърде ограничена да го осмисли. Хер
метизмът го именува с думата "То", чрез която се подчертава и
липсата на пол.

• С Началото започва Инволюционен процес на сътворяване
от Твореца и неговите "помощници" като изпълнение на първона
чалния замисъл. Изгражда се Инволюционната Космическа Йерар
хия и се осъществява спускане в материята до физическото ни
во. От това найниско равнище започва процесът на Еволюция
като насочен процес с крайна цел сливане със Създателя. (В ин
дийската религия се използват понятията "издишване" и "вдиш
ване" на вселената. )

• Еволюцията на човешкото общество преминава през поре
дица "раси"; сега сме в процес на преход от "Петата" към "Шеста
раса"  ерата на Водолея.

• Еволюцията на индивида протича чрез прераждания. Поред

Според ЖанПол Корсети: "окултизмът" би могъл да се определи като съвкуп
ност от обреди, които трябва да разграничим от същинския "езотеризъм",
тоест от съвкупността от теории, позволяващи практическото осъщест
вяване на тези обреди [75: 9].
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ното въплътяване във физическо тяло на планетата Земя се раз
глежда като период за обучение. Преражданията продължават
до изгаряне на кармичните задължения и излизане от цикъла.

• Еволюционното ниво на отделните индивиди и на човешки
те общности е различно.

• Съществува предопределеност, но всеки разполага със сво
бодна воля и с право на свободен избор.

• Всеки индивид носи индивидуална и пълна отговорност за
своите действия.

• Страданието е форма за пречистване и подтик към развитие.
• Човекът, по време на пребиваването си на Земята, е в "спя

що" състояние, защото борави с пет сетива за Възприятия; въз
приема частично и субективно обективната реалност, защото
е лишен от пряк достъп до съхраняваното в Космоса знание. Пос
ветеният е "зрящ", защото има допълнително отворени сетива
и може да осъществи пряк контакт с духовни същества от Йе
рархията, чрез които получава достъп до определено ниво от Кос
мическото знание; може да живее свободно и осъзнато носи своя
та индивидуална отговорност.

• Смисълът на писмено предаване на придобитото знание се
ограничава, защото всеки адепт има пряк к о н т а к т със същест
ва от Космоса за получаване на необходимите знания.

Разликата между древния и съвременния езотеризъм е възмож
но да се опише по следния начин: в древните езотерични школи,
след поредица сложни изпитания и продължително обучение, уче
никът получава "Посвещение", което по същество е представля
вало завършване на процес по отваряне на канал за връзка със
същества от Космическата Йерархия. "Посветеният" получава
достъп до знания, неправомерното използване на които може да
набреди на хората. Поради това езотеричното учение е било тай
но и достъпно само за ограничен кръг Посветени. Отговорност
та за ч и с т о т а т а и качеството на връзката с Космоса е била
поемана от Учителя.

Съвременните форми на езотеризма придобиват сравнител
но масов и явен характер. Отговорността се пренася на индиви
дуално (персонално) ниво. Някои "контактьори" не са в състояние
да осмислят същността на протичащите съвременни процеси и
не могат да осъзнаят високата отговорност на подобен контакт,
поради което си позволяват комерсиалност и корист.

Все още не може да се осмисли мястото на съвременния езо
теризъм в системата на човешкото общество. Наслоенията от
миналото са толкова големи, че не позволяват рационален под
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ход към езотеризма. В България положението на езотеризма е
далеч от коректна регламентация. Някои негативни случаи се
обобщават за системата като цяло. Много езотерици Все още
не могат да оценят езотеризма като самостоятелна свето
гледна система. В някои от тях има стремеж за доказване чрез
науката и по този начин целят да "легализират" дейността си.

Въпреки всичко езотеризмът има своето място в системата
на човешкото общество. Ще посочим следния цитат: "Тази книга
дава един завършен очерк на Учението на Западната Мъдрост,
доколкото може да бъде направено публично достояние в днешно
време. Тя съдържа обширно изложение на еволюционните процеси
на човека и универсума, сравнявайки го с научното и религиозно
то становище. Авторът е получил това Учение лично от Розен
кройцерското Братство. Това е техният найпоследен контакт"
[133, Част1: 2].

В бъдеще вероятно нещата ще улегнат, но все още предстои
осмисляне на предразсъдъците.

В какво се състои проблемът на езотеричната светогледна
система?

Основата, върху която възниква езотеризмът, е потайност
та, затвореността на системата, ограничеността на всеки от
делен контактьор, който вярва безусловно в истинността на ин
формацията от своя контакт. Естествено това има своите при
чини и обяснение. Но то е лишило езотеризма като система от
Възможността за разработка на обща методологична база, с как
вато разполага съвременната наука и без която не е Възможно
да се разбива познанието и да се постигне истинно знание.

Възможно ли е да се преодолеят тези слабости? Вероятност
та е нищожно малка, защото поставената основа не позволява
това, а изменението на основата практически е невъзможно.

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
СВЕТОГЛЕДНИ СИСТЕМИ

Анализът на трите вида светогледни системи показва, че Вся
ка една от тях отразява частично и субективно обективната
реалност, която съществува вън и независимо от нашето чо
вешко съзнание.

Становищата на различните светогледни системи очевидно
се противопоставят остро едно на друго. Всяка една от тях се е
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самообрекла на безперспективност, защото е навлязла в колово
зи, които водят към "задънена улица". А вероятността да настъ
пят съществени промени в съществуващите досега светоглед
ни системи е твърде малка.

Все пак светът е един. Развитието на глобалните процеси
показва, че човешкото общество неумолимо върви към гибел, ако
се запази съществуващата досега система.

Това налага очертаване насоките на нова мирогледна систе
ма чрез извличане на всичко полезно от досега натрупаното чо
вешко знание и пообективен поглед към обективната реалност
в рамките на конкретните възможности на настоящия етап от
развитието на човешкото общество. Нашият стремеж е насо
чен към преход за качествено ново познание.

Освен това, може да се констатира, че изследователят (кой
то и да е) не е в състояние да направи обективен анализ през
погледа на която и да било от съществуващите светогледни сис
теми. Обективният анализ на миналото, настоящето и бъдеще
то на този етап от развитието на човешкото общество в дви
жението по пътя към новата светогледна система настоятел
но изисква всяко едно събитие, действие и т. н. да бъде пречупено
 специално  през погледа и на трите съществуващи светоглед
ни системи, за да може след анализа да се постигне издигане до
равнището на бъдещата качествено нова мирогледна система.

Очевидно светът има крещяща необходимост да излезе на пъ
тя към създаване на нова мирогледна система. Първата крачка
би следвало да бъде към очертаване на нейните насоки. Съзнава
ме, че изразът "очертаване насоките" на нова мирогледна систе
ма е меко казано "амбициозна" задача за отделен човек. Нали до
сега съществуващите три светогледни системи са се изграж
дали в продължение на много хиляди години и то от толкова Вели
ки умове.

Защо един отделен човек може да си постави задача да напра
ви първите стъпки?

По няколко причини.
Първо. Цялото досега придобито човешко знание се огранича

ва в рамките на Петата човешка раса. Очевидно от Космоса не
се позволява прехвърляне на знание от раса в раса. Ние, съвре
менните човешки същества, се удивляваме на някои технически
постижения от древността, като се осланяме на представите
си за ограничените възможности на тогавашните хора. Без да
съзнаваме, че тези резултати вероятно са постигнати с част
от знанията на предходните човешки раси.
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Второ. Добре е известно, че човешкото общество е навлязло
в крайните етапи на Петата човешка раса и се намира в процес
на преход към Шестата човешка раса. Има много публикувани из
точници на тази тема в рамките на езотеричната светогледна
система; посочват се и достатъчно убедителни свидетелства.

При християнската религия съществува т е з а т а за "Второто
пришествие" на Христос. И в двете версии се предвижда настъп
ването на сериозни "земни катаклизми" с унищожаване на голяма
част от човешкото общество.

Съвременната наука запазва относително мълчание по проб
лема, защото нейната парадигма не позволява осмисляне на пред
стоящо събитие с толкова големи мащаби. С това може да се
обяснят ограничените резултати от провеждането на такива
крупни срещи като в Рио де Жанейро през 1992 година и тазго
дишната в Йоханесбург. Те имат епизодичен и ограничен харак
тер. Въпреки че параметрите на глобалната криза недвусмисле
но свидетелстват за движение на човешкото общество в нап
равление към явна гибел или нещо подобно.

Трето. Това съответства, от една страна, на повисокото ниво
на развитие, до което са достигнали съвременните хора, но от
друга  навлизането в "крайното време" на завършващата Пета
човешка раса позволява преоткриване на завесата към космичес
кото знание.

Четвърто. Кой би могъл да си позволи такъв ход? Не е въз
можно да бъде подета инициатива от специалист от която и да
било светогледна система. Нали веднага неговите колеги ще го
"отритнат", защото директно ще застраши техните интереси?

В такъв случай само отделен независим изследовател би си
позволил да направи такава крачка. Но това означава относител
но добро познаване и на т р и т е светогледни системи. Досега лип
сват публикации в тази насока.

Дали настоящите съображения съвпадат с основното направ
ление на Еволюцията и дали могат да дадат своя принос в "очер
таване насоките" на бъдещата мирогледна система, ще покаже
бъдещето.

КОСМИЧЕСКА МИРОГЛЕДНА СИСТЕМА
Може да се тръгне към очертаване на редица конкретни еле

менти (параметри) на бъдещата нова Космическа мирогледна сис
тема. Такъв опит беше направен във вестник "За българите" [126].
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Но това не е толкова съществено за целите на разглежданата
тема.

Съзнаваме, че много други автори преди нас са търсили изход
от създалата се ситуация в човешкото общество. Резултатът
досега е бил частичен. Какъв е изходът? Да се търси директен
отговор е погрешно от методологична гледна точка. Поради ко
ето тук ще се опитаме да насочим нашето внимание към някои
съществени страни от методологично естество. Защото, ако
те намерят своето решение, то всичко останало е въпрос на кон
кретна реализация.

Да се опитаме да помислим какво представлява сега Космо
сът като резултат от досегашната Еволюция  огромно коли
чество Космически цивилизации, достигнали различно ниво в сво
ята еволюция, но обединени от необходимостта за задължител
но спазване на Космическите закономерности като постигнато
ниво на разумност.

Можем да осъзнаем, че много от тях са извървели пътя, по
който вървим сега ние, човешките същества. И са оцелели, за
щото са намерили верния път. Вероятно някои от тях са загина
ли, без да открият перспективата.

Развитието на Земята би могло да продължи по досегашния
път и чрез познатия ни метод "проба и грешка" (т. нар. "маймун
ски подход") постепенно да се достигне до верния отговор. А кол
ко време ще е необходимо за това? И разполага ли човешкото
общество с толкова време, след като показателите на глобал
ната криза показват, че се върви към гибел?

Към момента се очертава, че найцелесъобразният вариант
за изход от глобалната криза и за намиране на оптималния път в
бъдещата ни еволюция, е да се поучим от тези, които вече са
извървели този път преди нас, и да почерпим опит от техните
знания.

Човешкото общество вече разполага с достатъчно получени
послания от представители на различни Космически цивилизации,
които се опитват (поне досега с ограничен успех) да ни съдейст
ват да преодолеем създадените от самите нас проблеми. Да под
чертаем: никой не може да ни реши проблемите, а ни се предлага
такава помощ, от която ние бихме могли да се възползваме. Но
при едно задължително условие  само и задължително за целите
на Позитивността.

И какво ни остава? Да поемем "протегнатата към нас ръка" 
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коректно и с пълното съзнание, че отговорността е наша, из
ключително само наша!

Кой да направи първата стъпка? Този, който има найостра
необходимост от нея; там, където кризата в човешкото общест
во е найостра. Да си припомним ли ситуацията, в която се нами
раме?

Ние, българите, сме достигнали твърде високо еволюционно
ниво и притежаваме всичко необходимо, за да станем носители
на Новото знание. Но сме длъжни да осмислим съвременния ево
люционен процес, да осъзнаем своята мисия и съзнателно да на
правим своя свободен избор. Това не е привилегия, а поемане на
отговорност.

Предстои ни преосмисляне на Космоса като източник на ра
зумност чрез ново системно и целенасочено изследване. Пона
татък ще използваме понятието "Космическа мирогледна систе
ма" в процеса на разглеждането. Веднага правим уговорка  това
не е и не може да бъде претенция за действителната КОСМИ
ЧЕСКА МИРОГЛЕДНА СИСТЕМА. Това не си позволяваме и да по
мислим. Употребата на този термин би следвало да се разбира
като вероятна насоченост към тази бъдеща човешка Космичес
ка мирогледна система.

V
Разглеждането на досега съществуващите светог

ледни системи и осмислянето на необходимостта от но
ва Космическа мирогледна система ни позволява да пог
леднем в нова светлина на света около нас и на самите
себе си  вече к а т о на космически същества. Чрез този
подход в следващите глави ще се опитаме да разкрием
някои страни на предложената за изследване тема. Да
започнем от Космоса.

НЯКОИ СТРАНИ НА КОСМОСА

Дори в ограничените ни човешки представи понятието "Кос
мос" е нещо необхватно голямо. Не си правим илюзии, че можем да
го изследваме цялостно. Ще се ограничим само до някои негови
отделни страни, които имат пряко отношение към разглеждана
та тема.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОСМОСА

Организацията на Космоса притежава сложност, която не мо
же да бъде обхваната от нашия човешки разум. Към Космоса са
приложими понятия, излизащи от конкретните ни човешки въз
можности. Например ние не можем да възприемем обективния ха
рактер на такива понятия в Космоса като йерархичност, много
мерност, холограмност, висши качества, изразени с наши поня
тия като висша разумност, духовност, енергийност и т. н.

Всяка от познатите ни вече три светогледни системи има
свое виждане за организацията на космоса. Нека отново да под
чертаем, че в рамките на това изследване не е възможно ця
лостно представяне становищата на различните светогледни
системи по конкретния въпрос. Отново ще се ограничим до нещо
типично, което ни дава ясна представа за начина на тяхното
мислене.

Да започнем със съвременната наука.

СЪВРЕМЕННА НАУКА

Структурата на космоса от мегамира към макромира се със
тои от Вселена, галактики, звезди, около които обикалят плане
ти и различни образувания от рода на астероиди, комети, газови
облаци и др.

ВСЕЛЕНА
Досега е известна само нашата Вселена. Възможно е да има и

други, но тяхното съществуване не е доказано.
Вселената се състои от галактики.

ГАЛАКТИКИ

Предполага се, че количеството на галактиките във Вселена
та се измерва с милиарди и милиарди. Нашата галактика сме на
рекли "Млечен път", формата й наподобява спирала. В състава на
галактиките влизат звездите.

ЗВЕЗДИ

Звездата е наймалкият елемент в космическата структура
като източник на енергия  светлина и топлина. (Има и други
космически източници на енергия, например квазерите, но специ
фиката им излиза от обхвата на темата. )
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Слънцето е неголяма звезда в периферията на нашата галак
тика. Около него обикалят планети. Съвременната астрономия
вече е открила планети и около други звезди.

ПЛАНЕТИ

Планетата е наймалката структурна единица в състава на
космоса, която влиза в обхвата на разглежданата тема. Наша
та планета Земя е една от планетите, които обикалят около
Слънцето. Само на Земята има живот. На другите планети от
Слънчевата система не е доказано съществуването на органи
чен живот.

Организацията на космоса има случаен характер. Космосът е
изграден от неорганична материя, която има неодушевен харак
тер. Между космическите тела и техните обединения има праз
ни пространства от Вакуум.

ВРЕМЕТО на съществуване на различните космически обра
зувания намалява от вселената към звездите. Според концепция
та за Големия взрив вселената е възникнала преди около 1520
милиарда години. Слънцето, като вторична звезда, и Слънчевата
система се появяват преди около 4, 3 милиарда години.

Научната организация на космоса се основава на видимото про
странствено разположение и групиране на космическите тела.

СПОЛУЧЛИВОТО в научната класификация на космоса е Види
мото пространствено разположение на космическите тела.

НЕДОСТАТЪК в тази концепция е фактът, че цялата съвре
менна научна (материалистична) парадигма се основава на въз
приятията на органа за човешко зрение  очите, информацията
от които се приема за обективна. А ние обосновахме, че пара
метрите на нашите очи са ограничени, поради което те възприе
мат света субективно, а не обективно.

На второ място можем да посочим "липсата" на голямо коли
чество материя. В парадигмата на съвременната наука са пра
вени разчети за Големия взрив, според които масата на Видима
та част от Вселената съставлява едва около 1% от критична
та маса на Големия взрив (масата, която би трябвало да същест
вува, за да се "възпроизведе" този Голям взрив). Науката предпо
лага, че във Вселената съществува и "черна" (невидима за съвре
менните технически средства) материя, която по теоретични
разчети съставлява около 7%  8%. Останалите 90% се "губят";
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за тях съвременната наука не предлага обяснение. (За сравнение
можем да посочим, че според Христос "Сега, 8ъ6 Вашата Вселе
на, дванадесетата, има дванадесет различни слънчеви системи
с общо 1 900 000, или близо два милиона планети, дейно използва
щи енергията на Бога" [101: 43]. (Вероятно думата "Вселена" е из
ползвана в смисъл на Съзвездие, към което принадлежи нашето
Слънце. ) Можем да съпоставим двете цифри  десетина видими
планети и два милиона невидими. )

В какво се състои ПРОБЛЕМЪТ? Науката не е В състояние (не
си позволява) да разсъждава за неща, които излизат от граници
те на научната методология и не могат да бъдат доказани по
експериментален път чрез средствата на съвременния научен
инструментариум.

Възможно ли е да се намери ИЗХОД от тази ситуация? Веро
я т н о с т т а е твърде е малка. Защо? Според езотеризма, освен
познатата ни физическа материя съществуват и други видове
"материи" като астрална, ментална и др. Какво от това? Съвре
менната наука работи с честоти от порядъка на 10 в степен
малко над една десетица. А астралните честоти (вибрации) са
от порядъка на 10 в степен около стотица. Кога науката ще съз
даде технически средства, които биха могли да засекат и обра
б о т я т подобни честоти? Отговорът е  в далечното бъдеще.
Ако има време за това. Много факти от глобалната криза под
сказват, че човешкото общество на разполага с такова време.

ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

Според християнската религия Бог твори Сътворението и
сътворява Сътвореното, поради което понятията "организация"
и "космос" не се вместват в християнската религиозна термино
логия. Тя ползва две понятия според Библията: небе и земя.

Без да навлизаме в сериозна аргументация, бихме желали да от
бележим, че религиозното мислене съществено се отличава от поз
натото ни съвременно научно (материалистично) мислене.

ВРЕМЕТО на Сътворението е през 4148 г. пр. Хр. по Битие на
Мойсей, а при еврейския вариант е 5752 1992 = 3760 г. пр. Хр. [127].

СПОЛУЧЛИВОТО в тази класификация на Космоса е, че за ни
вото на развитие на хората по време на възникване на християн
ската религия се предлага обяснение, което да задоволи ограни
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чените им интереси от една страна, а от друга  да подчертае
Величието на Бога, делата на Който не могат да се разберат от
обикновения човек.

НЕДОСТАТЪК в концепцията на християнската религия е ог
раничеността в догмата. Чрез налагането й със сила на практи
ка се спира развитието на човешката мисъл за повече от 1000
години.

ПРОБЛЕМЪТ в концепцията на християнската религия и по
конкретно в Православието е, че не се допуска никакво отклоне
ние от приетия вече догмат.

При такава постановка ИЗХОД от ситуацията вероятно няма.

ЕЗОТЕРИЗЪМ

В системата на езотеризма съществуват различни версии,
но може би основната организация на Космоса е вселена, галак
тики, звезди (с планети около тях). Аналогична е и структурата
и на Божествата, които ги създават и управляват.

Ако се направи сравнение с научната представа за организа
цията на космоса, се вижда, че в този пункт си съвпадат. При
езотеризма обаче съществуват и невидими планети.

В Бхагавад Гита присъстват сведения за съотношението меж
ду физическия (материалния) и духовния (останалия) свят. "Ма
териалният свят е приблизително една четвърт от творение
то... В тази материална част има милиони и билиони вселени с
трилиони планети, слънца, звезди и луни. Но материалното тво
рение е само една част от цялото творение. Поголямата част
от творението е в духовното небе" [142: 22].

ВРЕМЕТО за съществуване на различните космически образу
вания се отличава от научното. Съществено се отличават и дан
ните от различните езотерични версии. В книгата "Космогене
зис" са посочени приблизителни числа, които са "в порядъка на
около": планетарен еон  13 841 278 201 планетарии години; звез
ден еон  96 889 010 407 земни години; галактически еон  678 223
072 849 земни години; вселенски еон  788 953 370 457 земни годи
ни [96: 559]. Според Оминтес... представител на "Висшия Вейт
(Свят)" [99: 19], "от историята на Земята са изминали 80 милиар
да години" [99: 117]. Според "древните създатели на свещената
книга "Дзен"... един "голям век" там е равен на 311 040 000 000 000
земни години. А само "един ден" на Брама е само 4 320 000 000 годи
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ни на смъртните" [73: 4]. Според "Христос Исус" [101: 328]: "Ваша
та Слънчева Система беше Вдъхната на нейното място преди
около 218 000 000 000 години. И беше необходимо приблизително
бреме от един милион години, преди тя да бъде направена оби
таема от високо пречистени енергии от светлина, от великите
същества, които управляват тази слънчева система" [101: 43].

На пазара вече има много и различни езотерични публикации.
В някои от тях могат да се констатират различия. Например
Макс Хайндл представя "свой" вариант Йерархична организация
на Космоса [133, Част И: 6].

СПОЛУЧЛИВОТО в концепциите при езотеризма е отваряне
то на човешкото знание към космическото.

НЕДОСТАТЪК е липсата на разработена методология, чрез коя
то да се обедини придобитото езотерично знание.

ПРОБЛЕМЪТ при езотеризма произтича от различията на прие
тите информации. Някои контактьори отричат придобитата ин
формация от други свои "колеги" като неистинна.

Вероятността за намиране на ИЗХОД е много малка. Практи
чески е невъзможно обединение на контактьорите и знанието,
което е получено от тях. Защо? Защото се утвърждава, че част
от контактите са с "черните" сили, с които не е възможно да се
прави обединение. Обективен критерий за оценка не е изработен.
Вероятността да се приеме от всички нещо общо е нищожна.

КОСМИЧЕСКА МИРОГЛЕДНА СИСТЕМА

Очевидно разгледаните три вида "организация на космоса" ка
то становища на трите подхода при различните светогледни
системи не задоволява нашия интерес. Защо? Защото три раз
лични мнения по един и същи проблем вече говорят, че има "проб
лем", който се изплъзва от обхвата на мисленето и при трите
вида светогледни системи. Ето това налага да бъдат внесени
някои корекции, без да претендираме за абсолютна истинност.
Допълнително ще се опитаме да покажем, че найсъщественото
в предложените "корекции" не е нещо принципно ново, а "забраве
но старо", тоест осъществява се едно завъртане по спиралата
на еволюцията.

Ясно съзнаваме, че каквато и структура на Организация на
Космоса да "предложим" (осмислим), тя ще отразява само "приб
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лизително" обективната (действителна) "Организация" на Кос
моса. И ще си остане наше човешко "творение". Защото по съ
щество това е свеждане на Космическата многомерност към зем
ните човешки тримерни представи, което е принципно невъзмож
но. Но тези "корекции" са необходими, за да се изяснят някои стра
ни от разглежданата тема.

Идеята е да стъпим на известното, да отчитаме необходима
та допълнителна информация и да предложим работен модел за
Организация на Космоса.

Като начало да се опитаме да осмислим понятията "светило"
и "светлина". Не подлежи на съмнение, че светилата (Слънце и
звезди) излъчват "собствена" светлина, която се възприема от
човека чрез зрението. Найсветлото "светило" за нас е Слънце
то, защото то се намира найблизо до планетата Земя. Това е
общоприетата терминология.

Ако се върнем към цитираните погоре пасажи от Библията,
без съмнения може да се установи, че понятията "светило" и
"светлина" са употребени във връзка с възприемането на свет
лината от човека чрез очите. Така регистрираме съвпадение на
научното становище с религиозното. Сега към нашите разсъж
дения да добавим израза "Бог е Светлина", който е толкова из
вестен при религията и езотеризма, че също не буди никакви съм
нения. Да направим връзка  щом "Бог е Светлина", а Слънцето е
найсветлото "светило", то следователно Слънцето също е "Бог"
 познат извод при култа към Слънцето. Това обяснява защо в
някои направления на езотеризма Слънцето се възприема като
първото божествено ниво в Йерархията  найблизкият Бог до
нас, хората.

А сега да се опитаме да осмислим космическата гледна точка
по тези въпроси. В Космоса всичко е енергия. Два от параметри
те на енергията са честота и вибрации. Човешкото понятие ма
терия е "застинала" форма на енергията с "найниските" степе
ни на честота и вибрации, които са характерни за физическото
ниво. Тази постановка е позната в езотеризма.

