
България 

– Какво означава да си българин? 
– Да си божи човек, да знаеш. 
– Кой е Авитохол? 
– Първият човек (на енергийно ниво). Той не е Адам. Адам идва от религията на анунаките 
и евреите. Авитохол на космически език означава „първообраз на Бог“. Това са различни 
наименования, свързани с различните места. 
– Авитохол мъж или жена е? 
– Това е божествена единица. Тя няма пол в Духа, а след това, когато добива плътност се 
дели на мъж и жена. 
– Какво е Оренда? 
– „Енергията свързваща човешкия с Божествения Дух“. Човек не може да съществува тук 
без Оренда, без тази връзка със Създателя, която може да се усилва или намалява. Оренда 
е най-висшата енергия на Земята и чрез нея човека може да се слее веднага със Създателя 
и което е БОГ това да бъде и човека, да бъдат едно. На Земята съществуват много видове 
енергии, но тази е най-силната, връзката с Бог. Тя е и ясновидска, и духовна, и лечителска. 
Тя съчетава всичките седем елементала, всичките седем енергии, оставени тук от 
Създателя.   
– Какво е Тангра? Дели ли се на Танг и Ра, защото Ра в Египет е светлина? 
– Така го приемат, че се дели, но всъщност означава едно – Христовата енергия, Светлина. 
– Как се е наричал връх Мусала по времето на БогАрите? 
– Името е завещано на БогАрите от атлантите и то е „Тантра“, което означава „сила“ на 
космически език. По-късно е преминало в Тангра. 
– А Мадара? 
– Тези думи имат значение в своята вибрация, иначе означават почти едно и също. Тангра 
означава – извиквам или да бъде Светлина, докато Мадара – заземявам Светлина. 
– Древнобългарският календар има разлика  5505г. с днешния. С кое събитие 
е свързан? 
– Със сътворението на човека в материя. Преди 7 592 години двойките са създадени 
ефирни. Може да се каже, че тези първи божествени единици са били Дух. Когато 
възприемат гордостта от Луцифер получават плътната материя и едва след това започват 
така да се възпроизвеждат. Календарът удостоверява времето, когато те са получили 
плътната материя. 

Траките 

– На какъв език говорят траките? Имат ли писмо? Защо няма тракийски 
книги? 
– На космически. Руническата символна глаголица е тяхното писмо. Те са записвали 
всичко на каменни плочи. Има ги в подземните градове. 
– В „Хрониките на Авийла“ за родоначалник на траките е посочен Тирак? 
Кой е Тирак? 
– Родоначалникът на траките. Името му е Трак, а не Тирак. Това е човек, за разлика от 
Авитохол. Трак е бил изявен пълководец, притежаващ силно изразени качества на 
честност, принципност и духовна чистота. За това се казва и Трак. Той обособява траките 
от БогАрийте. БогАрийте се разселват навсякъде и се смесват помежду си, докато траките 
запазват все пак дълго време някаква идиентичност. Траките остават по тези земи и по 
време на Римската империя и когато част от БогАрийте, под името българи, се завръщат – 



те се сливат с тях. И едните и другите са знаели, че имат общо начало и за това няма войни 
между тях. 
– Съществува ли връзка между орфизма и богомилите? 
Много от последователите на Орфей се прераждат като богомили. Орфизмът е проявление 
на Божествената (Христова) енергия. Богомилите също са свирели на арфа и лира, пеели и 
танцува-ли. 
– Те са посрещали и изгрева, водили са природосъобразен начин на живот. 
Може ли да кажем тогава, че Орфей, Иисус, богомилите, Учителя Беинса 
Дуно е една и съща нишка, която можем да проследим през годините? 
Да, така е. От определена гледна точка Иисус може да бъде оприличен като богомил или 
като последовател на Орфей.  
– Значи върви една и съща нишка, в която се повтаря един и същ начин на 
живот…. 
… на една и съща територия, с изключение на Иисус, разбира се. 

