Небесен Триптих
XOPA
Имате право на радост. Имате право на веселие и почивка. Имате право на труд и на
плодовете от него. Имате право на сигурност и безопасност. Имате право да живеете
щастливо във вашия свят. Отнеме ли ви някой правото - знайте: той е от чуждо място,
враждебен е към дълго отглежданата ваша среда на обитаване. Прогонете го, иначе той
вас ще прогони. Ще ви изведе от господарския дом и ще ви натика в колибата на ратая.
Как да отделите чуждия, разположил се удобно между вашите и слял се с тях? Умейте
да различавате оня, който само взема от оня, който дава. Умейте да отличавате оня,
който дава свое, от оня, който дава чуждо. И всекиму въздайте според заслуженото.
Обичайте любовта. Обичайте омразата. Обичайте спокойствието и гнева. Размисляйте
над значението и важността на вашата усмивка. Обичайте всяко чувство, бликнало в
сърцата ви. Нека обичта ви подтикне за всяко да намерите подобаващото му се място.
Преценявайте живота като извор на Полезност. Пълноводен ли е или вече пресъхва?
Ако пък сте объркани, допитайте се до извечните си учители, вашите постоянни водачи
в Отвъдното, свещениците на Небесната Вяра. Търсете ги и се учете да ги намирате.
През 1979-та година по християнското летоброене в килиите на Старозагорския затвор,
един, по-късно забравен мъдрец разказваше за бъдещето на Българската държава и на
света. Според него, разпадането на комунистическия блок щяло да започне през 1985та, и да приключи пет години след това. Събитията потвърдиха думите. Мъдрецът не се
възползва за своя лична облага от знанията, животът му завърши в мизерия, но остават
най-малко два въпроса: откъде е знаел, и защо той лично нищо не получи, никаква
награда? Даже заслугите му към делото на Съпротивата останаха непризнати.
Никой Тенгрианин не е достигнал до официално признание, до световна известност. Но
вглеждайки се внимателно в живота на големите земни гении, забелязваме една и съща
странност. Отначало те всички изповядвали съвсем други идеи, възгледите им били
стандартни. После ги посещавал един Непознат, чието име никога не ставало всеобщо
достояние. Воденият разговор също бил тайна, знае се само, че е имало такъв. При това
забележете - в почти всички случаи става дума за едно-единствено посещение!
Незабавно следвали великите открития, гениалните откровения, прозренията, изменили
хода на обичайната човешка мисъл и история. Идвал Един, комуто било повярвано
веднага и за цял живот. Вече трябва да ви стане ясен смисъла на произнесените в зала
"България" думи: "Хората чакат Човека, на когото да повярват!". Беше 11 септември
1993 година. Тогава чуха малцина, още по-малко бяха разбралите. Днес, седем години
след първото изричане, можем да заявим категорично:
Настъпи денят за всеобщо Възвестяване!
Защо толкова бързаме - ще попитате. Някога, в началото на ХХ век в Тибет бяха
всеобщо нарушени основните принципи на Живота и Вярата. Затова Тибет падна под
чужда власт. Твърде свещено място бе Тибет, за да си позволи нарушаване на
принципите. А вие сега тук се чудите защо съдбата на България е толкова окаяна.
Свещените символи се копират, без да се прилага смисълът им на дело. Не се живее със
законите на живота. Законът на Живота е превърнат в танц на Смъртта. Къде са
съкровищата, принадлежащи ви от Древността, от самото начало на човешките
времена? Къде са съкровищата, които вие така лекомислено си позволихте да загубите?
Ние дойдохме да съдействаме при връщане на загубеното.
Ако няма незаменими хора, значи няма никой, наистина нужен. Вселената не би била
вече Вселена, ако й липсваше дори само един от съставляващите я атоми. Така казва

Гекала, един Знаещ, дръзнал да проговори. А все по-малко Знаещи остават да бродят по
Земята. Макар на все по-висок глас да изричат нужното, околните все по-слабо ги
чуват. Чуйте Древността, хора! Чуйте нейните Пазители, защото след тях други няма да
има. От сказанията им струи свръхчовешка сила. Там е силата на плъзгащия се народ. И
от синия народ са взели сила. Сила им даде и народът на Заоблените хълмове. Затова
Сила струи от тях.
Преди единадесет столетия чужденци разбиха Истуканите. Разчупиха ги на късчета.
Няма ги Стражниците, пазещи Българския гръб. Бива ли да се чудим защо към дома ни
напира всякаква злонамерена паплач? Злото е поправимо, ако се научите да създавате
Стражници, и да ги изправяте срещу Врага. Още Лао Дзъ е доловил пресечната точка
на Времената и я е посочил: "Хората ще се насочат към онзи, който овладее великия
Образ. Те ще се насочат към него, и той няма да им вреди. Той ще им даде: мир,
спокойствие, музика и храна." Ето, сега писаното се облича в плът. Погледнете и
вижте. Съдействайте и подпомагайте. Окажете помощ на Новото, и то ще подпомогне
вас!
Отнето е всичко, на което преди се е основавал обичайният живот. Вместо народ, ние
виждаме една самохипнотизирала се тълпа, действаща в името на разрушението.
"Най-силните са си отишли.Угасващите покорно очакват смъртта."
"Най-добрите и най-смелите хора са отишли някъде, а пред вас са само дегенериралите
останки."
Всичко свърши, старото си отива и никой не е в състояние да го върне. Какво ще е
Новото, което се задава? Наблюдавайте падащите в основата градивни камъни.
Великата Мъдрост бе отнесена толкова далеч на Изток, че днес определят мястото като
"Запад". Но в случая не посоката е важна, а съхраненото. "Всичко, което прави силата
на Вселената, действа в кръг." - твърдят наследниците. Става ясно защо последиците от
големите престъпления идват по-късно. Последиците от големите добри дела - също.
Народът на Земята има задължението да съхрани Кръга непокътнат. Наше задължение е
да свържем разкъсаното. Нито без едното, нито без другото може. Но колко останаха
умеещите да връзват и развързват?
Когато вятърът идва от Север, той ще седне на Юг и ще установи там свой дом. Ето
пример за предсказание, отправено единствено към Знаещите. Тълпата няма да разбере
думите, преди те да са се сбъднали. Но никой външен не е виновен за нещастието на
сганта. Когато разумът замъгли чувствата, връзката с Бога се нарушава. Човекът сам
лишава себе си от Закрила. Световният паразитен център провъзгласява мисълта за
единствена Вяра, но приравнява чувствата към чувственост. Културата на тази
"цивилизация" се характеризира освен с всичко друго, и с едно ужасяващо извращаване
на страстите. Технологиите ни поднасят една пълна сетивна илюзия, подменяйки по
този начин истинските усещания. "Питам се дали понятието "телезрител" не подтиква
да объркваме действителността с фикцията?" - досеща се Пако Рабан. Но масовият
човек все по-малко се досеща, все по-дълбоко затъва в блатото от лъжи, все повече
вярва на лъжите. Лъжата изживява невиждан досега триумф. Повярвалите се
самообричат.
Какво наблюдаваме от другата страна, в стана на Разбиращите?
Все повече магове прекрачват границите на човешкото. Напускат пределите на
обитаемия свят, потъват в Безпределността. Огорчени, лишени от надежди, те си
тръгват, заминават си завинаги. Без да се обръщат, без да хвърлят поглед към
извършващото се зад гърба им. Немногото оставащи не успяват да избягат от
човешката си принадлежност докато са тук, но и те ще са за кратко. Още кратко време
ще струи Силата. Струенето изхабява непредназначения за целта човешки организъм, а
тяхната подготовка не бе завършила, когато обстоятелствата ги принудиха да

пристъпят към действие. Не ги карайте дълго да чакат. Метеори е съдено да бъдат
Възвестителите, а не фарове. Вземете от тяхната Светлина, хора! Окъпете се в нейните
сияйни лъчи! За да ви има и след Старото човечество. За да не угасне вашето
съществуване след неговата предизвестена гибел. Никой не иска от вас повече,
отколкото можете, но нима знаете предела на своите възможности?
Един ден, когато се събудите и поискате да измиете очи, ще видите как от чешмите ви
потича зелена вода. Ще е дошъл краят на предсказаното. Вашата Бъднина ще е
извършила цялостен кръговрат.
"Тук всички сме гости. Всички хора. И този дом е чужд.Ние дори не знаем чий е той."
Библията е достъпна за всеки, чували сте за нейната последна книга, тази на
Откровението, наричана още Апокалипсис. Знаете за тръбите на Седемте ангели, за
Армагедон, за Страшния Съд и Възкресението на мъртвите. За Второто Пришествие и
края на света. Само че сиуксите не били чували даже думата "християнство", когато
народът им получил своето Откровение: "В края на четвъртото изсвирване духовете на
минералите ще се разлюлеят и ще се изтърколят по земята, разрушавайки всичко по
пътя си. Те ще се първите, които ще въстанат срещу лудостта на хората. Шестото
изсвирване ще отбележи края на всякакъв живот по повърхността на Земята. Всичко ще
се изпари като вода. После, на седмото изсвирване ще се появят Танакашвила и
Великата Майка Земя в цялата си слава. Ще дойдат и съществата от Народа на
Звездите, придружени от дълга кохорта върнати към живот мъртъвци. Пред лицето на
Създателя ще започне един вечен живот."
А нас къде ни има, къде са тук Българите? Танакашвила бил наричан още Уакан
Танака. Същинската дума, изразяваща идеята за Божественост е Танака. Пояснявам:
Сиуксите наричали небето Скан; върховният им Бог бил Уакан, което в приблизителен
превод означава "Велика Тайна". Но идеята за Божественост те обозначавали с думата
Танака. Нима не съзирате очевидната връзка с японския Тен, с китайските Тян и Т,ен, с
етруския Тин...? Не чувствате ли присъствието на свещеното за цялата планета понятие
Тангра? Също както южноамериканското изкуство напомня древноегипетското, така
религията на Североамериканските индианци напомня Тенгрианството. Потомците са
запазили част от знанията на своите деди. Върху картина от съвременния
латиноамерикански художник Диего Ривера, Кетцалкоатъл е изобразен с Камшика на
Изида в ръка. Но нека се върнем към сиукското пророчество. В края на четвъртото
изсвирване, където се намираме сега, Земята ще потрепери и градовете ще се срутят.
Приемайки истинността на Основата, Съветът на колобърите възразява срещу
абсолютната власт на Предначертаното. Припомняйки отредената ни участ, воините на
Тангра са решени да изградят откриващата се възможност за спасение. В
единодействие с Бога. За Неговата и за нашата слава! За общото ни Безсмъртие! За
очакващата ни Победа!
Когато всички врати се затворят и се отвори вратата на капана, остава само едно - да
създадеш и отвориш своя врата. Щом нещо е невъзможно даже теоретически, трябва да
изградиш нова теория. Знайте, че теориите рухват, когато Огненият разум се намеси в
естественият ход на нещата. Светлината ще блесне, щом настъпи Сивата нощ.
"Ще се видят в небето многобройни и много изненадващи знаци. Ще се сблъскат
звезди, което ще бъде знакът за унищожаването и избиването на почти всички хора." Жан дьо Ватигеро. Предсказанието от Салон-дьо-Прованс на свой ред казва, че
Второто слънце ще се появи малко, след като папата, подгонен от арабското нашествие
напусне Рим. Дотам ще доведат действията на хилядолетните заговорници, нашите
смъртни врагове. Така е, щом човекът се отказа от задължението си да бъде господар.
"Съдбата води тези, които искат и влачи онези, които не искат." - констатира още
Сенека Млади.

Хората се смеят, ако им се каже за съществуването на световен заговор. Но как, ако не
чрез конспирация са дошли на власт управниците на почти всички държави? Изборите
също могат да бъдат конспиративни, когато резултатът им е предварително планиран.
"Международното зло" не е вътре в народите, а се движи между тях. Световните
кърлежи са "родени в тлен и процъфтяващи в мрака на смъртта". Затова тление и смърт
очаква примирилите се с паразитното присъствие. Нека всяко нещо върви по своя път.
Нека нещата се разделят!
"О, вие, Съдници седмина, на раменете си Везните носите. По време на нощта велика
на Разплатата, със заповед от вас безсмъртното Око сече главите, отрязва шии, сърца
изтръгва, къса, осъдените в езерото Огнено убива." - Египетска "Книга на мъртвите",
глава 71
Съдът неизбежно ще настъпи, тъй като човешкият свят престана да бъде свещен.
Свещен е само светът, в който разумът е осъзнал своето Предназначение. В нашия
днешен извратен свят на почит е Безполезността. Затова ще има Наказание:
"Наказанието, което ще бъде изпратено върху човечеството, ще бъде голяма огнена
топка, която се спуска през небето, и която хвърля златисти частици..." - предсказание
на Вероника от Бейсайд, щат Ню Йорк, САЩ. Нека дадем думата на още един
съвременен пророк - Пако Рабан: "Днес Земята представлява едно съвсем друго лице.
Навсякъде почувствах да се разпространява една еднообразна сивота." И също:
"Здрачът вече се спуска над тази ера на Рибите, обречена от цикъла на времената."
Човекът престана да изпълнява Задачата, заради която бе създаден и Създателят
престана да покровителства човека. А някога съвсем не е било така!
"Душата се стреми да се съедини с Божественото в себе си." - Зенд - Авеста
Според глобалистите, светът след 2001 година ще бъде "само за младите и силните". За
индивиди или за народи става дума? Ами какво ще се случи със "старите и слабите", на
какво са обречени те? "Словото на Истината, започнало великия си път от Бодх-Гая,
отново ще се върне в същите места." - /Николай Рьорих "Шамбала"/ Владетелят на
Новото време ще дойде, без да носи никакъв знак върху себе си. Знаците ще са вътре в
него. Само съединените с Божествеността ще го разпознаят. Но Владетелят ще е
спасение за всички свои поданици. Без него човечеството щеше наистина да е
обречено.
Религиите са като ромб. Линиите се допират в основата и върха. Твърденията, засягащи
Началото и Края са едни и същи. Многобройни публикации направиха знанието
общодостъпно. Защо колобърите проговарят едва сега, ако са знаели преди всички?
- Нито през Деня, нито през Нощта се откриват Първородените, живеещите в сянка. Те
стават видими само при Зазоряване и по Здрач.
Колобърите чакаха. "Когато едно съзнание усвои някои висши истини в символичен
вид, то е подготвено да ги усвои по-после в тяхната истинска форма." - писа Боян Боев.
Колобърите знаеха, че съдържанието не бива да се изразходва заради формата. Те
чакаха. Посредници трябваше да внасят в света знанията, защото Епохата бе такава,
посредническа. Колобърите знаеха, че несъучастието в укрепителните дела на
Системата е фрагмент от битката за нейното разрушаване. Затова те чакаха. Досега. "В
съответствие с пророчеството, дошло от манастира Танджейлинг, управляващият
Далай Лама е тринадесети и последен. Някои манастири също разпространяват
пророчества, че истинното Учение ще напусне Тибет и ще се върне в Бодх-Гая, където
е възникнало." - Николай Рьорих, 1928 г. Сега има нов Далай лама - четиринадесетият,
но той не е в Лхаса, а значи все едно го няма. Пророчеството се е сбъднало. Сбъдват се
едно по едно и останалите пророчества.
Тълпите падат, заместват ги други тълпи!
Всеки може да бъде научен как да тълкува Старото. Особено, ако то вече се е сбъднало.

Колобърът показва как се върши истински трудното - как след като си стигнал до
Основата, да започнеш върху нея нов Строеж. Колобърът е възстановител на
Хармонията. Той е, който заменя молитвата със Зов, превръща я в разговор.
Еднопосочните излияния не са завършена цялост. Трябва да очакваш и да получаваш
отговори. Иначе как човек ще знае чия воля следва - на Бога или на движещите се в
полумрак черни светлини?
Колобърите са като настъпваща пустиня. Те пристигат и връщат на хората
откраднатите им звезди.
Белите магове са извършили първата стъпка. Те ще бележат края на Похода. Но без
останалите хора да са достигнали състояние на Пробуденост, нищо няма да се извърши.
Непоправимо ще е, ако истината отново бъде превърната в изродено истиноподобие.
Утрешният човек не пада ничком пред Бога, не трепери от страх пред Него. Утрешният
човек знае, че Бог го обича. Същото твърди и нашата Книга на Завета: Поклонът пред
Тангра не е като пред господар, а като навеждане пред извор. Нима е унижение да се
наведеш пред планинския извод и да пиеш от него вода?
Колобърите знаят. Ще дойдат поколения неродени. Ще има ли какво да им дадат?
Колобърите готвят храната за из път на тръгващите. "За всеки стон има възмездие." казва азерската пословица. Колобърите призовават възмездията, сътворени от
милиарди стонове.
А сега нека се върнем в познатия на всички свят. Наблюдавайки човешкото общество,
ще забележим особената почит, която то отдава на посредниците: Ето чудесен пример:
"една песен на...". Но не се споменава името на поета, съчинил текста, нито името на
композитора, съчинил музиката. "Една песен на..." - и всички назовават името на
певеца. Колобърът призовава привържениците на забравените религии, почитателите
на древната мъдрост: "Елате при нас! Елате, и нека заедно върнем времето, когато на
почит беше сътворителството!"
Търсете, призовавайте, връщайте забравеното, но не бъдете безрезервно доверчиви.
Търсете полезното и реално приложимото. Еднаква крайност е да сте изпълнени
единствено с вяра или да сте обзети само от съмнения. Винаги нещо знаем и винаги
нещо не знаем. Двете качества трябва да бъдат в условие на равнопоставеност. Ще
знаете, че сте успели, когато в живота ви зацарува хармония. И християнството не
отричайте, и в него е скрито спасително, макар само за част от хората знание. Христос
дойде да спаси не човечеството от някакъв въображаем първороден грях. Той бе пратен
да спаси земята от Злото, наречено IHWH. Наистина, днес християнството не е това,
което трябваше да бъде. То бе изопачено, извратено. Неговите присвоители скриха част
от свещените текстове, а с това и истината за свещеното Учение. Но от истината не
може да се избяга. Не Христос е виновен, а Неговите извратители и употребители. Ето
защо ние не възприемаме християнството като съвременна практика, но не сме и
никога не сме били против самия Христос. Нито против истинската неизродена
същност на първичното Му учение. Нещо повече - Българите първи разбраха кой е
Иисус и Го нарекоха Кан Озри - въплъщение на вечно възкръсващия Озирис. А
великият Кан Ювиги Кубрат прие да стане християнин, без да се откаже и от своята
тенгрианска вяра. Двете вери не си противоречаха, не се отричаха взаимно, приемането
на едната не бе смърт за другата.
Но преди цялостния преглед на християнската вяра и нейните пророчества, реших да ви
дам за размишление други, на пръв поглед ясни, но всъщност по-трудно разбираеми
предсказания:
“Хората ще започнат да се увличат по машините, но с течение на времето ще ги
захвърлят като ненужни детски играчки.
Дяволът ще влезе в човека и човекът ще се моли не в Божието име, а в името на