От езотеризма също е известно, че понятието "светлина" се
свързва със степента на честотата и вибрациите на енергията
 колкото нивата в Йерархията са повисоки, толкова се повиша
ва степента на честотата и вибрациите, тоест светлината
става качествено посилна, помощна. Но тази светлина не се
възприема от очи, а чрез друг вид сетивност. Затова след смърт
та, след движение през тъмен тунел се излиза към обилна "свет
лина". Но тази светлина не излиза от определен източник и не е
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слънчева светлина. Това е астрална светлина. И тя не се излъчва
от определено "светило", а свети целият Астрал с присъщите
му честоти и вибрации. Те се възприемат от астралните сетива
на човека.

И затова се казва, че когато се появи енергия от повисоко
ниво за подобно същество тя е толкова силна, че го заслепява
непоносимо. (Приема се, че такъв момент настъпва след физи
ческата смърт за някои индивиди, когато пред "душата" преми
нават енергии от повисш порядък. Чрез тях се предоставя шанс
за насочване към повисоките йерархични нива. ) "Светлостта" на
Висшите нива в Йерархията е толкова голяма, че тя би убила
всяко човешко същество, ако то попадне в нейния обсег. И зато
ва в Библията се казва, че ако някой види Господ, ще умре ведна
га. (И всичко това е известно в езотеризма, но въпреки това се
прави изводът, че Слънцето е Бог  първото ниво от Божестве
ната Йерархия. )

Какво наложи тези обяснения? Опитваме се да обосновем, че
е поестествено да разглеждаме организацията в Космоса в съ
ответствие с Космическата Йерархия. При това положение не е
коректно нашето Слънце като физическо тяло да бъде възприе
мано като Бог и като ниво в Божествената Йерархия. (Съзнава
ме условността на този извод. )

В какво се състои проблемът? Ето в какво: досега човешкото
мислене е оформяло своите представи за света във вид на зна
ния чрез многократно повтарящия се цикъл на възприятия, ос
мисляне на новопостъпилата информация (улягане, наместване
на новото знание във вече изградената в човека и човешкото
общество система от знания), генериране на ново знание. Сега
ние, човешките същества, вече достигаме до нива на развитие,
които позволяват да осмислим, че органите ни за възприятия са
ограничени и субективни, и че е необходимо да отворим своето
съзнание към хоризонтите на необхватното Космическо знание,
макар и само чрез мисълта си (поне на първо време).

Да се опитаме да представим нашето виждане като Органи
зация на Космоса.

КОСМОС
Космосът е найвисокото ниво, което можем да си предста

вим. Космосът има свой СЪЗДАТЕЛ*.

* Ако някой се смущава от тази дума, би могъл да я Възприема като 'Управител,
защото при такава огромна структура е естествено да съществува систе
ма за управление, на върха на която да стои Ръководител. Все пак би следвало
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ВСЕЛЕНА

Космосът се състои от Вселени. Няма информация за количест
вото Вселени в Космоса или за други Вселени освен нашата. Вся
ка Вселена би трябвало да има свой Създател.

ВСЕЛЕНСКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Според нашите представи Вселената се състои от милиарди

и милиарди Галактики (видими).
Оптималното управление на сложната система изисква коли

чеството отделни единици в нейната хоризонтална структур
на организация да не превишава определено ограничено число. Не
е логично да има само едно хоризонтално ниво на управление при
милиарди и милиарди Галактики. Такова количество "управляеми
единици" говори за наличие на сложна система и предполага
йерархична структурна организация. Не разполагаме с информа
ция, която би ни позволила да добием представа за Йерархична
та структурна организация на Вселената, поради което няма да
разграничаваме нива Вселенско подразделение.

ГАЛАКТИКА

Найниското Йерархично ниво Вселенско подразделение би след
вало да е Галактиката.

Всяка Галактика вероятно има свой Създател.
Според съвременната наука Галактиката се състои от мили

арди и милиарди звезди (видими). Оптималното управление на та
кова количество единици налага съществуването на Йерархична
структурна организация на Галактиката  Йерархична структу
ра с ГАЛАКТИЧЕСКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.

Не разполагаме с информация, която позволява да се разбере
организацията на Галактическите подразделения. Поради това
се спускаме до нивото, което можем да осмислим  Галактическо
подразделение  Космическото семейство.

ГАЛАКТИЧЕСКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ � КОСМИЧЕСКО
СЕМЕЙСТВО
Космическото (Галактическото) Семейство е "крупно" Галак

тическо подразделение, найвисокото ниво на Организация на Га
лактиката, което можем да осмислим. То се състои от ограниче
но количество Съзвездия (видими звезди и неизвестни за нас фор
мирования от невидимите Йерархични нива). Обитават се от Кос

да е ясно, че каквато и дума да изберем, тя няма да е в състояние да определи
тази необхватна за нашите човешки възможности сложност
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мически общности, които Вероятно са на различни нива на разви
тие в Йерархията, но в някакъв ограничен диапазон. Обединени
са в определена Йерархична структурна система на някакъв не
известен за нас принцип.

Космическото Семейство (като подразделение в Галактика
та) заема сектор от Галактиката, което предполага различие в
нивата. Колкото близостта до Центъра на Галактиката е пого
ляма, толкова повисоко би следвало да бъде еволюционното ниво
в Галактическата Йерархия. И обратно. Планетата Земя се на
мира в периферията на Галактиката, поради което съществата,
които я обитават, са на ниско еволюционно равнище. Галакти
ческите еволюционни нива би следвало да имат и "териториални
измерения". Това се обяснява с постъпващата енергия от Центъ
ра на Галактиката  ние не бихме могли да издържим толкова мощ
ни енергии. Космическото Семейство вероятно има Създател.

ГАЛАКТИЧЕСКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ � СЪЗВЕЗДИЕ

Съзвездието се състои от ограничено количество звезди (ви
дими) и неизвестни за нас тела от невидимите Йерархични нива.
Вероятно Съзвездията са разположени в границите на опреде
лен обем от пространството на Галактическото Космическо се
мейство. Обитават се от Космически цивилизации, които би след
вало да са на различни нива на развитие в Йерархията, но все пак
в някакъв ограничен диапазон. Съзвездието би следвало да има
Създател.

На човешките същества от древността е било известно съ
ществуването на Съзвездия. Нека да отчитаме, че количество
то и конфигурацията на звездите, които влизат в едно Съзвез
дие, е било определяно от планетата Земя. От Земята небето
изглежда като "сферична плоска повърхност", а не като обем. Ако
погледнем едно съзвездие върху съвременна звездна карта, там
влизат и звезди, които са на различно разстояние от Земята в
Галактическия обем. Това означава, че в древността някой е "под
сказал" на тогавашните "изследователи" кои звезди влизат в със
тава на всяко Съзвездие.

За този вид Галактическо подразделение има публикации, кои
то са написани под диктовка от представители на различни Кос
мически цивилизации. Тук ще споменем серията от книги "Ченне
линг" и поконкретно "Галактическая Семья" [139], В която са вклю
чени писани под диктовка материали от различни съзвездия 
Плеяди, Сириус, Орион, Лира, Сети и др.
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Въпросът за принадлежността на Слънцето към определено
Съзвездие остава все още недостатъчно изследван от съвремен
ната наука. Да цитираме Петър Дънов: "Новите космогонични изу
чавания допущат, че нашето слънце е част от една помалка група
звезди, която образува една полокална система... от Млечния
път" [50: 24].

Допълнително можем да посочим и една мисъл на "Христос Исус"
[101: 328]: "Сега, във Вашата Вселена, дванадесетата, има двана
десет различни слънчеви системи с общо 1 900 000, или близо два
милиона планети, дейно използващи енергията на Бога" [101: 43].
Вероятно т у к думата "Вселена" е използвана в смисъл на Съзвез
дие. В същата книга Христос дава сведения за всичките дванаде
сет Слънчеви (Планетни) Системи от нашата Вселена (Съзвез
дие). Всички те са в честотен спектър, който нашето зрение не
възприема.

За наймалка структурна единица в Галактиката досега е би
ла приемана звездата. Това може да се обясни с възможностите
на нашия зрителен орган  това той е успял да види. Оказва се,
че поестествено е да се приеме друга система на организация
на това ниво  Планетната система.

ГАЛАКТИЧЕСКО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ � ПЛАНЕТНА СИСТЕМА

Планетната (Звездната) Система вероятно е найниското ни
во (наймалката структурна единица) на организация като Галак
тическо подразделение. То включва ограничено количество (край
но число) планети/звезди. (Тъй като всички космически тела из
лъчват енергия, може да се използва и едната, и другата дума. )
Нашата Планетна Система е изградена от познатите ни слън
чеви планети на физическото ниво и от неизвестни ни космичес
ки тела на повисоко ниво (астрално и т. н. ). (Според Христос те
са доста стотици [101]. )

Планетите от Планетната Система се обитават от същест
ва с различно еволюционно ниво в Космическата Йерархия, естес
твено в определени граници.

Планетната Система вероятно има Създател.
Конкретна литература за Съзвездието, към което принадле

жи нашето Слънце, не можем да посочим, но за някои сведения ще
стане въпрос допълнително.

Да се опитаме да разграничим предлаганата т у к Планетна
система и ползваната досега Слънчева Система. Преди всичко
би следвало да отчитаме, че ние, човешките същества, разгра
ничаваме космическите образования  Слънце, планети и звезди,
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чрез информацията, която получаваме от нашия орган за Въз
приемане на физическата светлината  очите. Не сме в състоя
ние да "Видим" другите видове светлини  астрална, ментална и
т. н. Това не ни позволява да преценим какво е излъчването на све
тилата в другите спектри. А в Космоса ги "виждат".

Сега можем да формулираме, че при ползване на понятието
Планетна Система се подчертава Йерархичното ниво на "плане
тата", която управлява нашата Планетна система (където ве
роятно "пребивават" нашите Създатели), тоест съответства
на принципите на Космическата Йерархия.

При ползването на понятието Слънчева Система се подчер
тава видимото от нашите очи. Това утвърждава съвременната
наука въз основа на придобитите човешки Възприятия. А самото
Слънце е космическо образувание с конкретни функции, част от
които се определят като излъчване на енергия в спектъра, кой
то е от жизнено важно значение за всички същества на планета
та Земя.

ПЛАНЕТА ЗЕМЯ
Планетата би трябвало да е найниското ниво на Организа

ция на Космоса (наймалката структурна единица). Земята е ед
на от планетите в Космоса. Планетата Земя и обитаващите я
растения, животни и хора съществуват на различни нива в
Йерархията, но всички те са на найниското познато ни физичес
ко ниво (със съдържащите се и повисоки нива, които човекът не
може да възприеме).

Планетата Земя вероятно има Създател.

ОБОБЩЕНИЕ:
В Космоса не би следвало да има празни пространства  виж

даните от нас големи незапълнени с космически тела разстояния
могат да се обяснят с конкретните възможности на нашето зре
ние и с ограничеността на съвременната наука при осмислянето
на обективната реалност, която не се вмества в материалис
тичната й парадигма. В тези "празни" пространства вероятно
са разположени тела от невидимата за нас Йерархичната Орга
низация на Космоса.

На всяко едно от нивата на организация в Еволюционната
Йерархия на Космоса действат "Съвети", които решават всички
проблеми в своите обединения и които поддържат връзка на хо
ризонтално и вертикално равнище. Никой не си позволява да на
рушава Космическите закони.
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Какво е поразличното в представената "Организация на Кос
моса" в сравнение с организацията на другите светогледни сис
теми?

Първо, приема се всичко "обективно", което се съдържа спо
ред другите системи.

Второ, прилагат се постиженията на съвременната човешка
организация и управление на сложни системи  съществуване на
Подразделения на Вселенско и Галактическо ниво.

Трето, приема се като отделно ниво "Планетната Система",
съществуването на която е пологично като Организация на Кос
моса в сравнение със "Слънчевата Система". (Потвърждение за
съществуването на Планетната Система намираме в някои тек
стове, за които ще стане дума покъсно. )

Четвърто, приема се Планетата като отделно найниско ни
во в Организацията на Космоса

СПОЛУЧЛИВОТО в предложената класификация за Организа
ция на Космоса е поточното разграничение между нивата в Ор
ганизацията на Космоса като неразделна част от Космическата
Йерархия.

НЕДОСТАТЪК е, че се влиза се в конфликт с досегашните пред
стави за организация на Космоса. Това е поредният опит да Вмес
тим необхватната Космическата многомерност в ограничените
ни тримерни възможности. (Но те са такива и от тях не можем
да избягаме. Въпреки твърденията, че ако съществува достатъч
но голямо "желание", много от нас биха могли да отворят и "дру
гите" си сетива. )

За успокоение можем да кажем, че все пак това би могло да се
приеме като опит и поредна крачка към опознаване на обектив
ната Космическа реалност.

V
Да се опитаме да представим описаната "Организация

та на Космоса" във вид на нагледна схема.

ЙЕРАРХИЧНА СТРУКТУРНА СХЕМА
На фиг. 15 е представена Йерархична структурна схема на раз

личните Йерархични нива, всяко със свой Създател и връзките
между Тях.

При изчертаването на схемата е използван "триъгълник" (пи
рамида). Ясно е, че каквато и фигура да подберем  триъгълник,
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пирамида, сфера и др., тя само частично ще представя много
мерната "Организация" на Космоса (Поставяме думата организа
ция в кавички, защото в Космоса би следвало да се използва ня
какво многомерно понятие, което ние "превеждаме" като органи
зация. )

На върха на всяко ниво в Йерархията стои Създател (Едини
ца). На ниво "Двойка" би трябвало да са двама СъСъздатели, а на
ниво "Тройка"  трима СъСъздатели. Вероятно надолу по Йерар
хията може да се говори за четворка, петица, шестица и т. н.
Естествено е да се предположи, че съществуват и други нива в
Организацията на Космоса (по хоризонтала и по вертикала), ос
мислянето на които е недостъпно за нас.

Съотнасянето между Създателите от различните Йерархич
ни нива в структурата на Организацията на Космоса по най
разбираем начин за човешкото мислене бихме могли да опреде
лим като отношение между "Част" и "Цяло". Освен това отчита
ме, че тази връзка има многомерен и холограмен характер. Меж
ду Създателите от различните нива в Инволюционната Йерар
хия би следвало да съществува пряка връзка чрез "нишка", която
да ги свързва към едно Цяло  СЪЗДАТЕЛЯ. И тази "нишка" започ
ва от СЪЗДАТЕЛЯ и  през Създателите от различните нива
надолу по Йерархията  достига до всеки найкраен елемент 
"атом" (в сегашните ни представи "елементарни частици") от
Субстрата като найниско структурно ниво в Организацията
на Космоса. (Отбелязваме, че вероятно на найниските нива в
Йерархията понятията "горе" и "долу" губят обичайния за нас
смисъл като разбиране за място. ) Вероятно връзката между ни
вата в Еволюционната Йерархия има друг характер, защото там
се развиват качества като "разумност", "свободна воля", еволю
ция на"Аз"а и т. н.

Схемата нагледно показва, че всъщност няма разлика между
религиите, които проповядват монотеизма (еднобожието) и ре
лигиите, които са привърженици на политеизма (многобожието).
При монотеизма, например при християнството, Сътворението
се приписва само на един Бог, въпреки че в този процес вземат
участие и същности от Еволюционната Йерархия. При полите
изма, например при Хиндуизма, на различните Същности от Ин
волюционната Йерархия се приписват конкретни имена.
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119



ЙЕРАРХИЧНОСТ

Приема се, че думата йерархия има гръцки произход (hierarchia,
от hieros  свещен и arche  власт) и означава разположение на
части или елементи от цялото в ред от висшето към низшето.
Смята се, че терминът е Въведен през V Век от Дионисий Псевдо
Ареопагит в т р а к т а т и т е "За небесната йерархия" и "За църков
ната йерархия" [18. Т. 10: 45]. В българския превод на тази книга при
съства следният авторски т е к с т : "Йерархията според мен е све
щен ред, знание и действие, което в мярата на възможното тър
си подобие с Богообразното, и съразмерно, чрез богоподражание,
се възвежда към даруваните от Бог осеяния" [6: 26]. Според гръц
кия коментатор  "йерархия  е начало на чиноустроението на
свещените неща и някаква грижа за тях" [6: 133].

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА използва понятието "йерархия" при ор
ганизацията на човешкото общество, което се състои от ра
зумни човешки същества, но не и към с т р у к т у р а т а на космоса,
която е изградена от неорганична материя.

Според гледната точка на ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ съ
ществува Божествена (Небесна) Йерархия.

Според ЕЗОТЕРИЗМА наред с йерархичността в организация
та на Космоса, съществуват и други Йерархии: по нива  7 на
брой (физическо, астрално, ментално, причинно и т. н. до божест
вено), по вид  Инволюционна и Еволюционна, по "цвят"  бяла и
черна и др.

Има публикувана литература.
Да се опитаме да осмислим някои понятия, свързани с КОСМО�

СА. Да започнем с въпрос  има ли оцветяване при Инволюционна
та Йерархия на "бял" и "черен" цвят? При Еволюционната Йерар
хия цветът вероятно е смесен  с различно процентно съдържа
ние на "бяло" и "черно". Като правило на найниските еволюционни
нива "белият" цвят ще има найниско съдържание за сметка на
"черния". С израстването в процеса на еволюцията "черният" цвят
би следвало да се преобразува в "бял", за да се изчисти към върха
на пирамидата само в "бял". Това "правило" би следвало да е валид
но и за индивида, и за общността. Вероятно всяка Космическа
цивилизация е наясно със собственото си цветово съотношение.
А има ли само "черно" оцветени? А какво би станало, ако всеки от
нас можеше да види собствената си оцветеност?

Да обобщим: Космическата Йерархичност е твърде сложна мно
гомерна структура, която не сме в състояние да осмислим. Но
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Все някога ще се положат основите за пообективно системно
изследване на Космоса.

СЪЗДАВАНЕ

Ясно е, че не е възможно да осмислим с какво се занимават
Създателите от Инволюционната Йерархия. Можем ли все пак
да си представим някои Техни действия?

Логично е СЪЗДАТЕЛЯТ на Космоса да "РЕШАВА" задачи, които
са характерни за нивото на самия Космос. Но тъй като ТОЙ е
СЪЗДАТЕЛ на всичко Сътворено в Космоса, то някъде в НЕГОВИЯ
"ПЛАН" би трябвало да има "ПодПодТочка", която да предвижда
"СЪЗДАВАНЕ" на човешко общество на планетата Земя. Да си
представим как тази "ПодПодТочка" се "спуска" по Йерархичните
нива надолу през Вселена, Вселенско Подразделение, Галактика.
На всичките тези нива се "решават" задачи, мащабите на които
са несъизмерими с мащабите по създаване на една планета. Сле
дователно трябва да вървим още понадолу.

В самото начало информацията за "ПодПодТочката" би след
вало да е в някакъв много "сбит" (концентриран) многомерен вид.
При спускането по Йерархичните нива постепенно се разшифро
ва. Нивото на плътност на информацията постепенно намалява,
а съдържанието се разширява и детайлизира.

На ниво Галактическо Подразделение Създателят на Косми
ческо Семейство и Създателят на Съзвездие би следвало да ре
шават задачи, свързани с техните повисоки Йерархични нива.
Но при тях вероятно се появява вече зряла "Идея" по създаване
на човеците на планетата Земя и на "Тангра" като елемент от
тази идея. Защо тук? Защото Космическите цивилизации от Ево
люционната Йерархия ще играят активна роля по тяхната реа
лизация. Това означава, че им "се подсказва" тази "Идея", за да
може паралелно с Нейната реализацията по нивата от Инволю
ционната Йерархия да зреят нещата в Еволюционната Йерар
хия. И на определен етап те да се "срещнат" в практическата
реализация.

Продължаваме надолу по Инволюционната Йерархия. Какво пра
вят с нашата "ПодПодТочка" Създателите от Йерархичните ни
ва на Планетната система и на Планетата Земя?

На нивото Създател на Планетна Система информацията от
"ПодПодТочката" добива вид на "Задание" за създаване на конкрет
на "Планетна Система" с "конкретни" параметри  предоставя

121



се eguкакво си пространство в eguкоя cu част от територия
та на Космическото Семейство и Съзвездието. Посочват се па
раметрите на Планетната Система, на взаимодействията й с
нивата по Вертикала и хоризонтала, данни за нашето човешко
общество, "План" за неговото развитие и т. н. (Вероятно Създа
телят на Планетната Система вече съществува, защото Той
би трябвало да вземе активно участие при подготовка на Зада
нието, за да го чувства като "Свое" при бъдещото му изпълне
ние. )

Създателят на Планетната Система изработва Проект "Пла
нетна Система", в който разпределя предоставеното му про
странство на сектори за отделните планети, параметрите на
всяка планета, връзките между тях и т. н. Ще ни бъде трудно да
вникнем в Заданието и в Проекта, но това, което измисли фан
тазията на всеки от нас, вероятно ще бъде почти истинско и
може да разкрие отделни техни страни.

Създателят на Планетната Система подготвя Задания за вся
ка Планета и ги предоставя на Създателите на отделните Пла
нети. В Заданието, което получава Създателят на Планетата
Земя, има данни за човешкото общество, основни елементи за
неговото развитие и т. н.

Създателят на Планетата Земя разработва подробен Про
ект "Планета Земя" за практическа реализация на точките от
Заданието. Намира подизпълнители и т. н.

И започва кипеж по изпълнение на Проекта "Планета Земя".
Тук вероятно активно се включват различни Космически цивили
зации от Космическото Семейство и Съзвездията като съизпъл
нители на този "Проект", с много свои "Подпроекти" и т. н.

Да сумираме това, което е важно за интересуващата ни те
ма  Програма "Тангра" би следвало да е част (подпроект) от Про
екта "Планетна система" в изпълнение ПЛАНА на СЪЗДАТЕЛЯ.

СЪЗДАТЕЛ � БОГ, РЕЛИГИЯ

Навлизаме в трудна и отговорна тематика. Това са "понятия",
които са необхватно сложни за нашите ограничени човешки Въз
можности, но трайно настанили се в съзнанието ни Във вид на
шаблони. Все пак ще направим опит.

Ще се опитаме да разграничим понятието "Създател" от по
нятието "Бог", което се явява основна "категория" в религията.
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За да можем да обосновем нашия начин на мислене, ще започнем
от понятието "религия".

РЕЛИГИЯ

Как се разглежда Възникването на отделната религия от по
зицията на различните светогледни системи?

От гледище на НАУКАТА всяка отделна религия възниква в про
цеса на развитието на човешкото общество, когато конкретна
та общност, в зависимост от своята култура, специфичните
материални и природни условия, в съответствие с конкретното
историческо време, изгражда религиозна система със съответен
Бог.

Според РЕЛИГИОЗНАТА гледна точка съответният конкретен
Бог е изпратил на Земята "свои" избрани хора (месии), въоръжил
ги е с необходимото знание (или им го е "диктувал") и то е послу
жило като основа при създаване на религиозната система. Нап
ример основите на християнството се полагат от месията
Мойсей, а необходимото знание е събрано в Библията, която в
продължение на 1600 години е диктувана и на други богоизбрани
човеци под контрола на Свети Дух.

ЕЗОТЕРИЧНАТА гледна точка също приема, че създаването на
всяка конкретна религиозна система се осъществява чрез дву
странен процес. Различията с религията (при християнството)
настъпват покъсно, когато получената информация допълнител
но е изопачена за постигане на определени човешки интереси и
това започва още с Първия Вселенски събор.

Според КОСМОСА възникването на всяка религия не би след
вало да има случаен характер. Твърдението за цикличност при
тяхното възникване би могло да има отношение, но от второ
степенен характер. Покоректно е друго виждане  всяка една
от известните религии възниква в съответното време в про�
цеса на еволюция на човешкото общество, за да реши опре�
делени и специфични за конкретната човешка общност кос�
мически и земни задачи.

Такъв подход налага да осмисляме всяко едно земно събитие
от позицията на космическата му мащабност. Това е твърде
трудно. Защото ние, човешките същества, не разполагаме с не
обходимата за целта обективна информация, която да послужи
като отправна точка при анализа. От друга страна, нямаме дос
тъп до космическите бази данни с информация от рода на "Ака
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шовите записи". И в такъв случай остава само един изход  да
разкрепостим своето "земно" мислене, да го издигнем до нивото
на "космическото" и да не се отказваме от някои на пръв поглед
ненадеждни източници от рода на "контактьорската" информа
ция. Веднъж допуснали до своето съзнание подобна информация,
можем да търсим нейното потвърждаване или отхвърляне, раз
ширение и т. н.

