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"По времето, когато Боян Мага започна своята дейност, както дворецът, така и

църквата, бяха потънали в разкош и разврат и народът не можеше да вярва в догмите на една в

Боян, с покривало на лице, обикалял цяла България и избирал ученици. Народът се събирал жа

Богомилите станали много, неизброими, те са вече половината от църквата и народа и техните с

И народът отивал на тълпи подир тези непознати апостоли, които давали само една гаранция з
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И народът разбрал, че да се живее чисто и разумно, не е мъчно — достатъчно е да се живее ес

Събитията на десети век ще се повтарят; те ще се сринат върху ни, преди да се приготвим за тя

Ако онези Титани съумяха да умрат за това Движение, нека ние съумеем поне да живеем за нег

Защото близо е Денят: на прага е денят на Гибелта и на Разрушението.
Ако ние искаме идните времена да запомнят нашия век, принадлежащ на Синовете на Разрушен
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И да заслужим Милостта Божия ние, които се готвим да я разнасяме из руините на идната Гибе
Да бъде!"

"БОГОМИЛСТВО И БОГОМИЛИ"
Епископ Симеон

Дошло е време, когато "Управляващите не могат да управляват по новому, а масите не искат да

Краят на света на кредита и лихвата главоломно приближава с края на доларовата епоха и за в

"Живеем в трудно време. Но принадлежността ни към българския народ не значи, че сме орисан

Владимир Цонев
"Загадките на земята и древните българи“
Въпросът е дали българите знаят за своята мисия, която всъщност трябва да изпълнят. Това е
Стефан Калайджиев
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„Всеки народ има своето предназначение, а щом е верен на предназначението ще успее.“
Петър Дънов – Беинса Дуно
БЪЛГАРСКАТА МИСИЯ

Задава ли се революция в Европа?
http://bezlogo.com
(откъс)

Наскоро италианският политически анализатор Алесандро Полити съвсем сериозно предупреди

Това е класическата рецепта за революция и не е необходимо да си гений, за да видиш как усло

Но историята е доказала, че еволюционистките методи почти никога не сработват. Човечеството
И най-накрая нека да си припомним част от романтичните времена на Стария континент. Свърш
Времената сега са точно такива, водоразделни и яростни.
Светът кипи от гняв, а финансовите вампири искат да подсигурят властта си до абсолютният кр

Деградацията на благоденстващите

Друг много опасен процес с непредвидими последствия е бързата деградация на благоденстващ
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За всички политически теоретици и идеолози е ясно, че капиталистическия начин на управление

Това не е нещо ново - отдавна се пропагандира и предвещава идването на Нов световен ред, кой

Пророците също от много години са казвали, че след време ще има една религия... учение, което

Проблемът тук е "кой ще наблюдава наблюдаващите" - какви ще са принципите на новата религи

Растящото въвличане на Ватикана и неговите сподвижници в политиката и религията напомнят

Религия, която Бейли предвижда, ще бъде подпомагана и приведена в действие чрез геополити

"Новата световна религия трябва да бъде основана на тези истини, които издържат изпита на в

Това политическо тяло, което Бейли предсказва, ще бъде средството за “новия” световен ред да

Новата световна религия, предвещавана от просветените през вековете, ще бъде изградена вър

Относно тези нови нагласи за неизбежно идващия нов световен ред се пише нашироко и надълг

Поради това, не е изненадващо, че България – най-бедната и изстрадала страна в Европа след
Франс прес: „Наблюдава се революционна ситуация в България. Хората отказват да бъдат упра

И въпреки - не, а именно заради придобитото му през безкрайните робски векове търпение, ког
Затова България ще се взриви от народния гняв съвсем скоро. И никак няма да е изненада, ако
Ще поведе ли България европейската революция? Всички обективни предпоставки са налице.