Сатаната.
Светът ще бъде разделен на три огромни държави. Нека Бог им помогне да разрешат
споровете помежду си.” - Алберт Велики (Albertus Magnus) /1193 - 1280 г./ - "Оракули"
“Светът ще се раздели на три лагера. Ще се възвиси Китай. Възгледите на Страната зад
седем печата ще покорят Запада.
В самата тази страна на хипербореите, за която никога никой не е мислил като за
страна, в която може да се извърши нещо велико, над унижените и отхвърлените ще
засияе Велик Кръст. Това трябва да се случи 500 години след смъртта на Парацелз.
500 години след смъртта на Парацелз ще надвисне смъртна опасност от Юг. След 2091
година новият Златен век ще бъде прекъснат от нова заплаха.” - Парацелз (Paracelsus)
/1493 - 1541 г./
Научете се да усещате Незнайното. След усещането ще се отворят и останалите сетива.
Властниците получават силата си от други хора. Вашата сила е вътре във вас.
Превърнете се в символ на въплътената Сила.
Наемничеството, наречено "служба" или "работа" е превърнато в извор на достойнство.
Човекът е забравил да бъде собственик и господар. Сътворяването е полезно нещо, но
кой ще ползва благата на сътвореното? "Тези, които ни осигуряваха храната се
наричаха "свободни граждани". Но това беше шега. Ние от господстващата класа
владеехме земята, машините и всичко на света, а тези хора работеха за нас. Ние
прибирахме почти цялата храна, която те произвеждаха и им оставяхме съвсем малко,
колкото да могат да работят и да произвеждат за нас." Така в своята книга "Алената
чума" Джек Лондон изрази цинизма на паразитите. Заблуда е, че народът избира своите
управници. Под светлината на прожекторите не застават дори знаещи, умеещи хора.
Тайният заговорнически елит посочва кой и за колко време да бъде поставен на
определения му пост. Но воинството на Тангра ще разкрие пред хората тяхната
истинска самоличност. Човекът от тълпата се превръща в чигот, състоянието на
свобода за него е безусловна необходимост. Прочетете наставлението, дадено от
Чингиз хан на неговите наследници и ще разберете как тръгва злото. Но не забравяйте,
че същият Чингиз хан бе разбит не от други, а именно от българите през 1223 година.
"Народи много ще пленявате.
Преди да завладеете телата им,
обсебвайте техните души!
Ако душите им са ви покорни,
телата им не ще да ви убегнат."
из "Тъй рече Чингис хаан"
Всеки може да изкачи високата скала. Всеки има право да я изкачи. Всеки е дарен по
рождение с възможността да го стори. Но да съобщи за гледката, откриваща се от върха
е разрешено само на успелия, само на виделия със собствените си очи. Много зло ще си
спестите, ако проявите поне мъничко уважение към вечните Български наставници. Те
посочват на всекиго неговия дом. Те връщат на слугата господарското достойнство.
С чувство на огромна болка, Великият колобър изрече:
- Извеждаме ви от безличието, а вие всеки път се връщате там. Имена ви даваме, а вие
отново се потапяте в безименност. Към спасение ви тласкаме, а вие бягате стремглаво
към гибел. Посоката ви сочим, а вие все търчите настрана. Знайте, че още малко ще
бъдем сред вас. С края на Епохата свършва и нашето Време. Орисано е да спрем на
Прага, откъдето други, посочени от нас следовници ще тръгнат. Съберете разпилените
трошици време, запазете ги, хора! За да запази Времето вас. И вие да се запазите във
Времето. Да имате причини за усмивка, когато деветимата Увеселители се намръщят в
мрачна почуда. Когато старите Писания се изпълнят докрай и дойде ред за нови. Да
пребъдете "... докато дойде новият Ден предсказан и сам не стане на прах Озирис,

забравил всички и от всички забравен".
Толкова ли е непостижимо древното празнание, та все от него черпим? Не, разбира се.
Но защо е нужно да преоткриваме едно и също нещо десетки пъти? Защо да пилеем
онова, което най-малко ни остава - Време? Пък и толкова много бариери са изпречени
пред нашия светоглед! Различните религии са различни начини да се говори за Бога, но
различните учения сочат като върховен Бог различни степени на Божественост.
Необходимото Единство няма да се постигне без изясняване на понятията.
"Същността често се подменя с форма, която не съдържа дори капчица смисъл."
Названията често са дрехи, с които обличаме своето незнание. А един многопластов
израз може да притежава множество тълкувания и всички те да са верни.
"Дао е пусто, но използването му е неизчерпаемо.
Аз не знам на кого е рожба, но предшества появяването на Бога." - Лао Дзъ "Дао дъ
дзин"
"В началото всичко беше само Съществуване. Съществуване и нищо друго." - Чхандогя
- Упанишада VI, 2:1
В същата книга Брахман /Бог/ е наречен "Този, който беше замислен".
"Разкая се Господ, че беше направил човека на Земята,
и огорчи се в сърцето Си." - Битие 6:6
Къде отидоха Безначалието, Всемогъществото и Непогрешимостта на Твореца? Или
религиите разбират под "Бог" нещо друго, различно от онова, което разбираме Ние?
Писанията са врати, само приличащи на врати, ако не знаеш как се отварят и затварят.
Не влизайте през тях, щом не притежавате ключа, оттам без ключ не се излиза, как ще
се върнете, ако поискате?
Окаже ли се, че една личност е погрешна, тя трябва да рухне, за да бъде създадена
отново. Каква е разликата между личностите и техните учения?
Писанията са за човека, да бъдат в негова полза. Религиите твърдят обратното, че
хората са за Писанията - да ги следват. Разглеждайте Тенгрианството като напътствие
към вечния и единен Живот. Разглеждайте Тенгрианството като учение на Бога,
отправено към човека. Разглеждайте Тенгрианството като начин на мислене и умение
за живот. Разглеждайте Тенгрианството като указание как де се превърнете в господари
и стопани поне в собствения си дом.
Домът е онази част от планетното пространство, където ти си господар и стопанин. Ето
защо казваме, че адептите на космополитизма лъжат, когато ни уверяват, че Земята е
наш общ дом. Ние сме деца на Планетата, а не нейни граждани, още по-малко
покорители. Хубаво е, ако съзнавате, че сте част от Природата, от Вселената, от Бога.
Лошото идва, когато се опитате да превърнете единното Всичко в част от вас. Или поне
във ваша частна собственост. "Справедливостта не се осъществява, като се приравнява
една личност към друга, а като се утвърждава древния принцип "Всекиму своето.”
Разглеждайте Тенгрианството като учение за справедливото равенство.
Блажените гледат в мир своите тленни останки, но колко по-хубаво е да вкусите ново
битие, да се превърнете в част от съзнателно продължената Вечност, да се преродите в
нетленност! Нали е записано, че "когато след кланетата на грешните кръвта ще стане
ледена и цялата Земя ще е пак съединена, ще разцъфти и ще дава плодове". Не върху
пергамент, не върху одрана животинска кожа, а върху папирус е записано!
В деня, когато Възкръсващият се завърне, освободената душа получава всички
Божествени сили, освен мощта да управлява Вселената. Никой не е сигурен дали ще
успее, но поне опитайте да стигнете дотам. Помнете, че дори Космосът не властва над
човека, а го обгръща. Вашето телесно съществуване се регулира от самата Мисия и ще
продължава, докато Мисията го изисква. Ето как съзнанието може да продължи земния
живот.

"Правителствата се променят, икономиката се колебае, чуждестранните съюзи се
изместват - масоните царуват." така представя положението Гари Ка, един от критиците
на масонството. Така критикува, че да не остави дори сянка от надежда! Но ние знаем,
че в древните книги е записано предсказание за гибелта на Злото.
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла." - /Евангелие от Матея
21:42/ "Свободните зидари", масоните вземат по нещо от всяка религия, изграждайки
измамната си "единна вяра". Отхвърлено е само Тенгрианството. Всъщност те си
признават защо създават всичките тези религии и религийки: "И множеството
построени църкви ще станат причина за завист, спорове и ненавист." - "Книга на
Мормон", 2 Нефий 26:11. Само че и ние не стоим със скръстени ръце. Един римски
ретор ни е оставил свидетелство за времето на Констанций, когато "никой не смеел да
наблюдава изгрева и залеза на слънцето. Дори селяните и моряците се въздържали да
наблюдават звездите, и тръпнейки, вторачвали очи в земята". Така се наложило
християнството - с поставяне на юзда над човешкия дух. Дойде времето да отхвърлим
юздата.
Кои са нашите врагове? Това са "недостойните създания, отправящи злобата си към
достойните". Нима допускате, че Тангра ще остави сътворения от Него свят вечно да
бъде управляван от недостойни? Сега те ви угощават, но знаете ли вие какво може да
ви се случи по време на един обяд? Първата си голяма победа ще постигнете, когато
престанете да им се доверявате. Именно тогава ще настъпи Есента на нашата Пролет
Враговете на човешкия род очакват часа си с търпението на чакал пред пещерата на
умиращ лъв. Но освен своя Лъв, ние имаме и други свещени Същества. Ето, сега ги
събуждаме, насочваме ги срещу чакала. Той няма да им устои. Над Утрешния свят ще
властват децата на Утрото!
Хората гледат своя триизмерен свят и двуизмерната картина на звездите. Нееднаквото
виждане поражда чувство на откъснатост от Космоса. То, виждането е не само един от
белезите, но и една от причините за човешката изроденост. Поддалите се на израждане
са обречени, макар още да не го съзнават. Става ясен смисълът на старото напътствие:
"Човекът ще преодолее изолацията си, когато постигне уединението." "Народът на
звездите е близък до народа на хората" - гласи едно вярване на Сиуксите. Повтарям:
хората са деца на Земята, а не нейни повелители. Когато осъзнаем, че Майката на Света
е тук и никога не ни е напускала, а не идва при нас от неземните бездни, тя ще отправи
към звездите своя призоваващ сигнал и оттам при човека ще дойдат неговите истински
приятели. А Древността какво ни казва? Египетският Демиург твърди, че е сътворител
на Мрака, разположен "като непристъпно препятствие по края на небето". Обяснението
не ни е достатъчно. Ние искаме да знаем: добре, препятствие, но срещу кого? Нашата
галактика, която наричаме Млечен път е облечена в дебела и здрава енергийна броня.
Отново същият въпрос, а е толкова рано за отговор!
Денят беше слънчев и удивително топъл. Привечер се заоблачи. Захладня. Присвятка,
чуха се гръмотевици. Заваля. Отначало дъжд, после премина в сняг. Посрещнахме бяла
и красива Коледа. Случи се през 1996 година. Всички видяха знамението. Малцина
видяха в него знамение. Това е, защото е забравена старата истина, че граница между
материално и духовно не съществува. Това е, защото моделираният човек разполага
своите действия единствено в пространството, но не и във времето. Насилията и
развихрените престъпления, изстъпленията на злобата и ненавистта, завистта и
алчността преминават в Отвъдното и там също придобиват власт. Дали до следващата
Коледа ще преживеят достатъчно на брой пречистени души, за да бъде и тя бяла?
"Идва времето той да осъзнае своята мощ!"
Рационализмът вече не е в състояние да предложи нищо добро и полезно. От ден на ден
животът става все по-тежък. Малките уморителни изкачвания се редуват със страшни

сгромолясвания. Все повече усилия се изискват за поддържането на едно физически
поносимо съществуване. Не остава време за личностно усъвършенстване. За душевни
наслади вече никой не мечтае. Невежеството, лицемерието, подозрителността и лъжата
- те най-напред се отразяват върху качеството на труда и творчеството. Невежеството
ражда заслепяваща горделивост. Човешките управници осъдиха човека на
принудителна деградация.
Питам: щом избраните с вашия глас властници са безсилни да ви помогнат, щом
официалната религия и политика търпят непрекъснати провали, то защо не се обърнете
към победоносната вяра на предците си? Какво мислите, че ще загубите? За разлика от
потисниците, колобърът иска от вас само едно - да бъдете могъщи и Непобедимостта да
следва всичките ви начинания.
"Плуралистичната държава функционира, за да обслужва интересите на парите, а не на
нацията и народа." Самите пари нямат интерес, те са обект, а не субект. Интересът е на
техните притежатели - лихварите, рушителите на нации и държави, на търгашите,
самообявили се за световен елит. Плуралистичната държава съществува, за да обслужва
интересите на лихварската върхушка. В наш интерес е, да въстановим онази
Държавност, която дедите ни създадоха с меч и Бунчук в ръка!
Неразбиращите живеят с усещане за ненужност. Нямат никаква представа за
собствената си значимост. Техните предводители се държат така, сякаш направо им
заявяват: "Ние не служим за нищо. А вие съществувате, за да служите на нас." Но вие,
деца на Небесната Вяра сте част от хармонията на Космоса. Подобно отношение не
може да не ви подтикне към бунт срещу несправедливия свят. Не бива никой да ви
оскърбява безнаказано. И ето, издигате знамената, обличате закрилящите духове и
тръгвате...
Не може да се извърши утвърждаване на личността, без да бъдат отречени уверенията в
нейната нищожност.
Познанието ще стигне до очакващите, дори ако никой от знаещите не го открие. Нещо
повече - то ще стигне, дори ако знаещите пречат на неговото откриване. Истината сама
ще реши кога да излезе на дневна светлина, мнението на който и да е от преносителите
не е от трайно значение. Защото последиците засягат не само човека, не той единствен
е отговорен за настъпващите събития, не само той довежда или отстранява промените.
Бяха казали на боила-колобъра: "Ти си шестнадесетият камък". Имаха предвид храма,
където от вградените 16 камъка, един винаги остава невидим. Но дали не бяха изрекли
повече, отколкото знаеха? Върху една друга част от земната суша се осъществява
ритуал в колибата на горещите камъни: "... на шестнадесетото място, което се намира
точно срещу вратата, се извършва свещеното сливане на водата, огъня и въздуха със
земята. Там е и кръгът на призраците." Отказвам да тълкувам. Само подсещам.
Още за разликите между Тях и Нас. Духовният гуру на Михаил Горбачов бил Шри
Чинмои. Окултизмът, езотеризмът, мистиката, тайните учения не просто влияят на
политиката, а я ръководят. Така е при скритите господари на света, чието име
очакващият екзекуция в затвора Кръстьо Раковски дори не смеел да произнесе. Така е
при Тях, защото са от племето на Тъмнината. При Нас Небето посочва Водача, но той е
явен, защото над Нас блести Слънчевия Знак!
Досега уникалността беше Тъмна, разположена във видимото. И тотемите бяха Тъмни.
Животински, бездуховни. Отсега неповторимостта ще е единична, а не групова, ще се
изгражда върху Огнените извивки на Нишката. Ще я различава само умеещият да
вижда неръкотворното. Досега бяхте създавани. Отсега ще се самосъздавате. Вземете
от бликащия Огън, хора! Самоизградете се! Всеки по свой собствен образ и подобие.
Иначе ще погинете заедно с отиващия си досегашен свят на властваща Тъма.
Тенгрианино, ти вече си повече от човек, щом си станал брат на всички духове на

Огъня. Но нека Силата не те изпълва с надменност. Всеки, дори най-нищожният
притежава потенциала на Побратимяването. Свръхчовекът не е мит.
Древните египтяни записали: "С мисълта за вашето спасение, о, духове безплътни,
които в Отвъдното милиони години обитавате, да действувам в този миг ме оставете."
Скоро свободата на действие ще бъде отнета от измамниците, позволили си да нарушат
договора с могъщите духове, пратеници на Небесната воля. Митра ще спре да ги
закриля. Безмилостните стратегии, използвани от властниците на този свят, целящи да
поставят цивилизацията под пълната си власт ще бъдат провалени. Всеобщият заговор
на скрития елит отначало учуди поробените, после ги уплаши. Няма трайност в
учудването и в страха. Предстои избухването на помитащ гняв! Хората ще престанат да
се преструват, че не забелязват делата на заговорниците. Тангра ще събере
Съкрушителя на световното Зло с шестимата му съратници. В деня на Бунта те ще
получат неочаквана помощ. От далечни и близки приятели. От застрашени и от
съчувстващи съседи. От забравени, но незабравили братя. Вярвайте в нощта на
Премахването, хора! Във вашите уста ще загърмят думи от Силата!
Живеещото във вас ще стане видимо!
Всеки е зает да наблюдава своята плячка. Извърни лице от онова, което дебнеш, което
искаш. Погледни хищника, скрил се в близките храсти. Той дебне теб, той иска теб да
получи! Остави за малко своята плячка, човеко! Помисли, че ти също можеш да бъдеш
плячка. Само твоята разсъдливост ще те спаси от готвената участ на жертва.
Бунтът на поколенията е програмиран фактор в човешката история. Чрез него
застиналата Еволюция напомня за себе си. Изпълнени с обич към Сияещото Небе,
хората излизат от вцепенението, за да не изгние тяхната плът. Повелителят на
досегашното, злата Змия живее от умъртвяването на слаби и отчаяни, но
Разбунтувалият се е пълен със сили и надежда. Приели Име и Форма, съществуванията
в човешкия свят се изявяват. Човекът отново изрича:
"Защото аз съм Бог, подобен на вас, о, Богове!" За пояснение ще си послужа с познатата
на всички "Троянска притча". Представянето на древните езически богини, елинските
Хера и Атина като вили-пророчици е показателно как дедите ни ги приемали за
проявления на Божествеността, за нейни въплътени форми. Дедите ни не отричали
неща, които са, и ги има. Те просто изяснявали. Изчиствали понятията. Нека по същия
начин постъпим и ние. Но вече с езика на съвременните достижения. Вярвам, че сега
разбирате издяланото върху камък: "Хората ще заживеят в мир, когато изправят
падналите божества на предците". А също и думите от "Книга на мъртвите", където
човекът е представен като растение, комуто предстои цъфтеж. Ние, възвестителите на
законите, донесени на Земята по волята на Тангра не ви заповядаме, даже ни ви
ръководим. Ние само изваждаме на показ скритото. Учим ви да преодолявате
неяснотите. Не за наша изгода, а за да бъде ясен и слънчев общият ни утрешен ден.
Човеко, обгради се с хора, притежаващи способности, които на теб липсват. В
многообразието на различията ще откриеш еднаквостта. Ти искаш да оцелееш, нали?
Тогава запази своята душа. Оцеляване значи запазване на целостта. Не можеш да
погубиш най-съществената част от теб и да твърдиш, че си оцелял, че си останал
непокътнат. Помогни на разбулващите се магове да те спасят, човеко. Стига си се
прекланял пред авторитета на властимащи невежи. Какво значи дипломата на идиота в
сравнение с уменията на истински можещия? Спомни си танцуващите чародеи,
сложили край на Византийското владичество и довели Асеневци на Българския
престол. Преценявай значението на действията по настъпващите резултати.
Днес вие не можете да се приспособите към света. Но ще настъпи ден, когато светът
няма да може да се приспособи към вас. На негово място ще дойде друг свят - вашият!
А дотогава се изпълвайте с Могъщество!

