


ЦВЕtОВЕ ОТ АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ
                                                                  Човек и Институция

А Пилат написа и надпис, и го по-
стави на кръста. Написано беше: 
Иисус Назорей, Цар Иудейски. Тоя 
надпис четоха мнозина от иудеи-
те, понеже беше близо до града 
мястото, дето Иисус бе разпнат,  
и написаното бе по еврейски, гръц-
ки и латински. А първосвещеници-
те иудейски казваха на Пилата: 
недей писа: Цар Иудейски, но че Той 
каза: Цар Иудейски съм. Пилат от-
говори: каквото писах, писах.

~ Евангелие от Йоан 19:19-22 



Представяме на вниманието на читателя букет от личности, запалили вече въображение-
то на съставителя с определен аспект на творческата си проява или житейски пример. 
С особеността на своя поглед към света и с вълшебствата, които ни поднася. С възторг-
ващите пориви на Душата и Духа, които въплъщава. С градющите си и дори месиан-
ски нотки на места :-) С донасяната красота, патетика, дълбочина или искряща детска 
непосредственост и радост. С подвизите на човека, дошъл с нещо да допринесе за раз-
цъфтяването на света ни...
Защо са включени именно поднесените в настоящето издание Лица-Цветя от Аурата на  
България не е избор на Ума, а на Душата и Съдбата. Затова приканваме читателя да не  
търси логиката и последователността на познатото, добре установеното и вече утвърде-
ното, а където все пак ги има – отново да очаква по-скоро неочакваното :-) Но то не е за- то не е за-то не е за-
щото е преследван именно такъв ефект умишлено, а защото най-вероятно точно така ще 
да се е получило... 
Когато Душата е препълнена с вълшебства, търси път да ги даде. Дано го е намерила! 
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“В Мъдростта знанието не е метод на изповедание, а формула на Богоусвояване.”
~ Ваклуш Толев

Историята освен символи ни дава и реални личности – държавници или водачи, които са извеждали ко-
лективното съзнание в племе. Те са носили предназначение – да създадат пулсация за еволюиране� да да- създадат пулсация за еволюиране� да да-създадат пулсация за еволюиране� да да-
дат идея за водачество като образец на последование и на подчинение на личния път, за да може човек да 
се води. Ако някой обаче не може себе си да води, той не може да води и другите! Рама например е баща 
на народа и родител на религията едновременно. Той е първият исторически водач. (Но в ония древни вре-
мена жрецът е и водач, и цар.) Затова в превод Рама означава “черният, тъмният”, а Ману, който се счита 
за баща на родовете, се превежда като “светлият, небесният” човек. Ето съчетанието – небесният Адам, 
който позна закона за добро и зло, стана като бог и трябва да върши земни неща, т.е. с божествеността си 
да прави от земята Царство Божие, както пожела Христос. Така и в този земен Рама работи една воля – не-
бесният Ману. Счита се, че Рама е седмото аватарно въплъщение на Вишну (Кришна е осмото). Разбира 
се, не можем да ограничим човешката история само в отразеното от Ведите или от даденото в книга Битие, 
защото това е само моментът на смяна на коренните подраси.

~ Ваклуш Толев, Лъч на Жизнелюбието, сп. Нур 6/95
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ВРЕМЕ Е да отметнем булото и да сложим едно ново нача-
ло за това, което беше прибулено като булка, от която чакат 
да се роди бебе. Време е да почувстваме потреба от тра-
пеза! Трапеза, която има само един хляб – КУЛТУРА, яде 
се само с едната ръка – РЕЛИГИЯ, и остава само на едно 
място – СЪРЦЕТО, защото то е служителят на човечество-
то и на Бога! Никой не може да прави Път без Божията 
воля и никой не може да каже, че се е жертвал, без да 
принесе сърцето си. То е и свидетел, и мислител. Ние има-
ме право да видим лицето на булката и с радост да чакаме 
отрочето, защото то ще бъде или воин, или продължител-
ка на рода. Така че дойде и нашият “Йордановден”, когато 
трябва да отметнем булото на запретата, за да празнува-
ме Будителството, което за първи път беше ознаменувано 
през 1909 г. в град Пловдив на деня на монашеския буди-
тел свети Йоан Рилски. Когато цар Петър му носи дарове –  
злато и плодове, той взема само плодовете и го съветва 
със златото да се въоръжи, защото Византия може да ни 
нападне. Той ли не е будител? Той ли е бягал от живота?! 
Този велик мъж е носил реалното виждане, че всеки си 
има своето място.
Знае се легендата за Патриарх Евтимий, който тръгвай-
ки на заточение, забива един кол в земята и казва, че 
когато цъфне, тогава народът ще види свобода и доба-
вя: Оставям ви на Светата Троица – и сега, и навеки! 
И наистина сокът потича, корените ни не са унищожени:  
разлиства се дървото за култура, връзва плодът за на-
ционална борба и духовна свяст – защото този народ 
трябва да откъсне великата ябълка на знанието, за да я 
даде на човечеството.

