
О Б Е Т О В А Н А Т А   З Е М Я 

С това писание ще се опитам на базата на доказани и недоказани устни предания, 

както и на някои мои лични открития, да направя предположения, които не са задължителни 

и с които не искам да обвързвам никой друг освен себе си. Когато прочетете тази книга, ще 

разберете какво значат някой от най-коментираните и спорни понятия в световната история. 

Чрез нея ще се опитам да дам отговор на едни от най-интригуващите въпроси, вълнуващи 

световната общественост от дълбоката древност та чак до наши дни, а именно:  

1. Кой е Месията. 

2. Кой е Спасителя. 

3. Кой е Орфей. 

4. Кой е Христос. 

5. Кой е Хор (Хор-Фей) – първият фараон. 

6. Кой създаде Древен Египет. 

7. Кой създаде Атлантида. 

8. Кой е Авраам. 

9. Коя е Сара. 

10. Кой е Божият народ. 

11. Коя е „Свещената“ планина РА-ЛА. 

12. Кое е истинското име на връх Мусала. 

13. Чий бог е Богът РА (Богът Баща). 

14. Чий бог е Богът ХОР- ЕЛ (Божият син). 

15. Чия богиня е Богинята СУ (Богинята Майка - Сириус – Изида – Сурейси). 

16. Къде се намира Божи – гроб (гробът на синът – божи). 

17. Кой е създателят и къде се намира най-древният слънчев календар на Земята. 

18. Какъв ден е „Еньов ден“. 

19. Какво значи понятието „Мадара.“ 

20. Какво значи името на свещеният за мюсюлманите месец – „Рамадан“. 

21. Какъв ден е „Коледа“ и какво означава „Сурва“. 

22. Къде са се появили първите говорещи хора. 

23. Къде са сътворени Адам и Ева. 

24. Къде се намира главният храм на Бога-Слънце. 

25. Къде се намира „Обетованата земя“. 

Има много места по света в които както от древността така и в наше време се 

разказват различни легенди, едни за „Сътворението на света“ – Догоните, други за „Орфей“ 

– Траките, трети за „Христос“ – Християнската общност, четвърти за „Аллах“ – Мюсюлманите, 

пети за ЕЛ-охим – ИЗ-райлтяните и още и още. Всяка една от тях, както и много други теории 

са свързани в повечето случаи със съвременните религии и различни философски течения. 

Колкото и различни да изглеждат по между си, дълбоко в своята същност те  си приличат. Те 

просто се препокриват най-вече по въпроса, на който всичките те се опитват да дадат по 

свой начин отговор, а именно – Кой е месията, кой е спасителя, кой е пророка и 

представителя на Господ Бог на земята. Кой е този,  донесъл разума, интелекта и познанието 



на съвременният разумен (говорeщ) човек, наречен от антрополозите „Хомо сапиенс“. Ще се 

опитам с няколко думи да конкретизирам тезите по въпроса, защитавани от различните 

религиозни течения от древността та чак до наши дни. 

1. Догоните: Африканско племе чиито племенни жреци съхраняват предание, в което 

се разказва как преди хиляди години, в епохата когато на земята наред с всички други живи 

създания са се разхождали и така наречените предци на разумният (говорещият) човек или 

накратко „Хомо хабилис“ (Сръчният човек). В един момент на нашата планета пристигат 

представители от чужд космически свят. Целта на тяхното внезапно посещение е спасяване 

не толкова на своята раса, колкото на интелекта и познанието на своята цивилизация. 

Легендата разказвана от жреците е, че на планета гравитираща около Сириус Б (малка 

звезда гравитираща около звездата Сириус А, намираща се от своя страна в съзвездието 

„Голямо Куче“) са живели човекоподобни същества с доста напреднали интелектуални 

способности. В един момент обаче в орбитата на „Сириус Б“ настъпват апокалиптични 

аномалии. Жизнената сила на звездата-сателит отслабва, тя започва да свети все по-слабо, 

докато се превръща в синьо и бяло джудже, което принуждава част от представителите на 

тази висша раса да потърсят спасение някъде другаде във Вселената. Целта им била да 

спасят както своята раса, така и своите постижения. И така след известни проучвания, те се 

оказали на нашата планета – Земята. Вероятно обаче не са имали необходимата физическа 

защита за съществуване при земните условия, което наложило хибридизиране между тях и 

съществуващата най- висша форма на живот на земята – „Хомо хабилис“. Така в един 

момент от не много далечното минало, рязко на нашата планета се появяват съвременните 

говорещи хора или „Хомо Сапиенс“. Събитието е загадъчно и с факта, че появата на „Хомо 

Сапиенс“ не се връзва с теорията на Дарвин за Произхода на видовете. Друг загадъчен факт 

е, че вече е доказано, че част от ДНК на съвременният човек не е плод на логичната 

еволюция. Може би точно тази част е  получена даром от пришълците.  

2. Траките, в частност Бесите имат своя теория, разработена и конкретизирана в 

може би най-древното философско течение наречено от тях самите” Орфизъм”. В тази 

теория се започва с поверието, че на земята преди много лета са живели невежи и 

неграмотни хора, чието битие е тънело в духовен и интелектуален мрак. В тези времена те 

може би не са притежавали способността да контактуват помежду си чрез устната 

членоразделна реч. В един момент, изневиделица от Космоса – от планета гравитираща 

около звездата СУ (Сириус) се появява синът божи, Месията, изпратен да донесе светлина и 

спасение на човешкият род. Той донася със себе си и дарява на хората познанието и 

способността да размишляват и разговарят по между си. Той е просветителя, след който на 

нашата планета се появяват нови форми на общуване. Той е спасителя, не на какво да е, а на 

висшият интелект, постигнат някъде далече в космическото пространство. Чрез даряването 

на всичките познания, постигнати от неговият далечен свят, той спасява не себе си и своята 

раса, а в частност достиженията на своята цивилизация. Именно той създава Говорещите 

божи създания наречени по-късно ХОРА. Този Месия припознат като Божият син изпратен 

със специална мисия на Земята – да спаси човешкият род, е наречен от местните ХОРА „ХОР 

– EЛ“. Тука съм длъжен да уточня, че бесите в повечето случаи изяждат буквата Х и в 

конкретният случай се получава понятието ОР-ЕЛ. Това може би е първото разумно същество 

на планетата Земя наречено от местните Говорещият Божи син. Като символ на Говорещият 



Божи син е приета птицата която лети най-високо и гледа на далеко наречена от хората ОР – 

ЕЛ. Всичко това се е случило преди много, много хилядолетия, в зората на появата на 

Говорещият или по-точно казано на Хоратещият човек. Много са тълкованията за 

произхода и употребата на понятието ОРФЕЙ. При направените от мене проучвания върху 

езика или диалекта, на който разговарят в момента наследниците на Бесите, живеещи по 

горното течение на реката Места или Нехта, се натъкнах на изрази и думи, които местните 

все още използват в ежедневието си. Така например площада в Якоруда все още се нарича 

Хорището или Орището. Когато запитах по-старите ми съграждани, защо така наричат 

площада, ми беше даден много интересен отговор, а именно – това е мястото където ората 

(хората) се събират да ортуват (хортуват). Веднага направих асоциация с думите Хоратя 

(Оратя) – което значи говоря, хортувам (ортувам) – разговарям, оратор – човек който говори 

добре и стигнах до извода, че ХОР или ОР е коренът който е в основата на понятието за реч и 

говор. Този корен е в основата и на понятия като: ОРисници – жени, наричащи каква да е 

съдбата (Ориста) на новороденото дете. Във времената преди да се появи писмеността, 

древните ХОРА, вместо да кажат – писано е да стане, са ползвали израза ОРисано е да стане 

или Речено е да стане еди какво си. Друг израз придобил международно значение, свързан с 

корена ХОР или Ор е понятието използвано за обозначаване на прорицалищата или ОРакул. 