"Без Красотата, изписаните листове хартия ще бъдат отнесени от вихъра на живота като
сухи опадали листа, а вопълът на духовния глад както преди ще разтърсва пустинните в
своята многолюдност градове." - /Николай Рьорих/ Ние дойдохме да изпълним
грозното с красота. Дойдохме да нахраним гладните. Дойдохме да излекуваме болния
свят. Да излекуваш някого, често е достатъчно да изтриеш от мозъка му
необходимостта да е болен. Не самоцелно, а поради липса на друга възможност искаме
от вас да проявите разбиране. В утрешния свят дори днешните науки ще станат полезни
едва, след като ги свържем със Знанието. Истината е свещена. Ако се насочите право
към нея, тя ви убягва. Ние ви учим как да чертаете кръгове и как да вървите по тях.
Но насила никого няма да водим при нас. Принципът на доброволността е
задължителен за посветителите на Светлината. Обратно - адептите на Тъмното
воинство са убедени, че дълг на хората е, да ги следват. По местоположението на Дълга
се разпознава посоката на Посвещение.
Тенгрианинът приема като планетна ценност всеки човек, успял да съхрани своята
личностна и народностна идентичност. Ценни са различията, определящи
разнообразието на посоките. Уеднаквяването е духовна смърт, водеща до физическо
заличаване. В очите на Бога бракът между норвежец и монголка /примерно/ е
престъпление. Макар Бог да цени както единия, така и другия. Поотделно! "Те говорят
различни езици, имат различни нрави, различни кожи, защото страна от страна и народ
от народ Ти отличаваш!" - учели жреците на Атон - Яти. Докато окултните водачи на
паразитизма наричат останалите хора "добитък". Знайте, че когото последвате, където
отидете - такава ще е вашата участ. Не само ние, и други са успели да схванат целия
ужас на готвеното ни бъдеще: "... вземането на надмощие на смятането над говора,
лишен внезапно от способността си да изразява Съществото. Днес информатизацията
на обществото извършва този поврат. Това е победата на робота над естетическата
мисъл, заместването на едно общество с човешко лице от безстрастната диктатура на
машините..." - Пако Рабан.
Мъртви сте, ние ви учим как да оживеете. Душите ви са изгаснали, ние ви учим как да
ги запалите. Обхванала ви е безнадеждност - ние ви носим надежда. Плаши ви честото
споменаване на Огъня? Представяте си пепел и сажди? Чуйте какво казва по въпроса
един необразован индианец: "За нас Огънят е просто онова, което дава живот на човека
и кара материята да вибрира." Всяко понятие, ако е истинско може да бъде сведено до
естествени и разбираеми за всекиго думи. Не се плашете, а вниквайте в същността. Ще
заживеете в друга, по-светла и цялостна реалност. Разширеното съзнание разширява не
само кръга на отговорностите, но и обсега на приятните изживявания. Пък и не бива да
забравяте, че победната битка някога се е нареждала сред най-сладките радости, ценени
от нашите предци. Такъв е самият Закон на Живота, вложен в нас. Да живееш на белия
свят значи постоянно да се бориш и постоянно да побеждаваш.
Ако имате могъщи врагове, значи ще откриете и могъщи приятели. Защото някой
противостои на вашите противници. Нужно е само да стигнете до него. Или той да
стигне до вас. Сега се заговори за някакви странници, посетители, нашественици... А
те, или поне повечето от тях са просто наблюдатели. Ние ги познаваме от твърде
отдавна. Като доказателство ще повторя какво други са забелязали: "Бе констатирано,
че летящите чинии се преместват по прави траектории, които често съвпадат с
разположението на археологическите и палеонтологични находки." - /Жак
Бержие/Жорж Гале "Мистериите"/ Знаете ли защо е така? Знаете, разбира се, само
където още не съзнавате, че знаете: "Групата КАДАТ във Франция е издала книга,
съдържаща резултатите от работата на екипа, изследвал каменните алеи в Карнак.
Заключението е, че този комплекс представлява нещо от рода на енергийна централа." /Арнолд Мостович "Ние от Космоса"/ Просветна ли ви нещо в замъглените от

пропагандата умове? Ами питали ли сте се някога защо Друидите почитат Духовете на
Кръга. Но стига толкова обяснения.
Чуйте и ще бъдете чути! Вижте и ще бъдете видени! Приемете и ще бъдете приети!
Хванете посоката и продължете пътя. Вие можете да продължите. Можете да се
измъкнете от тресавището, да се изплъзнете от лапите на Унищожението. С вас ще бъде
новата Сила. Силата на новия народ, създаван от вас. Вашата Сила, следчовешки хора!
Неразумно е да възпитавате у себе си покорство. Глупаво е да слушате надменни
"посветени", да се измъчвате в напразни усилия за вместване в изродените им схеми.
Защо непременно трябва всичко да обозначавате с числа? Първо, второ... Кой е на повисоко стъпало - Нютон или Нитче? Вземам примерите напосоки. Кой е по-съвършен олимпийският шампион или инвалидът - гений Стивън Хокинг? Кой е дал повече на
човешката Раса - Авицена или Аристотел? Време е да изхвърлим оценъчната схема за
значението на човешката личност. Нужна ни е нова, многоизмерна координатна
система. Никой не може да свърши работата, за която си създаден единствено ти.
Никой няма да е щастлив на твоето място. И ти няма да си истински щастлив, ако
заемаш мястото на някой друг. Нека първо с това започнем.
"Центровете на светлината се разраснаха в световна мрежа, която целенасочено е
свързана телепатично, за да служи като свръхсъзнателна предавателна станция,
приемник и база." /Лаведи Лафърти и Бъд Хоуей - масонски пропагандатори/. Ето как
действат масонските централи, а нас ни учат да не вярваме на "бабини деветини". Но
ние сме реалисти, стремим се да обхванем колкото може по-широк спектър от
цялостната Реалност. Пред тях има само един-единствен път, по който те могат да ни
стигнат. Ние ще им избягаме по сто отделни пътеки.
Затова Утрото ни принадлежи!
Всеки човек е една Божествена мисъл. Но колко път има, докато мисълта се превърне в
намерение, докато се приведе в действие? Съдържанието се уплътнява бавно,
постепенно. Нека не забравяме, че не всяко намерение, нито Божествено, нито човешко
завършва с успех. Нима бъдещето не се нуждае от насочващи вестители, нима ще
оставим сляпата случайност да решава всичко? Не забравяйте, че общността на
световните слуги също не чака, а работи активно.
Явните лъжи, разпространявани от бандата международни измамници ще бъдат
разобличени. По-опасни са полуистините. Да вземем една от тях. Единството между
всички живи същества. Звучи възвишено, нали? Тигърът става единен с елена, като го
изяжда. Вирусът на СПИН влиза в единение с човека, преобразява го... Единство се
постига между себеподобни, но кой ще отдели обединяващия признак? Хората
престанаха да различават явлението от неговите прояви. И още един пример:
"Китайците на Нова година запалват огньове пред изображението на Хесар хан Властелина на света." - /Николай Рьорих/ Особено изтънчена манипулация. Намек за
бъдещото властване на хазарин над света. Подсъзнателно послание, целящо да
подготви към безсъпротивително приемане на Новия световен ред. Но Тенгрианинът е
овладял изкуството на Съпротивата! Ние пробуждаме "инстинкта за познание на
невидимите светове". Враговете няма да ни устоят!
Животът е Единство! Животът беше Единство. Животът трябва, но вече не е Единство.
Иде Нов свят, но не този, който се опитват да доведат противочовешките заговорници.
И Нова Раса иде, но не тази, която те се стремят да създадат изкуствено. Новото
настъпва по Божествено, а не по човешко повеление. Човекът може само да пречи или
да помага. Затова не сравнявайте воините на Тангра с групата смъртни, самообявили се
за богове. Колобърите също говорят за Нова Раса, но да ги обвините в опити за нейното
сътворяване, е все едно да обявите градинаря за Творец на отглежданите от него
растения. Външните прилики са многобройни, но във вътрешното съдържание

навсякъде ще откриете разлики.
"Да бъде волята Ти!"
- Египетска "Книга на мъртвите", глава 71
Сложен е "зидарският" ритуал, но е изчерпан откъм вътрешно съдържание. Безсилен е
пред простите наглед, но изпълнени с вяра и тайно знание движения.
Великият колобър направи извършителен жест с дясната ръка, а лявата притисна до
сърцето. Обясни на събраните как да извършат неизвършваното, как да вкусят
невкусеното. Припомни им за последен път, че не бива да почиват, защото и Тангра
никога не взема ден за почивка. Цялата подготовка на боилите не бе завършена, но те
тръгнаха...
В какво се състои дейността на Огнените братя? Тя е разнообразна като самия Живот.
По какво се различават Огнените братя от останалите хора? По това, че всеки от тях е
достигнал до разбирането каква е неговата работа и я извършва.
Друг го е рекъл по друг начин: "Знанието е вече вътре в нас, още когато издаваме
първия си вик на този свят. Трябва само да се пробудим, да си припомним всичко,
което училището, обществото или модерните времена са ни накарали да забравим."
/Гекала/ Защото т. нар. "модерен свят" не е наш свят, неговите кукловоди не ни смятат
за хора като тях, а за добитък, за тор или за насекоми. Според случая. Но Ние, които
знаем, решаваме иначе...
Постигането дори на нищожен успех, дори незначително подобрение на ситуацията
подтиква колебливите към присъединяване. Кошмарът е навлязъл прекалено дълбоко в
живота ни, всеобхватен е, но не е всесилен. Могъщ е Звярът, но бъдем ли заедно,
всички рамо до рамо в битката срещу него, Триумфа също ще посрещнем заедно. Ако
ли не - очаква ни поединична смърт.
Един и същ метод може да бъде насилие или противонасилие. Принуда или
противопринуда. Отнемане или въздаване. Зависи от посоката, в която се прилага.
Зависи от целите, които се поставят. Зависи от резултатите, които се постигат. Затова
ние винаги ще сме различни от тях, макар действията ни често да си приличат. Въпрос
на достойно противодействие.
"Иисус им каза: нима не сте чели никога в Писанията:
"камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:
това е от Господа и е дивно в очите ни"?
Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас
и ще се даде на народ, който принася плодовете ми;
и който падне върху тоя камък ще се разбие;
а върху когото падне, ще го смаже." - Евангеллие от Матея 21:42-44
Тайното световно правителство подготвя единна световна религия. Взема по нещичко
от всички култове, от всички вери. Единствено до нашата Небесна Вяра не може да се
добере. Нещо повече - тъмните адепти като от огън бягат, щом се докоснат до
Тенгрианството. Именно тук е най слабото им място и те го съзнават.
Врагът държи да бъде изпълнена точната схема. Правилно, така трябва да е. Пълният
Кръг на Знанието обхваща всички. Но Кръгът е немислим без свързване на
прекъснатата Българска нишка. Знаят ли те какъв механизъм ще се задвижи след
поставянето на последния Възел? Известени ли са за неизбежната експлозия? И как ще
научат къде се събират колобърите, за да ги сразят, щом още гадаят кои са те? Без
нашите знания глобалната езотерика е безполезна в своята незавършеност, но Врагът
никога няма да получи нито Книгата на Завета, нито тайната на свещената
Седмолъчица, нито някоя от другите ни светини. Та те дори не са наясно за всичките
овладени от нас методи. Затова в търсенията си се натъкват на толкова загадки. Да
вземем една от тях - способността ни да пътуваме във времето:

"Няма да забравя колко се изумих при разкопките на един курган /надгробна могила - б.
а./, датиран не по-късно от Х век по установените характеристики, а намерих в ръцете
на скелета монета от ХIV век." - /Николай Рьорих/ Ето докосването до
нехронологичната история - "Няма значение кога се е случило. Важно е какво се е
случило".
И докато те още се лутат, вие хванете посоката. Догмата, формулираният закон е
моментална снимка на живота. Всичко се движи, изменя се постоянно. По-бавно или
по-бързо. Една написана истина утре може още да я има, но може да се е променила
или въобще да я няма. Първичната Наука се състои в улавяне на Движението. В
направляването му. Много подбрани воини загинаха, много се отказаха. Дали силата на
оставащите ще стигне, за да бъде задвижено мечтаното? Ще разберат ли дремещите в
безпаметна леност колко е важно да се помогне?
Днес най-вредната мисъл е: "Където всички, там и аз". Маговете лекуват човеци, а не
човечество. В противен случай може да се окаже, че са спасили собствения си палач.
Не питайте "кой е той, какъв е?". Питайте каква работа може да свърши.
Бъдете нужни на Утрото, иначе защо ще го срещате? Който не седне в спасителната
лодка, а остане на потъващия кораб, нека се сърди на себе си.
"Всички народи, които живеят в неправда ще бъдат изродени. Това е закон." /Петър
Дънов/ Качествата на индивида се менят в зависимост от неговите постъпки. А от
изгнило дърво тояга не става. Видиотените полухора изчерпаха Милосърдието! На
негово място пристигна Справедливостта!
"Ние призоваваме, защото сме длъжни да призоваваме. Самите ние нито се надяваме,
нито се съмняваме." - /Юлиус Евола/
Синовете на Отключеното Небе отначало само засилват своето влияние в света. Вижте
ги, те вече са навсякъде. Не само в Дунавска България. А и край Волга, в Кавказ, в
Якутия, Киргизия и Казахстан. Даже в Америка се появиха техни следовници. Те се
явяват и се откриват пред света. После изтласкват в Небитието онова, което е извън
тях. Неутрални няма!
Нито с похвала, нито с презрение приемайте думите! И се пазете да не ви влезе камъче
в обувката, когато предстои да чуете най-важното. Защото съкровените знания се
разказват вървейки.
Човешката душа е сравнима с орел. Колкото и разкошна да е клетката, тъгата по
отнетите небеса остава. Не изчезва, а се засилва все повече. Ето защо колобърът не
заповядва: "Покорявай ми се!", а изрича: "Радвай се и скърби! Желай и се отвращавай!
Разнежвай се и се гневи! Плачи и се смей! Вместо да изкореняваш своите чувства,
вместо да ги подтискаш и задушаваш, помисли защо Бог е вложил един цял
емоционален свят в човешката душа. Стигни до разбирането и ще бъдеш свободен."
Така поучават заминаващите си древни магове. Дали съществуването ви няма да се
промени към по-добро, ако ги послушате? Когато сте изпробвали всичко и нищо друго
не ви остава - опитайте.
"Скрити в подкожието на хълма, те чакат без да се уморят. Времето минава покрай тях,
не успява да ги докосне." Но времето свърши, иде друго време. Кой ще замени
незаменимите, кой знае как да ги замени, ако те не са му казали или ако той не ги е чул?
А помислете и за идващите след нас поколения Извисеният Българин, осъзнал себе си
като син на Земята и на Небето е бранител на неродените.
Смъртта ще бъде сразена от Живот!
Кажете ми - пленявал ли е някой някога Двурого знаме? Ето, сега пред вас стоят
Знаменосците! От много народи взеха могъщество те. Дават ви го и остават тук, при
своя род, при своето племе, при своите мъртви, от които са родени. Хилядолетия даваха
маговете. Безмълвно, без да чакат отплата, нито признание. Раздадоха всичко, цялото

си могъщество, затова остават. Пък и кой, освен тях може да препречи пътя на
отреченото минало, да попречи то да нахлуе в Бъдното? Вечните Бранители остават
тук. А на вас, устремените, вървящите напред и нагоре желаят щастие, обричат ви на
радост, завещават ви весел танц.
Бъдете, бъдете, бъдете, господари на Утрешния свят!
КРАЯТ НА ТАЙНИТЕ
Пребродихме. Извървяхме прокобената Пътека. Има го Съветът, насочващ събитията
към желания завършек. Жив е стаеният, неунищожим Съвет на колобърите, проправящ
пъртина към Българските времена. Оцеля Тайната. Следповикът е чут. Случите на
Черната Армада, поклонниците на слизащия в Тъмен облак Демон напразно съсякоха
верните родове. Срокът на Тангра е опазен. Заветът е спасен от поругаване. Силата на
Проклятието гасне, топи се.
Върху руините на древно Светилище отново се извършва прастар Български ритуал.
Поставяме Знака на двете Божествени Същности, на двете Проявления, полагаме
свързващ елемент, държим ръцете си вдигнати високо, вдъхваме живот на символа и
виждаме сенките на своите деди. Вече не вярваме, а знаем, че те никога не са умирали.
Предците ни са тук и сега, техните духове са с нас и ни помагат! Сбъдва се
предреченото: "Ще дойдат мъртви, които все още ни обичат, и те ще отворят нашите
очи."
Изпитанието на Тенгрианите започна по времето, когато виното беше твърде много, за
да го сипваме в бутилки, а бутилките бяха твърде малко, за да сипваме в тях вино. Вие
не помните такива времена, но други помнят.
Много столетия Пазителите мълчаха. Те пренебрегваха себе си, животът и телата им
бяха само средство в стремежа към заветната Цел. Не огласяваха съществуването си.
Всякога действаха и никога не се обвързваха. Знанието трябваше да е надеждно скрито
от света на Злото, от силите на Разпределението, от слугите на Пиявицата. Никой не
биваше да търси скритото. Иначе някой можеше да го намери. И то нямаше да превали
Стръмнината, нямаше до нас да стигне.
Вече друго ще е! Потомците на Отгледания от Сърна ще тръгнат и ще покоряват. Земи
и умове, сърца и власт, народи и пространства. Ще наберат неземна, несломима мощ,
не ще се прекърши властта им през цялата Бъдна Епоха. Тенгрианското воинство
отново се ражда, изплува от морето на забравата. Кой ще му опре? Как? С какви методи
и средства? Ако Българите загубят своята Държава, знамето им над чужди столици ще
се развее. Ако Убежището им се срути, ще разтопят Заплахата. Ако из корен ги
изтръгнат, те навсякъде ще са успели да поникнат. Числото на годините се изпълни.
Устоя народът на Тангра, пречистен е вече. Изпитанието свършва. Тълпите от бродещи
мъртви ще изгорят, но избранниците на следващия Срок са тук. Записаното се изпълва.
На нашата планета човекът е единственият, който може да увеличи количеството зло в
света. - /Тенгриански принцип/ Международната паразитна централа се стреми да
предизвика нашето измиране. Противниците ни искат ние да бъдем заменени от
недостойни подобия на Българи. Страхуват от нас, мразят ни, затова се стремят да ни
премахнат. Ние не сме предизвикали страха, той иде от собствените им свещени книги,
от предсказанията, че не могат дълго да съществуваме едновременно, че ние ще
донесем провал на техния гибелен план. Но ние никого не искаме да плашим.
Ние воюваме срещу самия Страх!
Самите ние не се нуждаем от страха на другите, за да повярваме в своята Сила!
Невежите не подозират, че техните най-съкровени и най-древни тайни са едва блед
отблясък от нашето първично Знание. Ние сме паметта на Миналото. Без нас Миналото
ще се разтвори в готовото да го погълне Небитие.
Пренесена е Книгата. Дарената ни преди седем хилядолетия Книга на Завета.