~ Ваклуш Толев, Будителството – национална свяст, Нур 3/1996 
<<  ВАКЛУШ ТОЛЕВ, ФОТОГРАФИЯ ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ
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АКО НА НЯКОГО МУ Е ИНТЕРЕСНО да се потопи 
в епохата, на която е съвременник и съучастник Пат-
риарх Евтимий Търновски, препоръчвам му да от-
гърне книгата на Климентина Иванова за него. Живо, 
богато, наситено с интригуващи детайли описание 
и сякаш  гледаш филм – такова впечатление оставя 
нейната творба. Като се започне от общата картина на 
шумния, многолюден и многообразен Търновград с  
“царските дворци и Патриаршията – разкошни, но и 
здраво укрепени, те вдъхват страхопочитание на мест-
ни и чужди”; и се продължи с Царевец, извишаващ 
се над всичко и с “три порти като лъчи, свързващи го с 

другите части” на града; с “екзотичния за търновча-
ни фръзки квартал” на чуждоземците, “главно тър-
говци”. Сред тях “минаващи тежко, подобаващо на 
тежката им търговия венецианци и дубровничани”, 
“едри светлокоси франки”, тук-там “ливанец, с поглед 
на лисица”, “израилтяни със странни източни дрехи”... 
Арменците и гърците живеели повече сред бълга-
рите или “в приградските места”, а евреите имали 
своя махала “към южния край на Трапезица”...
Не по-малко образно книгата на Климентина преда-
ва и идейния кипеж на времето – книжовното разви-
тие с основни преводи, преписи, творби и сборници,  

Така и той от ранна възраст разцъфтя, като тутакси с
 избора на своя живот се отдели съвършен и високорастящ. 

~ Похвално слово за Евтимий от Григорий Цамблак

патриарх 
ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ

и исихазмът

<< Паметник на Патриарх Евтимий, София 2015

Подготвил Ралица Благовестова, 2015 г.
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които са богати на “сложни образи” и символи със 
“съкровен смисъл и свое многопластово тълкувание”... 
Разказва ни за монашеския живот, който можел за 
някои да бъде застинал в удобна, спокойна и добре 
уредена рутина, но не и що се отнася до искрено 
търсещите, духовно дейни и вдъхновени личности. 
Също за разцъфтяването на богомилството във все-
възможни форми до израждането му в адамитс- 
тво даже. За зараждането и укрепването на исихаз-
ма – учението за безмълвната молитва и живата 
екстазна връзка с Бога, както и за сблъсъка на този 
вътрешен мистицизъм със схоластиката и рациона-
лизма на варлаамитството, в който сблъсък се раз-
гарят ожесточени спорове, полемики и дебати, раз-
делили на войнствуващи лагери едва ли не цялото 
царство и не само нашето... За щастие, в Правосла-
вието побеждава мистицизмът, докато западното 
Християнство все повече се рационализира – особе-
но в лицето на протестантизма, отхвърлящ святост-
та на иконните образи, повечето тайнства и т.н. 
От друга страна, за нещастие ученията за предсъ-

ществуванието на душите, прераждането1 и апокас-
тасиса2, утвърждавани от “най-влиятелния” учител 
на ранното Християнство, “бащата на богословието” –  
“знаменитият”, “прочутият”, “великият”   Ориген   (ро- 
ден ок. 185 г. в Александрия), а проповядвани и от 
още много други имена на Църквата, вече са изхвър-
лени официално от цялата християнска догматика –  
през 553 г. при Петия вселенски събор, проведен 
в Константинопол. Любопитно е, че в началните 
векове след Христа наблюдаваме в Християнст-
вото съвсем същата идейна битка – тогава кон-
кретно между Платоновата идеалистичност и 
Аристотеловата рационалистична мисъл, в коя- 
то за съжаление духът успешно е сведен до ни-
вото на ума, а част от неговите неусвоени тай-
ни са скриптирани донякъде в догматиката на 
Учението. Интересно е също да се отбележи (като 
нюанс за развитието на идеите през вековете), че съ-
временният окултизъм сочи създателката на теософ-
ското движение Елена Блаватска именно като спо-
менатия именит християнски първоучител Ориген 