Има и още нещо.
Първо. Нашето мислене, макар и ограничено в рамките на ви

да Хомо сапиенс, преди Всичко се ограничава от подхода ни към
собственото ни мислене. Ако само за момент допуснем Верност
та на християнската теза, че сме сътворени "богоподобни", то в
такъв случай излиза, че нашето мислене е неограничено. Остава
само да търсим пътища, чрез които да издигнем собственото си
ограничено човешко мислене до нивото на космическото.

Второ. Все пак трябва да допуснем съществуването на по
висока космическа разумност, която е настроена към нас добро
желателно. От това следва, че ние също доброжелателно и пози
тивно би следвало да търсим к о н т а к т с нея. Нека да подчертаем
думите "доброжелателност" и "позитивност", защото в проти
вен случай си оставаме завинаги закрепостени в границите на
познатото ни човешко мислене.

И така, появата на всяка от известните религии е и земно, и
космическо събитие. Следователно всяка една от тях решава и
земни, и космически проблеми. Всяка една религия в своята същ
ност има доброжелателен характер. (Превръщането й в корист
е земна, човешка дейност. ) Следователно, появата на Всяка ре
лигия би следвало да се разглежда като помощ от Космоса, която
е в съответствие с равнището на човешко развитие към кон
кретния момент и чрез която се прави опит да ни се помогне В
определено направление.

Да обърнем внимание на някои специфики при получаване на
информацията за съответната религия.

Еволюционното ниво на получателя на информацията (реци
пиента) има твърде важно значение  той не е в състояние да
приеме онази информация, която надхвърля неговите индивиду
ални възможности, дори и да допуснем, че някой от Космоса же
лае да му съобщи нещо ново и много Важно за него. Да посочим два
примера.

Първи. Колкото и да се обяснява на някои хора какво представ
ляват извънземните цивилизации, каква е тяхната организация
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и т. н., me ще гледат с насмешка и ще повтарят, че след като
науката не е открила тяхното съществуване, то всеки разго
вор на тази тема е несериозен.

Втори. Наличието на противоречива информация в Библията
може да се обясни с различното индивидуално еволюционно ниво
на отделните получатели, въпреки че предавателят би следвало
да е един и същи и съответните текстове са включени в Библия
та като Боговдъхновени.

От друга страна  определени космически Същности "спус
кат" (предоставят) необходимата информация В зависимост от
еволюционното ниво на конкретната общност, съответните ус
ловия и т. н.

В своята същност всички религии имат един и същи корен. То
зи факт се проявява на ниво мистично Богословие като найсъщ
ностната страна на всяка религия, найсъкровената и найинтим
ната, поради което и найсекретната, и найпазената.

СЪЗДАТЕЛ

В съзнанието на хората трайно са се настанили две "понятия"
 "Създател" и "Бог". Не си правим илюзии, че сме в състояние да
осмислим тяхната същност, но да помислим малко.

Приемаме, че думите "Създател", "Творец" са човешки превод
на употребяван в Космоса термин (образ) за найвисшите Йерар
хични Инволюционни нива.

Различните Космически цивилизации, които са достигнали дос
татъчно високо ниво в своето развитие (например, ментално),
вероятно приемат с разумността си съществуването на Създа
теля, Твореца. За тях това е факт, обективна реалност, която
не подлежи на съмнение. Но тя не налага използването на такива
понятия като "вяра", "молитва" и т. н.

Същностите от Космическите цивилизации знаят конкрет
ните си Учители, нивата над тях и под тях, изпълняват поставе
ните им задачи, ясно съзнават движението на информационните
потоци "нагоре" и "надолу", поради което не проявяват интерес
към изследване на Твореца, защото за тях Той е обективна реал
ност на недостижимо високо ниво.

Човешкото ниво е далеч пониско, поради което си позволява
ме да "изследваме" Създателя. В конкретния случай целта е да се
опитаме да осмислим натрупаните в човешкото съзнание шаб
лони. Достигнатото еволюционно ниво от човека налага ново пре
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осмисляне, за да се разтворят границите на насадените в чо
вешкото съзнание ограничения. Няма гаранция, че с това не се
внася поредният шаблон. Желаем да поставим Въпроса за изслед
ване на шаблонното ни мислене.

Тук разглеждаме понятието Създател като Първо проявление
в Инволюционната Йерархия, като обективна реалност. В такъв
случай човешкото понятие Бог се явява субективизирано, иде
ализирано и в голяма степен персонифицирано възприемане на Кос
мическите Създатели във връзка със създадените от човека раз
лични религии. Този начин на мислене предполага Възприемането
на понятието Бог като земно творение на това, което ние, чо
вешките същества, не можем да осмислим като Космическа обек
тивност.

БОГ

Да се опитаме да продължим нашите разсъждения по изясня
ването на човешкото отношение към понятието Бог като цен
трална категория във всички религии. То е твърде сложно и труд
но подлежи на вербализация. Сложно, защото е замислено "слож
но" от самите хора. Поради липса на достатъчна информация и
разумност, след като не са могли да си обяснят космическите
явления, те са ги кръстили с това понятие "бог". И по този начин
нещата (не)приключват. Едно потвърждаване на тези мисли:
"Идеята за Бога не е вродено, а придобито понятие... Думата
"Бог" е била измислена за обозначаване на неизвестна причина от
тези следствия, от които човек, без да ги разбира, или се е въз
хищавал, или се е страхувал" [138: 153].

Бог е понятие, което е много изгодно за властимащите, за
щото чрез страха към него те държат в подчинение всички ос
танали хора. Страхът от Бога се пропагандира толкова силно в
целия "Стар Завет", че е останал като основна доминанта в ев
рейските вярвания. Например ето как цар Соломон се обръща към
своя син Ровоам: "... страхът от Адонай... ще ти даде и ще запази
за теб моята корона" [34: 263]. В Библията е записано по друг на
чин: "Синко, почитай Господа,  и ще се укрепиш и, освен от Него,
не се бой от никого" (Притч. 7: 1).

Познатите ни земни понятия като страх, омраза, завист, ко
рист и т. н. са на Земята. Към тях много добре се приспособяват
някои низши души и ги използват твърде активно в своя изгода.
Това е нещото, от което се възползват така наречените "черни
сили"  те си вършат работата, за която са създадени.
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А вредата от страха е известна  тя задържа, направо бло
кира, развитието на индивида, като го ограничава при опит за
осмисляне на Космическата обективна реалност и го придържа
към Гея.

Тъй като източникът на всичко земно би трябвало да се търси
в Космоса, нека да разграничим космическото отношение към зем
ното понятието "страх".

Допускаме, че страхът е въведен (вероятно от висшите Кос
мически нива) като необходим етап в еволюцията на хората, за
да бъдат предпазени, чрез ограничаване на "Его"то, от такива
мащабни "грешки" (поражения), каквито са допуснали (направили)
Атлантите с унищожаването на своя континент и на цялата
атлантска общност. Това е "ползата" от страха.

Космически цивилизации дълго са се опитвали да променят на
чина на мислене в хората, включително и отношението към стра
ха. За да престанем да живеем със заблудата, че сме земни съ
щества. За да се издигнем до разбирането, че ние, човешките
същества, сме както всички останали космически същества, са
мо че на различни етапи в своята еволюция. За да не се страху
ваме от измислените земни понятия и закони, а да осмислим обек
тивните космически закономерности и да ги спазваме.

Институционалната християнска религия остро възразява сре
щу това, защото се страхува, че ако хората го осмислят, те биха
могли да се отвърнат от нея и от нейния основен догмат  обо
жествяването на Христос, възприет още на Първия вселенски съ
бор под натиска на император Константин. С това решение се из
кривява пътят (мисията) на християнството от благородните це
ли, с които то е започнало  идването на Христос да донесе на
хората любов и да ги освободи от страха и отмъщението.

Твърди се също, че на Първия Никейски събор през 325 г. сл. Хр.
всички текстове от Библията и Новия завет за реинкарнацията
са били грижливо иззети [138: 243]. Известно е, че в решенията
на Третия Вселенски събор е приета анатемата, насочена срещу
Ориген, за преражданията.

Различните Богове носят спецификата на съответните чо
вешки общности. Азиатският начин на мислене се характеризи
ра с образност, поради което Боговете се изобразяват като съ
щества, съдържащи части от тяло на определено животно и на
човек. За европейския начин на мислене е характерна преди всич
ко логиката, поради което Християнският Бог се е изографисвал
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като белобрад старец. Но християнската църква вече отрече то
зи начин на конкретно опредметяване, с което се принизява същ
ността на самия Бог, свеждайки го до образа на сътвореното
човешко същество.

Следователно земното понятие Бог, както и всяка религиоз
на система са създадени от човешките същества за постигане
и изпълнение на конкретни човешки функции. Да разграничим 
информацията за създаването на съответната религия се пода
ва от Космоса, а конкретната й реализация в голяма степен е
подвластна на човешката свободна воля (все пак в някакви гра
ници, без да знаем кой ги установява).

Именно това може да обясни огромното разнообразие от бо
гове в различните времена при различните народи. Всяка човеш
ка общност е изграждала своя Бог "по свой образ и подобие". Сле
дователно различните Богове на всяка религиозна система би
следвало да се разглеждат като конкретно, частно и субектив
но изображение на някаква обща космическа единна система, ог
лавявана от единен "Бог". В този аспект могат да се разглеждат
многократно правените опити за обединение на отделните ре
лигии в единна религия, дори в рамките на християнството. До
сега неуспехът им е бил предопределен, защото всеки, който е
започвал да обединява различните религии е виждал себе си наче
ло на новата обединена църква.

Ето няколко сходни становища.
"Носител на представата за бог е религиозната среда. Бог е

хипербола на Универсума. В зависимост от нивото и пълнотата
на тази представа в различните общества идеята за бога вари
ра в разбирането на ролята, мястото и функциите му в Сътво
рението, както и в йерархичните зависимости, които той изграж
да. Различната духовна представа за бога говори за различни тра
диции, вложени в нея, за различни житейски приоритети, начин
на живот, влияние на посилни фактори и собствен религиозен
опит. формирането на тази сакрална представа споделя пътя и
узряването на чувството на обществото" [3: 140].

"Бог е психична реалност, обобщила психичните зависимости
в идеята за Единното през моделите на архетипните проекции.
Бог е космическият авторитет, разказан в материалния свят
на съзнанието" [3: 140].

"В исторически план те (народите  уточн. мое, В. Т. ) стават
приемници на идеята за бог, под която настаняват представи
те, с които са жизнено свързани, за да я направят своя... В този
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смисъл асирийският Танра е асирийски, тюрският Тенгри е тюрк
ски, хунският Тангра (Ченли) е хунски, корейският Тангун е корейс
ки, обският Торум е на угрите, а иранският Тангра е ирански"
[3: 152], тоест тези богове са различни и "не съдържат в себе си
едни и същи параметри" [3: 194].

Очертават се следните разлики между човешките понятия
Създатели Бог:

• Създателят притежава необхватна за човешките същест
ва сложност. Богът е създаден сложно, за да подчини човека на
определени религиозни норми.

• Създателят е нещо конкретно, свързано с определено ниво в
Космическата Йерархия. Понятието Бог е нещо общо, в което се
включва Всичко Възприето от човека за Космоса.

• Създателят изпълнява определени функции в Йерархичната
структура на Организацията на Космоса, функциите на Бога се
разширяват от съответната религия до "всичко".

• Създателят се възприема чрез разумността и любовта; той
е част от Всеобщите Космически закономерности, които са ва
лидни и за всяко човешкото същество; достатъчно е те да се
спазват, за да може да се живее в хармония със Създателя. От
ношенията към Бога се свързват със смирение, Вяра, молитва към
нещо непознаваемо  те (отношенията) изискват подчинение. Бо
гът е създаден от хората, поради което те го надаряват с чо
вешки качества и отношения според наложените норми от съ
ответната религия.

• Създателят е в нас, човеците; ние сме негова "холограмна"
частица. Чрез Бога се въздейства преди всичко върху човешката
емоция (изживяване). "Хората са забравили, че Бог е в тях като
вътрешно изживяване, а не само като външна същност" [101: 68].

• Създателят може да бъде възприет (почувстван) чрез опре
делени разумни действия плюс любов. Богът  чрез нормите на
съответната религия. Но по същество чрез мистичното богос
ловие се осъществява издигане към обективната реалност на
Създателя.

• Създателят съществува обективно, независимо и вън от
нашето човешко съзнание. Богът е създаден (сътворен) от чо
вешките същества "по свой образ и подобие".

Би било коректно да се каже, че СЪЗДАТЕЛЯТ от ниво Космос
дори при найдобро желание вероятно не може да се намесва пря
ко в земните ни работи. Съвременната астрономическа наука не
е в състояние да Види какво има в центъра на нашата галактика,
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защото в тази посока има голямо струпване на звезди, които
препятстват наблюденията. Можем да преценим какви огромни
енергии има там и как би се чувствало нещо земно в такава сре
да. Естествено би загинало. А изобщо не могат да се сравняват
енергиите на Създателя от ниво Галактиката и на СЪЗДАТЕЛЯ
от ниво Космос. Вероятно енергиите са от такава мощ, че само
една "мисъл" би изпепелила Всичко земно, поради което не е Въз
можна пряка намеса в земните дела. Затова си има пониски нива,
които изпълняват "ПЛАНА" на СЪЗДАТЕЛЯ.

Възможно ли е да се осъществи диалог между различните рели
гии, за да се определят нивата на техните богове? Това по принцип
не е възможно, защото всяка религия отстоява, че нейният Бог е
Всичкото. И се е намерило компромисно обяснение  Бог се открива
на различните религии чрез своите различни лица, т о е с т различ
ните религии имат достъп до различните лица на Бога.

ЙЕРАРХИЧНО НИВО
НА НЯКОИ ЧОВЕШКИ "БОГОВЕ"

Приехме, че вероятно всяка религия се появява в определен
етап от развитието на човешкото общество и в частност от
развитието на определена човешка общност. Тоест съответства
на еволюционното ниво на конкретната човешка общност, за коя
то е предназначена, на нейната конкретна специфика и по този
начин изпълнява определена мисия (космическа и земна) в съот
ветствие с конкретната историческа обстановка преди всичко
за тази човешка общност.

Възникването на всяка религия би следвало да е свързано с оп
ределени Космически Същности (или формирования), които спус
к а т необходимата информация за нейното създаване и които ве
роятно с т о я т зад нейното утвърждаване и развитие. Не сме в
състояние да разберем кои са т е , но осъзнаваме, че би следвало
да действат според ПЛАНА на СЪЗДАТЕЛЯ. Бихме желали да из
разим своето уважение към тях и към тяхната дейност. А също
така и към човешките общности, които изповядват съответна
та религия. Водени сме от извечния стремеж към знания и осмис
ляне, които са заложени в нас, човешките същества, Вероятно
още от създаването ни.

Да започнем със "спускането" на различните религии и произ
тичащите от това следствия. Непрекъснатото потъване на
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човешките същества в "материята" вероятно има обективен ха
рактер. Но има и своя "субективна" страна. Тя се състои в право
то ни на свободна воля и ако в древността нашите деди са били
достатъчно разумни да я използват в перспективното направле
ние на еволюцията, то може би човешкото общество би избег
нало дълбочината на това "затъване".

Вероятно една такава възможност е съществувала към края
на Лемурийската раса. От "Откровения на Архангел Михаил" мо
жем да добием представа за тогавашната обстановка и да оце
ним "пропуснатата възможност". (Защото ситуацията днес не
се отличава особено  различни са само конкретните условия. )

Тъй като Лемурийците били "на различни нива на развитие"
[60: 156], се оформили две групи с различен начин на мислене. "Ед
ната група, която ще нарека лемуриани, използваха повисшата
технология по един балансиран начин и държаха в хармония своя
та духовност на Единство... Втората група, която избра пътя
на принуждаване, насилие и погрешно използване на знанията за
огнените кристали, станаха тези, които вие наричате атлан
ти" [60: 176].

Атлантите се отделят от първата група и териториално,
където организират своята дейност. "Поради неморалното от
ношение на атлантите към живота, когато безразсъдно експе
риментираха с енергиите на огнените кристали, те причиниха
разстройство на електромагнитните и на биогравитационните
полета на Земята. Тази изкривена енергия причини пропадане в
планетата от огромни земетресения и разтърси Земята от кон
вулсии, които я разделиха на отделни континенти и две огромни
водни пространства, сега наречени Атлантически и Тихи океан"
[60: 178]. Вероятно това е един от първите катаклизми. Следват
други, които на покъсен етап потопяват окончателно и послед
ната островна суша, известна като Атлантида. Очевидно Ат
лантите не се съобразяват с перспективното направление в ево
люцията. Те пропускат шанса си, загиват и "осигуряват" на чо
вешкото общество допълнително потъване в материята.

Погледнато от Космоса нашето съвремие изглежда твърде
различно. Излиза, че крачейки гордо по Земята, човешкото об
щество стремително се е насочило към своята гибел. Единстве
ният изход е да се опитаме да погледнем на собствените си проб
леми от позиция на Космоса.

Непрекъснато "потъване в материята" при хората вероятно
принуждава Космоса да действа в съответствие с новосъздадена
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та реалност. И новото спускано знание съответства на още по
дълбоко "потъналите" човешки същества. Следователно, после
дователното възникване на различните религии би могло да бъде
обяснено с непрекъснатото все подълбоко затъване в мате
рията.

И така, да обобщим казаното дотук.
Първо. Предполагаме, че всички религии имат общ източник

(корен) и това е Космосът. Нашата цел ще бъде насочена към то
зи Източник.

Второ. Доколкото сме успели да разберем, при всички земни
религии мистичният път води към една цел  "единение с Бога".
Пътищата са специфични за различните религии  определят се
от съответните изисквания на конкретната религия и еволюци
онните възможности на човешкото същество, тръгнало да тър
си контакт с Бога чрез вярата и религията, към която принадле
жи. Стремежът е насочен към достигане на целта  "единение с
Бога". В Таблица 1 е представен процесът на търсене на връзка с
Бога за някои религии.

Тези основания биха могли да бъдат изразени и по друг начин 
съблюдавайки пътя на собствената религия, се достига до един
общ резултат  контакт с Космическия Първоизточник или с Не
гови Представители. Това ни дава основание да се опитаме да
насочим своето изследване именно към този Космически Източ
ник. По такъв начин се оформя нашата цел  търсенето на общ
корен на всички земни религиите  Космосът и от там  естест
веното следствие  предстоящото им бъдещо "обединение" към
общия Космически Първоизточник. Или, казано по друг начин 
земните религии естествено ще отпаднат, когато се осмисли
реалността на Космическия Източник в сравнение със "сътворе
ния" от човешките същества "Бог".

Тук има още една страна на проблема  би следвало да разгра
ничаваме "спусканата" от Космоса информация, която вероятно
има обективен Космически характер, от нейното "превеждане" в
конкретните земни условия от конкретни човешки същества. За
щото всяка религия се базира на "оригинална" информация, но по
същество тя вече е пречупена през съзнанието на конкретния
"контактъор". А Светият Дух, който е следял "достоверното"
приемане на информацията, при найдобро желание не е бил в със
тояние да "налее" допълнителен разум в съответните човешки
същества, не е бил в състояние да "повдигне" тяхното еволю
ционно ниво. Защото те биха се издигнали над нивото на земни
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me човешки същества. А цялата Космическа информация се пре
дава, за да послужи на самите нас, човешките същества. Можем
само да "съчувстваме" на тези Космически Същности, които при
лагат неимоверни усилия да предадат истинна Космическа ин
формация, и реалните практически резултати при конкретното
й (не)използване в земни условия. Може би Те самите се затруд
няват да си я познаят. Но за тях вероятно това е единствената
възможност да продължават да се опитват да ни "вразумяват",
защото всичко останало би довело до много бързо човешко само
унищожение.

V
Ще се ограничим само до някои религии, за които разпо

лагаме с необходимата ни информация, като използваме два
достъпни подхода при анализ на проблема. Първо, ще се опи
таме да осмислим някои текстове, които биха ни дали пред
става за нивото на определени човешки "Богове" в Органи
зацията на Космоса, и, второ, ще осмислим нивото на зна
ците и символите на съответната религия, което би ни
позволило да получим представа за нивото на "земните Бо
гове" в Космическата Йерархия на Създателите.

АНАЛИЗ НА НЯКОИ ТЕКСТОВЕ

Чрез анализ на някои текстове ще се опитаме да разкрием
нивата на техните "Богове" в Организацията на Космоса.

Да направим някои предварителни уточнения. Предполагаме
следното.

• Текстовете на документите, въз основа на които са създа
дени религиите, имплицират информация за техния основен из
точник.

• В религиите се твърди, че текстовете в техните докумен
ти съдържат автентична информация. Разчитаме, че хората от
съответната общност и в съответното време, под пряко наб
людение от Космоса, са възприели коректно подадената им ин
формация и точно са я възпроизвели в писмен вид. Това се отнася
и за точната употреба на думите според съвременния им смисъл
и звучене.

• Отчитаме, че човекът като субективно същество в подоб
ни случаи има свойство да идеализира, субективизира и да абсо
лютизира подадената му информация.

Да започнем с християнската религия и да разгледаме
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ЙЕРАРХИЧНОТО НИВО НА БОГ ОТЕЦ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА КОСМОСА

За нивото на Бог Отец ще се опитаме да извлечем информа
ция от няколко библейски текста.

Първо. Да проследим как Бог "сътворява". Още в самото нача
ло, в първия ден, в първия стих е записано: "В началото Бог сътво
ри небето и земята" (Бит. 1: 1). И още тук се натъкваме на из
вестно противоречие. Понятието "небе" има някаква неуточне
на специфика, защото през втория ден Бог сътворява "твърд
та", която нарича отново "небе": "И създаде Бог твърдта... " (Бит.
1: 7). "Твърдта Бог нарече небе" (Бит. 1: 8).

Да погледнем как тази дума се превежда в различни издания.
В "Тора", еврейския вариант на Стария завет, понятието

"твърд" е преведено на руски език като "пространство" [127: 13]. В
един английски превод на Стария завет първата употреба на ду
мата "небе" е преведена като "небеса" (heavens), a при втората
употреба е използвана думата "небе" (sky) [151: 1]. В друг превод
на английски език са употребени и в двата случая думата "небе
са" (heavens), но при първата употреба първата буква на думата
е с малка буква, а при втората  с голяма [150: 1].

Да обърнем внимание на употребата на глагола "сътвори". Ко
гато тази дума се отнася за две "неща"  "небето" и "земята", би
следвало да се предполага, че става въпрос за "сътворяване" на
две, поне относително, равностойни "неща". Не е логично да се
употреби тази дума за разлики от порядъка на огромния необхва
тен Космос и една планета; те просто са несъпоставими. В та
къв случай би следвало да се употреби друга дума с друго значе
ние. И тази логика вероятно се отнася за всички нива между ниво
Космос и ниво Съзвездие Включително. А думата "сътвори", в сми
съла на нейната употребата в конкретния случай, би могла да
има отношение само към две Йерархични нива в Организацията
на Космоса  ниво Планетна Система и ниво Планета Земя. За
щото само на тези нива от Организацията на Космоса сътворя
ването на "Земята" и това, което я обкръжава, има относително
равностоен характер.

От тук следва, че християнският Бог Отец "принадлежи" към
едно от двете Възможни нива  Планетна Система или Планета
Земя.

Второ. В ден четвърти Бог сътворява "светилата". "И рече
Бог: да бъдат светила на небесната твърд, (за да осветяват зе
мята и да отделят ден от нощ и да бъдат знакове и за времена, и

136



за дни, и за години" (Бит, 1: 14). Понататък: "И създаде Бог двете
големи светила: поголямото светило да управляла деня, а по
малкото светило да управляла нощта, създаде и звездите" (Бит.
1: 16); "и ги постави Бог на небесната твърд, за да светят на зе
мята" (Бит. 1: 17), "да управляват деня и нощта и да отделят свет
лина и тъмнина" (Бит. 1: 18).

Създаването на "двете големи светила" очевидно се отнася
до Слънцето и Луната. То е възможно само на едно от вече раз
граничените две нива от Организацията на Космоса  ниво Пла
нетна Система. Защото на ниво Планета Земя се сътворява са
мо това, което има пряко отношение към Земята.

"Поставянето" на звезди може да стане също само на ниво
Планетна Система. В противен случай отново се сблъскваме с
парадокса несъизмеримост  от една страна, Бог създава "двете
големи светила", а от друга  необхватно голямото количество
от милиарди и милиарди звезди. Съизмеримост между двете стра
ни при сътворяването на "светилата" би могла да се получи само
в случай, ако думите "създаде и звездите" се отнасят до видими
те физически планети, които обикалят около Слънцето, и които
от позицията на планета Земя изглеждат като "звезди". (В този
случай не е коректно да се прилага езотерично знание, което има
представа за тези планети като за планети и за тяхното влия
ние върху хората на Земята. Очевидно това "знание" се е получи
ло по други "канали" и не би следвало да се смесва със съдържа
нието на текст от Библията, което е предадено на хората от
Християнския Бог или от негови представители под строгия над
зор на Светия Дух. )

Следователно християнският Бог Отец, като Създател, е на
ниво Планетна система. Този извод трябва да се приема при след
ната съществена уговорка.