Това е мястото където се предсказва, предрича ОРиста на това, което е орисано да стане. В 

Българският език съществуват доста думи чиито основен корен е ОР или Хор. Такива са 

певчески хор, хоро и много други. Тука е важно да спомена и един факт който на пръв 

поглед не прави впечатление, но влага в себе си много древна символика. Замисляли ли сте 

се, защо Българското хоро се играе по посока обратна на часовниковата стрелка? 

Отговорите могат да бъдат много и най-различни. Моето лично мнение е, че това е 

положителната посока изобразена чрез побитите камъни подредени в спирала обратна на 

часовниковата стрелка намираща се в близост до Гроба на ХОР – ЕЛ и главният храм на 

Бесите. Но нека се върна пак към понятието ОРФЕЙ. Като разделих думата на две части се 

получи следният израз ОР – ФЕЙ. Ако приемем, че Ор е коренът за говор, а ФЕЙ е древен 

израз на божи представител на земята, се получава следното словосъчетание ГОВОРЕЩИЯТ 

С БОГА. Естествено в днешно време дума като ФЕЙ в мъжки род не съществува но пък 

съществува думичката в женски род – ФЕЯ, която може да се тълкува и като Божия 

пратениница. Твърде вероятно е в древността, преди още да бъде създаден Древен Египет, 

да е ползвано понятието ХОР – ФЕЙ, което след изяждането от Бесите на буквата Х, да се е 

получило ОР – ФЕЙ. Този така наречен ОР – ФЕЙ (ХОР – ФЕЙ) в последствие става човека, 

който притежава дарбата и познанието да контактува с Бога. Той е изпълнявал ролята на 

посредник между Бога и обикновените ХОРА. Той е предавал на ХОРАТА божиите послания. 

В последвалите епохи термина ОР – ФЕЙ претърпява развитие, като в един момент се 

превръща в титла на главният жрец, главният посветен, главният пазител на познанието. 

Този ОР – ФЕЙ е бил с пожизнена титла, като на определена възраст от своя живот е имал 

задължението да подготви свой наследник. Това е ставало по следният начин. Със специален 

конкурс са подбирани пет момчета, отговарящи на определени условия. С обучението наред 

с главният пазител, се захващали и четирите асистиращи жреци или така наречените Тетра – 

Хорити. Обучението е траело пет години като на всяка година по един от учениците е губел 

възможността да стане първи пазител или ОР – ФЕЙ. На петата година при специална 



церемония и ритуали, се извършвало посвещението на най-достойният. Това ставало точно 

по обяд на 24 юни в момента когато слънцето е в своя апогей и се намира на най-високата 

точка на небосклона. Днес на тази дата се празнува Еньов ден. Ако приемем, че с названието 

Еньо се обозначава числото Едно (на елински пък е Ена), то следва Еньов ден да се преведе 

като Първият ден. Не случайно в слънчевият календар на Бесите (изсечен на най-високата 

скала при главният храм) този ден е отбелязан като свещеният или най важният ден от 

годината. Точно на тази дата около 6:00 часа на изгрев слънце или така наречената зо-РА, 

сянката образувана от отвесната пръчка поставена в издълбаната в скалата дупка попада в 

ъгъла на изсичането символизиращо настъпването на върховният, или казано другояче 

Първият или Еньв ден. Тази дата е приемана и за първият ден от календарната година.  

Слънчев календар на Бесите 

С две думи това е и денят на който е празнувана Нова година. По тази причина в 

народните ни летописи се говори за летоброене. Когато обаче се споменава термина лето-

господне, се има в предвид не сезона лято като отправна точка а конкретната дата на 

Първият или Еньов ден. Твърде вероятно е самото посвещение да е извършвано точно в 

12:00 часа по обяд. Това се забелязва от попадането на сянката на пръчката в ъгъла на 

следващото изсичане на въпросният календар. Интересното тука е, че сянката в 12:00 на 

обяд не е ориентирана на север, а е ориентирана на 342 градуса на северозапад, което от 

своя страна показва, че Бесите са знаели, че оста на земята е наклонена спрямо оста на 

слънцето. Друг интересен артефакт от въпросният календар е, че над ъгъла отбелязващ 12:00 

часа е изсечен символ наподобяващ буквата Алфа. Какво точно значи този символ ще оставя 

за бъдещи допълнителни проучвания. Бих могъл да предположа, че това всъщност е алфа 

денят. Тука може би трябва да отбележа, че в Древен Египет лятното слънцестоене също е 

прието като първият ден от новата година. Той получил дори свое име „Раждането на РА“. В 

Древен Египет е прието, че Изида или Сириус е майката на ХОР. Тя ражда сина си ХОР, също 

като Сириус дава началото на новата година, и в текстовете ХОР се отъждествява с новата 

година. Но нека се върнем пак в деня на посвещението. След като наследника на Главният 

пазител бъде посветен идвал редът и на останалите четири момчета от групата, които били 

посвещавани в тетра – Хорити или нещо като заместници или свита на главният пазител. 

Встъпването в длъжност ставало обаче едва когато се спомине действащият ОР – ФЕЙ. 

Главният пазител или ОР – ФЕЙ, никога не напускал района на главният храм. Право да 

напускат храма и Свещената планина имали само Тетра – ХОРитите и то само при точно 

определени случаи и обстоятелства. Такъв например е бил случаят, когато починел 

поредният Египетски Фараон. Тогава от Египет, в свещената планина пристигали вестители,  

които заедно с Тетра – ХОРитите поемали по обратният път. Понякога това отнемало шест, 



дори седем месеца. След като мумифицирали тялото на Фараона, Египетските жреци  не 

смеели да пипат повече тялото преди да пристигнат Тетра – ХОРитите. Единствени те 

владеели техниката на отделянето и обезсмъртяването на душата на Фараона. Това ставало 

при специална церемония, при която душата се изваждала през устата. За целта е 

използвана специална бронзова лопатка (шпатула), която често се среща по рисунки върху 

съркофазите, но никога не е намирана истинска такава при разкопки. Възможно е тази 

свещенна лопатка да е била притежание на „Тетрахоритите“ и те да са я носили винаги със 

себе си. Нищо чудно при едни бъдещи разкопки при главният храм на слънцето в местноста 

„Лопатица“, тази лопатка да бъде намерена. Това показва, че колкото и да е бил могъщ 

Египет, неговите жреци са играели второстепенна роля в свещенодействията. Още по късно, 

с разпространяването на ОРфизма като философия, всеки от народите който я възприема 

придобива свой собствен ОР – ФЕЙ, свой собствен посредник между обикновените ХОР – РА 

и Бога  и свой собствен храм или място, където първожреца да осъществява връзката между 

бога и обикновените ХОР-РА. Тези храмове, Гърците наричали „Светилища на Дионисиус“. 