Безлунната Книга, отпращаща към човешкото Начало, към предизвиканото човешко
Начало и отправяща към Огненото следчовешко време. Тя ни дава знание за
подлежащото на промяна и за Неизбежното, Непроменимото. Тя ни казва кое е в наша
власт и кое лежи като голям камък по пътя - като канара, която никой не може нито да
премести, нито да заобиколи.
"Всички истини са "истини за даден период", а не истини за вечността." - твърди книга,
наречена "Морал и догма". Ние различаваме временните от вечните истини.
- Без полза е вашето знание! - ни подиграват неуките.
- Не е без полза. Ние сме единствените, запомнили какво е било. Научили сме и какво
предстои. Ще обявим предстоящото скоро. Ние помним Миналото и управляваме
Бъдещето. В ръцете на паразитите е само изтичащият днешен ден.
Някои лъжемесиани са събрали късове злато и си мислят, че посредством него вечно
ще властват над света и над човеците. Те не знаят, че само с първенство на Духа се
владее материята! Те не разбират, че ако е достатъчно силно, достатъчно чисто и
достатъчно искрено, твоето желание става намерение на Тангра.
"И в цялата Земя, казва Господ, две части от жителите й ще се изтребят и ще изчезнат.
А третата част ще се остави в нея. И тая трета част, Аз ще прекарам през Огън,
пречиствайки ги, както се чисти среброто, и изпитвайки ги, както се изпитва златото." /Захарий 13:8-9/
Вразумявам вярващите в чужди книги Българи: чуждите от нас са преписвали, но не
всичко точно са преписали. Техният комплекс за непълноценност ги тласка постоянно
към омразата и разрушението, а нашата цел е Щастие. "Злото разрушава света,
паразитирайки на него!" - предупреждава зороастрийският принцип. Скитащият
неграмотен пастир Авраам напуска Месопотамия преди някакви си 3 700 години, а те
ще ми говорят за Древност! Какво могат да знаят за Древността? Какво знаят за
времето преди 40 000 години, когато нашите родове живееха в пещери? Какво знаят за
първите ни уроци по писменост преди 8 000 години? Какво знаят за Книгите, писани
преди тях да ги е имало?
"Според "Джагфаръ тарихъ", прародители на съвременните Българи били племената
Имен и Синд. Преди 35 000 години именците обитавали Голям /Двуречието/ и Малък
/Балканите/ Рум, както и о-в Крит. Синдийците живеели около река Идел, Волга."
Какво знаят “цивилизованите” за предцивилизованото време? Какво знаят те за нашата
Небесна Вяра?
Писано е: "Приемащият Закона на Тангра става негов изпълнител. Той получава
правото да съди и наказва."
Силата ще запази България, ще отклони връхлитащата гибел. Над Богоизбраните ще се
издигне Щит. Божественият Огън ще съхрани Своите носители. Но Щитът ще е закрила
само за вестоносците на древното Продължение. Могъществото ще озари единствено
издигнати, а не скрити в ножниците мечове. Питате ли защо нашите Източни братя
толкова държат да възродят своите Държави и да им поставят не други, а именно
Български имена? Откъде изведнъж се явиха толкова много претенденти за
Българското Наследство? И макар сега да ни е трудно, много трудно, ужасно трудно,
непоносимо трудно - Възкресението е пред нас.
Кои сме ние в днешния ден, какви сме? Кои и какви ще бъдем утре?
Бяхме първата Общност, обособила се като Народ. Бяхме първите, извървяли своя Кръг
през пространството, през Времето и през обратите на Съдбата. Бяхме посочени от
Небето да бъдем Негови стражници и вестители. Неотреклите се от своя дълг няма да
бъдат поразени от Лунната сянка. Останалите ще загинат. Безпаметните, презрялите
Силата, надменните невежи, безродните отрицатели, приелите да бъдат роби,
примирилите се с участта на добитък, допусналите да ги превърнат в слуги, - те ще

бъдат изпепелени. Прекъснатата Нишка не се завързва пак.
Обучените от небългарски учители ласкаят сами себе си, наричат се с прозвището
"интелигенти". Но не те съхраняват Паметта. Дори на подсъзнателно ниво, широките
народни слоеве пазят повече памет. Българският език сам по себе си знае несравнимо
много повече от всички така наречени "филолози", взети накуп.
Зачитайте паметта на предците. Изучавайте древните завети. Вековните повели не са
просто вяра. Те са Воля, единосъщна с намеренията на Бога, на Тангра.
Смешни сте вие, които се мислите за съвременни, за "модерни" хора. Жалки сте, когато
си въобразявате, че можете да избирате своите управници. Недостойни сте да ви
помагаме, когато се сърдите, че избраните уж от вас, не изпълняват вашата воля. Чуйте
собственото им "демократично" признание: "В действителност няма значение кой ще
бъде избран. Резултатът винаги ще бъде един и същ." /Гари Ка/ И още: "Естествено
всеки грaждaнин дaвa своя глас и мисли при товa, че глaсувa зa този, който искa. Ние
обаче знаем, че той глaсувa, за онзи, който ние искаме Товa е свещения закон нa
демокрaциятa..." - George Bernard Shaw - Parents and Misalliance. Вие не тръгвате след
Водачи от вашата кръв и Вяра, доверявате се на неваши. Не се възмущавайте, че те се
отнасят с вас като с добитък. Сами сте избрали да бъдете стригани и клани с отказа си
да последвате Нас!
Народите не знаят кой в действителност ги управлява. Макар да им е казвано направо,
без заобикалки: "Властта на демократичната система е арогантна и затова става видима.
Чрез контрол върху световната финансова система, както и на най-важните златни
резерви в световен мащаб, тя решава съдбата на нации и милиарди хора."
Кореспондентът на "Blevins Franks International" – Бил Блевин (Bill Blevins), обърна
вниманието върху златната повеля на банкерите: "Който е собственик на златото, той
управлява" - (22 април 1999). Народите изобщо не подозират, че истинските им
управници са други, не тези, които познават. Управлява се зад кулисите. "О, колко
страшно!" Нима? Страшно ли? Кулисите са една нетрайна измама - картон и шарения.
Измамата не е кула от камък, тя лесно се срива, щом човек е решен да я срине. И щом
знае как! Нека прочетем поредното тяхно признание: "Хората от елита на властта са на
мнение, че управлението на една световна империя е твърде сериозна задача, за да бъде
то предоставено на настроението и мнението на народа."
Неподвластен на паразитните земни власти е колобърският Съвет. Той е, който
връщаше Българската памет през вековете. Той сочеше към избавление, поправяше
грешки, сторени поради лудост, умствена тъпота или зла умисъл. Досега Съветът
наставляваше. Отсега ще заповядва! И заповедите ще се настаняват в сърцата и умовете
на все повече Българи и небългари от цял свят. Не само нашият, и други народи са
подтиснати. Ние и на тях носим избавление. Протягаме им ръка, приелите ръката се
изпълват с първичен Устрем, връщат се към Божествата на своите деди, превръщат се в
оръжия на Тангра.
"Егоистичния рационализъм на световната демократична система не е в състояние да
създаде едно задоволено човечество, защото всичко почива върху закона на джунглата
– стремеж за власт и конкуренция. Кредото на нашия днешен демократичен свят гласи:
"Властта стои над правото". Хиляди книги бяха написани върху демокрацията, за
нейните преимущества и недъзи. Но едва ли нещо се промени, защото нашата съдба
лежи в ръцете на неколцина хора на властта, притежаващи парите, златото, среброто и
скъпоценните камъни, както и хипнотизиращите ни медии. В нашия отровен свят дори
водата и въздуха попадат под техния контрол." - внушават те. Ние обещаваме друго:
- Заобикалящият ви ужас, страхът, корупцията, мизерията, несигурността,
престъпността - всичко е част от вас, от вашия свят. Ето, идат Водачи на Нови времена,
и те ще ви отведат другаде, където ще можете да живеете за себе си и за себе си да

умирате. Не се учудвайте, ако ви кажат, че това другаде е тук. Досегашният свят живее
от думи. Идат мъдреци, които ще ви научат да живеете от действия. Светът ще стане
отново ваш, наистина Ваш! Дойде краят на униженията, дойде краят на
подтисничеството, дойде краят на Злото, дойде Краят!
Войната е невидима. Не падат бомби, ракети не разсичат простора, стоманени дула не
бълват смъртоносен метал. Тенгрианите не разчитат на терористични акции. Те знаят,
че тактиката на терора засилва вражеската решителност. Сраженията започват в
умовете, минават през душите и приключват в сърцата. Ние не сме командоси еднодневки, ние помним словата на Завета: разрушеното бива въстановявано,
построеното все някога се руши. На мястото на умъртвените хора се раждат нови, а
всеки роден умира. Но Идеята - тя е вечна. Веднъж създадена, веднъж родена - тя
живее до края на Вечността.
Ние воюваме в просторите на Времената!
Не тренираме с каски и противогази. Пушки и ножове не са ни нужни. Ние се
подготвяме за нашата война. Нейните правила са различни от всичко, което
човечеството познава или си мисли, че познава. В ковачницата на Духа, а не в
металургичния комбинат се коват оръжията на нашата победа. Ние използваме
връщане към прастарите, неуловими за днешното човечество технологии. Кой друг,
освен нас е подготвен за войната? Кой друг може да се справи с поставяните от
Тъмнината пречки? Кой друг може да превъзмогне обезличаването?
Когато оглупялото множество се гърчи от ужас, когато трепери в очакване на
непознатото, ние знаем:
"Вървящият към победа не го достигат стрели!"
Невъзможно е да се измери духовното развитие с помощта на аритметиката.
Интензивният духовен живот обикновено се съчетава с физическо съществуване на
границата на поносимото. Това е, защото малко време остава. Това е, защото
изкачващият се бива поставян постоянно на изпитания. Това е, защото се рушат
преградите. Несъкрушимият воин на Тангра обича трудностите. Те го правят по-силен.
Той се радва, когато му е непоносимо трудно - влязъл е в кръга на приетите. Багаинът
не мисли за препятствието като за наказание - той е научил, че то е подготовка.
Тенгрианинът не бяга от сблъсъка със Злото - в сблъсъка е единствената му надежда.
Тенгрианинът е известен:
ПОДГОТОВКАТА ЗА УТРЕ ЗАПОЧНА ВЧЕРА!
Видях голямо стълбище. Много стълби и тук-там между тях - площадки за отдих.
Стълбището започваше от върха на хълма. Спуснах се. Достигнах най-долното стъпало.
Пред него и под него зееше пропаст. Запитаха ме: "Доволен ли си сега, след като видя
паметника на Старото човечество?".
Тангра сътвори Своите деца - хората, и ги дарува с Мисия. От тялото на живия Космос
създаде Земята, за да стъпят на нея. Предостави им опора, върху която да се изправят и
да полетят. Уморени от изправянето, хората не устояха. Отначало паднаха на колене, а
после решиха, че им е по-лесно да запълзят. Спускането в бездната не изискваше
толкова усилия, колкото устрема към Небесните висини. Оскотените хора не изпълниха
своето предназначение, не се превърнаха в човеци, сляха се в стадо и запълзяха надолу
по стълбата. Запушиха си ушите и не чуха предупреждението, че стъпалата са
преброени, че приближава последното стъпало, че пропастта е близо...
Хората забравиха старата Мъдрост, а с нова не се сдобиха. Днешният видиотен свят не
остави място за учени в истинския смисъл на думата. Съвременните "учени" са жалки
занаятчии, излагащи произведения на пазара. Отхвърлено е всичко, което не може да се
продаде веднага и с печалба. Цивилизацията се приближава бързо към своя циничен
край. Човечеството щеше да е обречено, ако не бяха се завърнали те - Пазителите на

Завета, нашите учители по летене. Ето, те пристигат, повеждат жадните за Светлина,
мечтаещите за Небесен простор, благославят ги, дават им крила, вдъхват им копнеж по
Висините и им посочват вярната Посока. Когато настъпи Денят и подготовката на
Тенгрианите завърши, тогава те всички политат заедно. Тогава се устремяват към
сияещото Небе, тогава призовават Тангра.
Тогава, в онзи нито съвсем близък, нито твърде далечен ден, светът ще блести от
чистота и щастие, освободените разумни същества ще се изпълнят със спокойствие и
увереност, около тях ще е тихо. Тангра ще се завърне при децата Си.
Хората ще се преродят в Човеци!
Тайната престава да бъде тайна. Но как да отличите древната Истина от лъжите на
днешния ден? Ще ви кажа: Тайната се доверява. Поверява се шепнешком. Никакви
речи и крясъци. Никакви гръмки слова. Никаква истерия. Тайната се изговаря тихо.
Като израз на висше доверие. Тайната е само за достойни. Пазете се от смесване с
недостойните. Пазете от замърсяване своето добро име. То не е всичко, но нищо не
може да го замести.
Кресливците се възмущават: "Не сте демократични! Не предоставяте всичко на всички!
Поставяте условия!"
Не, ние никакви условия не поставяме. Ние само обявяваме условията. Вярно, ръцете
на Кана-колобъра са невидими, но чуйте какво признават адептите на "всеобщото
равенство" за собствените си "демократични" методи, пък после съдете нас:
"Истината става смъртоносна за онези, които не са достатъчно силни, за да я съзерцават
в целия й блясък... Истината трябва да бъде пазена в тайна, а масите се нуждаят от
учение, отговарящо на техния несъвършен разум." - из "Морал и догма". А в
талмудическия трактат Санхедрин дословно пише: "Гой, който изучава Закона е
достоен за смъртно наказание." Тук се има предвид Тората, Петокнижието на Мойсей
от Стария завет на Библията. Кой е вашият приятел, християни, и кой желае смъртта
ви?
Колобърският Съвет не е сам. Помощниците се множат. От тяхното число много
зависи. И от подготовката им зависи много. Ще отстои ли своята Държавност народа на
Тангра или ще се превърне в тълпа странстващи бездомници? Друг ли ще понесе
Българското Име? Реалността се разширява. Ще се окаже ли мисленето на
помощниците достатъчно силно, за да посрещне Опасността? Ще се съберат ли в армия
самотните воини?
Наставката "-гури" в имената на Българските племена означава просто "хора". Сега
думата е само леко видоизменена, но именно така се е произнасяла някога. За
умствените и морални качества на тези Хора можем да съдим по значението, което
думата е придобила в Индия и Тибет. Там тя значи "Учители". Ще допусне ли
човечеството смъртта на Българите, ще допусне ли да остане без Учители?
И още едно напомняне. Защо легендите на толкова много древни народи, та чак до Рим
определят своите основатели като родени или отгледани от животни? Защото
животното е преди човека. Основателят, родоначалникът е носител на предчовешка
мъдрост. Кой е Първият, получил Мъдростта? Сърната "Ави" в езика на латините е
получила значение на Благословена - "Ave". Отгледаните от Вълчица признават
върховенството на Сърната. Ще допусне ли светът да се лиши от Небесно
благословение?
В началото на самия ХХ век бил унищожен многочисленият някога Асирийски народ.
В ход е ликвидацията на Кюрдите. Воюва се с желязо и огън дори срещу спомена за
тях. Не един и два от народите на предколумбова Америка доизживяват последните си
дни. В пъкления план следващите сме ние. Нима ще се дадем без бой?
"Мнозинството може да реши кой е чужденец в страната. Това е въпрос на сила, както

всичко в международните отношения."
Теодор Херцел "Еврейската държава"
Ето я точната и конкретна формула, по която ни унищожават. Глашатаите на
безчовечието казват: "Да, земята е ваша, но не ви принадлежи. Да, народът е ваш, но е
собственост на други. Ваше е и миналото, но то пък е неотделимо от миналото на
цялата международна гмеж."
Великият колобър промълви: "Принадлежи ви всичко ваше!"
Три са днес с Българско Име: прадревната умираща Дунавска Родина, Кавказката
Балкария и страната на Маджарите. Още две - в Скития и край Волга се сринаха в
прахта. Ако прибавим и Таримския стан - стават три. Общо шест. Ето, иде Седмата и тя
ще погребе Епохата, родена от нея. И ще вдъхне живот на Нова Епоха.
Докрай ли осъзнават призваните промяната в реалното естество на нещата? Набраха ли
се достатъчно годни за бран Български синове? Настаниха ли се честта и гордостта в
достатъчен брой Български души? Завърна ли се Българското геройство? Няма ли страх
да обземе бранниците на Тангра, когато Сянката падне и настъпи Затъмнение?
"Времето, болката, страхът остават без отговор."
Алционе
Трябва сами да се справим. Такова е условието на Битката. Но Тангра бди! Тангра
помага на верните боили. Тангра укрепва десниците на багаините. В Български дом се
ражда Учителят на Новото човечество. Той ще сътвори Сияние, което няма да
помръкне през цялата Бъдна Епоха. Ако отстоим Нацията неразкъсана, Сърцето на
Огнената Мощ ще остане тук. Земята на мъчениците ще се изпълни с радост.
Очакваният Непознат ще прати Звяра в Преизподнята. Изтръпналият свят ще чуе глас
да прогласява края на мита за богоизбранничеството на богоотречените. Измамната
Епоха ще е отминала. Кървавият метал ще е слязъл от трона. Владетелският Жезъл
тогава ще бъде издигнат от приелите ново Избранничество. Орловите криле ще се
размахат и Птицата ще полети. Знаем, Българите няма да изгинат до крак, но дали ще е
останала Родина, която да им принадлежи?
Император Константин Велики бил родом от Ниш. Християнството било узаконено
като официална религия от роден в Българските предели. Но после европейските
християни забравиха на кого дължат своята безопасност и не спасиха България от
безчинствата на една чужда вяра. Какво пък, измяната понякога също може да донесе
добро. Когато никой не помага на Българина, той вика за помощник своя Бог.
Великият колобър промълви: "Българите много зло видяха от близки и далечни народи.
На злото с много добрини отвърнаха, а тези народи забравиха, но Тангра вижда!"
Жертвата, приела да стане палач се самоосъжда. Възмездието не я подминава.
Предупреждавам Българите: не се изпълвайте с желание за мъст, не тръгвайте да
отмъщавате, не пожелавайте кръвта на никой народ. Тангра вижда и всекиму въздава
според заслуженото.
"В Небесната Вяра такава, каквато ни я представят извънредно оскъдните исторически
материали в България, върховното Божество, лишено от каквато и да било
персонификация или олицетворение, представлява едно Единство, наречено Тангра." Тачо Танев "Българското везмо и Изтокът"
Тенгрианството не може да бъде зазубрено и изучено като училищен урок. То може
единствено да се изживее. Затова деградиралите никога няма да ни опознаят. А освен
това, за разлика от мъртвите официални култове, Тенгрианската Вяра е динамична,
развиваща се. Те стоят, ние се движим. Как могат дори да си помислят, че ще ни
настигнат?
В света ще настъпят невиждани събития. Следващите думи са не на един от нас, а на
един от тях:

"На небето ще има две слънца и две луни. Няма да има нощи. Земята ще се превърне в
нажежен ад. На земята ще бъде невъзможно да се живее. Само във въздуха и под земята
ще има спасение. Ще бъдат построени осем подземни градове. Много хора ще ослепеят
от светлината на двете слънца.
На Север снеговете и ледовете ще се разтопят. На полюсите ще се появят обширни
цветущи земи. Ще се вдигнат огромни вълни. Те ще залеят половината от земната
твърд и ще се оттеглят.
Новата луна ще бъде с по-малки размери и по-близо до Земята. Новата луна ще се
вижда така добре от Земята, както и старата." /Раньо Неро (Raqno Nero) /Черният Паяк/
- ок. ХIV век - из "Вечната Книга"/
Глупост е да се каже, че ние въвеждаме Божествените закони в света или че
осигуряваме прилагането им. Та те се прилагат! Кой има власт да ги отмени? Ние
предлагаме разбиране кога човек действа срещу тях и какви последици ще има опитът
му да ги заобиколи. Ние обясняваме защо ще се случат предсказаните събития и какво
можем да направим, за да не се случат. Защото разлика между природни и Божествени
закони не съществува. Разликите си ги измисляме ние, които познаваме едва нищожна
част от Небесното законодателство. Дори в Тенгрианството не се съдържа целия
Небесен Закон, но то поне учи на повелите, които трябва да спазваме, за да се спасим в
Деня на великото Всепосичане.
Свещеният дъб на Тангра във Валем Хуса е прекършен от мълния в началото на 20-ото
столетие по християнския календар а по нашия - през 67-ото. Според тамошните
колобъри, това е зла поличба за съдбата на Българите през този век. Но векът изтече, а
с него и Наказанието. Знайте: Небето неизбежно праща наказание на всеки, дръзнал да
се опълчи срещу предначертания от Волята път. "Бог бави, но не забравя!" не е
обикновена поговорка, а стих от Българската Книга. Не влизайте в съюз с обречените,
не прекрачвайте прага на домовете им, дръжте се далеч от тях и тях дръжте далеч от
вас. Присъдата на жертвоприносителите е прочетена. Не търсете благодарност за
спасението, донасяно им от вас през вековете. Обърнете се към своя Бог, към Тангра,
единствено от Него ще получите онова, което други ви отказват.
"Хората просто забравиха своите корени, тях ги отучиха от собствените им имена.
Потомците на славни воини, гордели се с велики подвизи... Сега не можеш да кажеш
какви са те - мъже или жени?... Изродиха се. Това е всичко, което е останало от някога
могъщия народ." - /Мурад Аджи/
Не забравяйте, не се принизявайте, можете да слезете толкова ниско, че никога да не
успеете да бъдете каквото сте били. И обратно - със своето извисяване човек се
отдалечава от зависимостите, наложени над него от Предначертанието. Ето я
практическата полза, ето защо извисеният човек се справя по-леко с трудностите на
всекидневието. И колкото по-нагоре се е изкачил, толкова му е по-леко да върви.
Вдъхновените само предават словото; пратениците го привеждат в изпълнение. Не се
откъсвайте от своя Корен, ако искате да бъдете въздигнати в сан на пратеници. Не
повтаряйте грешките на някога могъщия Кипчакски народ. Но дали не ви е прекалено
късно? Ето пример: Древните корейски долмени по нищо не се различават от нашите
родопски "змейови къщи". Строени са по един и същи начин, следвана е една и съща
традиция, изпълняван е един и същ замисъл. Но това е било някога. Днес в Корея
долмените са паметници на културата, а нашите сме ги превърнали в бунища.
"Когато в народа се събужда Достойнството, в обществото сработват законите за
самосъхранението. У хората се появява бъдеще и ценностна система." - обнадеждава
още Мурад Аджи. Ще се вслушате ли думите на препатилите?
Стремете се към сила и безопасност!
"Приравняването на гения с кретена и на почтения човек с лумпена е напълно