Първо. Създателите са на несравнимо много повисоки (много
мерни) нива в Космическата Йерархията в сравнение с нашето
физическо ниво. По същество този извод е опит да се сведе мно
гомерността към човешките ни тримерни представи, което е
принципно невъзможно. Поради това той крие в себе си много ус
ловности.

Второ. Между Създателите съществува пряка връзка чрез
нишка, която ги свързва. Те са едно Цяло, защото Връзката меж
ду тях е в съотношение Част от Цяло. Това означава, че Всеки
Създател, независимо от нивото си в Йерархията на Организа
цията на Космоса, се явява Представител на СЪЗДАТЕЛЯ, Той е
СЪЗДАТЕЛЯТ.
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Тази съществена уговорка е валидна за всички избоди, които
се правят особено в тази глава.

ЙЕРАРХИЧНО НИВО НА БОГ КРИШНА
ОТ "КРИШНА СЪЗНАНИЕ"

В "Бхагавад Гита" чрез описанието за "личната му обител" (на
Кришна) намираме потвърждение за съществуването на Планет
ната Система като част от Организацията на Космоса.

От една страна, Кршна е първоначалната Върховна Личност.
Той е Върховният Господ [142: 412]. (Без да се уточнява нивото в
Космическата Йерархия. )

От друга страна се конкретизира: "Макар че личната му оби
тел е Голока Врндавана и Той е винаги там, посредством различ
ните Си проявления на енергии и пълни експанзии Господ присъст
вува навсякъде, във всички части на материалното и духовното
творение" [142: 415]. И според самия Кришна: "Тази Моя върховна
обител не се осветява нито от слънце, нито от луна, нито от
огън, нито от електричество... В духовното небе няма нужда от
слънчева и лунна светлина, от огън и електричество, защото
всички планети са самоосветени. В нашата вселена има само ед
на самоосветяваща се планета  Слънцето" [142: 633]. Тук думата
"вселена" по същество е употребена в смисъл на "Планетна Сис
тема" като Организация на Космоса.

И още: "Има три различни групи планети: Висши, средни и низ
ши планетарии системи. Земята принадлежи към средната пла
нетарна система... Луната и Слънцето... (към) висшите планети
... Висшите планетарии системи... Найвисшата от всички пла
нети в духовното небе е Върховната планета, наречена Голока
Врндавана, която е първата планета в жилището на предвечна
та Божествена личност Шри Кршна" [142: 1920]. Вероятно това
е невидима планета от Планетната Система, на която пребива
ват Създателите.

В "Бхагавад Гита" намираме информация, от която бихме мог
ли да добием представа за Йерархичното ниво на Кришна. Той е
"първоначалната Върховна Личност... Той е Върховният Господ"
[142: 412]. Самият Кришна заявява: "Да, Аз ще ти разкажа за Мои
те великолепни проявления, но само за найважните... защото
Моето съвършенство е безгранично" [142: 467]. На първо място
той поставя: "Аз съм Свръхдушата, която е в сърцата на всички
живи същества. Аз съм началото, средата и краят на всички съ
щества" [142: 468]. След това се изброяват и редица други про
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явления, които имат отношение към noниските нива на прояве
ното физическо ниво.

В найширок смисъл, думите на Кришна се отнасят за всичко
съществуващо, защото е известно, че организацията на човеш
кия организъм е аналогична на съществуващата организация в
Космоса и планетата Земя. Но в конкретен смисъл думите "сър
цата на всички живи същества" определено са използвани за чо
вешките същества, които имат сърца. Понятието "Свръхдуша"
като ниво в еволюцията, каквато се явява Кришна, би следвало
да има смисъл само до определени нива в Йерархията на Космоса.
Доколкото сме успели да осмислим нашите представи за поня
т и е т о "душа" се използват само за еволюция на пониските нива
като земните. Някъде нагоре, Вероятно към ментално ниво, кога
то приключи цикълът на прераждане, "душата" се слива с "Духа".

В Бхагавад Гита е посочена крайната цел на човешкото съ
ществуване  сливане с Бога: "Хората се нуждаят единствено
от обожание на Върховния Господ, защото крайната им цел е да
се завърнат в Неговото жилище" [142: 18].

От т у к следва, че Бог Кришна е на ниво Планетна Система.
Ако отново се прочете внимателно и Библията, и Бхагават

Гита може да се види, че с направените уточнения за нивата на
Боговете в Космическата Йерархия по същество не се внася про
тиворечие.

ЙЕРАРХИЧНО НИВО НА ТАНГРА

Да разгледаме следните текстове от "Сказание за дъщерята
на хана" [94: 56]:

В давние бремена,
Когда на Земле
Не было еще людей,
Создал Всевышний Тангра алповдивов.
Первыми создал
Старших алпов:
Солнце и Луну
И некоторых других.

Отколе, в стари бремена,
Земята пуста е била.

Тогава Тангра нареди
безсмъртни алпи да роди.

В началото създаде той
Луната, Слънцето и рой

найстари алпи. Те безспир
завземат целия Всемир.

Да посочим някои особености 6 руския т е к с т : Тангра е наре
чен "Всевышний Тангра", а алпите са старши  "Старших алпов:
Солнце и Луну". Понятието "Всевишен" в християнския начин на
мислене звучи като найвисш и се приема като найвисше йерар
хично ниво. А т у к съвсем точно се конкретизира нивото на твор
чеството  Всевишният Тангра създава старшите алпи Слънце и
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Луна, т о е с т глоба е ниво Планетна Система. Освен това поня
т и е т о "Всевишен" конкретизира космическото ниво на Тангра (ка
то спусната информация от Космоса на Земята)  не е най8исш,
а Всевишен. (Учудваща прецизност. )

Преводачът на книгата Г. Костов е съставил "Космогония. Спо
ред епоса на прабългарите" във вид на схема [94: 160]. На върха на
схемата е поставен Бог Тангра с подниво Висш Всевишен Аллах, а
на Второ ниво са: Слънце, Луна (Месец), Земя, Звезди (Светила)
(Планети). Тоест схемата се отнася за космическото ниво Пла
нетна Система, в която не се прави разлика между светила и
планети  те са на едно също ниво (отново учудващо съвпаде
ние). Още една интересна особеност в схемата  думите "Бог
Тангра" са заградени от равнобедрен триъгълник (символизира
троичност) с върха нагоре, а под тях в четириъгълник е написано
"Висш Всевишен Аллах". Линиите за второто ниво започват от
върха на триъгълника над надписа "Бог Тангра" (тоест от нещо,
което е noвисше от Бог Тангра). (Отново точност, изразена чрез
символика. )

Не буди съмнение, че цитираният т е к с т и схемата се отна
сят за Тангра като ниво Планетна Система в Организацията на
Космоса.

НЯКОИ ЗНАЦИ И СИМВОЛИ

Допускаме, че съдържанието на главните (основните) религи
озни знацисимволи представляват концентриран източник на ин
формация и, като присъщи за съответната религия, разкриват
нейната същност (концентриран израз на същността). Основа
ние за това допускане ни дава единният произход на знаците чрез
Създателя и тяхното проявление на земно ниво. Позволява да тър
сим връзката между тях, да разкриваме тяхната древност, да ги
степенуваме по ниво и да открием принадлежността им към една
от двете Йерархии  Инволюционна или Еволюционна. От това
произтича, че този тип знаци би следвало да носят информация
за Създателя на религията и за Космическата Същност (като
ниво), която стои зад тази религия.

Да разгледаме някои религиозни знацисимволи, които ще ко
ментираме с оглед представяната хипотеза за Йерархичната Ор
ганизация на Космоса  фиг. 16.

На фиг. 16. а. е показан ГРЪЦКИ ИЛИ КВАДРАТЕН КРЪСТ Сим
вол на светската, земната власт, но получен от Бога" [77: 19].
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Използван е в доисторически бремена с най
различни значения  като символ на боза на
слънцето, на бога на дъжда, на елементи
те, от които е създаден света: въздух, зе
мя, огън и бода [130: 176].

Коментар: в този си вид с такова удебе
ляване, кръстът би следвало да съдържа в
себе си много земност, а като Йерархично
ниво  символизира четворката.

На фиг. 16. б. е изобразен ЛАТИНСКИ
(ХРИСТИЯНСКИ) КРЪСТ  найсъвършеният
знак на Бога и християнската вяра, символ
на всички символи [77: 18].

Християните наричат кръста знак на зна
ците. Този кръст от доисторически времена
е служил като религиозен и охранителен
символ в почти всяка световна култура.
Кръстът е бил атрибут на боговете от Аси
рия, Персия и Индия [130: 166].

Това е найразпространеният християн
ски религиозен символ в западния свят. Тази
форма на кръста наподобява човек с разтво
рени ръце и е символизирал Бога в Гърция и
Китай дълго преди появата на християнст
вото; повдигащият се от сърцето кръст сим
волизирал при египтяните доброта [130: 177].

Преди всичко този кръст е символ на Хрис
тос, на неговото разпъване и слава, а от там
 символ на християнската вяра и Църква и
като такъв кръстът е получил найшироко
разпространение [130: 167].

Коментар: При този вид кръст двете ли
нии не са равни  линията на "духовното" е
подълга от линията на "материалното".
Символизира движение по духовен път, по
който се върви за постигане на духовно из
растване. Крайната цел е Божественото 
хармонията, равновесието, симетрията 
символизира се от равностранния кръст. С
удължаването на долно рамо от равностран
ния кръст, рамото към земята, се внася
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допълнителна земност. В този си вид в
Йерархично отношение, кръстът би следва
ло да символизира четворка.

На фиг. 16. в. е представен ПОЛУМЕСЕЦ
СЪС ЗВЕЗДА  главна емблема на наймла
дата световна религия, исляма, основана от
пророка на Аллах, Мохамед (570632)
[130: 214]. Около 1299 г. султан Осман (Тур
ция) одобрява полумесеца за символ на сво
я т а вяра [130: 215].

Като благоприятстващ знак при древни
те египтяни идващият полумесец е симво
лизирал процъфтяването и растежа. Полу
месецът е сред атрибутите на богините
Артемида, Диана и Луна [130: 214215]. От 339
г. пр. Хр. полумесецът се асоциира с Византия
(съвременен Истанбул) след неуспешния
опит на Филип Македонски да проникне в гра
да чрез подземен изкоп. Полумесецът е ат
рибут и на Дева Мария като покровителка
на Константинопол [130: 215].

Коментар: Знакът в Йерархично отноше
ние би следвало да се свързва с едно от Тво
ренията на Сътворението  Луната; звез
дата (петолъчката), като петица, повдига
общото ниво на знака, но остава в рамките
на Сътвореното.

фиг. 16. г. показва ЗВЕЗДАТА НА ДАВИД.
Найдревната от всички световни религии
 юдаизмът възниква преди 4000 г. В наше
време найчесто се асоциира с шестолъчна
та Звезда на Давид. Порядко се употребя
ва названието Звезда на Създателя. Всеки
лъч на звездата символизира един от шест
те дни на Творението, а централния шесто
ъгълник  сабат (свещения ден на отдих). По
древната типично еврейска емблема Мено
рах (седемсвещник) символизира седемте
дни на Творението [130: 217219].

Коментар: Знакът би следвало да се свър
зва с шестица.
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На фиг. 16. g. е изобразено КОЛЕЛОТО НА ЗА
КОНА, което е един от двата главни символа
на будизма. (Другият е изображение на самия
Буда в поза "лотос". ) Това колело с осем спици
символизира същността на будисткото учение
 следване на осемте "благородни принципа" с
крайната цел "просветление" и постигане на
нирвана [130: 213].

Коментар: Знакът символизира осмица, но
описан с кръг се ограничава до Сътвореното.

фиг. 16. е. ОМ или АУМ. Свещени символи на
индуизма. Знакът е изобразен чрез санскрит
ска калиграфия и обозначава найсвещените ду
ми в индуизма"Ом" или "Аум"[130: 214].

Коментар: Изразяването на знака чрез пис
мо или звуци символизира ниво Сътворено.

фиг. 16. ж. представя КРЪГ"ИНЯН". На Запад
религията даоизъм се асоциира с кръга ИнЯн,
който се дели на две части  една, тъмна, пред
ставяща Ин, и втора, светла  Ян. Всяка поло
вина има точка от противоположния цвят, за
да обозначи, че в Ян винаги има зачатък на Ин
и обратно. Следването на Дао (Пътя) позволя
ва на двете противоположни и взаимнодопъл
ващи се сили да остават в хармония [130: 220].

Коментар: Полярността, изразена чрез
цвят и затворена в кръг, символизира ниво
Сътворено.

Д. Фоли описва още редица знаци на известни религии: конфу
цианството използва като символ фигурата на самия "Найви
сочайши светец"; Джайнизмът  подобен на свастиката чети
рираменен Кръст на Джайна и четка със съд за подаяния; Зароа
стризмът  глава и туловище на бог Ахурамазда в диск с крила
[130: 214221].

Не разполагаме с отпечатан знак на Бог Кришна, но от пред
ставените фотографии на хора и Божества в Бхагавад Гита се
вижда, че върху челата им е изрисуван един и същи знак, който
вероятно символизира Кришна. Ще се опитаме да го опишем. Зна
кът започва в найгорната си част с две успоредни линии, които
от върха на челото преминават перпендикулярно (през челото) и
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се затварят в основата на носа. От там върху самия нос е изри
суван лотос.

Коментар: Знакът по същество символизира троичността,
тройката, но има симетрия (равновесие) само по отношение на
вертикалната ос.

В енергийно отношение неразтворените рамена (успоредни)
символизират ограничено постъпване на Космическа енергия; тя
се разпределя на ограничено число вярващи, но силно предани на
Бог Кришна.

V
Стъпка по стъпка се опитахме да разкрием структур

ната Организация на Космоса и Йерархията на Създатели
т е ; мястото и нивото на човешките Богове. Сега да нап
равим опит да осмислим човека като космическо същество.

ЧОВЕК
Да започнем със становищата на различните светогледни сис

теми.

Според СЪВРЕМЕННАТА НАУКА човекът във вида Хомо сапи
енс се появява на планета Земя преди около 40 (до 100) хиляди
години като резултат от около 4 милиарда години еволюция. (Ево
люцията има случаен характер. ) Той е "връх" в развитието, "ве
нец" на природата, пълновластен господар на планетата Земя.

Според ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ човекът е творение на Бога
 "И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори;
мъж и жена ги сътвори" (Бит. 1: 27). "И благослови ги Бог, като им
рече:... и господарувайте... над цялата земя... " (Бит. 1: 28).

Очевидно съвременната наука е копирала християнската ре
лигия, макар и да е извървяла пътя до този извод по свой начин. И
при двете светогледни системи човекът е откъснато явление
от Космоса.

Според ЕЗОТЕРИЗМА човекът е част от Космоса. Появява се
като завършващ етап в процеса на Инволюцията и му предстои
дълъг път в Еволюцията обратно към Създателя.

Според КОСМОСА човекът е космическо същество.
От редица публикации може да се добие представа за една вер

сия, която се отнася до възникването на човешките същества
Найобщо тя се свежда до решението на някои Космическите ци
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вилизации преди много милиони (или милиарди) земни години (Ве
роятно 6 изпълнение на Плана) да създадат едно кътче в Космоса
със съвършени същества  ДНК от 12 спирали, свободна воля и
т. н. Стъпка по стъпка се изгражда всичко необходимо на плане
т а т а Земя  въздух, почва и др. Информация за част от този
процес, получена чрез метода хипнотична регресия, е предста
вена в книгата "Завещание от звездите" [68: 230293].

Възможно е да бъде съставена обща картина за понататъш
ната съдба на човешките същества  "тъмните сили" попречват
на първоначалния замисъл и завладяват Земята. Те внасят нега
тивността, ограничават възможностите на човека до две гене
тични нишки и др. Смята се, че сега тяхното време изтича и
Космическите цивилизации отново ще възстановят правата си
над планетата Земя. Вероятно т у к би следвало да бъде отнесе
на и т е з а т а на християнската религия за "падналите ангели" и
за мисията на Христос.

Как изглежда тази картина съгласно информацията, получена
от представители на Плеяди?  "Определени боговесъздатели,
които имали право да правят каквото им хрумне  защото Земя
та е зона на свободна воля  дошли и завзели планетата. Тези
боговесъздатели осъществили своя набег на Земята преди око
ло половин милион години" [91. а: 40]. "Новите собственици искали
"аборигенните" раси на Земята да останат неразвити и неин
формирани, за да могат полесно да ги контролират. Първоначал
но сътворените видове човешки раси претърпели огромно разру
шение и тяхната ДНК била раздробена на съставните й части"
[91. а: 40]. Следва признание: "ние създадохме тиранията... ние ви
лишихме от вашето наследство  пълноценно функционираща
ДНК, състояща се от дванадесет спирали" [91. а: 41 ]. Но това не е
краят на историята. Оказва се, "че пред Съзнанието на Плеяди
те стои дилема. По онова време на Земята ние позволихме да се
появи тиранията и тази тирания се разпространи и се Върна при
нас" [91. а: 41], от което последва, че "нашата система няма да
може да се развива понататък без вас. С други думи, ние не мо
жем да се развиваме понататък като творци, докато не преда
дем всички свои способности и всички свои права на всичко, кое
то сме създали" [91. а: 4142]. И тогава "ние ще бъдем свободни"
[91. а: 42]. Заключението е: "За да стане възможно нашето пона
татъшно развитие в процеса на духовната еволюция и в търсе
нето на нови форми енергия, смисъл и живот, ни е необходимо да
се убедим, че всички форми на живота, сътворени от нас и "пус
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нати" в действие, притежават такава свобода, с каквато ние
самите искаме да разполагаме" [91. а: 56].

Важно е да отбележим, че към това време знак "Тангра" вече е
бил спуснат на планетата Земя. Тоест първоначалният замисъл
е продължил да се изпълнява, но вече в друга форма. И знак "Тан
гра" продължава да подпомага човешките същества, и в част
ност  българите, в процеса на понататъшната еволюция. Ве
роятно това е запазило високото духовно ниво при българите
през следващите няколко стотици хиляди години*.

Откровението на Плеядианците, така да се каже, се отнася
до фактологичната страна на събитията и остават на ниво яв
ление. А каква е причината? Каква е същностната страна на проб
лема? Колкото и да ни е неприятно като потърпевши, все пак да
се опитаме да потърсим обективен отговор.

Преди всичко би следвало да предположим, че целият процес
по завладяването на планетата Земя и ограничаване възможно
стите на човешките същества се е осъществявал със съгласие
то на noвисшите Космически нива. Ето каква причина за своите
действия изтъкват самите Плеядианци: "разрушаващата енер
гия е необходима преди всичко за създаването на целия процес.
Такива са правилата на Играта. В тази Вселена двойственост
та и полярността са абсолютно необходими, за да активизират
свободната воля до нейния найвисш потенциал" [91. а: 55]. Това по
принцип е известно, но като отговор на въпросите ни звучи твър
де общо.

Предлагаме още една версия от страна на Космоса. Вече ни е
известно, че според Архангел Михаил Атлантите още в самото
начало при отделянето си от Лемурийците тръгват в погрешна
посока  те пренебрегват духовността и по същество избират
пътя на понататъшното потъване на човеците в материята.
Към средата от времето на съществуването си вече са се про
явили първите явни признаци за съществено изкривяване на пъ
тя. Понататъшните им действия предизвикват потопяването
на самата Атлантида. И всичко това те са причинили при ново
ограничените си възможности. Очевидно мащабите на вредите

* Според Каниска Третата коренна раса  Лемурийската  е просъществувала
6 855 138 години, а Четвъртата  Атлантската  304 167 години [49 а. 1421]
Последните цифри Влизат в противоречие с бремето на появяване на знак
"Тангра" на планетата Земя. Ако преди около 500 000 години топ 8ече е бил
спуснат, това означава, че Атлантската раса е просъществувала поне един
милион години. Очевидно предстои изясняване и уточняване

146



биха били многократно noголеми, ако са разполагали с 12 ДНК
спирали. Вероятно това е накарало Създателите да предизви
кат гореописаните събития. А Плеядианците би следвало да са
избрани за изпълнители на тези действия поради някакви техни
неизвестни ни кармични задължения.

Така или иначе е факт, че на Земята съществуват познати
те ни (не)разумни човешки същества от Вида Хомо сапиенс. Ос
новната версия за нашето съществуване е прераждането на ду
шите. Как се осъществява този процес?

Според редица публикации душите се създават само във висо
ките йерархични нива на Космоса, където вероятно се е достиг
нало до дълбоко познаване на Космическите закони  в специални
лаборатории (по нашему  инкубатори). А тяхното оживяване Ве
роятно се осъществява чрез влизане на Духа. По пътя на регре
сията се достига до "спомени" за онези чудесни чувства на си
гурност, на уют, на любов, които душите изпитват при "ражда
нето" си. На следващия етап душите отиват (или остават) в
Космическите цивилизации за "отглеждане" и "обучение". Вероятно
този процес е продължителен, защото душите придобиват чув
ство за принадлежност и "роднинство" към Космическата циви
лизация. Там също им е много хубаво.

От описаните в литературата примери може да се направи
извод, че понятието "Рай" е в "родната Космическа цивилизация",
където цари хармония и любов. Там "е толкова... топло и успоко
яващо... Няма напрежение, нито грижи, само чувство за благопо
лучие" [102: 49].

На определен етап идва необходимостта душите (някои или
всички, ние не знаем) да продължат обучението си по други кът
чета, вероятно в обсега на територията на Космическото се
мейство. Едно от тях е планетата Земя  найтежкото изпита
ние, но найбързо за еволюцията на душите, защото "уроците
често са безкрайно сурови, но наградите за израстването на ду
шата са огромни" [68: 9].

Можем да осмислим три категории души, които пребивават на
планетата Земя  учители, общ поток и временно пребиваващи.

1. Учителите идват на планетата Земя от различни повисши
Космически нива със специални мисии. Това са така наречените
"стари духове". На Земята те се отличават с висока духовност,
благ характер и липса на интерес за натрупване на материални
блага.

2. В общия "планов" поток са душите, които следва да преми
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нат изпитанията на планетата Земя. Разнообразието при тях е
голямо  от нива, които са близки go първата група go такива,
които, като млади души, мислят само за собственото Его. (Тук
не разглеждаме ролята и мястото на "тъмните сили", които оче
видно имат отношение към процесите на Земята. )

Различните души се адаптират по различен начин в новите
условия. Едни се пригаждат побързо; други се адаптират тежко
и продължително. Някои продължават в процеса на много прераж
дания да се "сърдят" на Учителите за изпращането им на Земя
та. Но компромис няма. Единственият изход е душата да постиг
не такова ниво в еволюцията, чрез което да излезе от цикъла на
преражданията и да се Върне в своето Космическо семейство. То
ва Вече е форма на "триумф".

3. Души, които идват на планетата Земя от различни Косми
чески нива, за да изтърпят срок на изпитания (наказания). Би след
вало това да са души, които са постигнали вече някакво (високо)
ниво в своята еволюция, но са нарушили Космическите закони,
поради което се изпращат на планетата Земя за "допълнително
обучение". Адаптацията на този вид души е особено трудна. При
тях се "проиграват" редица прераждания на "компютър", докато
могат да "бъдат спуснати" в реални земни условия, защото нат
рупаният негативизъм на Земята ще ги "убие". Ще посочим при
мер за историята на една такава "душа"  "Под негова юрисдик
ция са били поставени милиони същества или преродени лично
с т и . . . бил нещо като суверен на системата... Дал е информация
и енергия на раса, която се опитвала да издигне съзнанието на
своята планета... Информацията била използвана погрешно и за
бавила прогреса, който той се опитвал да ускори" [69: 434436]
Резултатът: тази душа е била "убедена" да се "спусне" на Земя
т а , за да "разбере на свой гръб защо съществуват правилата"
[69: 438]. "Командировката" е продължила около един милион земни
години.

В човешката памет чрез легендите се е съхранила подобна
"история"  Прометей предоставя огъня на хората, за което е
наказан от Боговете. А това, че хората не са били дорасли за
тази "информация" се разбира от последствията  те, хората,
използват огъня и за погрешни цели  да убиват чрез него себе
подобните си.

Естествено има още много интересни и неизвестни страни
за земния космически човек. Всеки, който прояви интерес, ще дос
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тигне go необходимата му литература.
V

Сега можем да се насочим към друг жизнено Важен проб
лем  енергията, която е в основата на космическото и в
частност на нашето земно съществуване.

ЕНЕРГИЯ/ИНфОРМАЦИЯ

ЕНЕРГИЯ

Вероятността да се постигне адекватно осмисляне на поня
т и е т о "енергия" на този етап от развитието на човешките съ
щества е твърде малка. Затова ще подходим към проблема по
друг начин  ще се опитаме да получим представа за понятието
"енергия" чрез разглеждане на различните й страни.