1 Пети Вселенски Събор, Константинопол 553 г.: “Всеки, който поддържа тайната доктрина за древността на душата и съ-
ответната й учудваща идея, че душата може да се връща, трябва да бъде анатемосан!” – Б.р. | 2 От гръцки ποκατάστασις – 
 “възстановяване, възвръщане в предишно състояние”, възвръщане на творението към първоначалното единство с Твореца. 
Учението утвърждава, че нравствените сили са присъщи всекиму и спасението му зависи от свободната му воля, така че до-
ри “дяволът” е способен на изправяне и покаяние и следователно може да бъде спасен. Освен от Ориген, учението е прие-
мано от големи имена като наставника му Климент Александрийски, също от Григорий Нисийкси, Дидим Александрийски, 
Несторий, а отгласи се откриват и при Григорий Богослов, Василий Велики, свети Максим Изповедник и т.н. – Б.р.
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по прераждане, а нейната наследница Ани Безант –  
като Джордано Бруно в предишно въплъщение. В 
Евангелието намираме ясни потвърждения, че 
прераждането е неотменна част от Учението 
на Христос1, но догматизираното и опредметено 
мислене ще прегърне всяко друго обяснение, за да 
отхвърли толкова естествената иначе непреривност 
на живота.
Придържайки се обаче към темата за безспорния 
колос в българската книжовна и дори държавничес-
ка дейност – “мистикът и воин” Патриарх Евтимий, 
се открояват няколко запомнящи се неща. Може би 
е важно първо да подчертаем, че цялата културна 
просветност в онези времена е обвързана с духовна-
та дейност – с монашеската институция и с Църк-
вата като институционалност. Това са били учили- 
щата, така да се каже, и от там са минавали и излиза-
ли грамотните и просветени хора на времето си, кои-
то наистина са се стремяли в болшинството си както 
към знания, така и към дълбоко личностно усъвър-
шенстване. Конкретно за Евтимий едно от най-сил- 
но запечаталите се в съзнанието ми “сведения” от 
житието му е как неговият наставник Теодосий Тър-
новски получава в бдението си видение за нерадост- 

ното бъдеще на България и за ролята на даровития 
си ученик в приемането на този тежък кръст. Усеща 
се някаква неизбежност и предсказано пратеничес- 
тво – Евтимий сякаш е призван (по рождение опре-
делен) да намери и даде такава вътрешна духовна 
сила на народа ни, че той да може да се съхрани за 
векове и когато е уречено, отново да възкръсне от пе-
пелищата. По нещо историята му напомня сякаш за 
Йосиф – синът на Яков2, който въвежда пък евреите 
в египетското робство, но с друга мисия – да поемат 
от древната култура и социална изграденост на ве-
ликата държава, защото имат Месия да посрещат 
след това, имат ново Учение да възприемат, макар 
че те и досега ги чакат! Е, можем спокойно да пред-
положим, че по същата желязна догматична логика 
много ревностни християни ще пропуснат и “Вто-
рото пришествие”. Но казано е “който има уши, нека 
чуе”, “блажени чистите по сърце, защото те ще видят 
Бога” и т.н. 
В ранното Християнство има обилие от живи и дъл-
боки идеи, от които с времето се избистрят каноните 
на вярата в общото съгласие. Въпросът е това общо 
съгласие да е рожба на издигнати духове и точно 
така е в началото. С удоволствие ще спомена Плотин 

1 Виж Матей 17:10-13: “А учениците Му Го попитаха и думаха: защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде? 
Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко; но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а 
сториха му каквото си искаха; тъй и Син Човеческий ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че Той им говори за 
Йоана Кръстителя.” | 2 Виж Библия, кн. “Битие”, гл. 37-50.
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с неговата школа, например. А за отбелязване е, че 
той и Ориген са били заедно ученици в школата на 
Амоний Сакас за известно време. Техният учител е 
познат с това, че в началото е сред пламенно приема-
щите навлизащите християнски тези и концепции, 
но с времето зараждащият се догматизъм и маниер 
на проповядване го превръщат в отрицател. Плотин 
също се отдръпва донякъде от Християнството, но 
не и от Христос като духовна същност, не и от дъл-
бочината на Учението Му. 
Ето какво ще отбележи Бърнард Ръсел в своята “Ис-
тория на западната философия (т. I, с. 412) за него: 
“Дийн Йънг в своята безценна книга върху Плотин спра- 
ведливо подчертава онова, което Християнството 
му дължи като идейно наследство. Йънг изтъква, че 
св. Августин говори за Платоновата система като за 
‘най-чиста и ясна в цялата философия’, а за Плотин като 
за човек, в който ‘Платон е оживял отново’ и който, 
ако бил живял малко по-късно, щял да подмени ня-
кои думи и фрази и да се превърне в християнин.” 
Още по-категорично, отново там, четем (с. 428 – 429): 
“Плотин е едновременно край и начало – край по отно-
шение на гърците и начало по отношение на християн-
ския свят. За дивия варварски свят, където свръхоби-
лието от енергия е трябвало да бъде по-скоро обуздано и 
направлявано, нежели стимулирано, онова, което могло 
е да бъде проумяно от неговото учение, обръщащо 