несъстоятелно." - писа един, когото някога смятахме за Наш. Отговаряме му:
- Несъстоятелно е приравняването, но приравнителите са твърде състоятелни, затова с
тях непременно сме длъжни да се заемем. Те непрекъснато търсят материални следи от
миналото ни и се опитват да ги подредят в система, еднаква с тяхната. После се чудят
защо от подреждането им нищо не излиза. Ще ви кажа: всичко досега открито
представлява само груба имитация и нескопосно подражание. Истинските ни светини
още никой чужд не ги е видял. Градацията на тълкуванията показва колко неверни са
те. Хората измерват интелегентността на живелите преди тях със своята собствена
материална техника. След всяко техническо откритие се появява ново тълкуване.
Сеячите на субкултура постоянно установяват, че грешат, но учат народите на нас да не
вярват. А кой по-ясно от един Тенгрианин може да осветли Миналото? Фактите често
са еднакви, но колко различни са истините! Стремим се да ви дадем не повече на брой
факти, а да ви научим как да мислите върху тях. Дори да искаме, не всичко можем да
ви разкажем, пък и вашият живот не би стигнал, за го чуете. По-важно е да знаете: По
отношение на Следващото, пред вас стои Необозримост!
Мисията е в изграждане духовния облик на Бъдното. В сътворяване на бъдещата
Реалност. Участието, приобщаването към великото Дело ще ви осигури преминаване
през Времето. Помислете: какво остана от толкова много страшни воини, от толкова
много велики народи? Сторили са неизкупимо зло, и Злото ги е погълнало. Къде са
богатствата на Крез? Къде са кохортите на Цезар? Оцеляло е само градивното. Помним
Архимед от Сиракуза, имената на убийците му са забравени. Доброто е, което остава.
Величието е, което оцелява. Изоставите ли Мисията, допуснете ли събиране с враговете
на човешкия род, с паразитите и кърлежите, преклоните ли се пред тях - коя везна ще
натежи? Вслушате ли се във внушенията, идещи от града на Залеза, към залез ще се
упътите. Повярвате ли на държавата, носеща името на Смъртта, като отговор само
смърт чакайте. Някога в храма на еврейския цар Соломон всяка година били внасяни по
666 таланта злато. Ето как числото на Погибелта и култът към златния Телец се сливат.
Приемането на парите като висша ценност нищо друго, освен гибел няма да ви донесе.
Повярвате ли им, доверите ли им се - нищо хубаво не чакайте. Какво правят те с вас?
Заливат ви с водопад от празни думи, заливат ви с порой от думи и пороят ви завлича в
реката на Забравата. Там ли искате да свърши вашият път? Ако ли не, запомнете, че
първата стъпка към превъзмогване на Злото е недоверието към злите.
Индуските Юги съответстват на Българските Епохи, вплетени в Затворената Свастика.
Същата идея за четири космически Сезона срещаме във вярванията на
Североамериканските индианци. Нашите твърдения като ехо се разнасят из целия
древен свят:
"В теб, о, Нощ ние живеем! Ние заспиваме - бодърствай!"
Атхарваведа ХIХ, 47:9
Досега правилата бяха такива - правила на дългия Сън. Колобърите трябваше да
подканят, да напомнят, на подсещат, да внушават. Друго не им бе разрешено.
Правилата се смениха. Кръгът на Змията се затваря. Звярът разтваря паст, безформието
се настанява в човешките сърца. Но своя Кръг сключва и Огънят! Защитата е
равностойна на Опасността.
"Ако човешкото действие е философски необосновано, то е неоснователно. Ако е
обосновано с лъжи и измами, то е порочно. Вредно. Против такова действие, всяка
защита е справедлива."
Абрек - Бол колобър
Ред е Мъдрост да заповядва. Измамата залязва, изгрява Истината. Боилът възсяда кон.
Сабята блести, огряна от лъчите на изгряващо Слънце, развява се Стягът, Бунчукът
плющи на вятъра. Горко на воините, чието оръжие е ръждясало! Горко на ратниците,

разпродали своите доспехи! Горко на жадните, забравили пътя към Извора! Горко на
омърсилите се с неправда! Чистотата се възстановява с Огън. Провидението познава
всяка подробност от твоя живот не защото непрекъснато те наблюдава. То извиква
спомените от твоето собствено подсъзнание. Ти нямаш по-безпощаден разобличител от
самия теб. Как ще се скриеш от себе си, нима още вярваш, че ще надхитриш
Възмездието?
Във време на измами маранята е нощна. Народи, чиято участ е била по-благоприятна от
нашата го твърдят. Омайната Епоха променя съдържанието на думите. Наричат "мир"
тихото ни умъртвяване. Горят ни на клади, за да избегнат проливането на кръв.
Обричат ни на гладна смърт, за да не посягат на живота ни. С твърдението, че
управлява целият народ ни заставиха да поверим Българската власт на
българоотрицатели. Вледениха ни с обещания за стопляща Промяна. Затвориха ни в
тъмница и разтръбиха, че сме тръгнали на поход. Законно ни отнеха законите.
Ограбиха ни, за да ни дарят като милостиня нищожна част от ограбеното.
И поискаха да ги провъзгласим за благодетели!
С президентски указ и премиерска заповед забраниха древното Божество Сет, наричано
доскоро Съвест. Лишиха ни от правото да бъдем верни на Небесните закони.
Превърнаха Държавата в паразит. Човешките очи вече не различават небесносиньото от
синкавата мътилка.
"Толкова чаканият не ще се върне никога
в Европа; в Азия ще се появи
един от наследниците на великия Хермес
и над всички крале на Ориента ще се възвиси."
Мишел дьо Нострадамус
Възникна опасност прастарото Огнище да бъде заменено с друго, макар носещо същото
свещено Име. И Един друг да се закълне във вярност към Тангра. България ще я има, но
дали това ще е нашата, Дунавска България?
Ние сме тук, за да не допуснем измамата!
В обзетата от Мрак България всичко небългарско е под закрила. Черните сили се
грижат за своите рожби.
Вероломна паплач тъпче Орисаната земя.
Разпорежда се неправда.
Ненаситни пиявици смучат народната кръв.
Паразити заменят Справедливостта с изгода.
Исконните стопани биват лишавани от плодовете на своя труд.
Гонят собственика от дома му, за да настанят там неканения гостенин.
Отчаяние обхваща Българина.
Но пределът е скоро!
Паметта ще се върне!
Верните на Тангра ще Го призоват!
Великият колобърски Съвет ще възвести очакваното Слово!
И Тангра ще отвърне!
Бъдете готови да чуете страшния гръм на Неговия Отговор!
УСКОРИТЕЛ
Въведение
Страниците в ръцете ви не са предназначени за вас. Вероятно на Земята вече живеят
отделни хора, които биха ги разбрали, но те едва ли ще посегнат към текст, написан от
непознат за тях автор. Хората, способни да разтълкуват създаденото от мен съзнават
своето превъзходство над останалите и не четат безполезни според тях съчинения. Още
не им е даден знак, че трябва да пристъпят към Търсене. Но знакът ще бъде даден,

орисаният ще намери и ще осмисли. После ще приложи, ще въплъти в живота
осмисленото. А вие, деградиралите от животински чувства получовеци, оглупелите от
видиотяващото влияние на така наречената "цивилизация" скотове сте отвикнали да
мислите. Не си губете времето, не четете непредназначеното за вас. Всъщност, и да го
прочетете - все тая. Дори не ме интересува какво ще си помислите. Вие си мислите, а
животът си върви, без да ви пита какво мислите.
Да, ние, Новите Разумни сме малцинство. Но дотук свършват приликите ни с
останалите малцинства. Те, предишните са били част от обществото, част от
човечеството, част от познатия свят. Ние сме нещо съвсем различно - ние сме
следващото еволюционно стъпало.
Kретенското ви възражение е: "Ами тогава защо изобщо пишеш нещо, което съзнаваш,
че няма да бъде прочетено?" Ами защото, драги ми малоумници, вашият свят, вашата
"култура" няма да е последната в дългата поредица такива върху повърхността на
планетата. Пиша не за вас, пиша за Тях, които ще дойдат, след като вие сте прекратили
съществуването си.
A, да! Въведението... То е в случай, че текстът попадне в някого от вас, скъпи ми
глупачета. Той трябва да изпълни вложената Заповед и да предаде това, което трябва,
на онзи, когото трябва. Как ще го принудя да го направи ли? Като използвам едно
древно умение - заклинанието. Заедно със стария език, ние забравихме и езика на
заклинанията. С помощта на заклинания хората са заповядвали на змии, лекували са
инфекциозни болести и са вършели какво ли още не. Доказалият своята ефективност
през хилядолетията метод бил изоставен. Днес той се практикува единствено от разни
тайни служби, и то във ваша вреда. Защо се отказахме от своите най-съкровени
умения? Със заклинание може да се предизвика дъжд или да се спре враг. Моята цел
сега е, само да ви подтикна към действие, което вие даже няма и да проумеете, че сте
извършили.
"Словото е отрова за нас, защото е неточно. Ние, истинските майстори на словото,
които сме малко на брой не бива да се самозаблуждаваме от своите слова, те са
предназначени да заблуждават другите - сганта, стадото, овцете." - твърди Кубрат
таркан. Обаче и тарканът не обяснява всичко. Хората възприемат словесната реч като
средство за връзка. Но също и като и средство за въздействие. Само че и в двата случая
словото не е това, което хората си мислят, че е. Едно от многото изкуства на речта е,
"да се съчетае несловесната действителност с нейното речево изражение. Да се хвърли
мост между явлението и неговото осмисляне".
Ако пък някой от моите себеподобни ме укори за отношението ми към вас, предхората
/от един биологичен вид сме, все пак/, ето моят отговор: Ние сме това, което те с
тяхната злоба и алчност направиха от нас. Ние сме творение на техния свят. И светът не
бива да се възмущава, че ще бъде принуден да изтърпи последствията от своето
творение.
Знам, че е рано. Още не е дошло времето на моите текстове. Самите Сили пречат те да
стигнат до хората. Самият Тангра пречи те да стигнат днес. И ако изобщо пиша, то е,
защото съм предизвестен - решено е: написаното от мен ще бъде за Новата Вяра това,
което е бил първообразът на свитъците от Кумран за Християнството. Аз видях
великият бъдещ Път, проправян от днешните мои действия и това ми стига. Аз видях
пътя, по който препускаше всепомитащата непобедима Нова Орда!
Аз видях Утрото!
И когато това Утро настъпи, никой няма да пита какво представляват сътворените от
мен Ускорители. Хората вече ще знаят.

УСКОРИТЕЛ I
Към вас се обръщам, деца на Огнения разум! Вие сте избраници на самото Небе. Кой
ще ви възрази? Кой ще посмее да се опълчи срещу Небесната Воля? Кой ще тръгне
против Тангра? През хилядолетия премина написаното:
"Нощта, в която Възкръсналият се установи в правата на Наследник;
Нощта на Словото, претеглено пред страшните Съдници;
Нощта, когато Възкръсващият влиза в притежание на Мястото,
където се раждат боговете."
Писано е, но кой, освен вас знае какво е написано?
Когато след многовековно очакване настъпи денят на Предизвикателството, те ще
опитат да ви оспорят. Още отсега пригответе своя отговор. Убедителен. Необорим.
Безсловесен. Враговете ви не са човеци, а животни в човешки облик. В деня на
Равносметката ще им заговорите на език, разбираем и за добичетата. А дотогава бъдете
привидно като тях. Различни, но заблуждаващо подобни; неразличими,
неразпознаваеми. Невидима реалност във видимия за изроденото множество свят.
Когато Битката завърши, всеки от вас ще е в правото да повтори изреченото от
самариеца Иисус преди две хилядолетия:
"Аз победих света!"
Припомнете си думите, казвани от гордите стари човеци. Сравнете ги с днешните
празни бръщолевения. Кой будист, кой християнин, кой юдеин, кой мюсюлманин, кой
съвременен нещастник-атеист притежава самочувствието на древния египтянин? Кой
може да се провикне:
"Аз господар съм ви, о, богове! Към мен елате! Стъпките ми следвайте, защото аз съм
син на Господаря ви! Моят Баща Небесен ви създаде, о, богове, за мен да
съществувате!"
Старата човешка Мисия бе Господарска. Днешната е робска. Утрешната ще определите
вие! Бъдете господари и Господарят ще пребъде във вас!
"Какво сме всъщност, имаме ли Име? За Слънчевия празник ли пристигаме? Към
Бездната, към гибел ли вървиме? Към Слънцето, към Бог ли се въздигаме?"
Отначало дори не ви е нужно да учите нещо ново. Достатъчно е да си припомните
забравеното старо. Спомнете си, че във вашия дом права имате само вие. За вас и за
децата ви, а не за разноезичната чуждоплеменна сган дедите проливаха своята кръв. За
вас бе завоювана земята, върху която живеете. Законите на чужденците са смърт за
Българското потомство. Изпълнете се с Храброст и заживейте по ваш Закон. Но също
помнете, че в чуждите страни същите права имат живеещите там народи, а не вие. Нека
всеки живее в своя си дом със своето си право. И никой да не потъпква правото на
другия.
Заменете неподвижността с подвижност. Мислете с разширяващо се съзнание. Не
всеобхватност, а ускорение нека бъде главният му белег. "Мащабност" в новите
условия нищо не значи. Мравката мисли с мащабите на мравуняка, но извисеният човек
е една Вселена. Властвайте не само над пространството, но и над Времето. Всяко ниво,
в което се намира досегашният човек сега изглежда единствено реалното за него. Не
отъждествявайте цялостната Действителност със "сега". Вие сте по-разумни, помислещи. Времето е само едно от отправните точки в многомерната координатна
система на Реалността. Изтъчете от дните воал, вмъкнете нишки от посоки, украсете
своето творение с ускоряващо се преобразяване и покрийте очите на полуслепите хора.
Ако воалът падне върху Зрящ, зло няма да е извършено. За усъвършенстващия се
Тенгрианин преградата е по-прозрачна от стъкло.
"Чуждият ще бъде приет като свой" - пише в Книгата на Завета. Чуждият трябва да
бъде приет като свой. Чуждите сте вие, недопусналите в себе си духа на озверелия Нов

световен ред. Никой не бива да мисли за вас като за чужди. Не показвайте надменност,
не излъчвайте презрение към полубезумните звероиди. Не допускайте да доловят
дистанцията. Не ги оставяйте да се опомнят, не им позволявайте да се уплашат от
вашата сила. Не давайте на никой чужд да види истинската ви същност.
Употребителите на християнството забравиха Христовото учение, но вие помните: "Бог
е станал човек, за да може човек да стане Бог!" /Думите са на св. Ириней/, а също:
"Христос пожела да стане това, което е човекът, за да може човек да стане това, което е
Христос!" - допълва св. Киприан. Тенгрианинът не е противник на Иисус, а Негов
следовник, изпълнител на заръките Му. Нещо повече - един кипчак, мюсюлманин,
какъвто е Мурад Аджи не успява да види в християнството нищо друго, освен
продължение, макар и според него в неправилна посока на древната Тенгрианска
Традиция. Но нали затова ви има вас - вие тласкате Развитието в правилната посока.
Подиграват ви, че множество чужди божества властват над вашите земи. Не вземайте
присмеха присърце. Никое действие не е отречено от Тангра, иначе Той не би го
допуснал. Но има действия, чрез които извършителят се самоотрича, самоизолира се от
Бъдното. Те са обречени. Всяко общество, разделено в основните си принципи рано или
късно се саморазрушава. А те, властелините на днешното нима въобще притежават
някакви принципи? В сърцата им се е настанила алчността и е изтласкала всичко
свещено и възвишено. Господството им няма да трае дълго, твърде бързи са днешните
темпове. Не се бойте от временното надмощие на чуждите, използвайте го. "Нека
оставим враговете да ни помогнат!" - рече един от Нашите. Допълвам: принудете
чуждите да извършат вашата работа, да изпълнят вашата задача. Накарайте тъмните да
мислят каквото вие искате те да мислят. Подлудете ги! Напъхайте вашите
неразбираеми за тях разсъждения в ленивите им мозъци. Нека приемат внушенията
като естествен продукт на недоразвития си разум. Накарайте пасмината, тези пъплещи
отрепки да повярват в изгодната за вас реалност.
И ги оставете да я сътворят!
Непрекъснато творете допустимости. Те дълбаят отправни точки в израстването на
нови реалности. Творете идеи и ги пращайте напред във времето. Творете нови светове.
Направете от бъдещето ваш длъжник. След като открият, че ви има, невежите ще
заговорят за Общността ви като за секта. Къде грешат? Ние не се вместваме в никакви
рамки, в никакви представи за религия. Нашите души не ги отнася никакъв архангел. За
нас идва Валкирия! Сектантите чакат Бог да им подари света. Вие знаете, че даром
нищо не се дава. Вие не очаквате нищо, вие не молите за нищо.
Вие се обучавате да вземате!
Обърнете гръб на Стария свят! Бяхте, но вече не сте част от него. Променете браздата
на вашите предишни действия. Вие сте вчера и утре. Не се грижете за днес От
състрадание вършите добрини, а ви се отплащат с неблагодарност. Неблагодарността е
зло. Ще продължите ли да творите зло? Ще продължите ли да се превръщате в злодеи?
Непрекъснато раздавате своето на тях, давате им, и с даването ги превръщате в
просяци. Докато накрая те решиха, че даването е ваша предопределеност, а вземането тяхна. Никой няма право да отнема плодовете на чужд труд. Силните нямат право да
отнемат от слабите, но и слабите нямат право да отнемат нищо от силните. И ако ми
кажат, че последното е невъзможно, то аз ще им напомня за данъците, които после
отиват за социални помощи. Това ли искате: да превърнете човеците в очакващи
милостиня просяци? Или ще ви говорят за дълг пред човешката раса? Да, кажете им ние служим не на цялото човечество, не на съвкупността от всички хора, а само на
отделни единици. Но ние знаем, че в повечето случаи тъкмо единиците принасят найголяма полза за цялото.
Разсъдете: виждате бъдни събития. Предупреждавате. Никой не се вслушва. Излишно е

