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Разговорът между културите започва 
с познаването и любовта към родния 
език.

Вече се знае, че човешкото слово предста-
влява вибрация, енергийна и информа-
ционна вълна, която обхваща мигнове-
но цялото пространство на Вселената. А 
писмените знаци и звуковете на човешка-
та реч са само видимата, компенсаторна¹  
част на човешкото общуване.²

Словото е звуковият или писмен код за 
изява на енергийното и информацион-
но общуване между нас.³ Положителните 
мисли и думи са носители съответно на 
положителна енергия и информация. От-
рицателните – на отрицателна. Това един-
ство между думи и вид (положителна или 
отрицателна) енергия и информация, ко-
ито те пренасят, е заложено в нас самите 
още от утробата. Т.е. градивната (с малки 
изключения - разрушителна) сила на на-
шето физическо тяло е нашият роден език. 
Чрез думите, информацията, която посто-
янно получаваме и отдаваме, ние живеем, 
творим. Развиваме се. 

От друга страна е известно, че „в осно-
вата си граматиките на всички езици са 
универсални” – според Ноам Чомски. На 
езика на науката информациология това 
означава, че вибрациите на словесната 

енергия и информация на всички човеш-
ки езици са в резонанс. Привличат се пър-
вично.  Или - истинският разговор между 
културите започва тогава, когато се прозре 
и приеме реално съществуващата близост 
– още повече – първично единство между 
всички човешки езици. И тяхната равно-
поставеност.

Когато преди няколко години един поли-
тик от България, чието име историята ще 
забрави, предложи да пишем българските 
думи на латиница, повечето от нас усети-
ха, че става нещо нередно. Едно голямо 
зло, което протяга безмилостната си хват-
ка към нашето съкровено „Аз”. Веднага 
във видимото и невидимото пространство 
тръгна вълна от недоволство от безпар-
донното лекомислие на тези, които сме из-
брали за наши водачи.  Хората се питаха 
докъде ли е способна да стигне наглостта 
им в започналия процес на всеобща дебъл-
гаризация. 

Имат ли реално основание онези, които 
виждат в изместването на езика ни от чуж-
ди езици дори във всекидневното общува-
не основателна причина за тревога.  Макар 
в конкретния случай да ставало въпрос уж 
само за буквите. Но все отнякъде се започ-
ва, нали! 

Нашият избор – българският език!
(Версия На диалога между културите)

Обменът на думи, на мисли – тОва е Обмен на мОщен заряд От енергия. тОва вече 
е научнО знание!
в. тихОплав, т. тихОплав

Розалия Александрова, Медицински университет – гр. Пловдив
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И тогава нека се запитаме:
Напразно ли Паисий се е провикнал: „О, 
неразумни и юроде! Поради что се сра-
миш да се наречеш болгарин?” 
Излишни ли са усилията за възстановява-
нето на държавността ни, увенчана и беля-
зана с развитието на новобългарския език!
Или може би проникновеното познание 
на нашата същност в стихотворението на 
Иван Вазов „Българският език” е просто 
френетичен възглас в празното простран-
ство!

Да или не? Защо?
Основателната причина да защитаваме 
нашия роден български език се крие в по-
знаването на неговата първична същност. 
Не е достатъчно да се гордеем с езика на 
дедите ни и нашата историческа държав-
ност.

Не е достатъчно да пишем и говорим офи-
циално и неофициално в страната си на 
български език.

Не е достатъчно да защитаваме българ-
ския език от неговите хулители и поруга-
тели. Да заклеймяваме осквернителите му. 
В крак с времето сме длъжни да научим 
простата и ясна житейска и научна исти-
на: езикът – това сме самите ние, нашата 
невидима и видима същност. Нашата не-
видима и видима сила за оцеляване, за бъ-
деще в пространството на човешката ци-
вилизация.

Езикът – това сме самите ние.
Това не е текст от националистически пла-
кат. А научен извод, основан на постиже-
нията както на модерната физика, така и 
на модерната философия,  психология, 
математика, медицина, лингвистика и т.н. 
Означава, че ние съществуваме духовно и 
физически и постоянно в едно многолико 
енерго-информационно поле, което ни 
влияе и на което ние влияем, и чрез което 
осъществяваме своя житейски път с мисли 
и емоции, които изразяваме чрез думи, из-
речения, свързан текст. Или просто чрез 
логически и емоционални мисловни тран-
закции. 

Тук ще се опитаме да обясним този фено-
мен, като погледнем на българския език 
като на един от езиците на човешката ци-
вилизация.