Въпреки всичко, имало един храм и един ОР – ФЕЙ, които изпълнявали главната роля, а това 

е храмът в южна Ри-Ла (РА-ЛА) и обслужващият го Бески Главен пазител. Над Якоруда, в 

посока Гроба на ХОР – ЕЛ и главният храм на Дионисий или слънцето, се намира баира“ 

ОРатец“. На най-високата точка на този баир има останки от древен храм. Твърде вероятно е 

тези останки, от не много голяма кръгла постройка, да са от храма използван като зимна 

резиденция на говорещият, оратещият с бога. Не е изключено ОРАТЕЦ да е и името което 

местните да са използвали вместо Орфей. Малко известно е, че символ на ГОВОРЕЩИЯТ 

БОЖИ СИН е птицата която лети най-високо и вижда най-надалеко, а именно птицата ОР-ЕЛ. 

В случая ОР вече знаем какво значи, Ел пък може да се тълкува като Синът Божи. От тука е 

останала и поговорката – „Който лети на високо, вижда надалеко“. На няколко култови места 

по високите части на Рила (РА-ЛА) над Якоруда, са изсечени по скалите орли в поза на покой 

с прибрани крила. Друг малко известен факт е, че Бесите в древността са  почитали като свой 

главен и единствен бог – Бога слънце или Бога РА. За това съдя от култовото съоръжение 

намиращо се между Якоруда и курорта Трещеник, наричано и до ден днешен от местните 

Хор-ра с името РА – могила. Същото представлява насипна пресечена четириъгълна 

пирамида. Може би това е свещеното място, където е заставал ОР – ФЕЙ (ХОР – ФЕЙ) или 

ОРАТЕЦ за да осъществи своите контакти с бога РА. От там може би се е получило и 

словосъчетанието ХОР – РА, което според мен означава, говорещите божи създания или 

накратко – БОЖИЯТ НАРОД. Съвсем не е случайно, че в съвременният български речник се 

забелязват доста думи които съдържат корена РА. Такива са например: 

- РА-зум – Божествена форма на съзнанието. 

В случая РА е Бог а ЗУМ съзнание. 

- РА-со – Духовно наметало. 

СО – дреха или наметало. 

- РА-дост – Божествена форма на положителна емоция. 

ДОСТ - емоция 

- РА-й – Специално място за праведни ХОР-РА което е близо до бога. 

- РА-и-чо – Слънце и луна. 



- УР-РА – С Бога напред. 

УР – напред. В местният диалект все още се използват думи като ураджииска работа, 

което значи бързата, изпреварваща работа. 

- ЛИ-РА – Божественият музикален инструмент на ОР – ФЕЙ.  

ЛИ – струнен музикален инструмент. 

- ЗО-РА – Изгряване, появяване на слънцето на хоризонта. 

ЗО – изгрява, появява се. 

- ЗА-РЯ – Залез, скриване на слънцето зад хоризонта. 

ЗА – завършва, свършва. 

- СУ – РА – ВА или Сурва. Ражда се  Бога Слънце. 

СУ – Ражда. Сутка /шутка/ е женски полов орган. 

- Ри – Ла или Ра – Ла. В случая Ра е слънцето а Ла е луната. В древността са вярвали, че 

луната е огледалният образ на слънцето. Така, че РИЛА може да се преведе като – 

планината на Бога слънце и луната. 

От тези думи съставени от по два и повече корена се вижда, че с корена РА е 

означена Божията част а чрез останалите могат по пътя на логиката да открием и 

възстановим думи или части от думи които почти са изчезнали от съвременният Български 

език. Прави впечатление, че думите използвани в съвременният български речник са 

съставени от по два и повече корена, като всеки един от корените има собствено значение. 

Някой от корените като самостоятелна единица с течение на времето са изгубили своят 

смисъл, но по пътя на логиката той лесно може да бъде възстановен. След направени 

задълбочени от мен изследвания по отношение на местният диалект на който в момента 

говорят Бесите, както и на доста от думите в съвременният български език, стигнах до извод 

чрез който ще се опитам да направя един по различен, иновативен подход при четенето на 

онова което са ни оставили в наследство предците. Смея смело да заявя, че предците са ни 

оставили едно огромно езиково богатство, което обаче звучи в действителност по един 

начин а в същност крие в себе си древни послания, касаещи нашата велика и славна история. 

Иновацията за която говоря по-горе се състои в разгадаването на кода по който са писали и 

чели хората от Божият народ. Почти всяка дума от нашето езиково богатство се състои от по 

два, три и повече корени, казано по друг начин те представляват сами по себе си 

своеобразни словосъчетания. Всеки един от тези корени обаче притежава свое собствено 

значение. Интересното в случая е, че буквите в отделните корени трябва да се четат от ляво 

на дясно. Ако обаче искаме да разберем смисъла и значението на дадената дума, трябва да 

прочетем отделните смислови корени от дясно на ляво. Така например: връх БАБ-ЯК. 

Коренът БАБ отговаря на стара наша дума за баща. Коренът ЯК пък отговаря на стара наша 

дума за голям. И двата корена прочетени от ляво на дясно представляват две отделни 

смислови думи. За да получим обаче истинският смисъл на това своеобразно 

словосъчетание трябва да разменим местата на двата корена или да ги произнесем от дясно 

на ляво, както следва – ЯК-БАБ, което означава ГОЛЯМ БАЩА. По нататък ще разберете, че 

става въпрос за върхът на „Големият Баща“ или“Сътворителят на вселената“, наричан от 

египтяните – Всевиждащо око, от еврейте – Йехова, от християните – Светият дух а от 

мюсюлманите – Аллах. 



След като направих връзка между Бога РА, пресечената пирамида – РА – могила и 

многото мегалитни изсичания по скалите в района, характерни в много от случаите за 

Древен Египет, се натъкнах на едно още по-смайващо съвпадение. На всички египтолози е 

известно, че първите династии, които създали Северно-египетското царство,  както и първият 

фараон са били чисто бели и с европеидни черти. Всички без успех си задават въпроса – от 

къде са се появили тези високо интелигентни и образовани ХОР – РА, носещи със себе си 

такива големи познания. На всички е известно, че първият фараон е наричан ХОР. В случая 

ако към ХОР прибавим и ФЕЙ, ще се получи словосъчетанието ХОР – ФЕЙ или отново 

ГОВОРЕЩИЯТ С БОГА. Още по важно, че символа на ХОР е грабливата птица в случая орел. 

