
Здравейте, приятели. 
Благодаря от сърце на всички приятели, които са ме подкрепяли до сега в работата и които са 
ми помагали и съдействали по всякакъв начин. 
Тук ще направя кратък конспект на нещата, които са се работило през последните няколко 
години до сега 2016г. 
И нека се зарадваме заедно, защото Духът работи непрестанно там, където трябва и проправя 
път за всичко, което му е угодно. 
 
Поздрави. 

 

1. Глобалната хронология на Братството 
 
www.беинсадуно.bg 
 
По проекта се работи от около 5 месеца, но преди това, за да се събере и подреди 
информацията - още няколко години. 
 
За да бъде направена хронологията, преди това събрахме следните неща, които са 
включени в нея:  
 
1. Всички текстове на беседите, подредени и публикувани в хронологичен ред 
2. Всички известни писма,  които сме могли да намерим - около 700 писма от Учителя и до 
Учителя 
3. Всички събития и случки от живота на братството, които са описани в Изгревите. 
4. Всички открити други документи от Учителя   и от тази категория 
5. Снимки, които са правени през съответната година. 
6. Отбелязани са описаните екскурзии също 
 
Беседите, включени в хронологията, са отбелязани със знак на книжка пред тях. 
 
За направата на хронологията е използван и втори сайт-платформа, в който са 
публикувани всички текстове от хронологията, освен беседите http://beinsaduno.bg/ 
 
Линковете  в хронологията, които са към беседите, водят към сайта http://petardanov.com/, 
където са публикувани текстовете. 
 
Също искам да ви кажа, че цялата направена хролонология може да се изтегли и да се 
ползва без интернет. Под цялата хронология се разбира и всички текстове на беседите. 
 
Хронологията може да се изтегли от ТУК.  Ако искате, отделно може да се изтегли и 
втория сайт  beinsaduno.bg/ от ТУК   
 
По проекта продължава да се работи и ще ви покажа по-надолу следващите идеи, 
свъразни с него. 
 

http://beinsadouno.bg/chronologia.html
http://petardanov.com/index.php/forum/3-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B5%D0%B4-1895-1944/
http://petardanov.com/index.php/forum/601-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
http://petardanov.com/index.php/forum/601-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
http://petardanov.com/Ogledalno_kopie_na_sajta/Izgrevat.html
http://petardanov.com/index.php/forum/57-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/
http://petardanov.com/index.php/forum/394-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/
http://petardanov.com/index.php/topic/26889-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5/
http://beinsaduno.bg/
http://petardanov.com/
https://www.dropbox.com/s/woc8cd53vrxq289/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.rar?dl=0
http://beinsaduno.bg/
https://www.dropbox.com/s/byl5th97fpd53p4/beinsaduno.bg-5.11.2015.rar?dl=0


2. Сайт, посветен на  Призванието  
http://prizvanie.bg 
Идеята на сайта е Призванието да се преведе на всички Славянски и други по- известни 
езици. 
 
3. Сайт - каталог  http://beinsaduno.org/ 
Идеята на сайта е да предостави максимално лесно и подредено полезни линкове, 
свъразни с Учителя и Учението.  
В сайта са включени доста категории - филми за гледане и за изтегляне , музика за 
слушане и изтегляне, както и много други. 
 
4. Пълен пакет беседи, подредени хронологично 
 
Приятели, това е една подредена и пълна платформа с всички беседи от Учителя.  
Беседите са подредени по различни критерии - по хронология, по класове, по азбучен ред. 
Зад всяка беседа са посочени класа, датата и мястото на изнасяне. 
 
http://петърдънов.com 
 
Цялата платформа с беседите може да се изтегли от ТУК и да се ползва без интернет. 
 
5. Записване на всички беседи в аудио вариант  
 
По записите се работи вече две години. До момента са направени около 800 аудиобеседи. 
Може да се слушат тук: 
 
500 беседи https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/tjwx7slcflb3 
276 беседи https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/zntaf0iiawnw 
 
Около 500 от тях могат да се изтеглят от ТУК  
Направен е и списък, на който се отбелязват записаните беседи ТУК 
Освен беседите, се правят и аудиозаписи на други текстове от Учителя: 
 

1. Призвание към народа ми български синове на Семейството Славянско - 
1898г. 