погледа на човека навътре, а не навън, се е оказало 
благотворно, тъй като злото, с което е трябвало да се 
бори, не е била апатията, а бруталността. Работата 
по съхранението на всичко, което може да оцелее от 
неговата философия, била извършена от християн- 
ските философи през последните години на Рим.”
Споменавам именно Плотин, защото той е, кой-
то извежда екстазата като метод на познание и 
сливане с Божественото, сродяващ го с идеите и 
практиките на исихазма. Освен това именно той 
е и този, който ражда термина “теософия” (“бого-
мъдрие”), за да наименува своето учение. И онова, 
с което се подчертава, че е имал да се бори, била 
бруталността – съвсем аналогично на обстоятелс-
твата около оформянето на исихазма като един 
дълбок мистицизъм, с който да се обърне погле-
да на човека навътре, за да се устои на външния 
натиск за векове... Ето това са те – големите души, 
умове, духове. Родството им е неизбежно и видимо 
(ако пожелаем да видим, разбира се). 
Можем да завършим отклонението към Плотин 
с един последен цитат от труда на Бърнард Ръсел  
(с. 419 – 420), който разкрива преживяването на вът-
решното слияние с Висшето, към което аскезата от-
вежда стремящите се: “Изпадането в ‘екстаза’ (из- 
вънпоставеността спрямо собственото тяло) е 
спохождало често Плотин. Много пъти се е случвало: 
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‘Издигнал се над тялото, в самия мене, станал външен 
за всички други неща и в себе си съсредоточен да съзи-
рам чудна красота; тогава повече от всякога уверен 
в съобщността с най-висшия подарък да прие- 
мам живот най-възвишен, да постигам тъждест-
веност с Божественото, пребивавам в Него посред-
ством постижението на тази дейност, уравновесен над 
всичко, в Разума, и по-долу от Всевишното. При все това 
идва моментът на слизането от познание към разсъж-
дение и след престоя си в Божественото питам себе си 
как така се случва, че мога сега да сляза и как Душата 
въобще е слязла в моето тяло; Душата, която дори и в 
тялото е висшето нещо, което е показала, че е.’1” 
Колкото по-масово става Христовото изповедание с 
вековете, за жалост логично е да идва и едно замъг-
ляване във вижданията, да се промъква статиката 
на повторението без вникване, да се събужда събла-
зънта за яхване на една набираща скорост сила в из-
кривеността на лични амбиции, ламтения и изгоди. 
Спокойно можем да дадем в този дух като пример 
непотизма2 в лицето на едни Борджии, Медичи, Ор-
сини, Киджи, Конти и т.н. Даже не зная дали е нуж-
но да се споменава опошляването на едно Мирово 
Учение за Любовта като приложност в лицето на Ин-
квизицията, индулгенциите, кръстоносните походи, 

анатемите и т.н. Това е само натрапчивият белег 
за нивото на много от овластените водачи на чо-
вечеството, при които не духът, а умът в себич-
ността му е вътрешният водач и повелител. 
Очевидно не такъв е случаят обаче с първенствуващи 
водачески личности като Патриарх Евтимий. В из-
точното изповедание по негово време наблюдаваме 
сякаш възвръщане – наблюдаваме едно възраждане 
на раннохристиянския подем, идейности и искрен 
пламенен стремеж към издигане, себенадмога, слу-
жене на великото и копнеж по несменните ценнос-
ти. Цяла плеяда от дълбоко отдадени в търсенето на 
вътрешни върхове личности оставят за поколения-
та името си с идеи и личен пример. Достатъчно е да 
споменем имена като Григорий Синаит, Теодосий 
Търновски, Григорий Палама, Григорий Цамблак, 
Киприан, Ромул Видински, Калист... 
Прави особено впечатление един любопитен факт, 
свързан с българското исихасткото ядро от това 
време. Колкото и последователна да е била винаги 
борбата на България за независима от гръцкото 
духовенство църква (за да не се позволи асимила-
ция), в онзи период белязаните исихасти пресичат  
определени своеволия на Търновската патриаршия 
(от времето преди да поеме юздите й Евтимий),  