Древните Гърци се опитват да преведат по свой начин понятието ХОР. Чули не дочули, 

видели недовидели те го превеждат като – „Този който е високо или Този който е далеко“. 

Но „Този който е високо или далеко“ е не ХОР а неговият символ – ХОР – ЕЛ (ОР – ЕЛ) който 

пък от своя страна е станал символ и на Божият син. Тука е момента да направя 

разграничение между двата ХОР. Съвременните учени слагат под един общ знаменател 

първият фараон ХОР и Божият син ХОР. Не ги опреквам, че грешат като смесват двете 

понятия по простата причина, че те няма от къде да получат информацията с която 

разполагаме ние – наследниците на Бесите. Първият фараон, създал древен Египет е жрецът 

мисионер, изпратен от Авраам да създаде „Цивилизацията на Божият баща“ или казано 

накратко „Цивилизацията на бога РА“. Той е наричан за кратко ХОР, но всъшност е ХОР-ФЕЙ 

или „Говорещият с Бога“. Божият син също е наричан за кратко ХОР. Цялото име на Божият 

син обаче е ХОР-ЕЛ или „Говорещият Божи син“. Неговият символ е орела и именно той е 

изобразяван с глава на орел и човешко тяло. На базата на всичко казано до тук спокойно 

може да се направи извода, че тези които са създали древен Египет като държава са 

поредните мисионери, начело с ХОР-ФЕЙ, изпратени от Бесите да отнесат в нови земи 

познанието и божието слово. Това се доказва и от факта, че Древен Египет не е късал 

пъпната си връв с главният храм на Бесите и строго е спазвал йерархията и уважението към 

неговите жреци в частност ОР-ФЕЙ и ТЕТРА-ХОРИТИТЕ. Основният религиозен център в 

Египет е Хелиопол (град на слънцето). Това е бил главният дом на „Последователите на ХОР“ 

– Тези които владеят поречието на Нил преди фараоните. Именно те пренасят през времето 

уникалните познания от предишната епоха на така наречените богове. 

Гробът на ХОР – ЕЛ – заден план 



Именно те пристигат в Египет от така наречената ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ. Хелиопол е 

известен и като – ОН (светлина). От там може би идва и понятието ФА – РА – ОН. В същност 

тези последователи на ХОР или ХОР-ФЕЙ са онези мисионери изпратени от Бесите да 

занесат познанието и философията „ОР-физъм“ в нови земи. Главният бог за Египет е богът 

баща или РА. Някъде го споменават като АМ-ОН-РА което ще рече ДА БЪДЕ – СВЕТЛИНАТА – 

БОЖИЯ или НОСЕЩИЯТ СВЕТЛИНАТА БОЖИЯ. В по-късни времена се появяват писания, в 

които думата Орфей се спряга като храм, в който се съхранява познанието. Уникално! 

Съвсем точно! Тук обаче  древните съвсем не са имали в предвид религиозна постройка, не 

са имали в предвид сандък (кивот) в който се съхраняват божи заповеди, скрижали или 

писания на глинени или мраморни плочици. С понятието храм, погледнато философски те са 

приели нещо друго, нещо доста различно от съвременните схващания за тази дума, а 

именно мястото където най-сигурно и гарантирано би се съхранило познанието. Какво по- 

сигурно място би съществувало от живото, одухотвореното човешко тяло. Именно то, в 

конкретният случай, изпълнява ролята на храм. Това е тялото на най-достойният, тялото на 

главният пазител на божието слово и върховата форма на познанието. Още един път ще 

повторя - всяко едно от Тракийските племена в древността е имало свое светилище (храм) 

на Слънцето, наричан от някой храм на Сабазий (Дионисий). Всяко едно от тези светилища 

си е имало свой главен пазител, свой Орфей. Когато говорим за всичко това трябва да 

отбележа, че освен всички други е имало един храм, който е изпълнявал ролята на 

обединител и покровител на всичките останали обредни места. Този главен храм е 

стопанисван от Бесите – преки наследници на божият син. Този храм е създаден от първите 

говорещи (ХОРатещи) хор-ра появили се на Земята. Този храм е създаден от преките 

наследници на Адам и Ева. Този храм е изпълнявал ролята на главен ОР-акул на древният 

свят. В него са направени най-съдбоносните предсказания увековечени от древните 

летописци. Този храм се намира по южните склонове на Рила (РА-ЛА). Този храм се намира 

много близо до планината Орбел (ОР-Б-ЕЛ) – днешен Пирин, на около 2000 метра надморска 

височина. Забележете, върхът на чието било се намира този храм се нарича „Лопатица“. 

Много съм се чудил защо точно Лопатица. С понятието лопатица местните хора наричат 

лопатъчната кост от анатомията на бозайниците в частност на 

говедото. Когато обаче прочетох книжката на Владимир Цонев – 

„Древнобългарски кодове от Тракия и фараонски Египет“ забелязах, 

че египетската дума Мсхетиу се превежда като лопатъчна кост или 

лопатица. За древните Египтяни Лопатъчната кост е символ на 

съзвездието Черпак или Плуг. То е очертано от седем ярки звезди и 

е част от съзвездието голяма Мечка. Не случайно и свещената 

шпатула с която тетра-ХОРитите са отваряли устата на починалият 

фараон е била с формата на лопатъчна кост. Съзвездието Мсхетиу 

често е изобразявано по съркофази и стени на гробници. При един 

от проучвателните ми походи в месноста „Лопатица“, взех с JPS 

координатите на седемте главни олтара. После ги нанесох върху 

една от картите на Гугъл-мапс. Когато свързах с прави линии отделните точки за мое голямо 

учудване се получи фигура отговаряща на съзвездието „Голяма мечка“. Учудващото е, че 

всичко на място седи във вида, в който е описано от  Херодот, Калистен, Макробий и много 



други древни летописци и никой досега не си е направил труда да го потърси.  Съвсем близо 

до този храм, на около 200 метра от него се намира и гробът на ХОР-ЕЛ. Това всъщност е 

гробът на месията, изпратен (дарен) от Космоса. Като погледнете снимките които ви 

показвам, ще разберете какво искам да кажа с предишните думи. 

ЛОПАТИЦА           

На първата снимка се виждат две плоски скали допрени в горният си край под 

формата на двустранна палатка. Отпред, пред гроба е захлупена на земята голяма, овална 

скала с която той е бил затворен. На втората снимка се виждат същите скали, само че от  

другата страна. Много ясно се вижда, че на тях последователно са изсечени Съзвездието 

Голямо куче, звездата СУ или  Сириус и може би планетарният модел около Сириус Б, там от 

където е дошъл ХОР - ЕЛ, там от където е дошъл  Месията, там от където е дошъл този който 

е погребан във въпросният гроб. 