2. Личен бележник на Петър К. Дънов (1899) 
3. Седемте Разговора с Духа - Петър Дънов 1900 
4. Завета на цветните лъчи на светлината 1912г. 
5. Светът На Великите Души 1932 
6. Начално Слово 
7. Учителя говори 

 
6. Пуснато е онлайн радио с аудиобеседите 
Можете да го слушате от тук: 
http://myradiostream.com/BeinsaDuno  
 

http://prizvanie.bg/
http://beinsaduno.org/
http://петърдънов.com/
https://www.dropbox.com/s/cgyvznk7sjf60e6/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE.rar?dl=0
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/tjwx7slcflb3
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/zntaf0iiawnw
http://petardanov.com/index.php/topic/28117-500-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8/
http://беинсадуно.com/index.php?/topic/2-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA/
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ANDZuZKZU
https://www.youtube.com/watch?v=Q9ANDZuZKZU
https://www.youtube.com/watch?v=Q5-nsSjHoY0
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/wbq4pd32lez0
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/1912a-1
https://soundcloud.com/hristo-vatev/1932a?in=hristo-vatev/sets/0dxf4ahkubcc
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/r5opqlrzr8yb
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/qmybaibb0uuy
http://myradiostream.com/BeinsaDuno


7. Направен е огромен онлайн архив - 195 ГБ 
В него са включени: 
01.Архив Слово - Петър Дънов  - 9 гб. 
02.Текстове и исторически от Учителя - 2 гб 
03.Изгревът концерт рецитали на Вергил Кръстев от 2004 до 2015 - 15,5 гб. 
03.ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ 26 тома - 3,65 гб 
04.Книги с тематични извадки - 1,52 гб, 
05.Последователи на Учителя - 3,22 гб 
06.Списания и вестници - 1,22 гб 
07. Преводи - 752 мб 
08 Други книги  - 8,46 гб 
09.Сайтове копия- 7,17 гб   
10.Снимки - 17,8 гб 
11. Сканирани архивни неща - 25,6  гб   
12.Аудио Записи на Словото - 11,3 гб - допълва се постоянно 
13.Музика - 7,66 гб 
14.Видио Архив - 60,30 гб 
15.Аудио записи направени със програма - 17,9 гб. 
16.Картинки- 2,71 бг. 
17.Пакет Слово 03.07.2014 - 1,21 ГБ  
 
8. Направен е списък на всички беседи, за отпечатване 
и отбелязване коя беседа е прочетена. 
ТУК 
Списъкът е около 100 страници. Заглавието на всяка беседа е свързано с текста й. 
 
9. Работи се по извличане и публикуване в интернет на 
всички беседи от първите издания в стар правопис  
http://beinsadouno.bg/ 
 
До сега са публикувани 548 беседи със стария правопис. 
В сайта се събират и публикуват само книги със стар правопис, свързани с Учението, 
които могат да се изтеглят от ТУК  
Могат да се видят всички томчета със стар правопис, от които изваждаме беседите ТУК  
След това текстовете се проверяват ТУК 
В тази насока се работи и обмисля издаване на беседи  със стар правопис в книжен 
формат със специален шрифт, който може да се види ТУК 
 
10. Направен е пакет с търсеща програма, която може 
да търси по ключови думи във всички беседи. 
Пакетът може да се свали и да се ползва без интернет ТУК 
 
11. Работи се по 7 чуждоезикови версии на беседите 

1. Българска версия 
2. Руска версия 
3. Немска версия 
4. Английска версия 
5. Италианска версия 

https://www.dropbox.com/sh/9qjokjf89e66siq/AAC3BOqW8CcFhCaNKgfT3nvYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oflbg2n7s0b3hyl/AACFrMfKIKKy1JOKUEVR-pqCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/n3cnq1s194uwbyp/AADziWOdvU7t63fSMVOj3kQIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xi3sb3jfffvwc6i/AABRbBEkYdHsIp6nMFoh-ydFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/vxqzaixh25qe7pl/AABULni1npo4DDSFbJppKADLa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i5odsbois3zz9st/AABO068EiBOLJxWxVmivMAWDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5aczupek5vdl8hn/AAAiybeHCAFbbO-Rz5zWF-zXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/koz488m8iskttkr/AABxDgZTC2iKDI4fXbY9dMSRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p4a2a157agfc58q/AACmGihkjZR_8xQooqvTrFRDa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jyxld3u2yp3vk9n/AAAtVaf89eGC4zBbJRYq01gsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ywx7ubuyc7r9ssu/AABA1GaVaUt_UxQzK4MLYTyaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/908ik17ylhj4h7m/AACFmh5E9wfKF9mpp6n-y3a6a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ld71sptlah0y0r8/AAAM3kNCpDmY1sSlHravdJjya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h4z6lkkqklxoiv9/AADJ6kVb6G5QYzcFLz2cRmoJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/a5boo26pzv887nm/AADdBn8-OvumnNaw8rUsk3DRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/avx7vnm6oegiaak/AACAFUydxuxXSlS7R_92qdTYa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/oqbuh7i4dd2d64o/AACk8YhVik9ag_SyQsxGNl_za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8xozl7m01cga62r/AADR3q4q8G_wzncpFJEuRRMra?dl=0
http://petardanov.com/PDF/Spisak_za_otbeliazvane_na_prochetenite_besedi.pdf
http://beinsadouno.bg/
http://beinsadouno.bg/index.php?/files/
http://beinsadouno.bg/index.php?/topic/59-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/
http://beinsadouno.bg/index.php?/topic/57-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://petardanov.info/Knigi/Eto_coveka.pdf
http://petardanov.com/index.php/topic/26894-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-03072014%D0%B3/
http://petardanov.com/
http://ru-petardanov.com/
http://de-petardanov.com/
http://en-petardanov.com/
http://it.beinsaduno.net/