Като казваме, че българският език е един 
от езиците на последната човешка циви-
лизация, ние не се опитваме да го сравня-
ваме, приравняваме или подравняваме с 
друг език или с други езици. А да го по-
гледнем като уникалния човешки белег на 
една земна цивилизация. 

Българският език е в основата на нашата 
национална матрица. В историята на света 
има много основни езици, които са зало-
жени в матрицата на съответната нация. 

Що е национална матрица? 
Това е невидимото поле на съзнанието на 
един народ. Но тя е и основа за видими-
те външни белези: на езика, литературата, 
бита, културата, територията и т.н.

Последните теории и изследвания доказа-
ха съществуването на съзнанието като не-
видимо фино материално поле. Учените 
А. Акимов, В. Волченко и Г. Дулнев твър-
дят, че „физическият носител на съзнани-
ето са торсионните полета.” (8, 154 с.)

Националното съзнание като част от съз-
нанието на човечеството и оттам – на 
Вселената - носи всички характеристики 
на човешкото съзнание. То представлява 
сбор, но не механичен, а духовен, от със-
тавляващите го личности, материална и 
духовна среда, култура, бит, които имат 
и историческо измерение, защото се раз-
виват. То се проявява с идеята, която го е 
предизвикала и която условно е наречена 
предначертание. По смисъла на физични-
те закони предначертанието е предвари-
телната идея или план за развитие на ма-
трицата. Или – тя, идеята на създаването, е 
самата матрица. 

Националният език е най-важният фи-
зически носител на съзнанието на един 
народ, по който се строят материалните 
обекти. Той притежава сила и устойчи-
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вост, които се доказват извън времето и 
конкретното географско пространство. 
Той е в постоянен резонанс (привличане) 
с нашето положително развитие. „Всяка 
дума, всеки звук, произнасян от нас, всяка 
мисъл, излъчвана от нас, изкривяват фи-
зическия вакуум около нас и създават тор-
сионни полета. Тези полета могат да бъдат 
с дясно или ляво въртене (в зависимост от 
мисълта или думата) и въздействието им 
върху всеки друг човек, а и върху нас са-
мите може да бъде (съответно –бел. моя) 
положително или отрицателно.”(6, 109 с.)
Уникалното съчетание между торсион-
ните полета на думите и мислите ни с на-
шите положителни емоции е гаранция за 
устойчивостта и силата на националната 
матрица. Нейната основа и предварителен 
план е националното съзнание. „Съзнани-
ето във финия свят представлява солитон, 
носещ голям обем от информация.”  

Следователно, когато характеризираме 
себе си, своето българско „Аз” – ние гово-
рим и мислим за неговата основа – нашия 
български език като видимо и невидимо 
пространство и фино материално поле. 
Според теорията за резонанса още при 
зачеването ни, в зародиш, е заложена гра-
дивната сила именно на българското сло-
во, на българската музика и танци, на бъл-
гарската природа.

Затова духовната храна за нас е нашето 
родно слово, с което мислим и чувстваме, 
назоваваме всичко около себе си и в себе 
си. Дълбочината на една дума се измерва 
от физичния резонанс до историческия и 
съвременен код. Всеки звук, смислово съ-
четание от звукове, думи или текст на бъл-
гарски език за нас е храна за финоматери-
алните ни тела. А това означава и чисто 
физическа устойчивост на телата ни.  След 
нашата физическа смърт  финоматериал-
ните тела се съхраняват и информацион-
ният пакет на нашето действие и взаимо-
действие с националната матрица остава. 
Това е така, защото човешката душа е без-
смъртна според най-новите изследвания, 
а всяко нейно превъплъщение на Земята я 
свързва с невидимите връзки на преодоле-