Гробът на ОР – ЕЛ преден план 

На следващата снимка се виждат две съзвездия слети едно с друго – Заек и Орион. 

             

Съзвездието ЗАЕК                      Съзвездията ЗАЕК + ОРИОН            Съзвездието ОРИОН   



С Ъ З В Е З Д И Е – Голямо куче 

                            

„Голямо куче“ – мегалит                                     „Голямо куче“ - карта     

 

 

На следващата снимка се вижда повалена странично скала, наподобяваща по форма 

на човешки череп. Същата може да се оприличи и на глава на извънземен. Може би така е 

изглеждал  Месията. Може би това е скулптурата на ХОР- ЕЛ. Тази каменна глава се намира 

на около 15 метра от гореспоменатият гроб. В някой от по късните летописи се говори за 

пророкуващата глава на ОР-ФЕЙ. Твърде вероятно е тези пророкувания да са правени 

именно тука, в близост до тази каменна глава на ХОР-ЕЛ. 

 

Скулптура – ГЛАВАТА НА „ХОР-ЕЛ“ – СИРИЯНЕЦА 



От всичко казано и показано до тук, спокойно може да се направи следният извод – 

Легендата разказвана от жреците на Догоните както и вярванията проповядвани в Древен 

Египет, напълно се припокриват с вярванията и философията на Бесите както и с ревниво 

пазеното от тях свещено място. Не случайно когато Херодот описва оракула на Дионисий, 

той споменава, че същият се намира в свещената планина. Планината е наричана РА-ЛА или 

планината на Бога баща, Бога РА. Още повече, че ако погледнем последователността на 

изсичанията по горе споменатите скали в низходящ ред, можем да разчетем следното 

послание което дава отговор на следните въпроси: 

- От къде е дошъл Месията или ХОР – ЕЛ? – Дошъл е от планета гравитираща около 

звездата СУ (Сириус Б), намираща се в съзвездието Голямо Куче;  

- Къде се е заселил и посял семето на знанието? – Заселил се е  в Слънчевата система 

намираща се от своя страна в съзвездието ОРИОН; 

-  Къде предстои да бъде спасено познанието когато нашето Слънце започне да 

отслабва? – Следващата дестинация за спасение на човешкият интелект е планета 

гравитираща около звезда която е част от съзвездието ЗАЕК. 

Почти същото послание е вложено и в частта от Египетската митология в която се 

говори, че ХОР е син на Изида (Сириус) (СУ) и Озирис (Орион). В случая Сириус е мястото 

където Хор или ХОР-ЕЛ е роден, а Орион е Мястото където е приютен. Тука е мястото да 

отбележа, че главната звезда в съзвездието „Голямо куче“ е наричана от Бесите – СУТКА или 

за кратко СУ. Сутка или още шутка е дума която все още се използва от Бесите и означава 

женски полов орган. На всички е известно, че Богинята майка винаги е отъждествявана с 

утроба или женски полов орган. СУ може да се чете и като раждам, ражда. От там се 

получава и словосъчетанието СУ – РА – ВА или накратко СУРВА. Същото може да се прочете 

като раждането на РА или слънцето. Тази е и причината Сурва или раждането на слънцето да 

е на 24 декември, непосредствено след зимното слънцестоене когатоденят започва да 

наголемява и слънцето да расте.  Същата звезда е наричана от гърците Сириус, от древните 

египтяни Изида а на арабски е Су-рейси. Ако логиката ни накара да приемем, че Изида, 

Сириус, Сурейси и Сутка са четирите имена на една и съща звезда, то следва да заключим, 

че истинското име на звездата е името на женският полов орган. 

3. Древни латино - цивилизации:   

Случайно или не, при направената от мен съпоставка между няколко оцелели от 

древността Бески артефакта с Древно-египетски и централно- Американски такива, се 

получиха изумителни прилики както по отношение на символиката така също и по 

отношение на терминологията използвана за тяхното именуване. Ще започна с фигурите 

заложени в чергите от чаиза на Якорудската невяста. Характерното за този чаиз е, че във 

всяка къща в Якоруда има комплект от тъкани които са задължителни за всяко едно 

новосъздадено семейство.  Всяка домакиня е имала право да импровизира само в цветовата 

гама. Формата на фигурите обаче е спазвана като неписан  закон, който никой не обсъжда, 

но и никой не смее да промени. Всичко това се дължи на консерватизма на местните хора, 

както и на уважението към паметта и нравите на  предците им. Ще разгледам по подробно 

така наречените от Якорудчани – „Жабеви черги“. Те са два вида. Има черги с малки жаби и 



черги с големи жаби. Ще обърна по голямо внимание на чергите с големите жаби. Много 

пъти съм си задавал въпроса какво са искали да покажат предците ни с тези фигури, каква е 

символиката на тези назъбени и обагрени в ярки цветове  детайли. В предвид на това, че 

нашите предци са почитали като свой главен и единствен бог Слънцето – реших, че то е 

фактора мотивирал местните  да съхранят до ден днешен вярванията си в него като го вкарат 

като украса в своите тъкани. Удивен и възхитен от красотата и изяществото , което лъха от 

Якорудските черги, реших да ги пусна във Фейса та да могат и другите да им се порадват. 

Отзивите бяха страхотни. За мое голямо учудване веднага се появиха коментари, даже и 

снимки показващи поразителна прилика между нашите черги и чергите изработвани и до 

ден днешен от наследниците на Ацтеките в Мексико. Първоначално реших, че това се дължи 

на някаква случайност. В момента обаче когато в интернет попаднах на снимка на пресечени 

насипни пирамиди от същият район, които както сами ще се уверите са точно копие на РА-

могилата от Якоруда си промених мнението и вече бях сигурен, че няма нищо случайно. 

Друг уникален факт на поразителна прилика е празника на слънцето в град Куско – Латинска 

Америка, който се нарича с името РА-Я-МИ или накратко На Слънцето. Кое е уникалното в 

случая? Уникалното е, че този празник се празнува два пъти в годината в дните на лятното и 

зимното слънце-стоене. Същите дни са отбелязани като празнични и свещени и върху 

слънчевият календар на Бесите намиращ се при главният храм. Тука спокойно и не случайно 

може да се направи връзката между пресечената пирамида наречена от местните с името 

РА-могила, Богът Слънце наричан в Египет с името Амон-РА и празника на слънцето в 

Америка наричан с името РА-Я-МИ. В този случай без да проявя и най-малко съмнение 

смело мога да заявя, че вярванията в бога слънце – РА, както и първата пирамида са дело не 

на кого да е, а на нашите предци.  