ЗАЩО И ОТКЪДЕ ПРОИЗТИЧА СТРАХЪТ ОТ ПРЕДСКАЗАНИЯ, МАГОВЕ, ЖРЕЦИ, ПАРАНО
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Някога, много, много отдавна нашите праотци са познавали звездите, следели са техния ход, гру

Културата на всички древни цивилизации е била ориентирана спрямо звездното небе. Всеки вла

Според изследователите племената, населявали българските земи, са познавали отлично небес

Древните наши праотци са вярвали в астралното безсмъртие и че душата на човека е неразривн

Развитието на човешкото общество, непрекъснатите войни за нови земи и богатства довело до н

Джозеф Атуил, автор на “Месията на Цезар: Римският заговор за измислянето на Исус”, завява:

Новите сътворители започнали съвсем преднамерено да унищожават древните вярвания и да п

Ето как и защо онази първородна свещена религия на древните хора с вярата им и боготворенет

Много по-късно, след като редица тайни общества обявили публично съществуването си ще вид

/Обективното разбиране на историята изисква честност и безпристраност. Много често летопис

И така последвали събития за систематично и жестоко разрушаване на всички храмове и вярван

Всеки от нас е чувал, че най-страшните престъпления в историята са извършени от хора, които

Дали зад тези дела стои Христос, или зад тях стои Сатаната, скрит зад маската на християнин р

А, ерес било всичко, което противоречало на учението на официалната църква, всеки, който осп
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И въпреки, че организираната религия е с паранормален корен, а религиозните празници са маг

/Когато някой ви каже, че паранормалните способности не са нормални и са „дело на дявола“ по
Виж статията:
http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=342
3:2013-11-26-11-56-15&catid=83:curiously&Itemid=154
/

Религиозните книги са пълни с предзнаменования и „чудеса“, които святите хора могат да правя
Проблемът с богомилите обаче не бил само затова, а съвсем друг и бил ВЗРИВООПАСЕН!

Не твърденията на съвършените богомили, че могат да наблюдават не само на сън, но и наяве С

Защо Богомилството привлякло и привлича такъв широк кръг от хора?

От незапомнени времена един дълбок и необясним стремеж към просветление съпътства бълга

През 928 г. Боян посвещава в дарената му от патриарх Стефан църква "Света Параскева", която

Защо Богомилството привлякло и привлича такъв широк кръг от хора? Може би защото тогаваш
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Така богомилството става свързваща брънка между източните и западните мистични системи, м

До днес се е запазил един забележителен документ, съдържащ почти цялата доктрина и основ

В “Тайната книга” няма нито една идея, нито една мисъл, която да липсва в евангелията – доказ

И тръгнал поп Богомил Отвратен от разврата и разгула на архиереите (тези слуги на корема, а н

И така от кръстопът на кръстопът, от уста на ухо, тайно и явно - богомилското учение се разпос

За да потуши тази най-велика средновековна ерес, която - без оръжие, само с думи! - разтърсва

Да изречеш всичко това през Х век - се иска не само мъжество. Да вдигаш бунт срещу наси

България се оказала тясна за богомилите. Грамаден облак от еретици се надвесил над Европа -

Ето затова е и този страх сега - страхът от възраждането на Българската ерес... и не без основ

И макар, че бяха измъчвани и горени на клада богомилите посяха в душата на народа непримири
"Летопис за възрожденците"
Константин Дъновски и Атанас Георгиев

Имено поради тези причини, когато богомилството се разпостранило в неимоверно широки грани
A в 1207 г. Папа Инокентий ІІІ Издава своята "Була против Катарите", организира в 1209 г. Кръс

"През Х век в пределите на тогавашна България се роди и укрепна едно самобитно духовно-рел

По своята същност богомилството представлява далечен предтеча на реформаторски религиозн
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Вместо да почувстват духа на социално обновление, което е носило в утробата си богомилството

През 1211 г. цар Борил съвместно с духовенството свиква голям църковен събор срещу богомил
............