ния опит в дадена национална матрица.º
Националната матрица се изявява както 
чрез външни (видими) белези като език, 
литература, изкуство, религия, полити-
ка, образование, право, територия и т.н., 
също така и чрез невидимата спойка - (въ-
трешни) връзки (взаимодействащите си 
торсионни полета) на отделните външни 
белези и личностите, които са техни носи-
тели, т.е. цялата нация. Това са личности-
те от миналото, настоящето и бъдещето 
ни тук, в България, както и навсякъде по 
света. Някои учени, за които емоцията¹º е 
забранено удоволствие, смятат вълнени-
ето за съдбата на българския език прека-
лено, дори излишно, прикачват му епи-
тета „националистическо”. Такива хора 
не разбират какво означава ”вътрешната 
подвижност” на националната матрица 
и обединителната и оплождаща роля на 
родния език в този процес.  Нека се опита-
ме да разтълкуваме понятието „вътрешна 
подвижност”. В един процес на приема-
не и отдаване на енергия и информация, 
подвижността е самият процес, движени-
ето. То е сбор от процеси, които се наблю-
дават постоянно и регистрират от всички 
нас и на които реагираме: нашите мисли 
и чувства, нашите лични, групови кон-
такти, нашите общи вълнения, надежди 
и мечти и всичко материално, свързано с 
дотук изброените обекти. Невинаги тези 
процеси излизат наяве, на повърхността, 
т.е. в медийното пространство, но поня-
кога става и това.  Нека се запитаме защо 
от предаванията на телевизиите, най-гле-
даемо беше напоследък предаването „Бъл-
гарите” на Пламен Петков, което седмици 
наред обединяваше интереса на различни 
по възраст, образование и професия хора 
и което предизвика и у младите българи 
доста сериозен отклик. Този интерес, от-
където и да го погледнеш, говори за едно: 
„вътрешната подвижност” е преди всичко 
положителна подвижност и не означава 
само отхвърляне, а и приемане на факти и 
процеси от нашето общество, когато те са 
в резонанс с нашия път напред. Друг факт: 
мнозина виждат в емиграцията на българ-
ските младежи в развити икономически 
страни гибелни за обществото ни симп-
томи. Но кои остават в България? Това са 
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фактически по-устойчивите, по-дълбо-
ко свързаните с националната матрица и 
нейната съдба. Второ, тези, които са на-
пуснали територията на родината – дори 
и с лоши чувства, пак си остават част от 
националната матрица. „Подвижна” част, 
макар в тази подвижност да не се съдържат 
винаги само положителни характеристи-
ки. 

Ако се замислим за видимата „външна” 
устойчивост на националната ни матри-
ца в най-близък, медиен план, това е от-
порът срещу развихрилото се безнаказано 
съсипване на българското слово, най-ве-
че - от политическата класа, оскотяла от 
надлъгване и преяждане с материални 
блага и чуждопоклонничество. Но друга-
та, невидимата част, е свързана с нашето 
лично достойнство и самоуважение, което 
при контакт с други култури, преминава 
естествено в уважение към себеподобния. 
Така се оцелява – в личностен, национа-
лен и човешки план – с националния език. 
Той конкретизира изкристализиралата 
национална самобитност и мъдрост в ис-
тинска сила за настоящето и бъдещето. 
Точно усещането за вътрешната подвиж-
ност на националната ни матрица днес ни 
кара да представим този наглед необича-
ен подход към темата за глобализиращия 
се свят. Глобализация – да. Но духовна! А 
не – обезличаваща. Унищожителна. Лице-
мерно-икономическа. Имперска. За чове-
чеството това е спираловидно повторение 
на преживян, изстрадан и все повече осъз-
наван път. 

В българската национална матрица са 
кодирани историческият път на нашето 
преселение в тази земя. За някого това е 
най-важният обединителен признак.  На-
блюдават се външните белези, един от 
които е този на общата територия. Но все 
още малцина, като Петър Дънов, си дават 
сметка за главния вътрешен обединителен 
признак – нашата българска мисия на Зе-
мята. В общия път за оцеляването на чо-
вешката цивилизация. По пътя, който сме 
извървели и ще извървим. Тези думи не 
претендират да са силни, нито патетични, 

а отразяват реалното ни вглеждане, вни-
кване в ролята на националната ни матри-
ца, както и на всяка национална матрица 
от земната цивилизация.¹¹
Всички национални матрици са обедине-
ни в матрицата на човешката цивилиза-
ция и всяка изпълнява своето конкретно 
предназначение в сътрудничество с оста-
налите мисии от земния пъзел. И във всяка 
от тях езикът играе същата водеща роля 
както българският за нас. Във Вселената 
нищо не е изолирано. Или самотно. Или 
безсмислено. Всичко е обхванато от строй-
на функционална система, в която всеки 
отделен елемент носи съдържателно за 
системата присъствие.¹² Има йерархична 
последователност на системите, подсисте-
мите и всяка една влияе по един или друг 
начин на тези под нея и на тези над нея, 
като „отгоре надолу въздействието може 
да се разпространява по-лесно, отколкото 
отдолу нагоре.” (9, 129 с.) Системите се раз-
виват. Основен закон. Безплодното загива. 
Остава само онова, което живее и в мина-
лото, и в бъдещето. 