Дунавска България 

– Коя е най-влиятелната фигура в българската история? 
– Коя българска история? 
– На Дунавска България. 
– Цар Калоян. Той е богомил и е утвърдил могъществото на този народ. Той съчетава гените 
на БогАрите, но има извънземна същност. Той идва от Плеяди, за да даде подем и да спаси 
тази територия, като място на Христовата енергия. Спасява България от домогванията на 
Западното влияние, от рицарите. 
– Значи цар Калоян е най влиятелната фигура, защото спасява тази 
Дунавска България? 
– Тази цялата (подчертава) България. 
– Каква е ролята на цар Борис 1, който въвежда християнството? 
– То е било въведено преди това, още при Кубрат. 
– Да зная, че кхан Кубрат е християнин, но народа не е бил покръстен. 
– Народа е изповядвал и живеел в Христовата енергия. 
– Какво прави тогава цар Борис I? 
– Църква. Преди него народът е изповядвал изконното учение на Иисус и затова се казва, 
че богомилите по късно отново възраждат старата вяра. Борис 1-ви налага ритуалът, 
канона, догмата, църквата, това прави този цар. Избива и болярите, които са били истински 
вярващи. 
– Променя ли посоката на България? Предопределя ли съдбата ѝ? 
– Отслабва духовността ѝ, но не е успял.  
– Цар Калоян ли връща … 
– Той застопорява нещата. 
– Но българите преди цар Борис 1 се казва, че са езичници и са почитали бог 
Тангра? 
– (въздиша)… Това (което изучавате) не е история. Тангра означава на космически език 
Светлина. Това е изцяло Христовата енергия, това е Христос. 

Кирил и Методи 

– Защо по късно глаголицата е заменена с кирилицата? 
– Защото така се заличава следата на БогАрийте. Това става под давление на църквата. С 
този акт започва елиминирането на българската следа в историята. 
– Значи това е много съществен момент с подмяната на азбуките? 



– (набляга) Много съществен! 
– Има ли скрити древни книги написани на глаголица? 
– Да, но са на кожи. Те са много малко и датират от сътворението на последната раса. Тези 
свитъци се съхраняват в Тибет. 
– Откъде Кирил и Методи знаят за космическия език, за да го претворят в 
глаголицата? 
– В Кирил и Методи са влезли божествени единици – пратеници на Създателя, които са 
дали този тласък. 
– Разкажи ми повече за срещата на цар Борис с Кирил и Методий? 
– На тази среща цар Борис отказва пребиваване на братята на територията на България. 
Кирил и Методий са ангелски структури слезли като хора, само за това – да дадат азбуката 
на българите. Борис утвърждава църквата, с цел да запази трона си. Не може да се каже, че 
той е играл само положителна роля в историята. Той приема по-късно учениците им едва, 
когато азбуката е канонизирана. 
– Какви са по произход солунските братя? Ние знаем, че баща им е грък? 
– Няма гърци. Такова племе не съществува. Те са българи. Историята, която изучавате е 
фалшива.  
– Как така няма гърци? 
– Гърци НЯМА (набляга). Това е род дошъл от Етиопия, през Египет, изгонен оттам и 
колонизирал земите тук. Юдеите и Тъмнината впоследствие създават Гърция. Гърците НЕ 
СА народ (подчертава). Нито Платон, нито Аристотел, нито Питагор са гърци. Никой не е 
грък. Всички те са траки, които са живеели на тази колонизирана територия. Тези траки са 
носителите на знанията и новите идеи. Гърците си присвоят всичко това. 
– Тези етиопци не са ли клон пак на БогАрийте? 
– БогАрий са всички и немци и американци и всички. Тези етиопци включително. 
– Тези етиопци в началото наистина не са наричани елини или гърци, а 
ахейци, пеласги, данайци и други, но кога се появява името гърци тогава? 
– Малко преди Юдея. Юдеите ги наричат така, за да обезличат траките. „Грък“ означава 
„повече от другите“ или „несмирен“. „Юдей“ означава „притежавам всички и всички ми 
принадлежат“, докато „евреин“ това вече е наименование на народ, общност. 
– Кога Западът приема Гърция за своя люлка? 
– По времето на Римската империя, която е под влиянието на рептилиите. Именно по това 
време там са извършвани и кръвосмешения, които водят до генетични малоформации в 
поколенията. 
 