Двама от прапрадедите на Наполеон Бонапарт фигурират в родословното му дърво с прозвище

Аналогичен е случаят и на друг Наполеонов родственик от същото родословно дърво, фигурира

Жалко, че тогавашните ръководители на Източноправославната църква, царстващата династия

Тази преценка се споделя и от вещия славянски историк Шафарик, който е добре запознат с ист

Срещу социалната разюзданост на болярството и срещу нравствения упадък на църковенството

Светската и църковната власт обявяват богомилството за ерес и срещу богомилите се започва ж
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"БОГОМИЛСТВОТО ПЪТ НА СЪВЪРШЕНИТЕ"
Влад Пашов

Досега Богомилството е разглеждано на основание на изложението на неговите противници, ко

Досега има натрупана огромна литература върху Богомилството както от български, така и от ч

Различните автори дават различни причини за пораждането и развитието на Богомилството. Ав
Богомилството е раздвижило умовете на средновековния свят и е внесло нови идеи, които са по

Признавайки всички хора за равни, за братя, за членове на една голяма фамилия, богомилите от

Според тях всичко трябва да бъде общо и всеки да работи за общото. Те са устройвали грамадн

Влизането в общината не е било задължително, но свободно, и всеки богомил, макар и да не при

Според богомилите, децата на свободата, каквито са истинските християни, нямат нужда от дес

Според богомилите, Йисус като дошъл в света, провъзгласил синовството.. * и свободата на вся

Презвитер Козма се ужасява от анархическата проповед на богомилите и казва: „Учат своите да

Със своите братски задруги богомилите показали, че хората биха могли на основата на Любовта

Богомилите не се стремели към властта, с политика не се занимавали, и не мислели, че братство

Богомилите заявявали: Махнете просията, дайте земята на трудещите се, които я обработват и с

Християнството по начало е против съда, смъртното наказание и войната, затова и богомилите,

Богомилите преди хиляда години приемали мира за основа и пръв принцип, категоричен импера
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Богомилите са първите миротворци в Европа. По-късно, в 15-ти век, Петер Хелчицки /Чешките б
Петър Дънов

"Богомилите са били в Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Индия, Палестина, Гърция, Рим и пр. Т

Богомилите не са били мирен елемент. От България те отишли във Франция, Англия, Нидерланд

Професор Василевски, руски историк

„Теофан и патриарх Никифор са оставили за Богомилството документи, които осакатяват истор

„Страстният и увличащ се Теофан", казва Василевски, „обезобразява безмилостно лицата и съби

С такива качества се отличават литературните документи, по които досега се възстановяваше у

От всичко гореказано се вижда, че богомилите още преди хиляда години са имали високи социа

Всички хора и народи са равни пред Бога и имат еднакви права и задължения. Частната собстве

Значи братството между хората и народите, равенството между мъжа и жената, пълна свобода

Христо Въргов, говорейки за богомилите, ги характеризира по следния начин: „Тези добри хора

Същият автор казва: „Ние, българите, чрез Богомилството сме внесли своята скромна лепта в ев

„В културното развитие на човечеството", казва академик Веселовски, „славянските народи за п

от сайта на Радио Ватикана
http://bg.radiovaticana.va/news

По време на неделната молитва Ангел господен Папа Франциск призова да не вярваме на “лъжл
“И в днешно време има много лъжливи “спасители”, които се опитват да заемат мястото на Христ
На кого ще повярват хората, какво ще решат и по кой път ще поемат (не)зависи от тях!
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Мнение от форума:
"Отдавна се изясни ,че "ереста" ,която са изповядвали всъщност е учението на Исус и Мария Ма

"Богомилите, са изповядвали учение, донякъде близко до библейското протестантство.
Те не почитали икони, кръст, мощи; били против покварата на официалната църква; били скром

"Думата реформация идва от латински и означава буквално променям, поправям, реконструирам

♥♥♥

Често животът ни поднася трудни изпитания. Плащаме чужди грехове, изкупуваме нашите, стра
Ние имаме нужда от нашата вяра, любов и мечти, защото те лекуват раните ни, съмненията ни,

Мисията на новите хора, издигането на България и света като едно цяло, се осъществява чрез в
Новия свят е с порядък, в който всеки знае своето предназначение, по божествен замисъл и го

"Всеки народ, за да намери своя път, трябва да има светлина в ума си. Всеки народ, за да пости
Учителят

Свободата е неотменна потребност и Голгота за всеки!
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Статията е предназначена единствено www.ydara.com
M.Boyo
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