да говорите на саморазрушаващия се свят за дебнещите го опасности. Той не иска да
чуе гласа ви. Но и мълчанието е зло, а мнозина от вас живеят самотно, в уединение,
далеч от своите подобни. Замълчат ли, способността им за Виждане ще закърнее, ще
изчезне. Следовниците на Тенгрианската общност ще започнат да се топят.
Неприлагането на Огнения смисъл отменя Огнените способности. Как сърцата ви да
живеят в мир с вас, как да прекрачите успешно в Чистата Епоха?
Говоренето и мълчанието са еднакво вредни. Правилният способ е друг.
Предсказвайте! С думи, ясно разбираеми единствено за вашите себеподобни. Нека
хората от тълпата осъзнаят истинността на казаното едва, след като то се е
осъществило. Те няма да се предпазят от бедите, а ще зашепнат колко велики сте вие.
Глупаво е да тръгнете от къща на къща и да заобяснявате на всеки, че е наложително да
тръгне незабавно, преди вулканът да се е събудил. Нито известените за бъдещото
избухване Зент и Абрек, нито друг измежду научилите ще тръгне. Този свят не
заслужава да бъде спасен. Не убеждавайте. Внушавайте! Нека те не съзнават, че мислят
чрез вас. Нещастните идиоти си въобразяват, че слънчевото затъмнение се случва само,
за да могат те да го видят. Не само потвърждавайте заблудата им - задълбочавайте я.
Децата на Тангра са призвани да умъртвят, а не да излекуват обителта на злите
звероподобни човеци. Нищо не изричайте докрай. Загадъчните слова хвърлят дълги и
страшни сенки. Осъществете на дело неосъществения Христов Завет: "Приятелството
със света е вражда против Бога. И който иска да бъде приятел на света, става враг на
Бога." Така е, защото светът се управлява не от човеци, а от безсъвестни паразити.
Ето, говорят за мир, за обединен свят, за прогрес, за благоденствие... Лъжат! Те не
носят обединение - точно обратното. Адептите на Новия световен ред разделят
държавите икономически на две, създавайки един вид двойна икономика, основана
върху взаимната омраза. Тяхната икономика всъщност е чужда на човешкото
предназначение - неодарвинистка, противоестествена, противоприродна,
противобожествена икономика - силният изяжда слабия. Само че в един разумен свят,
какъвто претендира да е нашият, разумът, а не силата би следвал да е водещото начало.
Краят на неодарвинистката икономика ще е сливане с животинския свят. Към
животните ли искате да се приравните? Гледайте надалеч! Днес безличие властва над
Личността. Но походът на Свободата започна! Положете масивните основи на Силата,
която ще доведе Новата Епоха. Насочвайте градивните въздействия към желаното от
вас бъдеще.
За да не го делите с никой друг!
"Да не бъдеш част от света" е зов за съхранение на собствената индивидуалност.
Обяснете Христовите слова на християните. Християнското учение в неподправената
си първичност е освобождаване, а не поробване. Бунт, а не покорство. Отричане на
IHWH, а не преклонение пред тъмния завет. Какво е светът, какво е светското? Светска
хроника - показват ни търтеи, паразити, не вършещи нищо полезно, показват ги като
герои на деня, на седмицата, на месеца, на годината, на века. В същото време - нито
дума за истинските създатели на ценности. Нима в такъв свят има място и за тях, за
неразбиращите, които ръсят дрънканици за някаква си "юдео-християнска
цивилизация"? Кажете им, че в Утрото на Деня Богът ще завладее Своята диадема и
Възкръсващият отново ще се роди. Поканете следовниците Му да изпълнят свещения
завет на своя Учител. Попълнете редиците с нови братя. Но не обучавайте, нито
обяснявайте - посвещавайте! В тази мисловна среда на бликащо отвсякъде лъжезнание
единствено методът на Посвещението дава желания резултат.
Днешните хора приемат за оправдано убиването на десет насилника, за да бъде спасен
животът на една жертва. Справедливо е. Но още по-справедливо ще е, когато ние
способстваме за смъртта на милиарди, за да се съхрани живота на милиони. Иначе

всички биха измрели. Нима "трябва да прощаваме малките човешки слабости"? Не,
нищо не бива да се прощава. Опрощаващият привлича последиците от постъпките на
опростения. Иначе казано, поема върху себе си чуждия грях. Но е задължително да се
съобразявате с наличието на слабости. И да ги използвате! Изучавайте ги! Насочвайте
глупаците към желани от вас деяния. Стремете се покварените да си отидат, за да
останете вие. Нека Силата и Могъществото бъдат лична цел за всеки Разумен.
Увеличавайте възможностите си за влияние върху умиращия свят. Поощрявайте
проявите на хорски грешки. Насърчавайте разлагането на неизлечимо болната
цивилизация. Съкращавайте нейната агония. Постепенно изземвайте властта от
недостойните. Вие ще живеете само, ако те измрат!
Припомнете си записаното върху папирус: "Бъдещите светове са кълнове, затворени в
човешките гърди". Помислете за алчността, завистта, злобата и омразата, бликащи в
сърцата на обречените. Спасите ли тях, вие ще обречете на вражда с целия Космос
вашия утрешен свят.
В отношенията си с другите залагайте на техните слабости и недостатъци. Във
вътрешните взаимодействия на Тенгрианската Общност - на достойнствата. Братството
трябва да е устойчиво. Един от важните аспекти на привързаността е личната сигурност
на отделния индивид. Защитен си само като част от Цялото. Длъжен си да браниш своя
брат и имаш правото да изискваш теб да бранят. Сине на Тангра, ти отвсякъде си
заобиколен с врагове. Те идват при теб със сладки приказки за равенство, демокрация и
просперитет, но носят само разруха, насилие и мизерия. Никой няма да ти помогне, но
ти можеш сам да се закриляш, защото Тангра е в теб.
Закриляйте се един друг, Тенгриани! Овластени сте да се закриляте. Да съдите и да
наказвате. Никой външен няма право да ви съди, никой чужд закон няма оправдана
власт над вас. Никой няма право да навлиза в периметъра на вашите действия.
Унищожете, премахнете всеки външен, осмелил се да напъха нахалния си нос във
вътрешните ви дела. Не вярвайте на никого, ако не е от вашия Род, ако не принадлежи
към вашето духовно родство. Но помежду ви нека винаги цари добронамереност. Във
вашите селения заплахата винаги иде отвън, никога отвътре. А който остави неприятел
да държи в ръцете си един от вас, той не е от вас. Разпознавайте се един друг.
На вас всичко ви е позволено, защото вие можете всичко!
"Никой, освен Българинът не е излъгал дявола. На никого дяволът не е слугувал, освен
на Българина." - Абрек - Бол колобър
Cтарият ритуал изисквал да бъдат повтаряни думите, изричани от различни Божествени
същности. Повторете ги и вие. Небесното начало е съставна част от основите на
утрешния ви Дом: "Път с копие в ръка прокарвайте! Ножовете си стеснете здраво!
Виж! Той върви напред! Той търси и намира пътя си!" Бъдете смели воини на
Слънцето. Йерархиите вървят към сливане със Смъртта, която всява Ужас. Но вие
знаете, че "когато душата преминава в Отвъдното, тя излиза към пълната светлина на
Деня". Само не смесвайте християнство и Древност. Те са твърде различни неща.
Пазители на свещената Древност сме ние, а християнството отдавна е попаднало под
влиянието на Тъмната лунна вяра. Познавайте разликите между тях и нас!
И още едно предсказание: "В края на ХХ век хората ще се покланят на Сатаната. Много
бели хора ще се прелъстят от тази религия. В 2075 година главното знаме на Църквата
на Сатаната ще подхванат черните хора на Африка. Черно знаме, черни дървета, всичко
наоколо е черно. Поклонниците на Сатаната ще се научат да правят така, че всеки човек
да има множество свои подобия - "отпечатъци". Човешката душа ще се вселява в тези
подобия." - Раньо Неро (Raqno Nero) /Черният Паяк/ - ок. ХIV век - из ръкописа му,
наречен "Вечната Книга"
Орисано е да властваме над бъдещата Епоха. Предсказано е, че ние ще намерим

скритото оръжие на Хурса, Слънчевия син. Но още е рано за успокоение. Предстоят ни
много битки.
Затова не убивайте несигурността напълно. Нито я смалявайте до незначителност. Ще
породите надменно отношение към нея. Съпротивителните ви сили ще отслабнат. Ще
отслабне готовността ви за бран. Но и прекалената заплаха е нежелателна.
Смъртоносна е за надеждата, убийствена е за вярата.
Поддържайте динамичен баланс!
Немалко българи се изкушават от възможността за включване в т. нар. "обединяващ се
свят". Дали си заслужава? Съвременният културен модел проповядва, че най-способни
са хората, умеещи да печелят най-много пари. Наркотрафикантът изкарва многократно
повече от най-талантливия учен. Особено, ако е свързан пряко със структурите на
властта. Наемният убиец е по-добре платен от съдията. Разбира се, при условие, че
последният не се е корумпирал, което иначе се случва рядко в нашия разложен свят.
Надницата на проститутката е по-висока от тази на учителката и лекарката. Във Варна
заловиха младежи, използвали Интернет за незаконни поръчки на стоки. По техен адрес
се каза, че са невръстни гении. Гений се оказа и химикът, изградил нелегална фабрика
за производство на наркотици. Цивилизованият свят назидателно ги осъди. Защо? Нали
именно той, светът ги научи да гледат на парите като на главна цел в живота?
Престъпният официален свят се възмути, че някой е дръзнал да му подражава. За
спазващите закона, паразитният обединяващ се свят е всъщност обедняващ. Тук си
заслужава да споменем изискването за помощ, което ние уж дължим на разни
плодовити единствено в собственото си размножаване пришълци. Какво им дължим?
Какво изобщо можем да дължим ние на тях? Защо добросъвестни, преживяващи от
честния си труд граждани да дължат каквото и да било на същества, които нито се
трудят, нито произвеждат, нито спазват законите, нито носят някаква полза на
останалите? Така били постъпвали в други държави, така следвало да постъпваме и
ние. Казано с разбираеми думи, те искат от нас да им подражаваме, когато им е изгодно
и ни осъждат за подражателство, ако то им е донесло вреда. Колобърите учат
Тенгрианина как да успява, подражавайки единствено на себе си.
Успехът на един от вас е успех за всички ви!
Но успехът не бива да заслепява успелия, не бива да го отделя от Общността. Нека
щастливецът винаги и във всичко да помни, че е щастлив именно, защо е един от вас.
Това е урокът за далече стигналата стрела и близко хвърленото копие.
Самичък никой от вас нищо не постига. Реализацията на индивидуалните стремежи и
желания е възможна единствено в Тенгрианското Братство. Старият Български род е
представлявал една малка войска със своята строга, сложноизградена йерархия. Нека
такава бъде и вашата организация. Не мислете за равенство. Племенникът не може да е
по-старши от чичо си. Внукът не е по-възрастен от своя дядо. Всеки държи на своето си
място. Всеки застава там, където се чувства най-удобно. Постигайки нужното
сцепление, потенциалът ви се усилва невероятно. Не в аритметична, а в геометрична
прогресия. Не търсете обяснение в личностните качества на един или друг ваш събрат.
Свойствата на отделните клетки не обясняват функцията на целия организъм.
Практически личната заинтересованост е неделима от общностната. /Само не бъркайте
Общност с общество!/ Помнете, че отношението на чуждите към вас е винаги
враждебно. Не бива да ги мразите, не замърсявайте душите и сърцата си с ненужна
ненавист, но същевременно не забравяйте, че те мразят вас. Търсете опора в своите.
Нека ви предупредя: не приемайте общите волеви импулси като уеднаквяване.
Извикайте в мисълта си образа на Бога с неповторимото лице. Той е напомняне, че сте
длъжни да не подражавате никому. Не мислене и действие по един и същи начин, а
съсредоточаване върху една и съща тема. Но с различен подход. Не еднаквост, а

допълване. Стрелците се целят към една цел, но всеки от тях стои на различно място.
Два лъка, разположени под един и същи ъгъл няма. Тук е разликата между нашето
разномислие и техния плурализъм. Разномислието сплотява и допълва; плурализмът
уеднаквява, но и разделя. Ние укрепваме и доизграждаме - те рушат. Ние носим
различен възглед върху познатите неща; те доразвиват старото. Ние сме Свободни в
свят, населен от роби. Тенгрианската Общност прилича, подобна е на рекламираното
"интегрирано човечество", но само външно. Разликите се усещат, макар че думи трудно
биха ги описали. Отново съветвам: прикривайте разликите, не ги изявявайте. Не бива
различността да се превърне в идентификационен признак, обуславящ ранното ви
унищожение. Как ще тръгнат срещу вас, ако не знаят кои сте? С танкове ли ще ви
атакуват? Могат ли да ви бомбардират, ако живеете между тях, в едни и същи сгради?
Не използвайте пряко насилие, не им давайте поводи те да ви преследват. Насилието
разрушава обществения ред. Но не бива да забравяте, че размерът на насилието зависи
не от обективната действителност, а от нейното проектиране в човешкото съзнание.
Търсете нови форми за предизвикване на поражение. Не предизвиквайте, докато сте
слаби.
"Пазете нежните кълнове на Расата!"
Неизвестни сте, но много скоро по усет ще се насочат към вас. Не ги отблъсквайте.
Приемете ги за ученици. Докажат ли годност - превърнете ги в събеседници. Ето ви
примерна схема, но знайте, че вие можете да изработите по-добра:
Учениците от най-външния Кръг не знаят и не се досещат, че участват. След
преминаване на първата граница им се съобщава че получават възможността да станат
участници, но още е рано да се каже дали са приети. На това ниво те биват подтиквани
да усвояват Знанието. Който приеме Небесната Вяра в сърцето си и се научи да
задвижва тайните механизми, той е прекрачил следващата преграда. Едва тогава
издържалият Изпита бива приет, тогава получава сан на багаин. Измежду
новопосветените багаини се подбират бъдещите багатури. Останалите продължават по
стълбицата на обичайната йерархия. Подобна организация е продиктувана от
необходимостта. Тенгрианинът трябва да е извън доминиращата Условност, а самият
той да влияе върху процесите, извършващи се в Стария, измамно нов световен ред.
Деца на Тангра, вие не сте променени, а променящи се хора. "Подвижни в
подвижното." Неотделими, неотстраними от изходния вид. Неизтребими от него.
Общото ви вътрешно сходство със себеподобните е различността, но бъдете
неразличими сред бродещите тълпи. Не допускайте тъпата сган да забележи кои сте. Не
бива другите да осмислят преживяваната от вас действителност. Съзнавайте своето
превъзходство като следващо стъпало в Еволюцията, но не го демонстрирайте. Не сега!
Не веднага! Не още! Не преди да сте уверени в Победата!
Вниквайте в мотивите на Врага, не позволявайте той да вникне във вашите. Не
обяснявайте гледната си точка.
- Ей ти, животно такова! - рекох веднъж на котката.
- А ти да не би да си растение? - сопна се тя.
Не се изявявайте като нещо различно от котката, ако тя е с размерите на тигър.
Отказваме се от употребата на пряка физическа сила, освен в случаите на самозащита,
на отбрана. Отказваме се с мисълта, че за нас думата "Вечност" има само едно
измерение - абсолютното. Отказваме се да прилагаме сила, докато ние самите не станем
силни. А знаете ли защо те още не са ни обявили всегласно извън закона, защо още не
са тръгнали да ни изтребват като бесни псета? Светът реши да ни остави живи, защото
прецени, че сме му нужни. Светът ни разрешава да живеем заради звездите, до които
ще го отведем. Светът ни отреди да съществуваме в мизерия, за да си осигури нашето
утрешно послушание. Какво следва да бъде нашето отношение към света? Когато

дойде денят да отлетим към звездите, ние ще отлетим сами.
"Българите са владеели мистични тайни. Знаели са къде се съхранява и как се взема
висшата духовна сила - Орендата." - Ваклуш Толев
Да, ние Българите много знаем и много си спомняме. Не в Индия, а в Египет за пръв
път е писано, че възелът на Съдбата лежи във Вчерашното. Но откъде египтяните са
получили тази мъдрост? Придружаващите Тадухепа-Нефертити жреци донесли
известието, че еднакви енергии направляват Знания и Извършващо се. Тогавашните
Посветени получили могъщо оръжие, но не съумели да го разработят. Днешните
високомерни учени не се досещат за технологията, но вие знаете, воини на
Отключеното Небе! Бързайте, изпреварете онези от нас, които преминаха на служба
при Тях, нека ние първи стигнем до нашето.
Pазумът е неосезаема за материалните сетива реалност. Едва последиците от неговата
дейност имат материално изражение. Те могат да бъдат регистрирани. Огънят е
следващото стъпало. Разумът и мисълта са неспособни да проумеят Огнената същност.
Две са Божественостите, живеещи в сърцето, докато мозъкът е приютил една.
Познанието чрез сърцето е по-висше от мисловното. Силите на ума стигат едва за
регистрация на настъпващите промени. Възвестете своята надежда едва, след като
осъзнали обречеността си, звероидите загубят своята. Стъпете в Днес, хванете нишките
на Вчера и Утре и ги съединете. Започнете подготовката днес, сега, веднага. Но
пристъпете към същинско действие Утре.
Вие приемате думите в техния цялостен смисъл. Знаете, че в известен смисъл всичко е
материя. Както, и че материята всъщност е енергия. Приемете и думата "тежест"
разширено. Внимавайте какви хора, с какво минало, с какъв товар вземате при себе си.
Заедно с тях вие поемате отговорност за предначертаността им. Товарът на Съдбата
винаги бива доставян на определеното му място. Формулирайте Закона за
Съотговорността. Не позволявайте ничие Вчера да ви забавя в похода към вашето Утре!
Бъдете безпощадни към Врага. Не изпитвайте милост и състрадание към заслужените
му мъки. Който прегражда пътя на такива като вас, той отваря проход за враговете на
Тангра. Нима с Гибелта ще се съюзите?
Кои сте вие?
"- Народ, който не е християнски, но има идея за едно Божество;
- Народ, който няма теза за първороден грях, а има идея за безсмъртие;
- Народ, който няма робска институция, но има идея за земя и Държава.
Това бяха Българите, децата на Тангра." - Ваклуш Толев
Изглежда не всички Българи си спомнят какво са били. Но Ваклуш също не казва
всичко. Или не всичко знае.
Какво сте вие?
Тенгрианството не е религия. То е начин, по който човек възприема околния свят.
Тенгрианството е начин на живот. Тенгрианството е възможност да оцелеете, когато
другите измрат. Ако не вярвате в истинността на Библията /По-правилно е да не й
вярвате!/, то чуйте гласа, идващ от много по-старата и по-истинска "Книга на
мъртвите": "... по време на очаквания Ден, когато ще бъдат претеглени и съдени всички,
извършили прегрешения на земята". Знанието за Страшния съд не принадлежи
единствено на юдеохристиянството. В миг на озарение един днешен Български поет
написа: "Можем да бъдем силни като Бога, но само заедно с Него".
Съединете двете Откровения. Ще избегнете участта на осъдени, ако се наредите сред
Съдиите. Затрептете в съзвучие с Хармонията на Божествения Ред. Съумейте да се
превръщате във Воля!
От разбиране за свободната воля преминете към разбиране за Волята. Не разрушите ли
Стария свят - той сам себе си ще разруши. В Homo Sapiens е вложена склонността към

самоунищожение. Преценете кога и как да извършите Екзекуцията, за да бъдат щетите
най-малки. Станете едно с Тангра! Броят на умъртвените нека няма значение за вас. Не
е важно колко, а кои умират. Заслужават ли живот, за да ги жалите? Вижте те как
постъпват. Техният свят се отказа от собствените си закони, от собствените си
ценности. Техният свят промени своята програма и своите планове, само за да не
допусне нас в играта, която уж бе за всички. Защо ние да ги допускаме до нашата игра?
Господар на живота ще бъде този, който съумее да отстои владеенето на хоризонта.
Всесилен ще е, който се научи да влиза и излиза от обитаемостта. Овладейте Волята и
тръгнете в посоката, сочена от нея.
Какво е останало от предишните Раси? Нищо! Само трудноразпознаваеми развалини и
тук-там някой дребен предмет с неопределимо предназначение. Същото ще бъде и с
човека, ако вие не достигнете изискващото се ниво. Човешкият извор е изчерпан, пуст
е. Но там, където вече няма нищо, ако се е съхранила Воля, ще се появи нещо. Все пак
помнете, че винаги се намира по някое "акт". Иначе безопашатите зелени нямаше да
измрат.
"Омръзна ми да слушам какво искат те! Започни да мислиш какво искаме Ние!" - ми
рекоха веднъж. Унищожението на една извършваща се Реалност бива компенсирано
със сътворяването на друга. Нека съсредоточим усилията си върху Успеха! "На остров
Ерин ще засияе Слънце и оттам ще дойде Спасител. На Земята всичко ще дойдат трима
Спасители. Единят от тях ще слезе от планините." - предсказва Раньо Неро. Помислете:
нима всичките милиарди двукраки заслужават спасение?
Дойде време за умиране. Древността е оставила контурите на спасителен Изход, но на
неблагодарните потомци нищо не бива да се поднася наготово. Нека се потрудят така,
както се трудеха живелите преди тях. Всъщност техният собствен свят е още поегоистичен, по-алчен и по-потаен. Най-добрите, най-съвременните технологии
официално не съществуват за народите, които със своя труд заплащат изграждането им.
Колобърът дава знание, но умението оставя всеки сам да изгради за себе си. Едва
тогава то ще е само негово умение. Съзидателните сили не приемат на гърба им да
паразитират просяци. Слабият няма морално право да изисква от силните, нито да им
налага каквито и да било условия.
Човек може да изпрати своята воля пред себе си и тя да воюва вместо него. Волята е в
състояние да въздейства върху обектите сама, без чужда помощ, независимо от
изпратилия я. Явлението е различно от хипнозата и внушаването на мисли. То не е
физическо и биологично явление. Но не е и духовно. За останалото се досетете сами.
Аями показа на своя колобър картина: "В каменистата страна труповете лежат на
купчини, покрити са с черен прах. Не се виждат рани, не се забелязва кръв. Телата са
цели, но са неподвижни. Липсват оръжия, вещите са непокътнати. Хората са излезли
като за празник, но ги е постигнала неочаквана смърт". Такава участ очаква всеки,
дръзнал да пороби отменителите на всяко робство. Такава участ очаква всеки
отменител, взел страната на робовладелците.
Наближава денят Небесните Йерархии да вдигнат голямото и древно Божество. То е с
лице към земята, паднало е, лежи на едната си страна. Но онези, чийто ум Богът на този
свят не е заслепил, го виждат. Образът на Бога се явява в тяхното озарение. Те се
изправят и поздравяват Слънцето със съединени ръце. Изричат словата на Силата.
Насилническата цивилизация е повалена в прахта. Измъчените воини, живели цял
живот като на боен поход получават своята възможност да се порадват на белия свят и
неговите красоти. Те са отвоювали правото да искат и да получават. Останалите могат
само да желаят. Печалбата не се дели поравно между господар и слуга, между
победител и победен.
Упадъкът и рухването на техния свят са предвидени, описани са, изведени са