Когато говорим за диалог между култури-
те, трябва да имаме предвид следното: ма-
териалната и духовната култура не са две 
различни неща, само две различни нива 
на проявление на духовността. Т.е. те са 
едно цяло, проявено по различен начин. 
Както и в езиковите семейства, които осъ-
ществяват диалог на ниво праматрица. За-
това няма пречки за общуване, например 
между славяните, освен ако тези пречки не 
са вторично и целенасочено привнесени: 
чрез политика, икономика, външни кул-
турни прояви. Щом една идея съществува 
-  тя е реална.¹³ Невидимото поле е ней-
ната сила и основа за бъдещо развитие. 
Важна е идеята на общуването.(10) Ако 
идеята е отрицателна, тя няма да породи 
положителни последици. И в един момент 
ще отпадне. Пример за това е конкурсът 
на Евровизия, който е опорочен в самото 
начало по две причини. Всички песни се 
пеят само на английски език. След като 
пеят на чужд език, повечето от участници-
те не могат да изявят истинското си богат-
ство, своето ”аз” чрез своя роден език. Има 
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и друга причина: конкурсното начало. То 
насила, чрез критериите си, каквито и да 
са те – уеднаквява неповторимостта на все-
ки певец, а оттам и на всяка нация. Как-
то се аргументират организаторите – по 
обективни, т.е. - на определена обществе-
на група - критерии. Това значи, че идеята 
не е духовният (информационният) об-
мен, диалогът, а – подчинението. Остава, 
както винаги в такива случаи, да действа 
невидимият план на тези събития, (1) кой-
то единствен може да прехвърли отрица-
телната бариера на човешките деяния и да 
сътвори положителни резултати.

17-18 години след опитите да бъдем обез-
личени в езиково и културно отношение, 
ние знаем, че сме обречени да успеем. Това 
се твърди не само от нашите достойни бъл-
гари (Петър Дънов, баба Ванга, Слава Се-
врюкова и др.). Нашето национално семе 
неслучайно е оплодено от един съдържа-
телен, духовно извисен и достоен древен 
език. От една многостранна култура. И от 
гъвкава народопсихология. От личности, 
които се развиват и доказват талантите и 
добротата си. Въпреки хули, несгоди и на-
трапени етикети. Нашият глас чрез нашия 
език дава своята сила в развитието на об-
щочовешката матрица. И това ще бъде до 
момента, в който се върнем като индивиди 
до първоначалната система на комуника-
ция – на универсалния и безусловен език 
на любовта и сътрудничеството.

Грешат онези, които смятат английския 
език за езика на бъдещето на човешката 
цивилизация. Въпреки разпространени-
ето на интернет предимно на английски 
език или може би благодарение на този 
факт. Не може езикът на развитието да 
бъде език на незачитането и на духовна-
та агресия. Всеки език е част от структур-
но ниво – в системата на човешките езици 
и във Вселената. Той също е подчинен на 
законите на йерархията, валидни за всяка 
система, и неговото място е да бъде един от 
елементите. В противен случай системата 
е застрашена и действа законът за опазва-
не на целостта на системата, която регули-
ра дисхармоничното развитие. Страхувам 

се, че жалките опити да бъде наложен със 
сила този иначе комуникативен език - ще 
доведе до обратния ефект. Както е стана-
ло с всичко онова, което по някакъв начин 
е застрашило развитието на човешката 
цивилизация от незапомнени времена до 
днес. Същото се отнася и до други, по-мал-
ко мащабни, но в подобен „духовен” план 
прояви на езикова агресия. 

Но миналото ни учи, а бъдещето знае. 
Ние го строим. Това е нашата участ. Да бъ-
дем стражи на миналото и настоящето и 
да съхраним бъдещето. Да опазим собстве-
ния си уникален език. 
И нека пребъде българският език!

