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Кога е създадена България? Този безкрайно интересен, а и важен за нас, българите,
въпрос

все още няма отговор. Историческите извори дават достатъчно много информация за присъстви

Днес, когато българите се събуждат от вековната летаргия, в която ги е държала една властна

Враговете на нашия народ са се постарали да скрият тези корени и по нихилистичния римски пр

Постарали са се територията ни да намалява като шагренова кожа – навсякъде граничим с наши
Всичко бе съзнателно славянизирано тук и татаризирано на Волга.
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Затова се криеше и изопачаваше:
- българската територия отпреди Новата Ера.
- траките – не фигурират в учебниците, въпреки многобройните им храмове.
- Истината за българските империи и техните креации.
- Славната Велика България и какво е направила за Европа.
- Петте български държави на картите от IX век.
- Приноса на богомилите за Новия свят.
- Българска история се изучава само в XI клас
Това е коварен удар срещу Българознанието като цяло.
Но, ”Не е во веки!” – както казали богомилите и будителите в най-тежките години на робство.
Само българите имат своите будители!

Такъв национален феномен няма друг народ! Те нямат предшественици, нито спонсори. По трад
Могат ли да съществуват?

А имаме ли очи да ги видим? Защото те са невидими за тези, които не са възстановили българск
Ключът към българското достойнство е в знанието на истинската ни история!

Днес навлизаме в третото хилядолетие със събуждащо се национално самосъзнание. От малка

Затова, в зората на новото хилядолетие, разкъсваме мъглата на информационното затъмнение

Учителят Беинса Дуно тълкува понятието българин като човек, който търси световен ред и Учи

Древнокитайските летописи са прецизни и точни. От две и половина хилядолетия преди Христа
През Тарим е минавал Коприненият път и там българите са били културен мост между Изтока и
Където Жълтата река прави остър завой – запад-изток, се намирал друг български корен – дър
Древният път на Хун-ху започва от Шумер, минава през долината на Нил, през р.Ганг и Индия до

Българите били пастирски, но не номадски народ, с дълбоко заложен усет за единство и свобод
Притежавали висока култура и развита астрономия за цялото население. Френския учен Леонар

Българските империи се изграждали от три части: центърт(Ордосът), ляво крило (солът) и дясн
Йероглифът на българския владетелски род Дуло се разчита като Луан. Лоян се наричала стол
Така ”Светилата на мъдростта на Китай” е от български произход.

Знакът ”Ин и Ян” е български по смисъл на единство. Не борба на противоположности, а допъл
Между многото ученици на Лао Дзъ е и Конфуций, който по-късно се опитва да въведе в импер
При влошаване на отношенията с българите китайците започват да строят китайската стена (III
Така българите остават ярки следи в китайската култура.

После ”китайският учен” се отправя към Шамбала, откъдето тръгват световните духовни водачи
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15000г. пр. Хр. ”първата” българска държава се управлявала от Шам – цар-жрец с етноним булг

Пак оттам е и името Шамбала (големи, много шамани) – страна на север от Индия, с хиляди пеще

Оттам именно българските брамани, носещи ведическото знание, навлизат в Индия и диктуват с

През V в.пр.н.е. браманът Панини, роден до столицата на Бактрия, създава на този език първат

Свещените индийски книги на санскрит се наричат Веди. В тях са описани слънчеви култове, по
Аюрведа (най-древното лекуване с билки) е българска народна медицина.

В ндия Боян го наричат Боганатар или Болгар. Между неговите ученици са Буда и Бабаджи... Св
Така че браманските и будистките учения са преподавани от протобългарски посветени.
Нека се върнем на Шамбала. До ден днешен не престават опитите за влизане в тази страна. Но

В преданията се говори, че това е най-древният център за Космическия Разум (Тангра). Той е из

Сега от чувашкия академик Юхма научаваме, че един от най-светлите духовни учители на човече

Голяма част от българите бактрийци са изповядвали зороастърската религия – маздеизма – и с

Зороастър означава Златна звезда.
Названието Авеста е обяснимо само на чувашки: Авас-вземане от дълбочина на учението. Изсле
Така че мисията на ”избрания еврейски народ” е вдъхновена също от учител от нашия етнос.

Влязъл във връзка с Духа на Слънцето, Зараустра отменя кървавите жертвоприношения ( заме
Учението на Беинса Дуно в България е продължило и разработило тези нравсвени и мирогледн

Евангелието мълчи за живота на Исус от 11 до 30 –годищната му възраст. В езотеричните школ

За европейските властници думата ”българин” бе синоним на опасна ерес, вещаеща край на тяхн

Волжските българи също имат духовни великани, между които изпъква пророкът Валем-Хозя, о

Българския етнос е родил и много други повече или по-малко известни духовни водачи и учител
Най-голямата сила на българския етнос е в познанието на неговото славно минало и духовната п

Извадка от книгата на Христо Маджаров"Големият заговор срещу българите"
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www.ydara.com
www.karm-krag.com
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