причините: "Всяка принуда, всеки насилствен опит да бъдат отнети от хората
възможностите за доброволна самоизява, водят до духовно поражение и отслабване на
обществото." – предупреждава Нанси Крес, но кой да се вслуша? Оглушали, те не чуват
тътена на приближаващата се Буря.
Как ще разрушите досегашното?
В основата на този свят, в самите устои на съвременните човешки достижения стои
разумът. И с помощта на Разум ще разградите съграденото. Идеята е онова
нерегистрируемо, невидимо, недоказуемо всепобедно оръжие, годно да съсипе
породената от нея реалност. Доразчистването ще се извърши с Небесен Огън. Създайте
несъвместима с общоприетата картина на света. Вдъхнете й плът. Тя сама ще стори
нужното. Излишно е да прибягвате до употреба на физическа сила, вредно е да
причинявате взривове и разрушения. Нанасянето на терористични удари активизира
вражеските защитни сили. Можем ли чрез тероризъм да убием всичките врагове? Не.
Затова вместо да се стремим към неизпълнимото, нека сътворим своя духовен СПИН и
да оставим той да ги погуби. Нека вместо телата, поразим вражеския стремеж към
бъдеще. Борбата с тях е като борба с кърлежи - ако откъснеш тялото, от проникналата
под кожата глава израства ново тяло. Не разбирате ли безсмислието на досегашните
методи? Сега те са какавиди. Нашата задача е, да ги превърнем в молци, а после да
запалим Огъня, който ще ги довърши. Ето ключът: подсъзнателните команди
превръщат обяснителната агресивност в аксиоматична. Причиненото си остава
свършен факт, а от причинителя отпадат всички подозрения. Вие ще сте недосегаеми,
отговорни единствено пред Бъдещето. Нима ще подарите своята отговорност на
неразумните? Какво ще отговорят те на Тангра?
Повече няма да обяснявам, даже ще ви оставя мъничка задача за разрешаване:
Съвременният свят е тумор, цивилизацията е тумор, днешният човешки начин на
мислене е тумор. Как да помогнем на човечеството, как да премахнем тумора, без да
осакатим приютилото го тяло?
Паразитите са обхванати от паника. Те бързат да ни съсипят, да се отърват от нас.
Непрекъснато си представят как предреченото се сбъдва, как ние идваме, но техните
представи са твърде изродени. Те си представят как ние започваме да ги унищожаваме
един по един, затова се стремят да измислят все нови и нови предпазни средства. Ние
не постъпваме както те мислят, че ще постъпим, ние за тях сме изненада. Не
премахваме отделни единици, ако не ни застрашават пряко. Ние разлагаме техния
любим свят, както те разложиха нашия. Превръщаме естествената им среда в негодна за
обитаване. А като начало свикваме да живеем без онова, което за тях е жизнена
необходимост. И те ни помагат!
За нашите съюзници, привърженици на материализма или на някоя от
материалистическите религии също имаме напътствия: В нашата война ние не
използваме класически терористи. Нашите най-страшни воини са хакери, специалисти
по компютри и електроника. Ние създаваме нашите нови заклинания, нашите
магически послания, а те ги въвеждат в компютърната мрежа, в Интернет. Така ние
сливаме свръхмодернизацията и древността в едно. Така довеждаме своите идеи до
елита на нацията и до водещите умове в света. Така завладяваме и покоряваме
изгубилото своите духовни защитни способности човешко стадо. Сега е времето да
посеем своите бъдещи успехи!
Само че преди това ще се случи голямото унищожение. Едва тогава, след рязкото
намаляване броя на човешките същества ще стане ясен смисълът на предсказанието:
Битката бе ожесточена.
Завърши с победа.
Всички живи бяха умъртвени.

Народът е като морски пясък. Държавната власт е сграда, построена върху пясъка.
Горко на сградата, построена върху подвижни пясъци! Горко на сградата, раздвижила
пясъците! Горко на сградата, чийто основи не достигат до твърдата скала на найпървото време! Кой може да стигне до Началото, без да премине през нас?
В своите действия няма да сте сами, тенгриани! До вас, във вас и около вас винаги ще
бъдат божествата на вашите деди. Спомнете си и ще разберете. Размислете над
описаното в "Енума Елиш" как се сътворяват един друг по свое подобие, разгърнете
нашето Сказание за Чулман и папируса "Ну", където с лекота те се превръщат едно в
друго. После вземете някой съвременен учебник по ядрена физика. Изучете квантовата
механика. Ще откриете, че Миналото е знаело доста повече за Настоящето. Вчерашната
Мъдрост ви казва: "Никой не ви познава. Вие ги познавате. Никой не може да ви хване.
Вие ги хващате". Утрешната Мъдрост твърди: "Колкото по-точно се опитваме да
измерим положението на частицата, толкова по-неточно ще можем да измерим нейната
скорост и обратно". Всепобедността се съдържа в синтеза на двете опитности. Тогава
олтарът - помирител се заменя от Трон на Съюзник. механичната Традиция се заменя
от Духовна.
И вашите желания стават ваши искания!
Но първо трябва да си върнете земята, за която предците ви заплатиха с кръв. Не
можете да признавате неканени пришълци за Съвладетели и да твърдите, че живеете
във вашата България. В България властват само Българите!
Не се бойте от онези, които днес наричате "обединено човечество". Разтройте работата
на паразитния международен организъм. Умъртвете човешките надежди! Постепенно и
много внимателно въвеждайте информация за опасността и помощта Отвън. Цялата
истина може да разруши планетата, но посредством премерено дозиране, хората само
ще се почувстват беззащитни. Единствената смислена реакция ще бъде
присъединяването към воинството на Тангра. Превърнете процеса на осъзнаване в
отсяване. Не убеждавайте, а посвещавайте. Оглупяващите ще бягат и ще се крият,
проумяващите ще идват, ще прииждат като насекоми, привлечени от светлина. Ще
боравите с факти, измислици и спекулации няма да са ви нужни. Космосът не е мъртво
и скучно място, както си въобразяват невежите. Космосът гъмжи от движение и живот.
Само че от нашата яркоосветена наблюдателница е трудно да забележим какво става
Там. Небесните ветрове завличат и довяват до Земята всякакви случайни странници.
Едни се очовечават, други измират, трети заминават обратно. Не ги бъркайте с
Великите Князе, с космическите Пратеници, наричани от шумерите Нун - Галене, а от
акадите - Ихиги. Князете са познати на приелото Тъмня вяра общество като елохими,
един от които е библейският IHWH. В конкретния случай става дума за същества от
плът и кръв. За смъртни и краткоживеещи, а не за енергийни създания. От дълбините
на Вселената към нашата планета приближава ударното ядро на неназовима
Враждебност. Авангардът е вече тук, дори е влязъл във връзка с наши неразумни
властници. Пришълците са познати с различни имена, но никое от тях не е от
съществено значение. По пътя си насам Враждебността застрашава и други.
Застрашените разбират необходимостта от съюз за борба със Злото. Но с кого ще се
съюзят? Със самодоволното, агресивно, арогантно, алчно, грубо, безскрупулно и
нахално човечество? С коварните ни управници, готови веднага да продадат своите
подвластни, стига някой да им предложи каквато и да е цена? Такова човечество също е
заплаха. Кой би пожелал да има коварен и неверен съюзник?
Алтернативата сте вие - новите разумни, децата на Тангра. За които верността, честта,
достойнството не са празни думи. За които Дългът е свещен. Съюзникът ще пристигне
и ще ви помогне да разчистите пространство за вашите владения. Дотогава старото
трябва да е отслабено. Интензивността на неговата съпротива ще определи степента и

размера на пораженията върху човешката Раса. Стремете се да увеличите броя на
годните да се спасят. Дотогава вие ще сте пръснати по цялата Земя, между всички
народи - не пренебрегвайте никого. Приемете желаещите да дойдат при вас, направете
ги свои себеподобни, свои ближни. Издигнете ги в ранг на съратници. Обяснете им, че
склонните към подчинение се изложени на смъртоносен риск от обсебване. Главната
възможност за оцеляване е скрита в неподчинимостта. Преценка трябва да предшества
благоразумието. На християните разяснете посредством скрити от видиотените тълпи
християнски текстове: "Който е станал роб против своята воля - той може да бъде
освободен. Но който е станал свободен по милостта на своя господар, а сам е отдал себе
си в робство - той повече не може да бъде свободен." /Евангелие от Филип/
Пришълците от голямата Бездна също имат свои външни съюзници - част от
обитателите на малките затворени светове. Но за последните е още рано да говорим.
Засега съветът е: "И никой не трябва да забравя, че нашата планета прекосяваше
космическото пространство милиарди години, без да бъде обитавана. И един ден ще
поеме същия курс по същия начин, ако хората забравят, че дължат своето
свръхсъществуване /суперекзистенция/ не на малкото безумни политици, а на
изучаването и безусловното прилагане на Божествените закони." Всъщност нищо ново,
но няма да ви разказвам, само ще ви подскажа. И днес на Земята живеят организми, поприспособени към влошаващите се екологични условия. Ще бъде интересно да
споменем дървото Гинко, произходът му води началото си от преди 50 милиона
години. Това дърво прекрасно издържа на радиация и замърсена околна среда.
Събитията се повтарят, но няма кой да си спомни. А на нас даже няма да ни се наложи
да си спомняме, тъй като ние никога не сме забравяли.
"Това, което храните в душите си е реалността на утрешния ден" - повтаряше
колобърското поучение Петър Дънов. Вярно говореше Дънов, само че после усилията
му бяха насочени към отдалечаване на учениците му от Реалността. Не допускайте
грешката да се доверявате на провалени, доказали своята негодност учения.
Предизвикайте появата на нови явления, посредством тяхното обявяване. С помощта на
достоверност превърнете свръхестественото в обичайно. "Дори отнемането е въздаване,
ако си в състояние да прозреш" - писа Българинът Димитър Делян. Отнемете от силата
на покварените земни властници и въздайте на достойните земни деца. Не е достатъчно
словата ви да бъдат подходящи. Създайте и подходяща материална обстановка. Духът
без тяло не е това, което трябва да е. Иначе Тангра не би ни облякъл с тела. Вие сте
отрицатели на изроденото човечество, синове на Небето, но не преставате да бъдете
човешки синове. Духът на Възкръсващия прониква там, където има хора.
Една подробност: не всички двукраки с човешки облик са хора. Умейте да отличавате
истински от неистински. Пък и хората се намножиха повече от допустимото,
превърнаха се в напаст. Не можем да живеем всички на една планета и на всички да ни
е добре. Успокоявайки населението, земните властнически статистически централи
изчисляват каква територия се пада на един човек. Лъжат, че Земята би ни изхранили
всички. Набиват в очите на мамените цифри: площ на планетната суша в квадратни
километри, численост на живеещите върху нея човешки същества, количество храна,
нужна за един човек... Но пропускат да ни съобщят, че слагат в сметките Антарктида,
Сахара, Гренландия и Хималаите, където самото Слънце няма да позволи живот.
Спомнете си думите, че в ледената пуста слънцето грее убийствено силно, прогаря
плътта, докато костите се оголят. Какво по-добро напомняне за озоновите дупки? А ето
и малко суха информация, излизаща от самите техни среди: Според световния фонд за
защита на природата, 90% от земните гори са унищожени вследствие на човешката
дейност. /октомври 1992 г./ Всъщност защо да говоря за днешния ден, той е пред очите
на всички. По-добре насочете погледите си към бъдещето. Казвате, че климатът се е

променил? Оплаквате се, че ви е прекалено горещо? А как ли ще се чувствате, когато
изгрее второто Слънце?
Стигнахме до разбулването на още едно напътствие. Как Писанията да се превърнат в
оръжие? Като ги накараме да зазвучат по разбираем за съвременниците ни начин. Като
ги сведем до съвременното разбиране за нещата. Като ги направим приложими.
Натрупаните през последните шест хилядолетия по пътя на логиката и опита знания са
достатъчни за целта. По повод на Паразитната ценрала Милтън Купър посочи: "Ако
имаме свободна енергия, те вече няма да имат властта над нас". Ние различаваме 39
вида енергии, и тайните на всичките са скрити в нашите текстове. Как чуждите ще ни
поставят под своя зависимост?
Много грижи могат да отпаднат отведнъж, но ние не го желаем. Трудностите са
изпитания, те спомагат за усъвършенстването. В Утрешния Светъл свят ще има място
само за съвършени хора. Затова те днес трябва да се борят, да воюват и да побеждават!
Те трябва да излязат извън условностите на днешния "... изнежнен, утробен живот...".
Помнете: вие съществувате, вегетирате - научете се най-сетне да живеете!
Провокирайте слухове. Предизвиквайте сплетни. Разчитайте на мълвата. Драстично се
намесвайте в личния живот на противника. Не се стеснявайте, не мислете дали
действията ви са морални. Нима противникът не прави същото? Врагът трябва
непрекъснато да бъде изкарван от равновесие. Разширявайте заеманите от вас площи и
намалявайте териториите, населявани от изродените слуги на Злото. Нека правата на
Свободния бъдат по-големи от тези на роба и на робовладелеца. Тенгрианинът смята
робството за престъпление!
Заспалият Повелител на вечното извършване е пробуден. Застанал е и стои в дома на
милионите години. Скоро ръцете му ще се прострат, ще извадят едни богове от
Бездната, а други ще пратят към унищожението на Огъня, щом цикълът им завърши.
Пробуден е и Водачът на новите човеци. Той знае, Знанието го изпълва, но чака
изпълнението на условията, а също възрастта, когато земното му тяло ще е готово за
действие. Домът на Тъмнината ще се озари. Но това ще е, когато старата Традиция
изпълни докрай своето предназначение. А дотогава е предвидено вие да свършите още
работа. Не се отпускайте, не мързелувайте. Не се смирявайте. Ако ви поставят наляво надясно тръгнете. Посоката определяйте вие. "Всичкото време е заключено в
настоящето, и да разбереш настоящето, значи да се освободиш от времето." - твърди
отказалият да бъде Мирови Учител Джиду Кришнамурти. Вас настоящето ви отхвърли,
а заедно с това ви освободи от властта на малкото време. Научете се да управлявате
Времевите вихри. Времето навлиза в материята и преминава през нея, но материята не
може да се движи толкова бързо, та да навлезе във времето и да го задържи. По-бърза
от времето е мисълта.
Вие знаете и разбирате. Вие можете и умеете. Думите от Евангелието на Тома "Иисус
каза: Бъдете преминаващи" /1:47/ - за вас се отнасят.
Карат ви да се съмнявате в реалността на Водача? Не вярвате в неговото идване?
Според Мишел дьо Нострадамус, Водачът ще пристигне върху крилете на Небесната
Вяра. Пророчеството от Премол допълва, че ще тръгнат ръка за ръка: Великият
Владетел и новият Първосвещеник. Ще пристигне също и Тази, която малцина чакат:
"Аз съм изпратена от Силата. И аз дойдох при тези, които мислят за мен. И те ме
намериха сред онези, които ме търсят." - /"Гръм" - I век пр. Хр./. Ето и част от казаното
за Нея в Ичкерия през 6763 година по нашето летоброене, когато се обсъждало коя да
бъде България: "Роди се лъв от свинята. Небето го призна за избран. И е жена, и ще
воюва с мъжете, и ще побеждава. Ако мине два цикъла, ще бъде произведена във висше
звание. Тогава ще се разбере, че е жена. Тя ще обедини Българите и ще върне
величието на народа. Пазете я." Родена е в година Докс, годината на Свинята, само това

ще кажа сега за Нея. Когато Тя пристигне, ще Я познаете лесно. Но нека поговорим
още малко за Водача. Предсказанията за "Максимус Понтифектус", Големият Маг не са
изолирани. Ислямът говори за "последния Имам, който ще превъзхожда всички
останали". За Махди /Добре насоченият Предизвестител/, който в края на Времената ще
наложи над света истинската Вяра. А според хиндуисткото учение, ришите,
ясновидците се появяват в началото на всяка нова Калпа, Космическа Епоха. Те
възвестяват новото Знание. Разбрахте ли защо новото Време, новото Могъщество,
новата Власт и новата Вяра са неделими?
Днес никой и нищо не е на своето си място. Ние идем, за да поставим всекиго на
мястото му!
Казвате, че сте от Български род. Казвате, че сте верни на Завета. Казвате, че Новото
време ви се полага по право. А вие познавате ли Българското право? Благородническата
титла се наследява, но може да бъде отнета. Също може отново да се отвоюва. Ето, сега
всички сме принудени да отвоюваме онова, което ни беше отнето, което някога беше
наше, но което загубихме. Положете усилия и ще бъдете възнаградени! Да, сега нас ни
победиха и ние сме победени. Да, нас ни победиха в първите сражения. Сега ние
наистина сме победени. Никой обаче не се замисля върху промените в съзнанието
както на победители, така и на победени. Никой не се замисля над възможността ние да
се превърнем във възмездието на бъдещето. Никой не се замисля над възможността ние
да се превърнем в оръжието на Тангра, чрез което Той ще накаже самозабравилия се
свят.
Съвместяваме членство в организации, подчинени на интегристката общност с
принадлежност към Тенгрианството. Казваме на нашите пратеници: "За тях сте част от
Цялото, за тях сте средства. За нас сте братя сред вражеския стан, за тях сте жертвени
животни. Ние гледаме на вас като на устремени към Небето души - те гледат на вас
като на предназначена за жертвоприношение плът. Чия роля ще приемете? Ще се
слеете ли с тях, ще се откажете ли от своята принадлежност към нас? Те ви предлагат
точно премерени блага, а после искат да им ги върнете с лихва, двойно. Ние искаме с
общи усилия да завоюваме света, който те ни отнеха с измама. Към коя от целите ще
тръгнете? На тях сте им нужни, но само временно, те не забравят, че не сте от тях. Ние
не ви отделяме от себе си. Коя Общност ви е по-близка?"
Пращаме хората си навсякъде. Те трябва да са навсякъде. Но където и да отидат, те
само при нас се чувстват у дома си. Защото при нас наистина са си у дома.
Щом няма изход от днешната ситуация, то ние можем да върнем събитията обратно и
да излезем през входа. Или да сътворим нов вход. Дарявайте с идеи авторите на
художествени произведения. Те няма да осъзнаят за какво става дума, но ще свършат
част от вашата работа. С тяхна помощ предизвиквайте и предотвратявайте събития.
Техните политиканстващи велможи дърдорят за "мрачните видения на Оруел", без да
проумеят, че виденията са преградили пътя на една още по-мрачна действителност.
Разиграните вариации на Огнено ниво отнемат нуждата от проекция в реалното.
Огненият вариант сам по себе си е реалност. Той дава храна на божествата, поглъщащи
всичко прекалено и излишно, определяйки по този начин хода на събитията. Сине на
Тангра, ако не можеш наяве да бъдеш човек между човеците, то нищо не пречи да го
правиш скрито. Същественото е човечността да проникне в света, подготвян за твоите
деца и внуци.
Изградете у вашите последователи недоверие към властващия свят и неговите догми.
Научете ги да презират официалните учения и доктрини. Кажете им, че могъществото
на паразитния елит се крепи върху народната сляпа доверчивост. Кажете им, че нашите
изводи се подкрепят от представители на все повече нации: "Онова, което наричаме
"зло" е продукт на цивилизацията, на нейните ограничения и задръжки, които