6. Френска версия 
7. Испанска версия  

По тази идея е направен и помощен сайт за преводите. ТУК 

12. Направен е списък с томчетата, издавани през 
годините и към тях са поставени сканираните файлове 
 ТУК 

13. Направен е подробен списък на беседите, които са 
публикувани с различия в текстовете - около 700 
беседи  ТУК 

14. Направен е сайт, посветен на стопански проекти и 
идеи в братството  

http://beinsa.bg/ 

В сайта една от идеите е братска мрежа http://beinsa.bg/mreja/. През нея лесно може да се 
свързваме с братя и сестри от цяла България. В момента е сложена парола за достъп до 
мрежата. Изпращам ви само на вас паролата - stoil12 

Останалите идеи на сайта са описани в началната страница. 

15. Направен е първия по рода си сайт на тема:  

Изгревът като Свещен Метод на посвещение и Божествена Наука  - Тематични извадки из 
цялостното налично и достигнало до нас Слово от Учителя Беинса Дуно по повод на 
Слънцето. 

http://изгрев.com 

В сайта са публикувани цитати от 1342 беседи за Слънцето. По изваждането на 
информацията с търсещата програма от пълния пакет с беседи е работено 5 месеца.  

Също е направена Фейсбук група, в която ежедневно се публикуват снимки от изгреви от 
различни точки на света:  Групата 

http://fr.beinsaduno.net/
http://es.beinsaduno.net/
http://www.beinsaduno.net/
http://petardanov.com/index.php/topic/5148-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81/
http://petardanov.com/index.php/topic/26918-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://beinsa.bg/
http://beinsa.bg/mreja/
http://изгрев.com/
https://www.facebook.com/groups/Izgrevi/


16. Ежедневно се работи в групата във фейсбук, 
посветена на Учителя и Учението, която надхвърля 20 
000 човека  

https://www.facebook.com/groups/BeinsaDouno/ 

Правени са записи на групата от 2012г. до сега. Всички записи могат да се изтеглят от ТУК 
  Записите са един уникален отпечатък за нещата, които са интересували братството в 
съответния период и се съхраняват отделно от фейсбук. 

Ето как изглежда един запис на групата 

Групата е уникална концентрация на идеи и общо споделяне на хора от братството. Чрез 
фейсбук Словото ежедневно присъства и се разпространява. 

В тази насока също и повечето братски групи по градовете са си направили фейсбук 
групи. 

17. Работи се по идеята за изпращането по мейлите на 
братски новини. В момента новините се изпращат до 6000 души. ТУК 

18. Работи се по карта на местата, на които е бил 
Учителя  ТУК  Tова е част от хронологията. 

19. Направени за записи на беседи и други книги с 
четяща аудио програма за незрящи хора. 

Записаните беседи от 1914 до 1924 могат да се изтеглят от ТУК  

Направените аудио записи на три книги с програмата могат да се чуят от линковете: 

Изгревът Том 1 

Изгревът Том 2  

Книгата Учителят 

20.Направено е огледално копие на основния сайт 
http://petardanov.com/ 

https://www.facebook.com/groups/BeinsaDouno/
https://www.dropbox.com/sh/3bq7e25ihlijs7x/AAAiBtiTjyhgq7qb4ljBbEdba?dl=0
http://petardanov.info/facebook/1.08.2015_do_1.09.2015_Facebook_grupa/1.08.2015_do_1.09.2015_Facebook_grupa.htm
https://www.facebook.com/notes/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/901652309902322
https://www.facebook.com/notes/%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D0%B2/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5/901652309902322
https://www.facebook.com/groups/BeinsaDouno/permalink/910632695670950/
http://beinsaduno.org/karta/
https://www.dropbox.com/sh/avx7vnm6oegiaak/AACAFUydxuxXSlS7R_92qdTYa?dl=0
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/1a-1
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/2-1
https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/talkqfh4gyas
http://petardanov.com/


Може да го свалите от ТУК 

Копието може да се ползва без интернет за личния компютър. 

21. Направена е платформа с публикуваните текстове 
от Изгревите от 1 до 25 том  

Може да се види от ТУК  и да се изтегли от ТУК 

22. Направен е шрифт от ръкописните букви на 
Учителя ТУК 

https://www.dropbox.com/sh/a5k0f6a463hmyte/AACtAhuOHwNMnzDs3zogDvpAa?dl=0
http://petardanov.com/Izgrevat.html
https://www.dropbox.com/s/2xk0u5zsq0sjzc7/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%82%201-25.rar?dl=0
http://petardanov.com/index.php/files/category/135-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/