¹ -  „Анализът на описанието на живота на атланти-
те, направен от д-ра на мед. науки Е. М. Каструбин, 
позволява да се стигне до извода,  че те са били „цивили-
зация на дясното полукълбо”, за която е било характер-
но, че интуицията е един от начините на познание. 
Общуването се е осъществявало с предаване на образи, 
езикът отсъствал.... цивилизацията, предшестваща 
нашата, след като е била лишена от възможностите 
на атлантите, е могла да оцелее благодарение на езика 
и съзнанието. Това е компенсационен дар на природата, 
който обезпечава оцеляването на човечеството: ние сме 
класическа „цивилизация на лявото полукълбо”, наши-
ят разум създава езика и културата...” (6, 106 с.);
² - „Всички живи същества от момента на раждането 
си и до края на  земното си съществуване се намират в 
информационно поле, което им въздейства постоянно, 
непрекъснато. Животът на Земята би бил невъзможен, 
ако живите същества не улавяха информацията, която 
постъпва от обкръжаващата ги среда, ако не умееха да 
я преработват и да я обменят с други живи същества.” 
(6, 99 с.);
³ - „Думите са в основата на всичко, което постоянно 
възпроизвеждаме в живота си.” (6, 109 с.)
 -  „Както установява съвременната наука, цялостно-
то торсионно поле на човека има дясно въртене, а тор-
сионно поле с ляво въртене може да има един на няколко 
милиона. Човек има възможност да влияе върху своето 
торсионно поле.” (6, 112 с.) Това значи, че човек се ражда 
с положително енерго-информационно поле;
  - „Американският езиковед Н. Чомски, основополож-
ник на теорията на формалните езици, като раздел 
от математическата логика, в своя работа показва, че 
всички езици са с общ корен, а граматиките им в осно-
вата си са универсални… Същината на езика е универ-
сална за всички хора.”(9, 121с.);
  -  „Солитон – това е отделна вълна или по-широко, въл-
нова структура (вълнов пакет), чиято външна устой-
чивост е обусловена от вътрешната му подвижност. 
Движейки се като цяло, солитонът се съпротивлява на 
разрушението, пулсира, „диша”; взаимодейства с об-
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кръжаващата го среда;” (8, 155 с.);
 - Според Ст. Гроф, основоположник на перинатална-
та психология: „Основните програми на психичната 
дейност на човека през бъдещия му живот във физиче-
ския свят се залагат в периода на вътрешноутробно 
съзряване на плода и особено от 5 до 9 месец на бремен-
ността и в процеса на раждане” (6, 121-122 с.);
º -   „Именно теоретичната физика ни показа, че след 
смъртта на тялото нашата личност, нашето ”аз” не 
умира, а съществува в други, съвършено нови условия”. 
„Натрупаните доказателства за безсмъртието на на-
шата Душа се оказаха толкова много…” (8,160-161с);
¹º - „Астралното тяло представлява по своята същ-
ност вихри и потоци на по-фина енергетична субстан-
ция, отколкото тази, от която се състои етерното 
тяло; всички емоции са само различни състояния на 
астралното тяло, различаващи се по характера на ви-
брациите и свързаната с това цветова гама”. (8, 134 
с.) При четене на молитви, са измерени аурите на че-
тящите. Когато се чете с чувство, резултатите  по-
казват  плътна и стабилна аура, защитен слой срещу 
отрицателни влияния. „Учените стигат до извода: 
”…възприятието се състои не в пасивни реакции, а в 
активни творчески транзакции”. (9, 103 с.);
¹¹ -   Петър Дънов казва по този повод в една от беседите 
си, че да си българин означава да си човек, който се на-
учава да устоява в изпитанията. А духовните лидери 
от неговия ранг насочват и „захранват” с идеите си 
развитието не само на националната матрица, но - и 
на цялото човечество. Ненапразно А. Айнщайн е казал: 
„Пред мене се прекланя целият свят. А аз се прекланям 
пред Петър Дънов.” (3);
¹² - „…всичко в мирозданието, като се започне от кле-
тъчните структури и се стигне до големите космиче-
ски системи, се гради по общ принцип. Учените го на-
ричат принцип на организацията на функционалните 
системи. … Функционалните системи могат да имат 
различни равнища на организираност: на клетката, на 
индивидуалния орган, на биологичния организъм като 
системна единица, на групата организми, на нацията 
и етноса, на човечеството, на космическото съзнание… 
Структурата на всяко равнище съществува за сметка 
на резонансната синхронизация на елементите, т.е. - 
за сметка на обмена на информация.” (9, 127.131 с.);
¹³ - „Всяка дума и всеки звук, произнасяни от нас, всяка 
мисъл, излъчвана от нас, изкривяват физическия ваку-
ум около нас и създават торсионни полета. Тези полета 
могат да бъдат с дясно или ляво въртене (в зависимост 
от мисълта или от думата) и въздействието им вър-
ху всеки друг човек, а и върху нас самите може да бъде 
съответно положително или отрицателно.”(6, 109 с.)
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