         
Якорудски черги                                                      Мексикански черги 



           
РА – могила – Якоруда                                    Хълм – Спиро – Латинска Америка 

4. Християнството – философско, религиозно учение обясняващо по осъвременен за 

времето си начин появата на божият син, Месията, Спасителя. То представя Месията като 

реален човек, появил се по средата на античността – разпънат, после възкръснал и така 

нататък. Цялата история за Христос, представен като божи син, без да влизам в подробности 

е взаимствана  до някъде от Орфизма. Не случайно Бесите дълго време са отричали новата 

религия наложена от Рим. Накрая, половин век по късно, притиснати и поставени в 

безизходица те приемат християнството, но с доста уговорки. Една от най съществените е – в 

тяхната библия навсякъде където се споменава името на Христос, то да бъде заместено с 

Орфей. В библия „Бесика“ е заложена и една основна теза, която я прави по-различна и 

оригинална, а именно тезата, че „Бог самотрансформира себе си“. В другата библия пък 

пише, че Бог създава човека по свой образ и подобие. И едното и другото са верни, но тука е 

подходено философски и под самотрансформира себе си трябва да се подразбира, че не 

става въпрос за външния, физически изглед, а за духовното, интелектуалното единение на 

бог и неговият първоприемник – човека. Трябва да се подразбира, че бог неизвестно как, но 

е вкарал по някакъв начин своите интелектуални постижения в тялото ( пазител) на земните 

човеци. Именно това е извършено от Божият пратеник – Месията, Спасителя. Това може да 

се види нагледно в старата църква в Добърско. Смело мога да заявя, че църквата в Добърско 

е изографисана по каноните на библия Бесика. Съвсем не е случайно изографисването на 

Месията в нещо, наподобяващо космическо тяло. Това показва, че до последно те не са 

приемали земния произход на Месията. Няма как да приемат подобна версия, при условие, 

че са били живи свидетели на пристигането му от Космоса.    

   
Стенопис от Беската църква в Добърско 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.celokupnabulgaria.eu/wp-content/uploads/2013/06/%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%9E-%D0%A6%D0%AA%D0%A0%D0%9A%D0%92%D0%90.jpg&imgrefurl=http://www.celokupnabulgaria.eu/?p=5458&h=390&w=564&tbnid=9mgTa_wRhNecxM:&zoom=1&docid=kY7JQkNbwfrbbM&ei=ZyJAU8GNCsektAbl5oCoDA&tbm=isch&ved=0CFwQhBwwAg&iact=rc&dur=28751&page=1&start=0&ndsp=18


Дълго време, почти до наши дни Бесите са 

почитали Христос като Орфей. Та нали именно Христос 

е изпълнявал в ония времена ролята на ОР – ФЕЙ или 

Говорещият с бога. Та нали именно Христос е този, 

който предава на хората божите послания и божието 

слово. Всички останали религии сами по себе си 

представляват в различна форма доразвиване на 

Орфизма в степен и форма, подхождаща на 

конкретният исторически период от развитието на 

човечеството. Както и да се наричат, както и да се 

самоопределят, те не могат да избегнат общият си 

корен – Орфизма. Нека не забравяме девиза в заветите 

на Орфей, цитирани от Аристофан – „Помощ за 

слабите, Утешение за страдащите, Надежда за 

всички“. Нека да си отговорим на въпроса - нима този 

девиз не лежи в основата на всички съвременни 

религии? Много учени теолози и до ден днешен си 

задават въпроса – кой създаде Старият завет? Отговора 

винаги е бил пред нас а именно – Бесите в частност 

ХОР-ФЕЙ  пренасят Орфизма в Египет. Там може би същият е бил леко изменен, докато в 

един момент се появява на историческата сцена Мойсей. Всички доста сме слушали за 

неговото житие и как той достига до най-високото ниво в Египетската йерархия, как той е 

подготвян да наследи трона и възприема като своя тамошната философия. Под крилото на 

съпругата на тогавашния фараон той е посветен в Орфизма и историйте свързани с него. 

Мойсей е един от малцината посветени в тайните на Орфическото учение. Поемайки под 

свой контрол поробените си сънародници Мойсей напуска Египет и потегля да търси 

Обетованата земя обещана и дадена от Господ на АВ-РА-АМ. В случая е обещана и дадена 

на Авраам определена земя която е предназначена за създаденият и избран от Бога народ. 

Обетованата или обещана земя се свързва преди всичко с обещанието тоест с дадената от 

Бога дума на АВ-РА-АМ, че от него ще произлезе народ в който ще бъдат благословени 

всички народи на земята. Всичко това обаче се е случило доста преди официалната версия 

наложена от Мойсей. За тази Обетована земя той е слушал много в Египет. Слушал е и за 

историите  за сътворението на света, както и за потопа, за РА-Я, за Адам и Ева, За Ав-ра-ам и 

Са-ра (СУ-РА), както и много други легенди които после е описал в така нареченият „Стар 

завет“. Заедно с освободените от робство Евреи той взема със себе си и вярванията в 

Орфизма, усвоени в Египет. Тези хора които Мойсей води със себе си са бивши роби които 

нямат памет за своя произход и своята история. Мойсей добре е знаел, че за да има един 

народ бъдеще, то той задължително трябва да е имал и свое минало. По тази причина той 

започва да пише „Старият завет“. Всичко, което е описал в Светото писание е трябвало да се 

намира там в „ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ“. Би трябвало Мойсей да е добре запознат с 

местоположението на „Обетованата земя“ но не е известно какви са били причините, 

възпрепятствали го така и да не достигне до нея. Може би е осъзнал, че с тези изплашени 

хора, които е предвождал няма да бъде допуснат да мине през земите на свободолюбивите 



Траки. Тази е и причината, голяма част от артефактите споменати в Старият завет и до ден 

днешен да не могат да бъдат намерени в така наречените от Израилтяните „Свети земи“. 

Уникалното и удивително в случая е, че същите тези артефакти започват да никнат като гъби 

по територията на съвременна  България или по точно в земите на Бесите.  

„Свещеният граал“ или „Чашата утроба“ – символ на богинята майка 

Един от знаковите символи от древността е символа на Триединството или така 

нареченият Триъгълен камък. Това е символа носещ в себе си посланието за 

местонахождението на Обетованата земя. Този символ е изработен върху доста голяма 

плоска скала поставена пред главният олтар при северният подход към главният храм на 

Бога – РА (Дионисиус – Сабазий). Скалата е овална, с диаметър около два метра и е 

пропукана умишлено на около три почти равни части. Пропукването започва от средата към 

периферията и образува знак подобен на знака на Мерцедес. В момента на снимката се 

забелязва дефект извършен от иманяри които скоро ще бъде възстановен. Една от третините 

просто е отделена настрани с цел търсене на предполагаемо съкровище. Символът на 

Триединението е и символ в който е закодирано съществуването на ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ. 

 

Най древният символ на Триединението  

                – Триъгълният камък 

      Символ на  „ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ“ 

 



1. Орфическа доктрина за схема на Триединството. 

                                                                                                          Голям баща или          

                                                                       Бог баща                  Сътворителят на вселената  

 
                                                 Син Божий                        Богиня майка 

В центъра на триединението, там от където тръгват трите лъча е обозначен ГОЛЕМИЯТ БАЩА 

или СЪТВОРИТЕЛЯТ на СВЕТА (ВСЕЛЕНАТА). 