ЕНЕРГИЯ И МАТЕРИЯ

Преди всичко да посочим как всяка от т р и т е светогледни сис
теми се отнася към понятията "ЕНЕРГИЯ" и "МАТЕРИЯ".

От позицията на СЪВРЕМЕННАТА НАУКА тези категории са ос
новни, но липсват общоприети определения за тях. Нещо повече
 всяка една дискусия, Включително провеждането на много на
учни форуми, приключва с изказани несъвместими тези. Пробле
мът остава нерешен, дебатите ту заглъхват, ту се възобновя
ват. Очертават се дълбоки и непреодолими противоречия. Зато
ва в съвременната наука, въпреки своята основност, тези кате
гории се ползват без общоприети определения.

Може да се обобщи, че материята е това, което се възприема
чрез човешките сетива или чрез технически средства, които раз
ширяват техните възможности. Това е изключително дискусион
на постановка. В случая ние нямаме предвид гносеологичната
страна на проблема и някои гносеологични определения (за какво
то се приема например определението на Ленин), а се насочваме
към онтологичния аспект на проблема.

Енергията, особено пофината, не може да се възприема чрез
сетивата, защото се разглежда като вид поле.

Ето някои научни параметри на енергията, които имат отно
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шение към разглежданата тема:
• Преносът на енергия във вид на вълни, без пренос на вещест

во [18, Том 5: 314], се осъществява чрез две основни форми: вълна и
направление. Участват два знака: синусоида и вектор.

• При преноса на енергия се използва понятието "честота"
при разпространение на вълните  количеството трептения (въл
ни) за една секунда.

• Всяко едно колебание с произволна форма може да бъде све
дено до определено количество хармонични съставляващи.

От позицията на ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ понятията "енер
гия" и "материя" принадлежат към Сътвореното от Бога.

От ЕЗОТЕРИЧНА гледна точка също има разнообразие от под
ходи, но т у к за нас е важно да изтъкнем, че материята и енер
гията се съотнасят по следния начин: колкото вибрациите при
енергията са побързи, толкова материята е пофина. И обратно
 найбавните вибрации са характерни за физическата материя.

От КОСМИЧЕСКА гледна точка в Космоса всичко е енергия.
Понятието "материя" е земно човешко понятие и се отнася до
енергиите с вибрации, които са характерни за физическото ни
во. (Не знаем нищо за съществуването на енергии с пониски виб
рации от нашата физическа материя. ) Това е "застинала" форма
на енергията, която за науката е неорганична материя.

За нас е ясно взаимодействието между енергии от еднакво
йерархично ниво. Даже не ни правят впечатление, защото са нав
сякъде около нас. А какво е взаимодействието между енергии с
различни йерархични нива? Например как би се чувствало едно
космическо същество при среща със Същност от Йерархията със
значително повисоко ниво енергия? Тъй като Същността от по
високото ниво притежава аура със значително помощна енер
гия, то тази помощна енергия би "притискала" съществото от
пониското еволюционно ниво. Затова, когато се налага спуска
не в пониските нива, Същността от повисоките йерархични ни
ва последователно се "облича" в енергии от пониските енергий
ни нива. Това вероятно е неприятно усещане за поемане на те
жест.

V
От т у к нататък да разгледаме различните страни на

енергията, а след това и на информацията, така да се ка
же, от космическа гледна точка.
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ПАРАМЕТРИ НА ЕНЕРГИЯТА

Да се опитаме да формулираме параметрите на енергията,
които можем да осмислим.

1. ФОРМА
Освен познатата ни синусоидална форма за разпространение

на енергията съществува и спирална, а вероятно и още много
други. Попростите енергийни форми се комбинират в огромно раз
нообразие от посложни форми, много от които вероятно не поз
наваме. Но си заслужава да отбележим различните видове трио
нообразни форми, които формират познато ни енергийно поле.

2. ЕНЕРГИЙНО ПОЛЕ
Енергийните форми в процеса на движението на енергията

образуват енергийни полета. В динамика образуват "динамични"
енергийни полета. Енергиите формират и различни "статични"
енергийни полета като триъгълници, четириъгълници и др.; енер
гийното поле в чакрите е в конусообразни форми; енергийното
поле на човешката аура е във формата на яйце и др.

Конкретна проява на различните видове трионообразни енер
гийни форми е образуването на енергийно поле във форма на ка
натица*, която  извезана във вид на шевици, изсечена върху ка

• КАНАТИЦА
При опит за изясняване на понятието "канатица" се наложи проверка в раз
лични речници. Оказа се, че тази дума липсва в известните ни официални бъл
гарски издания. Това се констатира при проверка в общодостъпните речници
и енциклопедии:

• Българска енциклопедия [20: 466];
• Български енциклопедичен речник [21: 470];
• Български етимологичен речник [22: 199];
• Български тълковен речник [23: 277];
• Български тълковен речник. Трето издание [24: 667];
• Български тълковен речник. Четвърто издание [25: 342];
• Геров, Найден. Речник на българския език [33, Част 2: 345];
• Енциклопедичен речник Кюстендил [54: 282];
• Енциклопедически речник [55, Част 1: 790791];
• Енциклопедия [56: 348],
• Енциклопедия България [57, Том 3: 311];
• Кратка българска енциклопедия [78, Том 2: 609610];
• Нов правописен речник на българския език [100: 398];
• Речник на българския език [111, Том 7: 154];
• Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX

Век [112: 188];
• Старобългарски речник [118, Том 1: 715].
Без коментар.
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мък или втъкана в килими, се тълкува като "знак за български
произход" [28: 5]. Следователно, в паметта на нашия народ се е
съхранил начин за втъкаване (извезване) на различните "статич
ни" форми енергийни полета в изделия, които носят на притежа
телите им положително въздействие.

3. ВИДОВЕ
В няколко сечения се получава доста голямо многообразие от

различни видове енергии:
• познати са няколко Вида енергии като магнитна, електри

ческа, електромагнитна и др.;
• Атлантида загива в резултат на неразумно боравене с "че

тирите вида сили: вода, земя, въздух... и не е точно огън. Назва
нието е "кин хронуд". Могъща енергия" [97: 156];

• по целия честотен диапазон познаваме различни видове енер
гии, като звукова, топлинна, рентгенова, светлинна и т. н.;

• като вид полярност енергията е позитивна и негативна;
• енергиите като вид са погруби, пофини и т. н.;
• слънчевата енергия би следвало да е сума от различни видо

ве енергии;

Алеко Константинов в "До Чикаго и назад" е силно впечатлен от необичайната
близост на индианския и българския фолклор. Особено тъканите и тяхната
украса. Оказва се, че в последния случай тя се дължи на един и същи декорати
вен мотив, познат у нас като "канатица", но вече забравен по значение, дока
то индианците го знаят като "пеперуда", със значение "Вечен живот"  Ever
lasting Life. Изображение на канатицата откриваме в украсата на домашно тъ
кани норвежки килими от 16 в. Поранен от последните е стенният килим от
музея Вартбург, Германия  14 в. Стенописан килим от 1259 г. в Боянската
черква до София [46: 4950].
Конст. Кацаров в своите пътеписи в Санта Фе, САЩ, открива, че "Тексилните
произведения, и поспециално чергите, сочат в шарките, начина на изработ
ването и вълната, поразителна прилика с нашите пиротски и чипровски кили
ми... Тава са национални индиански шарки. Те поразително приличат на нашите
... Продавачът, млад, интелигентен индианец, ми обяснява, че всички тези фи
гури са замествали у примитивните индианци писмеността там, където те
не са стигнали до азбучното писмо" [67: 464465]. Като приложения авторът
представя фотоси на мостри от индиански килими и някои индианските зна
цисимволи, между които и "Пеперуда"  символ за вечен (дълъг) живот.
Още няколко примера.
Подобен по значение на канатицата е известният в Монголия символ "дълго
летие"  т. нар. "улзий". По правило в Монголия украсяват с улзий, лилия и кон
ска главичка музикалния струнен, лъков инструмент "Морин хур". Но и в Евро
па откриваме не малко украсени с улзий италиански "лири да брачо" и "виоли да
гамба", както и норвежки "хардингфеле"!?" [46: 4950]. Авторът представя раз
лични монголски и български варианти на "космическата костенурка" [46: 50]
Освен орнаментите, означаващи "вечен живот" у индианците, и в Нова Зелан
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• ние, човешките същества, сме производители на няколко ви
да енергии: жизнена (физическа), емоционална (астрална), мислов
на (ментална), а може би и още други;

• Йерархичните видове енергии са физическа, астрална, мен
тална и т. н.  до божествена.

Получават се толкова много видове енергии, че вероятно съ
ществува някакъв неизвестен за нас критерий, по който би мог
ло да се стигне до групиране на всички видове енергии. Оказва се,
че твърде слабо познаваме различните видове енергии.

4. ЧЕСТОТА
Честота е използван в науката параметър, но вероятно при

добива по различен смисъл в условията на многомерност.

5. ВИБРАЦИИ (пулсации, трептения).
При посложните и комбинирани видове енергии с различни със

тавящи се използва понятието "вибрации". За всяко йерархично
ниво в Космоса би следвало да има характерен диапазон вибра
ции. Степента на вибрации се увеличава плавно и скокообразно с
нарастване на йерархичното ниво. Ние, хората, не познаваме поня
т и е т о "вибрации" дори на физическо ниво. А астралните нива при
тежават "честоти" (от порядъка на 10 на степен стотица), които
са недостъпни за найсъвременната високочестотна техника.

6. НАПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ.
Вече има разработки, които доказват, че придвижването в

Космоса по права линия не е найцелесъобразно в енергийно от

дия също се среща орнаментътсимвол "вечен живот". Този орнамент придру
жава изображения на зодиака от централноазиатския календар, т е. "прабъл
гарския" календар [47: 27].
Общобългарската фондация Тангра ТанНакРа е приела за свой знак един от
вариантите на "космическата костенурка"  "графично изображение на фило
софските представи на древните българи за устройството и движението на
вселената" [55: 2].
"Найчесто срещаните мотиви в българската везбена украса са "Дървото на
Живота", осмолистната розетка, различни вариации на символа "Дълголетие",
свастиката, трилистникът, кръгът, кръстът, ромбът. " "В българското на
родно изкуство този символ преминава в орнаментите "канатица" и "пирочан
ка", които са представени стилизирано като негови варианти в чипровските,
котленските и пиротските килими. И до днес в Родопите българите мохаме
дани използват при намаз молитвени килимчета с този орнамент" [72: 152153].
Авторът привежда различни примери по света за използване на символа "Дъл
голетие" [80: 137].
На фотография е показан "Дървеният стълб от последното живо светилище
на Тангра  Валем Хуса във Волжка България" [80: 137]. фотографията е неясна,
но все пак към върха на стълба може да се различи "канатица".
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ношение. От това следва, че разпространението на енергията в
Космоса не е само по права линия чрез познатия ни векторнап
равление, а има още и други, които ние не познаваме. Затова в
Космоса има канали за придвижване, по които пътуват космичес
ките кораби. И си имат специалисти навигатори, които  плани
райки полета  би следвало да познават различните канали, ве
роятно разположени върху някакъв вид енергийни карти.

7. АМПЛИТУДА
Това понятие ни е познато, но Вероятно придобива неизвест

ни за нас "измерения" в многомерната среда.

8. НАСЛАГВАНЕ
При наслагване на различни видове и форми енергии се образува

резултантна енергия с посложна форма и вид енергия с повисока
степен на вибрации. (Известната философска трактовка, че едно
плюс едно не е равно на две, а е преход към ново качество. )

9. СРЕДА
Средата на разпространение на енергиите притежава различ

на плътност. Плътната среда възпрепятства разпространение
то на пофини енергии. Например някои представители от Кос
мическите цивилизации обвиняват нас, човешките същества, че
сме замърсили околната земна среда с плътна негативна енер
гия, която възпрепятства (или затруднява) усилията им да из
пращат за подпомагане позитивни видове енергии.

10. ЙЕРАРХИЧНОСТ
Вероятно всички енергии във всички йерархични нива имат общ

произход от енергията на СЪЗДАТЕЛЯ като изходна.
Всяко йерархично ниво в Космоса би следвало да "работи" с ти

пични за своето равнище енергии, които са характерни само за
него. Тук се отнасят всички параметри на енергията. С повиша
ване на йерархичното ниво се повишава качеството на отделни
те параметри  енергийните полета с т а в а т помощни, вибра
циите и ч е с т о т и т е  повисоки и т. н. Смесване на енергиите
между нивата вероятно не е възможно. Например съществата
от Астрала не биха могли да са в състояние да работят с мен
тална енергия, още помалко с различните видове енергии, които
са характерни за още повисоките нива.

11. ПОДОБИЕ
Между различните видове енергии в различните йерархични

нива би следвало да съществува подобие (изоморфизъм). Вероят
но е поподходящ терминът "холограмност".
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12. КАЧЕСТВО
Между различните видове енергии в различните йерархични

нива би трябвало да съществува качествена разлика между тях
като енергийни полета, честота, вибрации и др.

13. МНОГОМЕРНОСТ
Понятието "многомерност" би следвало да внася допълнител

на специфика като параметър на енергията, но нашите предста
ви се ограничават само в рамките на тримерния образ.

Различните видове и форми енергии вероятно имат различни
качествени йерархични параметри, различна многомерност и т. н.,
дори и да са от един и същи вид. Така например синусоидалната
форма на разпространение в различните йерархични нива би след
вало да притежава различни качества при различна многомерност.

14. ХОЛОГРАМНОСТ
Различните видове и форми енергии в различните йерархични

нива би следвало да притежават различно качество холограмност.

15. ЧИСТОТА
Енергиите съществуват и в чист вид, но могат да бъдат за

мърсявани, например, с негативни съставки.

От изброените дотук различни параметри на енергията мо
же да се направи извод, че колкото повече се задълбаваме в поня
т и я т а , толкова повече нарастват въпросите, които остават
без отговор.

Всички изброени дотук параметри имат относително само
стоятелен характер, а има нещо, което би следвало да ги обеди
нява.

16. ОРГАНИЗАЦИЯ
Степента на организираност, като комплексен параметър на

енергията, би следвало да нараства по нивата в Йерархията.

Друг възможен подход за осмисляне на понятието "енергия"
преминава през разглеждането на енергията като "концентри
ран израз на Божието творческо могъщество, първопричина за
възникването и съществуването на Духовната вселена, на всич
ки Божии създания и явления с нея... В съответствие с Принципи
те на сътворението и функционирането на Духовната вселена
всяка енергия има следните параметри:

• В съответствие с Принципа на Божията вездесъщност...
• В съответствие с Принципа на подобието...
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• В съответствие с Принципа на йерархичността...
• В съответствие с Причинноследствения принцип...
• В съответствие с Принципа на взаимността... " [96: 549557].

ЕНЕРГИЕН ОБМЕН

Енергийният обмен между Космоса и Земята е двупосочен.
Енергията Върби от Космоса към Земята и обратно. Характе
рът на енергиите е различен по вид, по вибрации и т. н. Да разгле
даме накратко тези два потока.

ОТ КОСМОСА КЪМ ЗЕМЯТА.
Всички същества на планетата Земя, за да съществуват, по

лучават енергия от Космоса. Например ние, човешките същест
ва, вероятно получаваме енергия и от Инволюционната, и от Ево
люционната Йерархии.

Вибрациите на тези космически енергия са толкова високи, че
съвременната наука не може да ги регистрира чрез технически
средства.

Характерът на получаваната енергия също е различен  от
найвисоките нива в Йерархията, чиято енергия е найфина, и ка
то се премине през следващите пониски нива и Космическите
цивилизации, се стигне до най ниските космически нива  астрал
ните с "найгруба" космическа енергия.

ОТ ЗЕМЯТА КЪМ КОСМОСА.
Вероятно ние, човешките същества, сме производители на

различни видове енергии като жизнена (физическа), емоционална
(астрална) и мисловна (ментална). По някакъв начин изцяло или
част от тях се транспортират от Земята за Космоса.

Произвежданите от нас енергии имат и положителна, и отри
цателна съставка. Найобщо казано, при позитивни действия, чув
ства и мисли ние произвеждаме положителна енергия. При нега
тивна нагласа  отрицателна. Всеки от нас притежава и единия,
и другия тип нагласи, но за Всеки това съотношение е индивиду
ално и зависи от еволюционното ниво на индивида.

Вероятно тези наши енергии се консумират от Еволюционна
та Йерархия  от нейните положителни и отрицателни "поло
винки", но как  ние не знаем. Вероятно те са много ценни, защо
то съществата от Космическите цивилизации, които вече са се
издигнали на повисоки еволюционни нива, са престанали да ги
произвеждат. А кой ще притежава тези енергии Вероятно е съ
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ществено важен проблем, толкова важен, че е предизвиквал "дис
кусии" в Космоса и "катаклизми" на Земята.

V
А сега да се опитаме да погледнем към другата страна

на енергията  информацията.

ИНФОРМАЦИЯ

Понятието "информация" е също така сложно и трудно за въз
приемане. Вероятно не би следвало да има съмнения в следните
съждения: в Космоса всичко е енергия и информация; енергията е
носител на информация, което по същество е информация; ин
формацията е вид (тип) енергия. Според Учителите от "Акаша"
"енергията е информация, а информацията е енергия" [87: 50].

От т у к нататък започнат многобройните въпроси, които ос
тават без отговор. Например да си представим една новосъзда
дената генна верига след оплождането. В нея се съдържа цялост
на информация за развитието на плода и за основните физиоло
гични и психични характеристики на бъдещия човек като база,
върху основата на която ще протича еволюцията на конкретна
та индивидуалност за съответното прераждане. А къде и как се
съхранява информацията за всички минали животи за същия то
зи индивид? А можем ли да си представим обемите информация
за всички човешки индивиди в "Акашовите записи"? Какво пред
ставлява енергийният носител на толкова огромен обем инфор
мация? А как се "разполага" тази информация Върху енергийния
носител?

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
В ЙЕРАРХИЯТА

Ако си представим Йерархията напри
мер като прав триъгълник (права пирами
да), то разпределението на информация
та би следвало да бъде обърнат триъгъл
ник (обърната пирамида)  фиг. 17. С пови
шаване на нивата в Йерархията расте
достъпът до информацията, т о е с т на
върха би следвало да има пълен достъп до
информацията за същността. Ние, човеш
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ките същества, които се намираме на найниското ниво в Йерар
хията, разполагаме с найограничена информация, имаме найог
раничен достъп до информация.

ПАРАМЕТРИ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Параметрите на информацията би следвало да са аналогични
на параметрите на енергията. Тук ще обърнем внимание на някои
характеристики. Да се опитаме да изброим достъпните ни пара
метри на информацията:

• Вид (ове информация);
• плътност (информационна наситеност на единица информа

ция (енергия);
• йерархичност (в смисъл на различни качества на информа

цията по нивата на Йерархията);
• многомерност;
• холограмност.
И Всеки един от тези параметри, и всички заедно качествено

нарастват с повишаване на нивата в Йерархията по фигурата
на обърнатия триъгълник (пирамида)  фиг. 17. Повисоките нива
в Йерархията работят с качествено повече видове информация,
плътността на информацията е качествено повисока, многомер
ността и холограмността нарастват качествено.

ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИЯ

Да се опитаме да разгледаме някои видове информация (тях
ното класифициране можем да направим от нашите човешки по
зиции, без да сме в състояние да разберем как изглежда класифи
кацията от позициите на Космоса):

1. Според съдържанието на информацията могат да се отде
лят две групи:

• Информациязнание  например за устройството на Космоса.
• Здравна информация  за физическото състояние на орга

низма и вероятно още много други видове.
2. По начина на възприемане на информация чрез сетивата,

разбиран като способ за приемане на определен диапазон вибра
ции в зависимост от специфичните технически параметри на кон
кретното сетиво, се разграничават:

• Зрителна;
• Слухова  говор, музика;
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• Mupuc  различни аромати;
• Вкусова;
• Осезание.
Съвременната наука разполага с човешко знание за честот

ния диапазон на възприеманата информация чрез зрението и слу
ха. Но все още няма представа за вибрационния диапазон на ос
таналите три сетива  мирис, вкус, осезание.

Освен познатите ни пет сетива, човешките същества раз
полагат и с така нареченото "шесто чувство". В съвременната
наука се използва терминът "интуиция". Може да бъде формули
рана, според достъпните ни представи, като

• Сетивна или свръхсетивна. Тук влиза възприемането на ин
формация чрез " т р е т о т о око", чрез кожата и чрез космите на
кожата и т. н.

• Възприемане или обмен на информация чрез "контакт" със
Същности от noвисшите нива от Йерархиите.

С последните два начина на възприемане на информация, ние,
човешките същества, правим своите първи стъпки за издигане
към равнището на Космическите Същности.

За нас найпълна, найвсеобхватна, найвисока степен на дос
товерност се постига чрез комплексно възприемане на информа
цията с всички сетива. Например при досег до едно дърво, въз
приеманата информация чрез познатите ни пет сетива взаимно
се допълва. Директно се влиза във връзка чрез зрение, мирис, осе
зание. Косвено можем да включим вкуса. Въпреки че параметрите
на човешкия орган за слух не съвпадат по обхват с излъчваната
от дървото информация, все пак чуваме шума на листата, скър
цането на ствола и т. н. Включването на свръхсетивата осигу
рява пряк достъп до част от същностната информация, излъчва
на от дървото.

Всъщност последните два, от изброените общо седем, начи
на са в състояние да ни предоставят найефективни способи за
достъп до възприемане на космическа информация. Нашият път
в бъдещето е същият, по който преди нас са минали повисшите
от нас същества от Космическите цивилизации.

Все пак за понятието "информация" можем да разсъждаваме
само в съответствие с достигнатото от нас ниво на развитие
(колкото ни се подава).
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ОТНОШЕНИЕТО НА СВЕТОГЛЕДНИТЕ СИСТЕМИ
КЪМ ИНФОРМАЦИЯТА

От историята на НАУКАТА е известно, че редица от найголе
мите открития са постигнати чрез "интуицията". Например Мен
делеев открива Периодичната таблица на химичните елементи
по време на сън. Съществуват още много примери.

Какво тълкуване дава съвременната наука? Интуицията "сра
ботва" само и изключително при наличие на редица предпоставки
 притежаване на необходимия обем знания, целенасоченост в из
следователския процес, влагане на много амбиция и желание за
постигане на резултат и т. н. Когато всичко това е налице, в
мозъка се образува онази обезателно необходима връзка между
мозъчните клетки, която довежда до... "Еврика!". Всичко е свър
зано само и изключително с конкретната личност на "открива
теля" и с материалния процес за придобиване на знания.

Според ХРИСТИЯНСКАТА РЕЛИГИЯ необичайното получаване
на информация за написване на Библията е станало само и изклю
чително с помощта на Светия Дух.

Според ЕЗОТЕРИЗМА в съответния момент на съответния
човек се "предоставя" съответната информация.

Според КОСМОСА  нашите земни представи се заключават
в "откритие", а в Космоса има понятие "спускане" на информация,
т о е с т когато човекът стигне до определено ниво, на него му се
"спуска" съответната информация.

ЕНЕРГИЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН

Енергийният информационен обмен между Космоса и човешки
те същества вероятно се осъществява чрез "енергийни образи",
"мисълформи".

Да се опитаме да формулираме няколко параметъра на мисъл
формата в Космоса: холограмност, многомерност, качество на
вида енергии, вибрации, информационна наситеност и др. Колко
то се върви понагоре по нивата в Йерархията, толкова енерге
т и к а т а на мисълформата става все пофина, холограмността и
многомерността качествено нарастват, вибрациите стават все
повисоки, информационната наситеност се увеличава. Мисълфор
мите, които се използват на земно ниво, са в съответствие с
еволюционното равнище на човешките същества.
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Информационната наситеност на съобщенията между Космоса
и Земята Вероятно намалява от Лемурийците, през Атлантите
до познатата ни съвременност. При нас, съвременните човешки
същества, за сметка развитието на разумността и съзнанието,
липсва съзнателният телепатичен обмен на съобщения и връзка
със Същности от Йерархията. Обикновено контактите се ини
циират от тези Същности, когато индивидът достигане опре
делено еволюционно ниво. Обемът на получаваната от Космоса
информация е в зависимост от еволюционното ниво на получа
теля и вероятно се градира в следната последователност: еди
ничен образ; серия от образи, подобно на прожектиране на филм;
знание по определена тема (с различна, но ограничена степен на
проникване в същността).

V
Енергийният информационен обмен между Земята и Кос

моса се осъществява чрез Космическите енергийни инфор
мационни канали.

КОСМИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ
ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ
Да се опитаме да разберем макар и частично какво представ

лява енергийният информационен канал.
Информацията от всеки отделен земен източник (предавател)

се приема от местните "технически средства". Транслира се чрез
енергийната комуникационна система към съответния информа
ционен канал. Следа процес на обработка  селектиране, фил
триране, пакетиране и отправяне към Космоса. Каналът "носи"
(съдържа) информация за различни потребители, които са на раз
лични еволюционни нива в Космическата Йерархия и на различни
"места" в Космоса. Вероятно той последователно обхожда всич
ки нива. Съответните космически станции получават своята ин
формация и по местната комуникационната система я доста
вят до крайния получател. Обратното движение на информация
та започва от космическия предавател, събира се, обработва се,
отправя се по канала към Земята и по земната транслационна
система се доставя до съответния получател.

Характерът на всяко отделно информационно съобщение би
следвало да отговаря на съответната качествена специфика. То
ва означава, че в канала едновременно "пътуват" енергийни носи
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тели с различна степен на вибрации, плътност, скорост, много
мерност, холограмност и т. н. Нещата още повече се усложня
ват, ако си представим движението на информацията в двете
посоки.

Какво можем да осмислим за самия канал? Техническите пара
метри очевидно са недостъпни за човешкото ни съзнание. Нап
речното сечение би следвало да представлява някаква форма с
безброй точки от различните подканали. Движението на канала
в космоса вероятно не е по права линия, а оформя някаква сложна
крива, наподобяваща спиралата. За транслационната система на
Земята също нямаме никаква представа  нито къде е монтира
на, нито как работи.

Можем ли да си представим воденето на диалог чрез "кон
такт"? Всеки зададен въпрос изминава целия път от конкретния
земен човек до съответната Същност в Космоса и отговорът
от Космоса пристига до Земята, като изминава целия обратен
път. Забавянето не се чувства, защото земната информация ве
роятно "върви" на много пониски скорости в сравнение с Косми
ческите. И диалогът протича съвсем естествено.

V
Сега да се опитаме да обхванем цялостно обменяната

информация между Космоса и Земята за определен период
от време.

ПОДАВАНА/ПОЛУЧАВАНА
ИНФОРМАЦИЯ

Вероятно обемът на обменяната информация с Космоса не е
линеен процес, а е съпроводен с пикове и спадове в зависимост от
характера на еволюционния процес в съответствие с Космичес
ките закономерности.

Съотношението между подаваната и получаваната информа
ция би следвало да е в сложна зависимост  да се определя от
нивата на Предавател и Получател, от начина на адаптиране на
информацията, от конкретната специфика и от още много дру
ги фактори.

Да се опитаме да си представим процеса от КОСМИЧЕСКАТА
му СТРАНА. Очевидно Космическите Същности се намират на мно
го повисоко ниво от човешкото. Начинът на обмен на информа
ция между тях самите е на съвсем друго качество. Това означава,

162



че даже при наличие на добро желание, никак не е лесно да се под
готви информацията така, че да бъде адекватно възприета от
човека Приемник.

От ЗЕМНАТА СТРАНА нещата не изглеждат попрости. Дава
ме ли си ясна сметка, че ние, човешките същества, сме свикнали
да разсъждаваме по "формирани" в съзнанието ни шаблони? На
практика е много трудно да се осмисли обективната информа
ция за Космоса, която излиза от рамките на тези наши шаблони.
Например понятието "Бог" е много сложна бариера за преодоля
ване. Как може да се обясни на един действително вярващ рели
гиозен човек, че в Космоса няма бог, че това понятие е измислено
от нас, хората, поради нашата невъзможност да възприемем та
зи изключително сложна за нас информация. (Космическите Същ
ности са на много повисоко ниво от нашето, поради което ни из
глеждат като богове. ) И като прибавим, че някой има интерес да
поддържа тази заблуда в хората, нещата съвсем се усложняват.

На практика засега е изключително трудно човек да приеме
каквато и да било обективна информация за Космическите общ
ности. Не случайно се казва, че всеки може да възприеме само
онази част от предаваната информация, която може да осмисли,
за която има съответното отворено съзнание.

Тъй като целият проблем е твърде сложен, ще се ограничим да
говорим само за получаваната от земните хора информация.

На фиг. 18. е показана крива на
разпределение на получената инфор
мация от Космоса за определен пе
риод от време. Периодът е различен
за различните етапи, за различните
общности, поради което може да об
хваща различно време  от един ден
до хиляди години. Кривата се отна
ся както за еволюцията като цяло,
така и за конкретен период от вре
ме; както за човешкото общество
или за определена човешка общност
като цяло, така и за конкретен ин
дивид.

По вертикалната ос са разположени: еволюционното ниво на
хората от определена общност (степента на развитие на сети
вата им) и количеството получена информация. (При конкретен
индивид това се отнася за неговата различна "отвореност" при
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различните подетапи от времето на целия етап. ) Тази зависи
мост се изразява по следния начин: колкото еволюционното ниво
на хората е повисоко, толкова количеството на получената ин
формация би следвало да е поголямо. В средата на фигурата, в
стеснения участък във формата на удължена елипса, се разпола
га водещото количество хора с найвисоко еволюционно ниво, с
найотворени сетива. Тези "извисени души" получават найголя
мото количество информация и "изтеглят" останалите хора от
общността в перспективното направление на Еволюцията.

По хоризонталната ос са разположени времето за периода и
количеството хора, разпределени по тяхното еволюционно ниво
за всеки конкретен отрязък от време за разглеждания етап. В
средата на периода, когато еволюционните процеси текат най
бурно, сетивата са найотворени и получаваната информация е
в найголям обем. Известно е, че в критични периоди, в какъвто
живеем в момента, се"приповдига завесата" и се подава/получа
ва поголям обем информация. Затова и относителното количес
твото на "сензитивите" се повишава. Повишаването се отнася
в найголяма степен за участъците от време, място и общ
ности, където еволюционните процеси протичат найбурно.

Горната част от кривата се отнася за Еволюционната инфор
мация, а долната  за Инволюционната. В конкретния случай "+"
(горе) и "" (долу) не означават положителна и отрицателна ин
формация, а отразяват характера на процесите, които имат раз
лично направление. Инволюцията върви "надолу по пирамидата",
Еволюцията  "нагоре". Минусът ("") в ляво се отнася за инфор
мация за отминал период от време, а плюсът ("+")  за бъдещето.
Между тях остава настоящето. Информацията от миналото вре
ме е необходима, за да пречисти хората, да ги адаптира, да под
готви вибрациите им, да осигури необходимото просветление за
предстоящото бъдеще.

Характерът на кривата е плавен за плавни процеси на разви
тие и стръмен (достигащ до наклонена права линия  пунктира)
за периоди на бързо, екстремно развитие, в какъвто период нав
лиза сега човешкото общество като цяло и българската общ
ност в частност.

V
А как се избира точно човекът, с който от Космоса же

лаят да влязат в контакт? Това се осъществява чрез кон
кретния човешки космически код.
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ЧОВЕШКИ КОСМИЧЕСКИ КОД

Като космическо същество човекът би следвало да притежа
ва в себе си параметрите на всички други космически същества,
но със своя земна специфика. Вероятно в Космоса Съществата
общуват помежду си чрез "кодове", а не чрез имена (защото няма
реч, няма писмо). Това се осъществява чрез т. нар. "Космически
код".

По аналогичен начин би следвало този въпрос да стои и при чо
вешките същества, но с човешки космически код. Всеки индивид на
планетата Земя като неделима част от Космическите същества
вероятно притежава индивидуален (собствен, уникален, специфи
чен) човешки космически код с определена информация.

От космически характер:
• принадлежност към определена космическа общност;
• причини за "спускане" на планетата Земя и др.
От земно естество:
• народност  например, българи;
• еволюционно ниво;
• мисия;
• принадлежност към определен род, семейство, среда и др.;
• кармичност;
• индивидуални характеристики на физическото тяло като

цвят на кожата, цвят на очите, ръст и т. н.; вид на кръвната
група; характеристики на отделните органи и системи; заболя
вания като кармичност, слаби места и др.;

• информация за подсъзнание, съзнание, свръхсъзнание с възмож
ности за влизане в различните нива  алфа, бета, гама, делта;

• празни позиции в края на кода, които се попълват при всяко
конкретното прераждане.

Очевидно това е само ограничена част от информацията за
кода.

За улеснение при хората кодът се предоставя като цифрова
информация в десетична система. (Добре е известно, че тази сис
тема не е оптимална, т о е с т в Космоса се работи с други систе
ми, част от които ни се предоставят по подходящ за възприема
не начин в зависимост от достигнатото от нас еволюционно
ниво. )

На индивидуално равнище достъпната информация за кода за
виси от индивидуалното еволюционно ниво на конкретния земен
индивид или космическо същество, т о е с т на никого не се предос
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тавя информация за целия код (естествено нивата на достъп са
различни).

V
На няколко места дотук споменахме думата "енергийна

матрица". Какво се влага в това понятие?

ЕНЕРГИЙНА МАТРИЦА

За енергийната организация на Лемурийците като Трета чо
вешка раса не разполагаме с информация. Вероятно при тях 8се
още са действали някои принципи на Инволюцията. Енергетика
та на Атлантите като Четвърта раса е била организирана на
принципа на т. нар. "Енергийна матрица". Този принцип се пренася
в организацията на енергетиката на човешките същества от
Петата раса.

За човешките ни представи "Енергийната матрица" представ
лява графично изобразяване на закодирана информация  като
многомерна "платка", в която са вложени различни знаци и комби
нации от "знаци" (може би е поточно да се каже многомерно енер
гийно поле). Във всеки етап от еволюцията се "включва" съот
ветният знак, който със своята информация внася необходима
та специфика в еволюцията на хората. От известните ни знаци
в матрицата влизат някои разновидности на знак "Тангра", знак
"Аз" и др.

"Енергийната матрица" е динамична структура, която про
дължава да се разбива и по наше време  едни знаци отпадат,
други се добавят. Например модифицират се някои разновид
ности на знак "Тангра". "Енергийната матрица" е на много високо
ниво и под много строг контрол. (Само на някои индивиди се поз
волява достъп и то само до някои знаци. )

За изясняване на понятието "Енергийната матрица" можем
да направим съпоставяне с "Акашовите записи". Между тях мо
гат да се открият редица прилики и отлики. Нивото на "Енер
гийната матрица" е повисоко от това на "Акашовите записи".
Общото между тях се свежда до "пускането" (отварянето) само
на това, което е необходимо. Някои различия се отнасят до прин
ципа на действие  при "Акашовите записи" принципът е "отдолу
нагоре", тоест непрекъснато постъпва нова информация, която
се записва и съхранява; извлича се само това, за което се дава
разрешение. При "Енергийната матрица" принципът е обратен 
"отгоре надолу". Това означава, че предварително е записано оп

166



ределено количество информация, част от която се "отключва"
при необходимост.

Като пример може да се посочи действието на някои разно
видности на знак "Тангра" и знак "Аз" в различните етапи от ево
люцията на българите.

Вероятно човешкото понятие "матрицата" се отнася до ня
какъв необхватен за човешките ни възможности космически "об
раз", който се характеризира с многомерност, холограмност, мно
говариантност, йерархичност, с нива и поднива в тях, с различна
приложимост по отношение на цялото човешко общество или за
отделни общности, и друго, до което все още не сме се докосна
ли. Информацията от Плеяди ни предлага малко поразлична пред
става за матрицата и нейните създатели  "Майсторите на Иг
рата създават в ума си целевите матрици за културите, след
това отварят портали и в буквалния смисъл въвеждат култури
в Земния план. Впоследствие позволяват на тези култури да ра
стат и процъфтяват, да осеменяват и оказват влияние върху
други времена... Когато Майсторите на Играта разработват
матрица за цивилизация, тя има много версии на себе си, изразе
ни в много светове и множество реалности" [91. а: 52].

ОБОБЩЕНИЕ, СИНТЕЗ
(РОШАВИ МИСЛИ)
Да направим опит за обобщение на всичко известно ни като

цикличност без претенции за системност  поточно това са
нахвърлени (рошави) мисли. Като аналогия (подобие, холограмност)
между Космическото и човешкото.

ВЪЗНИКВАНЕ
Любов. Първичен импулс. Взрив. Възникване.
Любов. Импулс. Две клетки се сливат. Възниква новото.

ПРЕДСЪЩЕСТВУВАНЕ
Енергия. Информацията изпълва енергията със съдържание 

организирана енергия. Информацията се изпълва с енергийно съ
държание.

Небитие  "хаос".
Утробен живот.

СЪТВОРЕНИЕ  РАЖДАНЕ
Сътворяване на Единицата.
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Човек се ражда.
Започва съществуването.

ЖИВОТ
Животът е форма на съществуване.
Качеството и пълнотата на живеенето нарастват нагоре по

Йерархията.
Човешкият живот е частичен, ограничен.

ДУХОВНОСТ
Холограмна частица от Създателя по цялата Йерархия.
Духовността качествено се повишава нагоре по Йерархията.
Човешката духовност нараства в процеса на Еволюцията.

РАЗУМНОСТ
Самоосмисля ли се сътвореното от/във Инволюционната

Йерархия?
Разумността предоставя възможност за осмисляне (съзнание)

 на себе си, на средата, на своето място в средата; осмисляне
на съществуването, на ролята и мястото на индивида в света.

Разумността расте нагоре по Йерархията.

ДУХОВНОСТ И РАЗУМНОСТ  две неотделими страни от едно
Цяло.

ДУХОВНОСТ, РАЗУМНОСТ, ЖИВОТ
Поражда се "смисълът на съществуване"  нараства по нива

та на Йерархията и изявява ролята и мястото на съществува
нето в Йерархията.

Осмисляне на Йерархията  структура, нива, организация,
връх.

Истинност  нараства с повишаване нивата в Йерархията.

ДУХОВНОСТ, РАЗУМНОСТ, ЖИВОТ, ИСТИННОСТ
Нарастват по нивата в Йерархията. Събират се на върха.
Осмисляне на човешкото съществуване.

ЛЮБОВ
Любовта е в основата на Сътворението. Любовта изпълва

Сътвореното.
Любовта е начин на съществуване; качествено нараства по

нивата на Йерархията.
Достъпните ни представи за любовта преминават през раз

лични състояния (степени, нива):
• на ниво животни любовта се изразява чрез инстинкт  спо

соб за запазване на вида;
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• на ниво човек се появява с т р а с т т а ;
• човешката емоция може би има астрален характер;
• мисъл, осмисляне  вероятно се свързват с ментално ниво.
Обичта е осмислена любов.
А какво представлява свръхсетивната любов?
Любовта е страна на полярността. А какво е "другото", кое

то се изразява чрез омразата на човешкото ни равнище?
Любовта изпълва смисъла на човешкото съществуване.

ДУХОВНОСТ, РАЗУМНОСТ, ЖИВОТ, ИСТИННОСТ, СМИСЪЛ НА
СЪЩЕСТВУВАНЕ И ЛЮБОВ

Издигат се нагоре по Йерархията и се събират във върха  в
СЪЩНОСТТА;

СЪЩНОСТТА е преминала през целия път на Инволюцията на
долу, възкачила се е по Еволюционните нива нагоре и като ново
качество (обновена и обогатена) се връща отново към върха, към
СЪЗДАТЕЛЯ, ТВОРЕЦА. Преминава в небитието за "осмисляне" на
новонатрупаната опитност.

физическа смърт.
Затвори се цикълът на поредното съществуване.
За да се появи отново със следващото новоосмислено повисо

ко ниво на СЪЩНОСТТА, на съществуването, на следващия ка
чествено нов цикъл.

ОТНОШЕНИЕ КЪМ "ТАНГРА"

Тук ще очертаем различните аспекти на отношението към
"Тангра".

На съвременния етап се констатира, че науката не разполага
с преки писмени свидетелства за "Тангра".

ПРЕКИ ПИСМЕНИ СВИДЕТЕЛСТВА

Мнението на различните специалисти може да се обобщи чрез
цитат от В. Бешевлиев, който посочва две непреки свидетел
ства: "Според един турски ръкопис, който се пази в Берлинската
кралска библиотека, той се наричал Тангри. Същото това име под
формата Тангра (ТАГГРА) се среща в един много повреден първо
български надпис, открит през 1926 г. в разкопките при с. Мада
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pa. Тангри от ръкописа и Тангра от надписа са очевидно една и
съща дума" [9: 3334].

Липсата на преки писмени свидетелства и култови изображе
ния би следвало да се тълкува като висока почит на древните
българи към "Тангра". Според Й. Л. Зайферт "характерен израз на
засвидетелствуването на почит към Небесния Бог е забраната
на култово изображение" [Цит. по М. Сидоров, Блъгариянството,
с. 127]. "Това вече дава обяснение защо са редки, а понякога и на
пълно липсват антропоморфните изображения на персийски, скит
ски и особено блъгариянски божества" [116: 128].

Мурад Аджи дава сведения за първото разчитане на името на
бог "Тенгри" през XIX век: "Първата дума, която прочел датският
професор Вилхелм Томсен е била "Тенгри". Божествено предзна
менование! Тя първа излязла от мълчаливия камък: . Уче
ният не е знаел какво означава тази неизвестна му дума. Едва
покъсно, чрез текста, се досетил, че става дума за "Небе", за
"Бог Небесен" [1: 107].

Разчитането на руническия надпис върви отдясно наляво. Ав
торът представя таблица на руните с техните фонетични зна
чения, от която се вижда, че първата руна се чете"т", втората
 "нг", третата  "р" и четвъртата  "и". Получава се "Тнгри". Из
вестно е, че по това време са били изписвани само съгласните
букви.

V
За разлика от липсващите преки писмени свидетелства

в паметта на народите се е съхранил значителен брой име
на на богове, в които според специалистите може да се от
крие връзка с "Тангра".

ИМЕНА НА БОГОВЕ:
Ще изброим по азбучен ред известни имена на богове от раз

лични краища на Земята, като запазим (без коментар) голямото
разнообразие от тълкувания при различните автори.
ДЕН�ГРИ

• Л. Шрьодер доказва идеята за Небесен Бог, от
когото са създадени и зависят всички покъсно
появили се богове и който обикновено се явява
в образа на гръмовержец [116: 127];
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171

ДЕНГИР � ДЕНГИР (Дингир/Тангра)
• божество на шумери, хети. Среща се при урал

ските, алтайските, монголските, памирските
народи и др., което е свързано със земята, оби
тавана от дребните българи и тяхната универ
сална космоцентрична религия [137: 98];

ДЕНГИР/ДИНГИР
• "божество" на шумерски и хетски [116: 127];

ДИНГИР
• името Тангра "в Шумерите" [17: 86];

ТАНГАЛОА
• богът на небето, творецът на всички неща, бо

г ъ т на гръмотевицата и светлината, богът на
майсторите. Тонга, Полинезия [147: 94];

• небесен бог на островите в Полинезия; използ
ват се и други близки имена на богове [145, In
dex Vol.: 586], [149, Vol. 14: 268];

ТАНГАРА
• бог "при якутите" [52: 94];
• бог на Австралийско племе [145, Index Vol.: 586];
• великият небесен бог на Я к у т и т е и Долганите.

Сибир [147: 94];

ТАНГАРОА
• името Тангра "8ъв Великденските острови"

[17: 86];
• небесен богтворец на Океания [53: 134];
• небесното божество Та(нг)ароа. Източна Поли

незия [53: 134];
• главен бог в Нова Зеландия; за други богове се

прикачват допълнения към основната дума [145,
Index Vol.: 586], [149, Vol. 14: 268];

ТАНГАРОА�УПАО�ВАХУ
• небесен бог и творец в митовете на жителите

на Самоа; бог на морето. Полинезия [147: 94];
ТАНГА РОА, ТАНЕ, РОНГО и др.

• могъщи богове, взели участие при сътворение
то на света от хаоса и тъмнината. Рапануйци
 коренното население на остров Пасха [95, Том
2: 367368];



ТАНГЕРЕ
• угрофински бог на небесата. Татарите, Сибир

[147: 94];

ТАНГРА
• ирански бог, хунски бог [3: 152];
• Тангра съществува в редица модификации у ха

зарите, аварите, скитите, келтите, г о т и т е и
др. [17: 84];

• името Тангра "в Асирийците" [17: 86];
• името на бога на древните българи [30: 130147];

ТАНГРА / ТЕНГРИ / ДЕНГРИ
• старобългарският Тангра/Тенгри/Денгри е отъж

дествен с небесния Боггръмовержец [116: 127];

ТАНГУН
• древнокорейски бог [3: 194];

ТАНГ�РА
• небесното вечно Небе на якутски [124: 179];

ТАНДРА
• името Тангра "в Памир" [17: 86];

ТАНРА и ДИНГИР
• асирийски и шумерски успоредици на Тангра

[3: 152];

ТАРА или ТАНГРА
• Върховен бог на синдийците. Коренът "танг" е

узаконен в иранската представа за скала. Тя, от
своя страна, е част от шумеровавилонската
идея, възприета от източноиранския свят в ре
лигиозния й аспект като характеристика на Тан
гра, т о е с т Каменния бог  Небосвода. На поня
т и е т о Тара отговаря цялото небе, тоест точно
това, което според Херодот е смятано от иран
ците за Бог. Понятието Тангра конкретизира та
зи представа като вътрешна характеристика за
бог, изразяваща дребната вавилонска идея на ма
гите и халдеите за Каменния небосвод [3: 148149];

ТАХРАН
• името Тангра "в Келтите" [17: 86];

ТЕНГ
• небесен бог, брат на Бонсу. Малайа [147: 95];
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ТЕНГЕР
• название на Тенгри при Калмици, Русия и Мон

голци [95, Том 2: 500];
ТЕНГЕРЕ

• бог "при волжките татари" [52: 94];
ТЕНГЕРИ

• бог "при бурятите" [52: 94];
• богът на небесата при алтайските народи в

Сибир [95, Том 2: 500], [149, Vol. 14: 401 403];
• богът на небесата при Бурятите [147: 95];

ТЕНГРИ
• бог при "монголите" [52: 94];
• Алтайска дума, първоначално значеща физичес

кото небе; небесно божество на тюрки и мон
голи [53: 250];

• Бог на Бурятите. Байкал [95, Том 1: 196, 199];
• Съгласно митовете на някои алтайски народи

Полярната звезда е острието на двореца на бо
га, построен на Върха на планината, където жи
веят 33 тенгри [95, Том 1: 312];

• по отношение на Тенгри се употребява будист
кият е п и т е т "самовъзникващ" [95, Том 2: 501 ];

• 'Тенгри  небесни божества от ламаисткия пан
теон. Известни са в митологията на много ал
тайски народи; тенгрите са деветдесет и де
в е т , начело на т я х с т о и Хормусттенгри"
[110: 19, Заб. ];

• Небесен бог при тюркомонголските народи [145,
Vol. lll: 2b], [145, Vol. 14: 401403];

• великият бог на всемирните небесни правила и
бог на съдбата, определящ награди и наказания.
Монголите, Азия [147: 95];

ТИНГИР
• бог "при белтите" [52: 94];

ТИНГОР
• името Тангра "в Англия (Кимврите)" [17: 86];

ТОГАРМА
• името Тагра "в хазарите", "в ирландците" [17: 86];

ТОРУМ
• бог на угрите [3: 152];
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ТУРА
• название на Тенгри при Чувашите, Русия [95, Том

2: 500};

БАГАТУР�ТЕНГРИ
• защитник на хората, бог на храбростта, образ

на върховния Тенгри в монголския шаманизъм [95,
Том 2: 500];

ДАЙЧИН�ТЕНГРИ (ДАЙСУН�ТЕНГРИ)
• бог на войната (Тибет. Далха) [95, Том 2: 500];

СУЛДЕ�ТЕНГРИ
• бог на войната (тибет. ) Лайден. Ентографски

музей [95, Том 2: 501].

НЯКОИ ГЕОГРАФСКИ НАИМЕНОВАНИЯ
Можем да цитираме някои географски наименования от раз

лични публикации, които имат отношение към "Тангра".

ТЕНГРИ�НУР е второто име на езерото Намцо в Тибет [18,
Том 26: 406]. С "Тенгри" е означено и найголямото (2460 кв. км. ) и
найвисокото (4627 м. над морското равнище) безотточно езеро
в Северен Тибет  Тенгринур. Много тибетци считат, че езеро
то Тенгри е свещено и извършват поклонничество [40: 32].

ТЕНГРИ HOP� "Небесното езеро", Монголия [145, Vol. 14: 402].

Връх ТЕНГРИ, "Небесната планина"; кит. Тяншан [145, Vol. 14: 402].
Найвисокият връх на голямата планинска верига Тиеншан (Не
бесната планина), която обгръща от север Таримската котлови
на, също носи името Тенгри (6995 м. ) [40: 32].

ОТНОШЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННАТА
(МЕЖДУНАРОДНА) НАУКА
КЪМ "ТАНГРА"
За съвременната (международна) наука очевидно "Тангра" не

съществува, защото терминът "Тангра" не може да се открие в
следните енциклопедични издания:

• Большая советская энциклопедия [18, Том 25: 253, 420], [18,
Том 26: 406];

• Мифы народов мира [95, Том 2: 491];
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• Encyclopedia of Religion and Ethics [145];
• Encyclopedic Dictionary of Religion [146: 3454, 3473];
• Guide to the Gods [147: 94];
• The Encyclopedia of Religion [149, Vol. 14: 268].

ОТНОШЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНОТО
ХРИСТИЯНСТВО КЪМ "ТАНГРА"

Официалното (институционалното) християнство, вкл. и бъл
гарското Православие, не проявяват интерес към "Тангра", защо
то не се вмества в официалната християнска доктрина. Терми
нът 'Тангра" липсва в следните издания: [58: 1212], [71: 178], [98: 318],
[106, Том II: 2146], [107: 708, 1111] и др.

ОТНОШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ЕЗОТЕРИЗЪМ КЪМ "ТАНГРА"

Терминът "Тангра" липсва в следните издания на:
• езотеризма  [4: 504], [113: 388] и др.
• теософията[51: 599] и др.
• антропософията  [104, Том II: 864] и др.
• розенкройцерите  [133].

ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИТЕ
КЪМ "ТАНГРА"

В тази част на книгата чрез ц и т а т и ще представим стано
вищата на различни автори към "Тангра". Избраният начин на ди
ректно цитиране и изброяване без обяснения цели да покаже го
лямото разнообразие от мнения. Обособяването в групи е услов
но, защото изразените мнения са твърде разнообразни. Освен
това някои автори изказват различни мнения, които не се вмест
ват само в една група.

За СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА НАУКА "Тангра" не съществу
ва, ако се съди от следните енциклопедични издания:

• Български тълковен речник. Четвърто издание [25: 958];
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• Геров, Найден. Речник на българския език [33, Част 5: 331];
• Енциклопедичен речник Кюстендил [54: 637638];
• Енциклопедически речник [55, Част 3: 2524];
• Енциклопедия [56: 814];
• Кратка българска енциклопедия [78, Том 5: 83];
• Речник на редки, остарели и диалектни думи в литература

т а ни о т XIX и XX век [112: 496].

Подобно е отношението и към "Тенгри"  липсва във:
• Българска енциклопедия [20: 10521053];
• Български енциклопедичен речник [21: 1073];
• Български тълковен речник. Четвърто издание [25: 965];
• Геро8, Найден. Речник на българския език [33, Част 5: 331];
• Енциклопедичен речник Кюстендил [54: 643];
• Енциклопедически речник [55, Част 3: 2539];
• Енциклопедия [56: 821];
• Речник на редки, остарели и диалектни думи в литература

т а ни о т XIX и XX век [112: 501].
Съвременната (международна) наука и съвременната българ

ска наука загърбват "Тангра". Само отделни специалисти проявя
ват интерес преди всичко в религиозен аспект.

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗОТЕРИЗЪМ е пренесъл през вековете връз
ката с "Тангра" чрез Орфизма, Богомилството и Бялото брат
ство. Български езотерици от миналото и съвремието проявя
ват интерес към "Тангра". Според Каниска духовното учение, "шко
лата, изградена от Всемировия Учител Беинса Дуно" [49. а: 8] е
"християнско ето дух, със специфична българска езотерика и ес
тествена хилядолетна връзка с Тангризма, Орфизма и Богомил
ството" [49. а: 8].

Каниска конкретизира възникването на тангризма  "Тангриз
мът е духовно учение, създадено в началото на петата, последна
семитска култура IVта Атлантска раса... Семитската общ
ност се развива и съществува 60833 години под зодиакалния знак
"Лъв", тя поставя основите за развитие на първата култура от
днешната Vта Арийска (Бяла) раса" [49. а: 56].

Според Каниска: "Векове преди потъването на Атлантида цве
т ъ т на Семитската общност, интелектуално найразвитите ат
ланти, знае за предстоящите, настъпващи промени на Земята и
в Космоса. Завършили своето обучение, с подготвено за новите
условия физическо тяло, напускат континента и се насочват към
област от земната повърхност, която ще бъде наймалко засегна
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та от настъпващите периодични промени в Природата. Малко
повече от единадесет века преди потъването на Атлантида
(8886 е. пр. н. е. ) започва да работи ПЪРВАТА езотерична школа на
Земята. Тази школа се намира при Седемте рилски езера на Рила.
Планината Рила е с еруптивен характер и съществува от де
вет милиона години, много поголяма възраст от тази на Хима
лаите" [49. а: 6].

ПОНЯТИЯТА "ТАНГРА" И "ТАНГРИЗЪМ" СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЕЗИ�
ЧЕСКИ:

• "Ипсилонът е основен символ на езическата* религия на пра
българите, знак на небето, слънцето и Тангра" [2: 17];

• "Представата за "световното дърво" е съществена част
от идеологията на шаманството, което е широко застъпено в
прабългарската езическа религия" [103: 252].

БОГ "ТАНГРА" СЕ СВЪРЗВА С БОГ "ТЕНГРИ":
• Върховният бог на прабългарите съответства на бог Тенгри

[8: 362], [20: 1043], [21: 1063], [57: 594], [78, Том 5: 110];
• "Думата "тангра" (тенгри)... е с древен азиатски произход... ".

"Очевидно Тангра, Тенгри и Тангри са едно и също име... "[40: 3132];

* Да направим следната езикова справка:
ЕЗИЧЕСТВО  Предхристиянска и нехристиянска религия, основана на покло
нението на много богове; идолопоклонство. Друга (остар. ) форма: язичество
[ 1 1 1 , TOM IV: 6 8 8 ] .

ЕЗИЧЕСКИ  който се отнася до езичество и до езичник; идолопоклонски. Дру
га (остар. ) форма: язически [111, Том IV: 687].
ЕЗИЧНИК  1. Човек, който изповядва езичеството, идолопоклонник. По отно
шение на християнин  човек, който не е приел християнството. 2. Прен. Чо
век, който се отклонява от приетите като истинни правила и норми [111, Том
IV: 688].
Думата езичник се свързва с думата поганец:
ПОГАНЕЦ  1. Друговерец, езичник. 2. Мръсен, отвратителен човек. 3. Мишка
[23: 667].
Да направим сравнение с руския език:
ЯЗЫЧЕСТВО  обозначение за нехристиянски, в широк смисъл  политеистич
ни религии в литературата на християнските народи. Езическите (антични и
др. ) култове се сменили с т. нар. световни религии (виж Християнство, Ислям,
Будизъм) [18, Том 30: 474].
ПОГАНЫЙ  1. Неупотребяем в храни. 2. Предназначен за изхвърляне, нечисто
тии. 3. Мерзък, отвратителен, скверен. 4. Устар. Нехристиянски [117, Том III: 165].
Да отбележим, че при тази дума в разговорния руски език първата гласна бук
ва "о" се изговаря като "а" ("паганый").
Да направим сравнение с английския език:
PAGAN  1. езичник; 2. безверник; евреин; мохамеданин [5, Том II223]
Без коментар.
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• Думата тангра  прабългарска форма на общотюркската
дума тенгри  "Богъ" [129: 112].

ТАНГРИЗМЪТ Е РЕЛИГИЯ:
• На пръв поглед онова, което знаем за българската древна

религия, се изчерпва с едно име, което е утвърдено в научните
среди като парола за стария български светоглед  Тангра. В чис
то звуковата си стойност и найобща представа то се препок
рива от хунската успоредица за бог, която носи същото име. Тюрк
ският бог Тенгрихан също има претенции за близост и родство с
подревното от него понятие Тангра [3: 143144];

• Тангризъм е монотеистична религия, може би найизчисте
ният монотеизъм от всички древни религии [40: 31 (Бел. на ред. )];

• "Обичаят да се изработват специални ритуални чаши от
горната част на черепа при древните българи има важно значе
ние и е пряко свързана с небесната религия (тангризма)" [137: 93];

• "За племената, формирали българския корен, знаем, че почи
тали звездната дълбочина на времето. Тяхната религия е била
особена, небесна. Те искали не да се покланят на Бога, а да се сле
ят с него, защото носели у себе си божествена частица" [137: 82].

"ТАНГРА" Е ПОЧИТ, ВЯРА В СЛЪНЦЕТО* И В СЛЪНЧЕВАТА СИС�
ТЕМА (СОЛАРЕН КУЛТ):

• "... култът на Тангра... е изява на соларния култ" [2: 18];
• "СлънцетоТангра" [41: 36, 125];
• "Като цяло знаците, които са ни оставили древните българи

от Плиска, убедително показват, че подобно на някои древни из
точни народи като хетите, халдеите и найстарите ирански на
роди  мидийци и др., те са били ревностни слънцепоклонници и
почитатели на седемте основни небесни светила" [42: 24];

• "Богомилите... водят началото си от официалната българ
ска доктрина ТАНГРИанството, или съюз на РА (РЕ). О т т а м и РЕ
лига (РЕЛИГИЯ) или  последователи на Слънцето" [59: 60];

• Знакът е известен като Христов монограм. Вероятно е пред
християнски символ на изгряващото слънце над кръст (слънчев
култ) [59: 60]; (Допълнителна информация за двата Христови мо
нограма е дадена във "Връзка между знак "Тангра" и Христос, Хри
стиянството", Част Първа. )

* Можем да предложим едно възможно обяснение за свързването на "Тангра" със
Слънцето: някои хора с повишена сетивност са доловили, че "Тангра" е носи
тел на Светлина. В човешките представи найнепосредственият носител на
светлина е Слънцето, поради което вероятно по аналогия се приема, че Слън
цето символизира "Тангра".
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• "IYI  "Йуй"... е едно от наименованията на слънчевия Бог
[119: 27];

• "... древните българи носят слънчев бог в душите си  Танг
Ра" [123: 88];

• "С думата "Самар", отбелязва Михаил Бащу в "Хазар тари
хъ", противопоставилите се на т о т е м и т е наричали изгряващо
то Слънце над върховете на Тян Шан. Към Небесния Бог me се об
ръщали с името "АС" ("A3")" [137: 82].

ТАНГРА" СЕ СВЪРЗВА С ПОНЯТИЕТО "НЕБЕ":
• "Митраизмът е приел силни вавилонски влияния. Те се изразя

ват в астрономичната и астрологична приемственост от хал
дейските учения. Като следа, останала от времето на този кон
т а к т , намираме думата от шумеровавилонски произход ТАНГ със
значението "скала". Коренът "танг" участва в изграждането на
религиозната представа за Каменното небе, психично преживя
ване като Бог в древния източноирански свят. Като възпроиз
веждаща религиозните възгледи на това понятие се утвържда
ва характеристиката ТАНГРА" [3: 147];

• "Корените на тангризма са в Шумер, където възникват пред
ставите за небесните богове" [17: 84];

• Тенгри е богът на небето у старите българи [35: 1515];
• От съчетанието на тези три съставни части: "тен" (или

тан), "гр" и "и" се получава понятието "тенгри" (или тангри), ко
ето в превод означава "Небесно единство" [40: 33];

• Тангра/Тенгри е израз на идеята за неперсонифицирания "Све
товен ред". Едва ли е случайно, че в един от химните си към Тан
гра/Тенгри телеутите алтайци се обръщат към "Небето, което
подчинява всичко на своя ред!" [47: 25];

• Другото име на тази религия е: "вярата в седемте небесни
светила"[116: 121] "Слънце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Са
турн и Венера" [116: 119];

• "ТангРа е... небесно вечно Небе" [124: 179];
• "... Тангра е едно небесно същество... небесниятъ владетель,

Тангра... "[129: 113];
• "Важен израз на преклонението пред небесния бог Тангра е

била забраната да се правят култови изображения. Тези разбира
ния са заложени вероятно в племето на азианите. Етимология
та на думата се крие във вярванията на тази племенна група.
Очевидно собственото "аз" е стояло над всичко... "[137: 82].

НА "ТАНГРА" СЕ ПРИДАВА КОСМОЛОГИЧЕН ХАРАКТЕР:
• "Господ е Небесният Бог Тангра, Висшият Космически разум,

творец и господар на Вселената" [37: 9];
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• Бог  Космическият Разум. Бог Тангра  творецът на Вселе
ната, небето, слънцето, хармонията на космоса и Човека [38: 103];

• Космическата религия на Хунобулгарите и Булгарите, ло
гично довежда до заключението, че тенгризмът е бил твърде съв
ременно обобщение на вярванията и представите на коневъди
те за заобикалящия ги свят  както на Земята, така и в Космоса
[47: 24];

• Както е известно, дребните българи са били монотеисти.
Нещо повече, те са достигнали до идеята за Единния Бог много
преди евреите  през 6ото хилядолетие преди Христа. Три са
древнобългарските думи за Бог: Тангра, Ан и Йуй. В древнобългар
ското усещане Върховният, Единственият Бог е олицетворение
на небето и светлината, Творец на света, Всевиждащ, Справед
лив и Всесилен. За древните българи Бог е бил Абсолютен Косми
чески Разум, Невидим и Неназовим [73: 168];

• "древните българи и тяхната универсална космоцентрична
религия" [137: 98];

• Аркаим е бил важно средище за космически контакти и за
зараждане религията на Тангра  своеобразен синтез на три по
нятия Тан (Вселена), Нак (човек) и Ра (Бог). Градът е бил център
за развитие на древното религиозно схващане за единство на
света и хармонията му с Космоса [Цит. по Цонев Вл. Древните
българи и пирамидите, с 126].

"ТАНГРА" КАТО БОГ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ:
• прабългарски върховен бог; съответства на бог Тенгри  бо

г ъ т на небето. Тангра давал властта в ръцете на хана [8: 362];
• висшият бог и на първобългарите [12: 74];
• "Очевидно Тангра, Тенгри и Тангри са едно и също име... древ

ният български бог" [40: 32];
• "IYIЪТъЪтова е Той Бащата, самият Господар, това е Бог"

[61: 62]; "Графичният символ за ТъНъГРъ  бащата на земята, гос
подар на земята, Бог Тангра. Самото название Тангра показва, че
т о й идва от дълбока древност, когато според найстарите ме
сопотамски поеми "боговете още нямаха име" [61: 652]; Знак IYI е
знак на върховния Бог. Тангра е бог и господар на Земята ТъНъГРъ
[62: 27];

• ТАНГРА е популярно звучене на името на бога на древните
българи, което  според научни изследвания  означава философ
ско триединство от понятията ТАН (вселена), НАК (човек), РА
(бог). Чрез него те изразяват едно от найранните схващания за
единството и хармонията на света. Писмени сведения за това
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датират от хилядолетието пр. Хр. ТАНГРА е едно от найдревните
религиозни и културни понятия в историята на човечеството [66: 1];

• "Българите, Кхазарите и сродните им народи са почитали
като свой родоначалник ТАНГРИ КХАН  ЗЕМНОТО ОЛИЦЕТВО
РЕНИЕ НА ВСЕЛЕНСКИЯ БОГ ТАНГРА" [121: 165].

• Българинът или прабългаринът имаше един Бог. Монотеис
тичното начало, именно тенгризмът, като идеология и като об
рядна приложимост отстояха цели два века [124: 179].

"ТАНГРА" СЕ СВЪРЗВА С БОГ�ТВОРЕЦ � БОГ ОТЕЦ ОТ ХРИ�
СТИЯНСТВОТО:

• "Тангра е олицетворение на небето и в покъсни фази на раз
витие се възприема като богтворец" [2: 15];

• "БЛАГОСЛОВЕН СИ, ХРИСТЕ,
БОЖЕ НАШ, ТИ, КОЙТО ПРЕД ЙУЙ ВЪЗСИЯ" [43: 131].

(ЙУЙ = IYI = "Тангра", уточ. мое  В. Т. );
• "Никой не може да говори за ТангРа и тангризма без същност

ната му еманация, която можем да наречем еманацията на СВе
тия Дух или еманация на Сина [124: 176];

• "Духът на тангризма и волята на Христос... Той е единство
с Отца... "[124: 179].

'ТАНГРА " Е НЕЩО ДЪЛБОКО БЪЛГАРСКО
• "Старата българска вяра  някои му казват тенгризъм, но

далеч поподходящо е българизъм или още поточно блъгариянст
во" [116: 120];

• "... ТангРа и неговият тенгризъм... даваше Дух и направлява
ше националната ни тенденция" [124: 175];

• "... в тангризма... няма нищо друго, освен идея за цялост"
[124: 178];

• "Духът на българина никога не е бил сгънат, макар и под роб
ство. Във време на робството българинът се изживя в своето
Вътрешно съзерцание. Затова беше приел само 50 години порано
исихазма. Това беше мистичното християнство или устойчивият
тангризъм, че си Вътре в себе си и че ТангРа с неговата Оренда
е в тебе" [124: 180].

ДРУГИ
"Изводът от едно такова изследване ориентира българската

идея за Бог като принадлежаща на източноиранската религиоз
на идея" [3: 153];

• Г. Клаусон, цитиран от Л. Гумильов, казва, че "Тенгри има свое
място в света. Той е на върха" [40: 32];
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• В Дунавска България, в надпис върху камък, открит в Мадара
 езическият култов център на старобългарите Булгари  се сре
ща името Тангра, което ни отвежда на изток. Тук, още в дотюрк
ска епоха (в хунско и поранно време) то е известно като Тенгри,
също както и езикът на Булгарите. Следа от него са имената на
връх в планината Тяншан и езерото край столицата Лхаса в Ти
бет. Името се среща в руническите надписи по орхонските сте
ли на Тюрките в Монголия. А на запад, в Италия, покрай безбройни
те следи от имената Булгари/Борджани, в местната топоними
ка и ономастика и днес за тяхната религия напомня реката Та
нагро в областта на Салермо [47: 24];

• Езиково, Тангра/Тенгри напомня на шумерското Дингир  Бог,
Слънце. Това ни напомня за теорията, според която "общият из
точник на двете цивилизации  найранната месопотамска и най
ранната китайска, следва да се търси в Централна Азия"! Пара
лели в тази насока биха могли да се открият и далеч на изток, в
името Тангара у якутите, също древни преселници от Централ
на Азия. Там Хунобългарите са имали тесни етнокултурни кон
такти с протомонголите, наследници на общи традиции и кул
тура. Според Ал. Хумболд  включително в областта на астроно
мията, разпространени от техните предци и в Америка. Извест
на е и хипотезата за северния произход на островитяните в Ти
хия океан. Самосъздалият се в тяхната митология Тангароа 
Танагро у меланезийците  създал Небето и Земята [47: 27];

• Тангра/Тенгри не е "върховен Бог" на Булгарите, тъй като не
съществуват данни за пантеон в религията им. Тенгризмът не е
монотеизъм, тъй като никакъв "theos" не се съдържа в идеята за
безличния "Световен ред" [47: 27];

• Всевишен Тангра: името на главния езически бог на прабълга
рите, а след приемането на исляма от Волжка България  едно от
имената на Аллах [94: 157];

• Тангра, наречен и Аллах (такава идентификация е невъзмож
на през IX в. ), създава отначало алпите [109: 8].

"АЗ", "АЗ СЪМ"
Количеството на публикациите, в които се разглежда те

мата "Аз" и/или "Аз съм", е сравнително ограничено. Ще цити
раме някои от тях:

Представяме няколко цитата от Библията, които се от�
насят до Христовото "Аз съм".
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•
"Тогава Му рекоха: кой си Ти? Иисус им отговори: Аз съм това,

което ви и говоря отначало" (Йоан. 8: 25). "А Иисус им рече: кога из
дигнете Сина Човечески, тогава ще узнаете, че съм Аз" (Йоан. 8: 28)

"Каза му Иисус: Аз съм п ъ т я т и истината и животът; никой не
дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан. 14: 6).

Представяме и няколко ц и т а т а , които се отнасят за "Аз
съм" на Господа:

"И ще пратя огън Върху земя Магог и върху жителите на ос
тровите, които живеят безгрижно, и ще познаят, че Аз съм Гос
под" (Иез. 39: 6). "Ще явя светото Си име сред Моя народ Израиля,
и занапред не ще оставя да безславят светото Ми име,  и ще
познаят народите, че Аз съм Господ, Светият у Израиля" (Иез
39: 7). "И ще знае домът Израилев, че Аз съм техен Господ бог, от
тоя ден и занапред" (Иез. 39: 22). "И ще познаят, че Аз съм техен
Господ Бог, когато, след като ги пръснах между народите, изново
ги събера в тяхната земя и не оставя вече там ни едного от
тях" (Иез. 39: 28).

"Аз съм Алфа и Омега, начало и край,  казва Господ, Който е,
Който е бил и Който иде, Вседържителят" (Откр. 1: 8).

Темата "Аз", "Аз съм" представлява интерес за следните автори
и книги.

М. Везнева разглежда глаголическата азбука като закоди�
ран код за духовно развитие, който има космически харак�
тер. За Първата буква тя пише: "... буквата "А" (период 681 780
г. ) представлява кръст и само загатва за кръга около него. Тя е
ключът за разкриване на тайната. Показва, че всяка буква тряб

ва да се впише в кръг (100годишен период) и да се начертае коор
динатната система. Но тя означава също, че българите са носи
тели на ключ за дешифриране на плана за духовното развитие. И
този ключ има универсален космически характер [26: 129130].

П. Георгиев предлага "космическо познание": "А  , с наз
ванието АЛЕФ" [32: 13]. "... единицата... и глаголическият гово
рещ символ изразява ПЪЛНАТА БОЖЕСТВЕНА ХАРМОНИЯ с
КОСМОСА... "[32: 60].

Според М. Димитров "Карвунската земя (днешна Добруджа)
... е място, където в основни линии се формира дунавският ва
риант на старобългарската цивилизация" [41: 186193]. Авторът
представя фотокопие на "Карвуна знаци (букви) върху каменни
блокове" [41, Приложения: ХVI ]. Един от знаците е разновидност
на знак "Аз".
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В езотеричния речник на Е. Блаватска е записано: "Аз на
славяните, означаващ местоимението "аз" (отнасяйки се към "аз
съм това, което съм")" [51: 11].

Според Б. Иванов "ЪЗъ  аз  е широко разпространен в пра
български надписи... защото и днес българите гордо заявяваме
личностното си присъствие с Аз, а изречено от владетеля, Аз
олицетворява неговата висша еднолична власт в държавата. Още
повече, че в ония години Аз е било и определение за езикова и на
родностна принадлежност към народа на азитепрабългари, кои
то сами са наричали себе си ЪЗъКЪ  народ на ази" [62: 28].

Според Архангел Михаил "Динамиката на духа представлява
обединяването на всички в океан от съзнание, в което се намира
Божественото присъствие. Всяка капка загубва индивидуалност
та на своето A3 СЪМ по пътя на единението с Бога" [82: 27].

Тематиката за "Аз", "Аз съм" е включена в съдържанието
на книгата "Человеческая аура", която е "продиктувана на Пос
ланниците Марк Л. Профет и Елизабет Клер Профет" [84: 2]. В раз
лични издания те са "публикували Ученията на СенЖармен, Ел
Мория, Серапис Бей, Кутхуми, Джавал Кул и други признати адеп
ти" [84: 287].

Цитираните Учители са добре известни в езотеризма, което
дава основание на "контактьорите", в същото време и издате
ли, да твърдят, че в книгата е представена точна и вярна ин
формация. Човешкото Божествено Аз е представено на схема от
т р и вертикално разположени човешки фигури в обкръжение на
цветна светлина на три нива. Найвисокото ниво  "Божествена
Монада се състои от A3 СЪМ Присъствие" [84: 266]. "Средната фи
гура на схемата се явява Посредник между Бога и човека, нари
чан Свети Аз на Христос, Реално Аз или Христосъзнание" [84: 267].
Найдолната фигура представя ученика. "Тези три фигури на схе
мата представят Троицата на Отец, която винаги включва
Майката (горната фигура), Сина (средната фигура) и Свети Дух
(долната фигура)" [84: 267].

Според Майкъл Лайтуийвър "Тези прозрения ми бяха дадени
първоначално през пролетта и ранното лято на 1996 г. като пред
писания от моя вътрешен водач" [85: 5]. "И ето ние сме т у к с пъл
но присъствие и с пълна власт, пратеници на Божественото При
съствие, пратеници на Великата Загадка, пратеници на A3 СЪМ,
което СЪМ" [85: 6]. "Учителят Исус... чистото отражение на A3
СЪМ, което СЪМ" [85: 49]. В обръщение към хората: "Истинската
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6u природа  A3 СЪМ, което СЪМ [85: 45]. "Вие с т е холографска
единица на A3 СЪМ, което СЪМ" [85: 54].

За характера на книгата "Аз Съм или Завръщането на Ози�
рис" може да се съди по думите на автора  "информацията, из
ползвана за написването й, ми бе дадена по духовен път посред
ством интуицията... "[93: 5]. Мнението на автора за "Аз" е: "Азът
е знанието (от A go Z в латинския); Алфа и Омега в гръцкия и от
А до Я в българския език. Азъ е първата буква в нашата глаголица
и отговаря на Бог  Творец" [93: 62]. А за "Аз съм" е: "Слизането на
Духа в човека е слизането на четвъртото ни тяло, наречено "Аз
Съм" [93: 141]. За себе си авторът съобщава: "Аз бях Христос. Той
бе в мен. Носел съм го от самото си раждане, но ми трябваха 45
години, за да го позная. Помогнаха ми книгите и Бог, моят истин
ски учител. Показа ми, че аз съм бил Енох, Орфей, Буда, Иисус,
Артур и какво ли не още, но в основата си бях Хор  синът на
Озирис и Изида" [93: 159].