деформират спонтанната, свободната себеизява на личността." - Урсула Ле Гуин.
Ние обаче знаем: Този свят е средство за осъществяване на нашите цели.
Трябва да се справите. Провалите ли се - няма да има България, няма да има Българи.
Но Съветът на Седемте вярва във вас! Българинът е единственият човек на Земята,
готов да се жертва заради своите деца. Той ще извърши онова, към което други
напразно призовават. Все пак нека чуем и техните думи. Иначе излиза, че само ние
говорим за Опасността: "Ако нашите съграждани /в САЩ/ не започнат да се
съпротивляват срещу това световно управление, то суверенните държави ще изчезнат и
ще се установи една единствена глобална икономическа система." /Гари Ка/ Друг автор,
Джим Тейлър е отчаян: "Една организирана опозиция срещу ционисткото владичество
над САЩ не се вижда. Никой не е готов да се бори за страната си. Вашата е свършена.
Бъдещето е вече програмирано." Същата участ готвят те за повечето народи по света.
Тогава високата раждаемост на племена с ниска култура ще изтласка Българите от
домовете им. И никой няма да защити прогонения собственик, защото Българския
закон ще е отречен. А после и новонастанилите се племена ще бъдат изтребени, такъв е
планът. Това ще се случи, ако се доверите на доминиращия поведенчески модел на
Новия световен ред, на мечтите за някакво обединено човечество и се отвърнете от
заветите на своите деди. Ако пък тръгнете след нас, то "отчаяният вик на шепа хора ще
се превърне в зов на един цял народ!" и никоя външна сила няма да ни устои. Дори
талмудистките идеолози признават: "Те /техните помощници, онези, на които разчитат/
са специалисти относно нещата, които вече са станали, но кой би могъл да е експерт
относно неща, които никога не са се случвали?" /Давид Бен Гурион/
Искате доказателства? Какво да доказваме? Че слънцето грее? Че снегът е студен, а
водата е мокра? Че звездите не могат да се пипнат с пръст, а хората се раждат и
умират? Истински неподправеното Знание не се нуждае от доказване.
Българската Държава беше, но вече не е наша държава. Сегашните нейни управници са
окупатори, които ние трябва да прогоним, защото тя, държавата бе създадена от нас,
заради нас и ни принадлежи по Право. Ние знаем, че всички действия против чуждия
окупатор са законни!
Тръгнали сме да завоюваме първо цялата страна, цялата Дунавска България, а после и
всичките земи, населени с българи. Изпълнени сме със съзнанието, че всичко е наше.
Демократи, либерали, комунисти - те биват подкупвани, като им подхвърлят по някое
дребно магазинче, по някоя мизерна сума или по някой неособено висок пост за
ограничено време. Ние не приемаме, че някой може да ни подари нещо, което бездруго
ни принадлежи по право. Сега ясно ли е защо враговете на България залагат на тях,
помагат им, а нас подлагат на преследвания? "Аз съм..." - казва демократът
/комунистът, либералът/ и изрича някаква чужда дума. Думата обикновено не значи
нищо. Те дори не знаят кои са и какви са, а искат нас да ръководят!
Ние идем, за да върнем откраднатата от народа земя, да върнем живота, който чуждите
откраднаха от нашия народ. Ние идем да върнем съдържанието и смисъла на думите!
В условията на царстващо преразпределение известността отива при най-умелите, при
най-стръвните, при най-нахалните, при най-приспособените, при най-обвързаните с
властта. Но никога при най-полезните. Полезните са твърде заети със своите собствени
дела. Те нямат време да търсят слава, не се домогват до известност. Нито искат
признание от оглупялата тълпа. Полезните смятат за неразумно да пилеят сили, за да
печелят овации. Полезните се превърнаха в най-онеправданите хора на света.
Единствено в нашия Тенгриански свят полезността е поставена под закрила. А кой е
по-полезен от вас, рожби на Огнения народ? Вижте своето място и го заемете!
Творете ключови думи!
С тяхна помощ ще управлявате доведения до неуправляемост свят. От информация

чрез власт преминете към власт чрез информация. Бъдете "тези, които Знаят".
Изговарянето на словосъчетания, обозначаващи даден символ могат да предизвикат
приливи на отвращение и омраза. Да внушат страх. Да заповядат паника. Да доведат до
негативна реакция у индивида. От там - до намаляване естествените му възможности за
реагиране. Или обратно - да породят вяра и надежда. Да вдъхнат обич, да извикат
чувство на уют и закрила, да повикат усещане за съпричастност. Явлението не е тайна и
за някои хора от тълпата. Но вие продължете. Вложете динамично съдържание във
всяко понятие. Извършвайте непрекъснати корекции, съобразени с конкретния момент.
Кой ще ви се опре? Кой ще достигне бързината ви? Кой е равен на вас в умението? И
небето ще се сгромоляса върху земята, когато хората чуят от вас истината!
Съзнавайки чувството си за превъзходство, пазете се да не попаднете в клопката на
самовъзвеличаването. Не вие сте достигнали върха на постиженията - другите са
отстъпили от правото си да постигат. Техният свят е временен, краткотраен; ние
гледаме към Вечността. Дори те, в състояние на озареност забелязват: "Вземете
например онзи храм в джунглата. Построен е преди тринайсет века и плочите все още
се отварят и се затварят с механизми, функциониращи толкова гладко, все едно са
създадени вчера. Това е чуждо на нашия начин на мислене. Най-добрите ни автомобили
и уреди имат десетина-петнайсет години живот и изискват постоянно поддържане.
Нашата техника не издържа изпитанието на времето. Това е отражение на обществото
ни. Всичко е като бърза закуска - искаш го веднага, получаваш го веднага, но не за
дълго." /Р. Дж. Пинейро/ Извърнете очи от тяхната пясъчна цивилизация, сриваща се
при първата вълна. Помнете колобърското поучение: "Какво са гениите? Те са
нормални хора. Останалите са джуджета. Недоразвити джуджета. Остарели преди да
пораснат."
Накарайте ги да се почувстват доволни. Доволството е смърт за духа. Измежду
недоволните подберете нови ваши съмишленици. Недоволството е един от белезите за
разпознаване. То е знание за възможностите. Врагът се преструва, че не те забелязва.
Какво по-добро от това? Подтикни го към грешка. Предизвикай ситуация, при която
бездействието е най-погрешният ход. Колкото и да ви превъзхожда по сила
противникът, не забравяйте, че истинската сила е в разума, а носители на най-висшата
разумност сте вие!
Младенческата възраст на човека свърши. Сега е време на пубертет. Измененията са
налице. Но зрелостта още не е дошла. "Никой гой не ще има място в света, който идва!"
- злобно съска Талмудът. "Никой поробител няма място в света на Свободата!" възрази Канартикинът. А в Свободния свят има място за всички народи и раси,
отказали се да вредят на останалите и съгласили се да зачитат правата и
неповторимостта им. Досегашната Заповед беше: "Съхрани, запази, свържи!" Отсега ще
чувате: "Разчисти!" Светът е твърде замърсен.
Не се впускайте в лов на отделни паразити. Не си губете времето. Във всички тях живее
желанието да убиват, вие само обърнете посоката. Тогава убийците ще измрат, а
изпълнените с жертвоготовност ще бъдат спасени.
Сред тях сте. Вътре сте, в техния свят. Не ви познават, не ви различават. Не ви
забелязват, дотолкова сте се слели с талазите на сивата сган. Но вие сте там, вътре. И
владеете стихиите. Съберете безцелно мятащите се енергии, концентрирайте ги.
Разположете ги във възловите точки на Системата. След това взривете всичко!
Виждам красиви спретнати къщи. Разноцветни домове сред безметежна природа.
Красиви едноетажни домове сред зеленината. Малко на брой, но добронамерени хора.
Чистота и спокойствие. Тишина и уют. Ред и справедливост. Труд и веселие, радост и
обезпеченост. Осъществими мечти, ясни перспективи, достижими блянове. такъв ще е

утрешният свят, вашият свят, деца на Тангра.
Завоювайте го!
УСКОРИТЕЛ II
Винаги всичко знаещите и никога нищо неразбиращи хора ме винят, че пиша
неразбираемо. Упрекват ме, че стилът ми е тежък, че е достъпен само за малцина.
Твърдят, че умишлено намалявам броя на читателите си.
Пиша за тези, които разбират. Останалите не ме интересуват. По-скоро, отколкото
предполагат, тях няма да ги има. И те няма да имат значение за никого. Нима трябва да
изоставя значимото, за да се посветя на незначителното? Но как да им кажа, ще чуят ли
те моите съображения, ще поискат ли да повярват в тях?
Беше древно същество, много древно. Нямам представа къде се е намирало през
последните няколко милиона или десетки милиона години, но във всеки случай това
място не е била Земята. Допуснах го до съзнанието си. Позволих му да види своята
родна планета през моя поглед. Видяното го ужаси. На небето висеше огромно
непознато тяло, което сякаш се готвеше да падне, да рухне върху главите ни и да ни
погребе. На безоблачното нощно небе грееше Луната.
Аз разбрах онова Нещо, но повечето "рожби на модерната цивилизация" едва ли ще
разберат мен. Реалността не е единствена и непоклатима. Тя твърде често се променя,
само че краткоживеещите хора не го съзнават. А трябва! Трябва, ако искат да ги има в
бъдещето което се подготвя, и което скоро ще настъпи. Поне част от хората трябва да
се научат да живеят по нов начин, за да го има човечеството и след провала на
сегашния агонизиращ свят.
Ето описание на още една картина: "Астероид в нощното небе. Катастрофа на
чуждопланетен кораб. Най-вероятно е останки да не бъдат намерени, тъй като корабът
е от органична материя, самият той е едно живо, дори разумно същество, макар и
създадено по изкуствен път. Води заливат житата. Вълни рушат островръхи, със
северна архитектура сгради. Китай ликува заради удара, сполетял европейската
цивилизация." Кога ще се случи - не е показано. Но щом е показано, значи съществуват
възможности да се справим с бедствието. Такива са законите на нехронологичната
история. Ясновидството е само една от многото глави в тази Книга. Как да разкажа
останалото с две думи, как да го обясня на невежите? Позволете ми още едно
напътствие, в изреченото и в неизреченото ще намерите търсените от вас методи за
действие:
Триумф на Вярата
Ние, непокорните воини от народа на Тангра се обръщаме към своите братя - народите
по света. Ние, несъгласните с времето на Сивата смърт отправяме своя Апел и своето
Предизвикателство. Ние говорим на всички!
Няма ги ярките личности, озарили със своето присъствие отминалите епохи, векове и
години. Няма ги истинските народни водачи, привличащи като магнит населението на
държави, империи и континенти. Властва сиво безличие, на почит е посредствеността.
Скромни хорица със скромни умствени възможности, със скромни морални задръжки
биват издигани и избирани за държавни глави. Безчувствени, безсъвестни изпълнители
замениха Царете по кръв и Вождовете по дух. Животът стана равен, скучен, еднакъв и
все по-гладен. Животът, пълнокръвният живот умря. Човекът се превърна в бледа сянка
на самия себе си.
Нима Бог се отказа от Своето творение?
Не! Сивото всекидневие е измама, неподвижността е повърхностна, в дълбините се
извършва невиждано движение. Духът на Твореца продължава да е сред нас. Бог
продължава да ни подкрепя. А защо навсякъде цари безнадеждност? Защо ги няма
мечтите, защо не виждаме бъдеще пред себе си?

Виждаме, ако искаме да видим. Вярваме, ако искаме да вярваме. Можем да не бъдем
мъртви, можем да живеем, ако поискаме да живеем. Има кой да ни поведе към победа,
ако поискаме да бъдем победители. Да, мъртви сме, но ще оживеем, ако осъзнаем, че
времето не е сиво, а кърваво. Ако се избавим от илюзията за някакъв измислен,
въображаем мир и съзрем ужасната война, бушуваща около нас.
Има ги водачите, богоизбраните, богоозарените Водачи, има ги нашите истински
Предводители, но техните армии са разпилени и недоорганизирани. А над самите тях
натискът на Злото е повече от непоносим. Сраженията са в разгара си, навсякъде терор,
навсякъде преследвания, навсякъде подтискане на човешката индивидуалност. Злото е
тръгнало на безпощадна разправа със Свободата, а неразбиращите си бърборят за скука
и за сивота.
Светът е в пламъци. Никога досега в човешката история битката между Светлината и
Мрака не е била така свирепа. Никога досега Небесното покровителство над обитаемия
свят не е било поставяно на такова страшно изпитание. Никога досега човечеството не
е давало толкова много и толкова скъпи жертви наведнъж. Още ли ви се привижда
спокойствие?
Втълпяват ни усещане за неподвижност, за непроменимост, за обреченост. От нас
зависи дали ще се поддадем на внушенията. От нашата прозорливост, от нашето
желание за живот, от готовността ни да възродим старите забравени добродетели, от
способността ни на героизъм и саможертва. Единствено от нас зависи дали ще отново
отвоюваме света, който загубихме или ще се оставим да бъдем пометени от Сивата
смърт.
Елате, рожби на Брахма, Один и Перун! Елате, Ездачи на японския Божествен вятър
Камикадзе, елате, муджахидини на Аллах и вие, последователи на Ахурамазда! Елате
потомци на Уакан Танака, спомнете си, че някога бяхме хора от една кръв, степни
поданици на Тенгри! Повярвайте ни, родени от Илтамар, поклонници на Озирис,
белязани от могъществото на Тор, съхранили верността си към Буда! Съберете се,
народи от планетата Земя, съберете се всички, преди да връхлети Бурята! Съберете се и
вижте многоцветната Дъга, която ние, синовете и дъщерите на Тангра разстиламе над
вас. Минете по Дъгата като по мост и елате в нашия Стан. Заедно, ние ще разрушим
зейналата Сива Бездна!
И тогава, след победата, след великата Победа при нас отново ще дойде Създателят и
Той ще ни дари Своята власт.
Обяснявам достатъчно, за да не се получи объркване при прилагане на новите схеми.
Обяснявам на Нощните стражи. Те ще извършат нужното, когато настъпи нашето Утро.
Защо да насочвам инструкциите си към всички представители на рода Homo Sapiens?
Те бездруго няма да ги приложат. Няма да успеят, дори и да поискат. Към добро ли ще
ги подтикна, ако им възвестя, че са негодни? Пиша за бъдещето. Пиша за тези, които
ще прекрачат в него, за които то е достъпно. За тях и текстовете ми са достъпни. Само
безумци ми втълпяват, че трябва да уча безкраките да тичат и безкрилите да летят.
Нима безоките ще видят моята Емблема? А тя е Светлина! Нима безухите ще чуят моя
глас?
Не аз определям броя на своите читатели. Те самите се самоопределят. Като отварят
очи и обръщат глави в посока на възвестителното слово. Като се превръщат в деца на
Отключеното сияещо Небе.
Толкова отдавна ви беше подсказано, защо не се подготвихте досега? "Всяка религия
ще създава свой тип човек." - Раньо Неро /Черният Паяк/, ок. XIV век. Щом 600 години
не ви бяха достатъчни да се отърсите от своето лекомислие, значи никога няма да се
отърсите. Защо да си губя времето с вас? Аз говоря на моите себеподобни!
Горното бе за всички. И за разбиращи, и за неразбиращи. Дължа специално пояснение,

отправено към различаващите. Към воините на Бъдното, към господарите на утрешния
Ден.
Сложно? Нищо не е сложно! Нищо, до което сме се докосвали. Нищо на тази Земя не е
по-сложно от човека. Човекът има още възможности за усъвършенстване и развитие.
Именно той ще се превърне в следчовек, в дете на Огъня. Именно той ще сътвори
новата могъща раса на Бъдното.
Време е, което не достига!
Място е, което липсва!
Недоизградените хора са, които пречат!
На дълго плаване се тръгва с добре построен кораб. Ние потегляме недоподготвени,
недоекипирани. Корабът ни още не е готов, налага се да тръгнем с лодката, която ни е
под ръка. Но ще тръгнем! Зад нас е вулкан, лавата ни преследва по петите,
непоносимата жар приближава. Огънят ни гони и ни подканя да бързаме...
За Нас говорят, че Ние изкачваме Планината. Не! Макар балкарската поговорка да учи:
“Искаш ли да усетиш могъществото на Тейри, изкачи се на някой планински връх”, ние
не се катерим самоцелно. Планината е винаги пред очите ни и не изпитваме нужда да
усетим могъществото на Създателя, за да изкачим някоя от неговите, от нашите
планини. Ние си връщаме нашата Планина, това правим. Но излишно е да говорите на
тълпата, на сганта. Тя не разполага с думи, годни да изразят нашите понятия. Чуйте
само как описва една полупосветена своя собствен свят, след като й показахме как
изглежда той през нашите очи: "То беше тук. Беше пространство или може би период
от време, някаква празнота. Беше присъствие на отсъствие - същност без качества,
чието количество не можеше да се определи, в което падаха всички неща и от което
нищо не излизаше. Беше ужасно и едновременно с това не беше нищо. Беше
погрешният път." Ние толкова се отдалечихме един от друг, че вече и посредниците не
помагат...
А ето и легенда за поука:
Живял някога един Огнен човек. Откъдето минел, навсякъде Огън оставял. Дълго
живял и много земи пребродил. Всичкия си Огън раздал. Накрая от човека останал
само черен силует. Но някъде дълбоко, свряна в неизстиналото му сърце тлеела
неоткъсваща се Искра. Падналият черен силует се надигнал, взел Искрата, очистил я от
полепналата пепел и разпалил Огън. Човекът отново станал Огнен.
Скоро ще се каже кой е човекът. Един от вас ще го разбере и ще го изрече на глас. Но
никой не бива да бърка огласяването с обясняване. Обясненията украсяват истината.
Добавят неистинни елементи към нея. Преобразяват я, изкривяват посоката на нейния
знак, превръщат я в полуистина, в неистина. Опростяването пък отнема от истинността.
Реже, осакатява. Истината се преобразява в своя сянка, в бледо свое подобие. Така е с
Истината. Дали вземаш или даваш, вредата е еднаква. Всяка промяна прави от истината
лъжа. Убива я, изопачава нейната единствена същност. "Но нали възвестяването е
прибавяне?" - чувам.
Не е. То е оповестяване на непознати досега части от цялото. Възвестяването е
фрагмент от опознаването, от постепенното постигане на Истинността. "Опознай себе
си!" е велик завет на Древността. Той ни учи да бъдем самите ние, да пазим жив Огъня
на своите Искри. Защото огънят се преодолява с помощта на Огън. Смъртта със смърт
се поправя. Животът с Живот се поддържа. Ако изменим на себе си, ако станем други,
тогава няма да сме ние. Искрата ще ни е напуснала и Огънят ще е угаснал.
Не мислете дали ще ви разберат. Стига ви вие самите себе си да разбирате. Не
подражавайте никому.
Бъдете различни, и нека Силата, скрита във вашата Различност ви води!
Елтимир