2. Космическа доктрина за Триединството при Бесите или казано по друг начин 

космогония. Защо Богинята майка е припозната със Сутка (Сириус). Защото както 

видяхме по горе месията или синът божи е роден на Сутка – Сириус. Защо Бог баща е 

припознат с РА? Защото РА е нашето слънце, нашата планета Земята приютява Божият 

Син и осигурява спасението на познанието. Централнотомясто е заето от БАБ – баща 

и ЯК-голям. Прочетено от дясно на ляво Голям баща.  

 

                                                                                      РА                         БАБ-ЯК     

 

                                                    ХОР-ЕЛ                              СУ-тка 

3. Доктрина за Триединството в Древен Египет. 

                                                                      Озирис (РА)             Всевиждащото око 

 

                                                        ХОР                                  Изида 



4. Доктрина за триединството при Евреите. Както се забелязва Богинята майка е 

отбелязана с ИЗ, което при египтяните е Изида а при Бесите е Сутка. Богът Баща е 

отбелязан с РА – Богът Слънце, при египтяните е Озирис, а при бесите пак е РА. 

Интересното тук е, че РА или слънцето е част от Орион който египтяните наричат пък 

Озирис.  Синът Божи е отбелязан с ЕЛ, което при египтяните е ХОР, а при Бесите е 

ХОР-ЕЛ. ХОР – ЕЛ или ОР-ЕЛ е този който лети на високо и гледа на далеко. Среща се 

също в старото име на Пирин или ОР-Б-ЕЛ като ОР означава – Говорещият, Б означава 

– Божи, ЕЛ означава – Син или се получава словосъчетанието – планината на 

Говорещият Божи Син. Най уникален е примерът със старото име на връх Вихрен 

или ЕЛ – Тепе, което ще рече – Върхът на Божият Син. В средата е Яхве или Йехова. 

От примерите добре се вижда, че става въпрос за едни и същи символи, с частично 

различни имена. Сами забелязвате, че името ИЗ-РА-ЕЛ произлиза от символи 

принадлежащи на Бесите. 

                                                            

                                                                  РА                                     Яхве (Йехова)     

                                                               

                                              ЕЛ                                    ИЗ 

5. Доктрина за триединството при древните Българи. 

                                                                    

                                                             РА 

                                                     

                                          ДА/Н/                                  МА 

В случая с МА е визирана Богинята майка. С Дан или Даденият (подареният) е визиран 

синът Божи. С РА  е визиран Богът баща. От там носи името си и местността и селището 

Ма-да-ра в близост до които се намира и Мадарският конник. Има един град в Родопите 

който се казва МА – ДАН. Името на този град може да се чете като Богиня майка и син 

Божи или Богородица със Младенеца. 

6. Доктрина за триединството при мюсюлманите. 

 



                                                                 РА                     АЛЛАХ 

                                                          

                                       ДА (Н)                                      МА 

В случая с РА е обозначен Богът баща. С МА е обозначена Богинята майка. С Дан е обозначен 

Божият син. Не случайно свещеният месец на Мюсюлманите се нарича РА – МА – ДАН. 

7. Доктрина за триединството при Християните. 

                                                                       Бог баща                        Свети Дух 

 

                                               Син Божи                       Богиня майка 

                                                                                            (Свети Дух)   

Както се вижда от схемата през средновековието Богинята майка е игнорирана и на нейно 

място е поставен Светият дух. Това се случва по простата причина, че в този период жената е 

обявена за представител на сатаната. 

     

Идва момента когато Бог задължава Авраам да разпрати Божият народ в трите посоки на 

света за да занесе вярата в Орфизма и познанието на другите народи както следва:  

1. Първата поема на юг в посока Египет, от там поема към Израел и накрая се 

трансформира в Християнството след което пак се връща в земите на Бесите. 

2. Втората поема на изток в посока Азия. Тя е поета от една част от нашите предци 

нарекли се по късно Българи. От тази посока произлизат Мюсюлманската, 

Индийската, Тибетската и други философски и религиозни  течения, тя също се връща 

там от където е тръгнала. Заедно с Българите на Аспарух Орфизма се установява в 

близост до Шумен в подножието но платото МА-ДА-РА. 

3. Третата поема на запад. Прекосява Атлантическият океан, на базата на Орфизма е 

създадена цивилизацията на Атлантида. Поради повдигането рязко на нивото на 

световният Океан, във времето от края на последният ледников период тя просто не 



успява да се завърне в ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ. По същото време вероятно се случва и 

така нареченият „Всемирен потоп“. Въпреки всичко налице е сбъдването макар и 

частично на едно пророчество а именно: Една голяма част от Божият народ ще 

тръгне от Обетованата земя и ще се разсели в три посоки по целият земен 

свят с цел засяване на семето на познанието в нови земи. Ще дойде времето 

когато този свещен народ пак ще се завърне в и около Обетованата земя. 

- При непринуден разговор с един приятел от Банско, когато разказах за моите 

проучвания бях много изненадан от легендата която той ми разказа. „Разгневил се 

Богът-баща Мусалла, че синът божи ЕЛ – тепе ще го надрасте. Тогава Богът баща 

извадил меча, замахнал и отрязал част от ЕЛ – тепе (Вихрен) и за това той сега е като 

пресечен конус“. Тогава си зададох въпроса – Щом ЕЛ – тепе е върхът на Божият син то 

действително Мусала е върхът на Бога баща. Но какво е било името на най-високият 

връх на Балканите преди да се появят Османлиите. Бях сигурен, че името трябва да 

започва с РА. Преведено на съвременният ни език Мусаллаа означава връх близо до 

Бога. Същото значение трябва да е имало и предишното име на върха. Не можех да 

открия как обаче е древното название за връх. Тогава реших да огледам селищата 

разположени в подножието на върха. Останах изненадан когато видях, че има село 

което започва с корена РА. Селото се казва Радуил. Вече бях сигурен, че това е името 

което търсех. Остана за разгадаване само последният въпрос. РА е Бог, ДУ е 

разговорната форма на До, ИЛ обаче трябва да отговаря на връх. Тогава се досетих, че 

радуилци просто са изяли буквата Б. Когато към ИЛ прибавих Б се получи корена БИЛ 

който отговаря на съвременната дума било или връх. И така най-после възкръсна 

исконното име на Божият връх, или РА – ДУ – БИЛ прочетено отзад напред – връх 

близо до Бога. Името на планината пък е било РА – ЛА което означава Слънце и Луна, 

или казано по друг начин „Планината на Богът баща“. Съвсем не случайно когато 

влезем в двора на Рилският манастир и решим да посетим едноименната църква, 

преди да прекрачим прага на храма обръщаме поглед нагоре и какво мислите е 

изографисано над входа? От двете му страни са разположени слънцето и луната. 

Зографите оставили това послание явно са били запознати с древните символи даващи 

отговор на въпроса – как се е казвала свещенната планина приютила свети Иван. 

Отговора е един и той гласи – намирате се в обителта на свети Иван в свещенната 

планина на слънцето и неговият огледален образ и нощен еквивалент луната наречена 

в дълбоката древност с името РА-ЛА.  