"A3 СЪМ (или първоначалното намерение, желание)"
[101: 301].

Хр. Танев и колектив предлагат художествено графично
оформление на"АЗ*ът НА БЪЛГАРИТЕ" и използването му в на
ционалните символи [122].

Според Бхагавад Гита: Съзнанието е "Аз съм". В замърсено
съзнание "Аз съм" означава "Аз съм господар на всичко, което виж
дам. Човекът се мисли за творец. Но в действителност върхов
ният Господ е творецът, а живото същество, като частица, е
неразделно свързана с Върховния Господ [142: 11].

"Във ведическата литература... се казва:... Аз съм Брахман,
аз съм дух. Това "аз съм", т. е. чувстото за себето, съществува
също и в стадия на себереализацията, на който се постига осво
бождение. Усещането "аз съм" е его, но когато се отнася до това
неистинско тяло, то се нарича лъжливо его. Когато усещането
за бебето се свързва с реалността, това его е истинско" [142: 572].

В к н и г а т а "Я ЕСМЬ": Традиция Вознесенных Владык" се да
ва информация за историята на Движението "A3 СЪМ" 8 САЩ.
Представят се послания от Учители, които имат отношение към
Движението. За "Аз съм" се дава следното обяснение: "A3 СЪМ е
вътрешното разбиране Името на Бога... В "Беседи за "A3 СЪМ "
Сен Жармен обяснява, че думите "A3 СЪМ" освобождават в цяла
та пълнота Силите на Бога в Действие. Те се явяват първото
изражение на всяко самоосъзнаващо се същество. "A3 СЪМ" е най
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чистият и найпървият Принцип на Живота, Индивидуализира
ното Присъствие на Бога, на Вселенския Разум, който Вечно се
стреми да осъществи Проявлението на Изначалното Състояние
на Божествения Източник. " "Свещеното "Аз" на Христос (също
известно като биеше ментално тяло, Висше "Аз" и АнгелПази
тел) е "Единородният Син" (Йоан. 1: 18) на Бога, даден на всеки от
нас... Това е Разумно Същество с Тяло от Светлина, което има
noниска вибрация от Божественото Присъствие" [143: 146].

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗНАК "ТАНГРА'

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗНАКА, СИМВОЛА

Ще цитираме някои мнения за понятията "знак" и "символ", кои
то имат отношение към разгледаната тема:

Знакът обозначава Всяко общоупотребявано графично изоб
ражение [130: 10].

Знакът е материален предмет (явление, събитие), който се
явява представител на някакъв друг предмет, свойство или от
ношение и се използва за придобиване, съхранение, преработка и
предаване на съобщения (информация, значения). Знаците се гру
пират в: езикови и неезикови. При вторите се разграничават: зна
цикопия, знаципризнаци (симптоми) и знацисимволи. Включеният
в последните нагледен образ се използва за изразяване на някак
во съдържание, често твърде значително и отвлечено [18, Том
9: 547].

Произходът на думата символ се свързва с гръцката  symbolon
 знак, опознавателен белег, която на свой ред възхожда към по
древната форма sumballein, преводима буквално като "хвърлям за
едно". Първоначално тази дума означавала предмет, например, раз
половен пръстен, двете половинки на който се използват при сре
ща между двама души за идентификация [130: 1011].

Понятието "символ" се използва за обозначаване на смисловия
образ или на смисловия знак, а също така на идеи, чувства, емо
ции. Смисълът на символа намеква, че зад видимото изображение
на даден знак е скрит подълбок смисъл [134: 1].

Символът се използва за предаване на някакво специфично съ
общение [130: 10].
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Символът в науката (логика, математика и др. ) съвпада с по
нятието знак. В широкия смисъл на думата, символът е образ, в
смисъл на знаковост, и е знак, притежаващ неизчерпаема мно
гозначност на образа. Смисълът на символа е неделим от струк
турата на образа. В структурата на символа предметният об
раз и дълбокият смисъл са като два полюса, немислими един без
друг. Смисловата структура на символа е многослойна и се разк
рива чрез активна работа от възприемащия. При християнство
то последователите на Ареопагит описват всичко видимо като
символ на невидимата, съкровена и неопределима същност на Бо
га, при което низшите структури на мировата йерархия символ
но пресъздават образа на висшите, придавайки на човешкия ум
възможност за възхождане по смисловата стълбица. През XX век
Е. Касирер пределно разширява понятието символ: човекът е "сим
волно животно"; езикът, митът, религията, изкуството и наука
та са "символни форми", чрез които човекът подрежда обкръ
жаващия го хаос [18, Том 23: 385386].

Според Люк Беноа символите са илюстративният език на пър
воначалата през съответното ниво на опита [Цит. по Алексиев
Хофард, А. Изгубените кодове на древните българи, с 18].

Символът съдържа в себе си информация за висшето, небесно
то, което е не само изначално, но и вечно [134: IV].

"Символиката има свое основание във Вселената" [104, Том
И: 285].

ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЯКОИ ОБЩИ ЗНАЦИ

Тук са цитирани становищата на различни автори за съдър
жанието на някои общи знаци, свързани с разгледаната тема.

ТОЧКА
"Точката е знакът, от който водят началото си всички оста

нали знаци, тя присъства в найдълбоката им същност" [76: 9].

ВЕРТИКАЛНА ЛИНИЯ
"Вертикалната линия представя Божието единство, или, най

общо, Божията същност. Тя символизира и мощта, спускаща се
над човечеството от небесата, а в обратна посока, човешкият
стремеж към възвишеното" [76: 9].

ХОРИЗОНТАЛНА ЛИНИЯ
"Хоризонталната линия изобразява Земята, върху която жи
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вотът тече равно u непроменливо и всичко се движи в една и съ
ща плоскост" [76: 9].

ЪГЪЛ
"Ъгълът символизира срещата на небесното и земното нача

ло. Тъй като нямат нищо общо, те се срещат, но не се кръстос
ват. Знакът изразява взаимността между Бог и света" [76: 9].

РАВНОСТРАНЕН КРЪСТ
• Кръстовият знак е един от найстарите символи на Слънце

то в древния ирански свят, който е родителската среда на мит
раизма [3: 378]. Кръстът "е един от символите, придружаващи мит
раизма от дълбините на индоарийската история, далеч преди чо
вечеството да научи за новия си идеал Христос" [3: 242]. Кръстът
символизира "изображението на Слънцето като централен рели
гиозен символ в българското пространство" [3: 242]. Кръстът е
"найдревният астрологичен символ на Слънцето" [3: 252].

• "В кръста Бог и Земята са съчетани и са в хармония. От
двете прости линии е образуван завършен знак. Кръстът е много
постар от всички останали знаци и е откриван навсякъде, като
находките са от дълбока древност, далеч преди появата на хрис
тиянството" [76: 10].

• "Равнораменният кръст е символ на слънцето и географски
те посоки. Пресечната точка на рамената е символ на връзката
между Земята и Космоса" [80: 134].

• "Равнораменен кръст  Символ на слънцето, светлината и
календара. Звезден произход на човека. Българска родова принад
лежност. Герб на българите" [81: 87].

ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ (ЛАТИНСКИ КРЪСТ)
• "Латинският кръст, Crux ordinaria, в ранните времена нари

чан "Божият знак", найвъзвишената емблема на християнската
вяра, знакът на всички знаци" [76: 22].

ХРИСТИЯНСКИ КРЪСТ  ОБЪРНАТ
"Кръстът на св. Петър. Според легендата св. Петър умрял на

обърнат кръст" [76: 22], разпънат с главата надолу през 65 г. от
н. е. по време на император Нерон [130: 183].

КРЪГ
• Дао ражда Ки, тоест първичната универсална жизнена енер

гия. Дао твори чрез своя инструмент Ки (Ци. Чи) неизчерпаема
та, основополагаща универсална жизнена енергия, която "изви
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pa" от него. Така Ки е първата "рожба" на Дао, която още от мо
мента на своето "раждане" съдържа в себе си двете противопо
ложни сили: отрицателната, тъмната, женската Ин и положи
телната, светлата, мъжката Ян [27: 5455]. Кръгът, венец или
просто окръжност, е Вече символ на Началото, защото той е син
тез на празнотата, тоест на образа на невидимото Дао и него
вата първа рожба, всеобемащата Ки  линията, очертаваща кръга
или материала, от който е направен венецът. С оформянето на
кръга за нас вече има противоположности  празно и пълно, вът
решно и външно и т. н., с други думи, има вечна Ин и Ян, с което
ние влизаме в нашия човешки свят  света на дуализма [27: 56].

• На десетки и стотици места в ранна България са оставени
древни символи, свързани с почитта към Слънцето. Особено мно
гобройни между тях са знаците, при които Слънцето се изобра
зява във вид на кръг (така наречените кръгови символи). Те пред
ставляват или обикновени окръжности, или кръгове с нарисувани
по тях или вътре в тях точки или лъчи [42: 1920].

• Кръгът без начало и без край е също знак на Бога, или на
вечността... символ на спящото Божие око [76: 10].

ТРИЪГЪЛНИКПРАВ
• Древна египетска емблема на божественото, а също и пита

горейски символ на мъдростта. В християнството се разглежда
като знак на триединния Бог. Това е още един символ на женско
то начало, здраво стъпило на земята и здраво свързано със зем
ните неща, но при това, стремящо се нагоре, към възвишеното.
В това схващане женското е винаги земно, светско [76: 11].

ТРИЪГЪЛНИК  ОБЪРНАТ
• Мъжкото начало. По природа небесно, духовно, то винаги се

стреми към истината [76: 11 ].

ТЪЛКУВАНЕ НА НЯКОИ
РАЗНОВИДНОСТИ НА ЗНАК "ТАНГРА"

Представени са цитати от различни автори, в които се тълку
ва съдържанието на някои разновидности на знак "Тангра" от фиг. З:

Т. 2.
• мъж [76: 17];
• вилка [77: 83];
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• руна 14  олицетворява привлекателната сила, която свър
зва духа с тялото, живеещо на земята и която защитава и за
пазва четирите телесни аспекта  тяло, съзнание, душа, дух
[92: 121];

• тризъбецът е стилизация на небесното дърво с неговите
устремени нагоре клони [140: 91].

Т. 2. обърнат вариант
• мъжът умира [76: 18].

Т. 5.
• дърво  Китайско логографско писмо  старо писмо [17: 13];
• Христов монограм: горната част на вертикалната линия на

разновидност Т. 5. завършва с буквата "р" [48: 170]; Знакът присъст
ва във всички християнски храмове, но той трябва да се чете
ХОР [59: 60];

• "Ж  АЙ  най, небе, висш" [61: 62];
• фигурата излъчва сила във всички посоки от една централна

точка, и въпреки че самата е неподвижна, поражда движение нав
сякъде около себе си [76: 15];

• Христов монограм: съставен от "I" и гръцко "X" [76: 30]; знак
на Христос [77: 27];

• Съставна руна, която се образува от руната ИЙС I и руната
ГИЙфУ Х [92: 188189].

Т. 7. "Житен клас"
• Шумерски идеограми [17: 13].

Т. 9.
• знак от Критско линейно писмо "Б" [17: 16];
• знак в "Рунически надпис, превърнат в готско писмо от Вул

фил, VIв. [17: 17].

Т. 11.
• вилка [77: 83];
• Безспорно траките почитат и бога на моретата  Посейдон

(брат на Зевс) и точно неговият жезъл  тризъбецът, той по
всяка вероятност е първообраз на знака на именския (тракоки
мерийския) род Дуло [137: 66, 160].

Т. 13.
• "Ипсилонът е основен символ на езическата религия на пра

българите, знак на небето, слънцето и Тангра" [2: 17];
• вилообразен кръст [16: 38];
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• ипсилон Y е свещен Божествен символ, о т к р и т по Балкани
те още преди разделянето на индоевропейците. Това ще рече още
преди VI хил. г. пр. Хр. [64: 131];

• Coxa, или билка, е средновековният символ на СВ. Троица, а
също и питаворейската емблема на живота, представен като из
дигащ се нагоре път, разклоняващ се в две посоки  към Доброто
и Злото [76: 13];

• душа, изпълнена с очакване, човек с напрегнати нагоре ръце,
отправил взор към небесата [76: 15];

• знакът е много древен [77: 8];
• "Отвличайки се от всичките три течения във фигурата Y, ние

даваме да възникнат в нас Висшите троичности" [104, том Н: 289];
• Вдигнати ръце на Христос на разпятието [130: 193];
• този знак е първата буква при изписване името на светов

ното дърво ИгдрасилYggdrasil [137: 69];
• характерният български знак, известен на науката като

фланкиран ипсилон, първоначално е имал чисто символно значе
ние и ние го свързваме както с орнаментация от Микенска Тра
кия, така и с алпийски скални рисунки, фланкираният ипсилон е
божието изображение на дребните [140: 9091].

Т. 13.  обърнат вариант
• Универсален символ, в който работи идеята за събиране на

двата пътя в посока надолу, към земната проекция, в която Доб
рото и Злото са в смесен вид [3: 255];

• изобразява Божията милост, която се спуска от небесата и
се разпростира над света надолу [76: 15];

• Ако обърнем огледално ипсилона (завъртим го на 180°), ще
получим точното разположение на двата клона на древните бъл
гари  именците (поклонници на Слънцето)  на изток  гледано
отгоре или посока запад, гледано от Земята, и иделците (пок
лонници на Луната)  на запад, гледано отгоре или посока изток,
гледано от Земята. Тяхната граница е мислената права, която
свързва Земята по продължението на 60градусоВия меридиан с
Полярната звезда в небето (посока север) [137: 71 ].

Т. 14.
• сърп  финикийска азбука [17: 16].

Т. 16.
• когато Слънцето, Луната и Планетите са в Дванадесети

дом, се осъществява една обединена енергия, подхранвана от
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съзвездието РИБИ, 6ъ8 Взаимодействие с НЕПТУН —[32: 205].

Т. 17.  прав Вариант
• Свещен символ за древните българи [43: 128];
• Трите части, от които се състои този знак, показват, че по

правилата на изговор на кирилските букви т о й може да се проче
те единствено като ИУИ или може би ЙУЙ. Така прочетения све
щен български символ има множество близки подобия в древните
езици. Твърде близко до него стои името на Върховния римски бог
lovis (Юпитер), а също келтската дума ЙОУ  Бог, и източноиран
ските (памирските) думи ЙУ и ЙО (Бог), оцелели до днес в изрази
к а т о ЮКАЛ (божие слово, амулет), ЙОРАП (YORAP)  призова
ване на Бога и YORO, което значи "мили Боже". Но ако се опитаме
да потърсим найблизките подобия на тази дума, не е излишно да
припомним и две понятия, разпространени сред източноирански
те народи, обитаващи съседните с Кавказ земи  осетинската
дума ЙУ  единствен, и талишката дума ЙОЙ  мил, скъп благо
словен. Близка по смисъл до осетинския аналог е и древната сан
скритска дума ЙУ, която значи единение, божествено единство,
а също конюнкция (съвпад) на небесните светила [43: 128129];

• Върху една от найизвестните български реликви  седмо
лъчната розетка от Плиска  от едната страна са начертани
знаците на седемте небесни светила, а от другата е написан
знака IYI като символ на тяхното единство [43: 129];

• "IYI  ЪТъЪ  това е Той Бащата, самият Господар, това е Бог"
[61: 62];

• "ЮЙ (ЙУЙ) е названието на Бога" [64: 126];
• "знакът IYI ((ЙУЙ)... е наименованието на общото божество

(или названието за Бое)" [64: 131];
• "юй  Слънце, знак на Бога" [79: т р е т а корица];
• "... пълния знак на СЕДЕМТЕ IYI" [116: 119];
• "В случая на българския Небесен Бог, след като има забрана

да се изобразява чрез човешки образ, остава въпросът, чрез кой
символ/идеограма се е представял? Преобладава мнението, че то
ва е знакът IYI" [116: 128];

• Твърде любопитен е фактът, че границата между двете про
тобългарски групи е границата между Европа и Азия, които в
древността са били възприемани като един континент  Евра
зия. Точно там по 60градусовия меридиан минава найголемият
на Земята геологически разлом. Графически това разделяне мо
же да се обозначи със знака ипсилон IYI  твърде често срещан по
земите, където живеят българите [137: 69].
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ПУБЛИКУВАНИ РАЗНОВИДНОСТИ
НА ЗНАК "ТАНГРА"

Голямо е количеството на публикациите, в които са предста
вени различни разновидности на знак "Тантра". Тук ще споменем
някои от тях по азбучен ред:

• Аладжов, Живко. Паметници на прабългарското езичество
[2: 64];

• Бешевлиев, В. Прабългарски епиграфски паметници [10, При
ложения № 3, 4, 5, 6];

• Бешевлиев, В. Първобългарите. Бит и култура [10, Приложе
ния];

• Божков  Тетевянин, Христо. Вечните знаци на българския
дух  Степни рунически азбуки, Знаци на найстарото слогого
руническо писмо преди Орхонската и Енисейската писменост, Ру
нически знаци от Орхонска област, Баски букви, Писмени знаци 
пиктограми и идеограми от мезолита (100007000 г. пр. н. е. ) в пе
щерата Магура край с. Рабиша, Белоградчишко [17: 42, 43, 44, 94,
152];

• Георгиев, Павел и Стоян Витлянов. Архиепископията  ма
настир В Плиска  Знаци 8ърху камък, строителна и битова кера
мика [31: 124125];

• Добрев, Петър. Да изтръгнеш слово от камъка [42];
• Добрев, Петър и Милена Добрева. Древнобългарска епигра

фика 43];
• Дончев, Слаби. Писмеността на прабългарите и славянска

та азбука [45];
• Дончева  Петкова, Людмила. Знаци върху археологически па

метници от средновековна България VII  X век [48];
• Дончева  Петкова, Людмила. Одърци [49];
• Кацаров, Конст. Светът от близо [67: 464];
• Тулешков, Николай. Архитектурното изкуство на старите

българи [128: 140];
• Фридрих, Иоганнес. История письма  Авторът представя

знаци от различни писмености, от найдревни до съвременни, в
които изобилстват различни разновидности на знак "Тангра" [132];

• На редица места В книгата "Големият ключ на Соломон" има
знаци, които по форма наподобяват някои разновидности на знак
"Тангра", но по същество това са различни знаци, защото кра
ищата им завършват с кръгчета или чертички  символизират
затваряне, ограничаване [34].
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ПУБЛИКУВАНИ ВАРИАНТИ
НА ЗНАК "A3"
Тук са цитирани различни Варианти на знак "Аз" (без комен

тар), които са открити в част от ползваната литература:
• Вариант на знак "Аз" в Знаци със символномагическо значе

ние [2: 64];
• наклонен знак "Аз" с допълнителна напречна къса линия в гор

ния край на знака в Таблица самаритянска писменост [132: 295];
подобен знак (изправен) е показан в Таблица XXXVIII под № 24
[48: 181];

• Знаци № 1 и № 3 от Малкия пръстен на музикален рог наподо
бяват знак "Аз" [115, 85];

• различни Варианти на знак "Аз" в: непубликуван древноети
опски надпис Езани (1ва половина IV в. ), таблица знаци етиопска
писменост, Амхарски допълнителни знаци на етиопската азбука,
таблица знаци карийска писменост [132: 321323, 342];

• изправена човешка фигура в анфас с отпуснати надолу ръце
и птица с разтворени криле в анфас с избита глава в профил,
наподобяващи знак "Аз" [148].
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РЕЗЮМЕ
В Първа глава от Част Първа се npaвu опит да се установи

какво представлява "Тангра"  необхватна за нас, човешките съ
щества, сложност  СъСъздател на троично ниво от Инволю
ционната Йерархия към нашата Планетна система (ката Орга
низация на Космоса). Прави се изводът, че "Тангра е найвисоко
то ниво Инволюционната Йерархия от Космическата Йерархия,
за което е спускана информация от Космоса на планетата Земя.
Проследява се възникването на българите в края на Лемурийска
та раса и тяхното осъзнаване като принадлежност към българ
ската общност около средата от времето на съществуване на
Атлантите. По същото това време е появата "Тангра" в съзнани
ето на хората като "Сила", "Светлина", "Духовност", "Любов"  но
сител на всичко Позитивно.

Във Втора глава се уточняват понятията "знак" и "символ".
Проследява се възникването на знак "Тангра" (като троичност)
при българите. Разглеждат се няколко десетки основни графич
ни изображения  разновидности на знак "Тангра". Анализира се
енергетиката на знака. Знак "Тангра" има само позитивно изра
жение.

В Трета глава се маркират някои съображения за "геометрия
та" на знаците и за потенциалната информация, която се съдър
жа в нея.

В Четвърта глава се представя знак "Аз" и се разкрива съдър
жанието му като прав и обърнат вариант. Знак "Аз" има само по
зитивен вариант. Човешкото "Аз" еволюира чрез "Аз съм" към "A3"
на Създателя.

В Пета глава се проследява графичното възникване на знак
"Тангра" и знак "Аз" от знак "Равностранен кръст". Разглежда се
графичната и същностна връзка между знак "Тангра" и знак "Аз".
Осмисля се връзката между "Тангра", представян чрез знак "Тан
гра" и Христос (християнството). Констатира се спецификата
на знаци от азиатски произход.

В Шеста глава чрез много примери се онагледява универсал
ността на знак "Тангра" в различни области. Предлага се осмисля
не на монограма на Аспарух чрез съдържащите се в него различни
разновидности на знак Тангра".

В седма глава се обобщава информацията по разглежданата
тема. Разкриват се различните етапи в развитието на българи
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me чрез смяна на Водещата позиция на знак "Аз" и знак "Тангра".
Предлага се обяснение на понятието "българския ген" и съдържа
нието му при българите.

Обобщава се информацията за "Тангра" като същност и като
знак на българите. В заключение се извежда връзката между "Тан
гра" и българите. Прави се обобщение и извод.

В Първа глава на Част Втора  Приложение се прави опит да
бъде разграничено понятието "Истина"  като човешко разбира
не (опит за обективизиране) на определена страна от необхват
ната по своята сложност йерархична Космическа обективната
реалност, която съществува вън и независимо от човешкото съз
нание  от понятието "човешка истина"  като субективно въз
приемане на Земната обективна реалност, която се явява част
от цялото (Космическата обективна реалност). Представено е
кратко описание на всяка една от трите различни и относител
но самостоятелни светогледни системи  религията, съвремен
ната наука и езотеризма, които са се оформили в процеса на раз
витие на човешкото общество от неговото възникване. Анали
зът на съществуващите светогледни системи дава основание
да се направи изводът, че всяка една от тях представлява субек
тивно Възприемане на обективната реалност в съответствие с
достигнатия етап в развитието на човешкото общество. В про
цеса на еволюцията съвременното човешко общество е достиг
нало ниво, което настоятелно изисква качествено ново осмисля
не на обективната реалност чрез Възникващата нова Космичес
ка мирогледна система като следваща стъпка (навивка) по ево
люционната спирала.

Във Втора глава си предлага модел на Организация на Космоса
като Йерархична структура на Космическата обективна реал
ност и въвеждане на ниво Планетна Система вместо досегашна
та Слънчева система. Това позволява постигане на съответствие
с Йерархията в Космоса. Предлага се човешко обяснение на Кос
мическите Създатели в йерархичната Космическа обективна
реалност. Човешкото понятие Бог се разглежда като субекти
визирано, идеализирано и в голяма степен персонифицирано въз
приемане на Космическите Създатели във връзка със създадени
те от човека различни религии. Такъв подход ни позволява да ос
мислим "обективното" място на човешките Богове в Организа
цията на Космоса и в Космическата Йерархия и на човешкия ин
дивид като космическо същество.
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В Трета глава се прави опит за осмисляне на категориите
"енергия" и "информация", на техните параметри, обмен и др. То8а
позволява да се види в нова светлина съдържанието на човешко
то понятие "материя". Предлага се кратко описание на Косми
ческите енергийни информационни канали за обмен на информа
ция между Земята и Космоса; на енергийната матрица и на чо
вешкия космически код и др.

В Четвърта глава се предлагат някои "рошави" мисли като
обобщение по аналогия между Космическото и човешкото.

В Пета глава се предоставя информация за човешкото поня
тие 'Тангра" чрез цитати от различни публикации. Спектърът на
различните мнения е много широк. Изброяват се имена на богове
и географски наименования, които са запазили "Тангра" в памет
та на хората.

В Шеста глава се предлага кратко описание на публикации,
свързани със знак "Аз" и "Аз съм".

В Седма глава се привеждат мнения на различни автори за ре
дица разновидности на знак Тангра". Изброяват се публикации,
които имат отношение към знак "Тангра" и знак "Аз".
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