                                                  

 

Вход на храма в Рилският манастир   

 

ЛА (Луна)                           РА (Слънце) 

- Длъжен съм да отбележа, че в Египет също както при нас са наричали слънцето (Богът 

баща) – РА а луната – ЛА.   Тогава Реших, че щом има връх на Богът баща и връх на 

Божият син, то трябва да има и връх на богинята майка. Отворих в интернет една от 

физическите карти на гугъл мапс и измерих разстоянието между ЕЛ – тепе и РА – ДУ – 

БИЛ което е около 48 км. Реших, че щом РИЛА е планината на Бога Баща а Пирин е 

планината на Божият син то би трябвало Родопа да е планината на Богинята майка. 

Много интересно и озадачаващо е едно твърдение направено от най-нашумелият в 

последно време изследовател на пирамидите Робърт Бовал което гласи, че 

египетският сфинкс е жена и се нарича Родопе. На базата на това негово твърдение 

може да се направи заключението, че египетският сфинкс е символ на Богинята 

Майка. По тази причина изтеглих две линии от по 48 км. от РА-ДУ-БИЛ и от ЕЛ-тепе в 

посока Родопа планина така, че да се получи равностранен триъгълник. Точката в 

която се събраха двете линии попадна на връх с име голяма Сутка. Позамислих се и се 

досетих, че старите хора в Якоруда наричат с тази дума Женският полов орган. Явно 

това беше върха на тази която е родила Сина Божи или казано накратко Богинята 

майка. Едва ли в миналото са цензурирали думите за женски и мъжки полов орган и са 

наричали нещата с истинските им имена. Накрая реших да намеря центъра на почти 

равностранният триъгълник. За целта начертах трите медиани и там където се 

пресякоха се получи точка попадаща върху най-западният Родопски връх с името БАБ 

– ЯК. Ако приемем, че БАБ е баща а ЯК е голям, то се получава словосъчетанието 

Големият баща или сътворителят на света (вселената). Направих окръжност с център 

БАБ – ЯК, описана около трите върха на почти равностранният триъгълник при което се 

получи символ, чиято същност задава много въпросителни.  Казано накратко, получи 

се символът определящ местоположението на ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ. Това е земята 

която Бог е обещал и подарил на АВ-РА-АМ. В последствие изтеглих права линия от РА 

– ДУ – БИЛ през БАБ – ЯК която ме отведе в Египет, малко по на запад от пирамидите. 

Тази е една от трите посоки в която е предопределено да бъде посято семето на 

познанието. В тази посока тръгва част от Божият народ предвождан от определеният 

за целта ХОР – ФЕЙ. Тази е посоката в която трябва да бъде създадено царството 



почитащо като свой главен Бог Богът – баща или РА. Преди да достигнат до крайната 

си цел-Египет нашити предци създават така наречената Минойска цивилизация.  После 

изтеглих права линия от СУТКА през БАБ – ЯК. Линията пресече Европа Атлантическият 

океан и попадна в Мексиканският залив, там където са намерени подводни пирамиди, 

вероятно принадлежащи на „Изгубената Атлантида“. По тази посока тръгва втора част 

от Божият народ със същата задача. Целта е да се занесе и посее познанието в нови 

земи на запад. Мисията на определеният за целта ХОР – ФЕЙ е да създаде царство 

почитащо като своя главна богиня Богинята – Майка.  Третата линия която изтеглих от 

ЕЛ – тепе през БАБ – ЯК, пресече цяла Азия и попадна в Японско море и от там в 

Япония. В тази посока е тръгнала трета част от Божият народ чиято мисия е същата 

като останалите. Тръгвайки в тази посока Божият народ и предвождащият го ХОР – 

ФЕЙ посяват семето на знанието във всички земи през които е преминал. Тогава са 

създадени Вавилонската, Индийската, Тибетската и всички останали източни  религии 

и култури. Това явно са трите посоки които Господ посочва на АВ-РА-АМ за изпращане на 

емисари с цел разпространяването на познанието в нови земи. Ако направим един мислен, 

равностранен триъгълник свързващ трите посоки на мисията целяща посяването на знанието и 

този триъгълник е с размерите на първият, ще се получи така наречената шестоъгълна звезда.   

    

Обетованата земя и трите посоки на познанието. 

Тука съм длъжен да отбележа, че в близост до центъра на Обетованата земя се 

намира едно село носещо името „Аврамови колиби“. В близост до това село се намира и 

най-високата гара на Балканският полуостров която носи същото име. Трябва да се знае, че 

никога в района населяван с Беси не са живели евреи. Твърде вероятно е самият АВ-РА-АМ 

(Да бъде- Божията –Слава) и неговата съпруга СУ-РА (Сара) – (Родена от Господа) или 

(Божия рабиня), да са живели със своето семейство именно на „Аврамови колиби“. Името 

АВ-РА-АМ може да се преведе на съвременният Български език по следният начин: АВ – АВЕ 

– СЛАВА; РА – БОГ; АМ – АМИН – ДА БЪДЕ. Тука трябва да отбележа, че ми направи 

впечатление, че повечето от словосъчетанията съставени от по няколко отделни смислови 

корена трябва да се четат от дясно на ляво за да получим смисъла който носят в себе 

си.Така, че ако прочетем името на АВ-РА-АМ от дясно на ляво ще се получи името ДА БЪДЕ 

– БОГ – СЛАВА или „Да бъде Божията слава“  



От всичко казано до тук мога само да заключа: 

- По голяма част от персонажите, участващи в Старият завет са с Бески произход. 

-  Не трябва да се отрича заслугата на Мойсей за записване и запазване до наши дни на 

древната история на предците ни. 

- ОР – ФЕЙ или Говорещият (Хоратещият) с Бога е съществувал във всяка една епоха от 

появата на Хоратещият (Говорещият) човек та чак до ден днешен. Освен Христос, 

ролята на Орфей са изпълнявали всички надарени със специални качества хора, 

наричани в древността пророци. Създателите на отделните религии и древни 

философски течения са изпълнявали ролята на – ОР – ФЕЙ за дадената епоха. Ролята 

на  ОР – ФЕЙ е изпълнявал може би и Пророка е Мохамед. Може да се каже, че 

последният ОР – ФЕЙ, който до скоро беше наш съвременник е Баба Ванга. Колкото и 

нескромно да ви се стори, от всичко написано до тук мога смело и на висок глас да 

заявя: 

- Всички древни и съвременни цивилизации са получили Познанието и своята култура 

от нашите предци.  

- В територията на днешна България се намира и пъпа на света. 

Без да се стремя да звуча шовинистично, ще завърша моето писание с обръщение 

към хората, живеещи на територията на днешна България. 

- ХОР – РА, гордейте се, че сте преки потомци на Божият син. Вие сте избраният от Бога 

народ (божият народ). Господ наистина е БЪЛГАРИН.           

 

Илиян  Бучков – 15.06.2014 г. 