1 Плотин, “Енеади” (IV, 8, 1)  |  2 Непотизмът е характерното за Средните векове, особено в периода XIV–XVI век, раздава-
не на доходоносни длъжности от папата на свои близки и роднини с цел укрепване на властта си. – Б.р.

v

Следва на стр. 16



“Българският народ носи съдбата
си изначално чрез динамиката
на коня, после чрез обречената 
клетва за вярност, а след това 
с мълчаливата всеотдайност на 
исихазма. Патриарх Евтимий 
извежда в душите ни точно онова, 
което имаме – мистичния, 
аскетичния дух на българина... 
В душите ни исихазмът като 
вътрешно съзерцание е нашата 
опорна устойчивост – не 
непоколебимост, а убеденост! 
Културата на великото безмълвие 
ни съхранява в идеята за 
национална същност. Това 
е великото предназначение на 
Патриарх Евтимий – светостта да 
поеме, като воля на Бог и народ, 
вибрацията на историческия 
и националния дух и да го брани 
до сетното си дихание. Така той 
оставя в своя народ, погребан 
и чакащ възкресение, духа на 
българина чрез исихастката 
култура.”

                          ~ Ваклуш Толев
              www.bulgarian13.com



които подкопават връзката на Българската право-
славна църква с Цариградската. 
“Евтимий е изцяло на страната на Теодосий Търнов-
ски” – подчертава в книгата си Климентина Ива- 
нова (с. 37). “Петнадесетина години по-късно, кога-
то сам става търновски патриарх, той задължава 
българските свещеници да споменават при литургия 
името на цариградския патриарх преди своето соб-
ствено име. Разкъсването на църковното единство, 
пък и войните между балканските държави, исихас-
тите възприемат като първостепенна опасност” –  
заключава тя. Но има като че ли и още нещо.
Някои от отклоненията на нашите свещеници го-
ворят за известно западно влияние в църковните 
обреди, твърдят изследователите, а знаем, че го-
лямата битка на исихазма е да съхрани мисти-
ката в противовес на загърбващия тайнствата 
рационализъм, завладяващ все повече Запада, 
включително редиците на християнското изповеда-
ние. Именно тук идва усещането за особената важ-
ност на това да останем в лоното на Православието, 
а не да правим завой към Католицизма, най-общо 
казано. Защото извън концептуалните различия, 
дори най-повърхностният поглед върху аскетични-
те практики на безмълвниците говори за усвояване 
на енергии и сили отвъд физичното. Прозвището 
“пъпогледи” или ироничното “пъпоуми”, в съчетание 

v
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с едно “особено положение на тялото” при съсредото-
чаването в молитвения унес, показва работа с неви-
димите енергийни центрове у човека, за които днес 
почти всеки малко или много е чувал. Няма как да 
не направим връзка в това отношение с най-извест-
ното предание за реалността на духовната властност 
и излъчване на Патриарх Евтимий – когато мисията 
му в служба на народ и Небе не е приключила, ни-
кой не може да го спре и ръката на палача замръзва 
във въздуха без да може да го посече...
Темата за книжовното дело на Търновската шко- шко-
ла, под взора на нейния двигател и вдъхновител, 
оставяме за специализираната литература, а нас-
тоящите леки акценти върху епохата и мисията на 
най-изявения патриарх в историята на Българската 
православна църква завършваме със замислящото 
утвърждаване: “Бог стана човек, за да може човек 
да стане Бог.” Думите са на св. Ириней Лионски от  
ІІ век сл. Хр., който е ученик на Поликарп Смир-
ненски, а Поликарп от своя страна приема вярата и 
знанието на новото изповедание в прякото си обще-
ние с любимия ученик на Христос – Йоан Богослов. 
Същият израз ще намерим и при Атанасий Велики 
в IV век сл. Хр., заедно с допълнението: “Словото 
става носител на плътта, за да могат човеците да 
станат носители на духа... Създава се нова твар, 
за да станат синовете човешки, Синове Божии.”
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НА 28-годишна възраст Плотин започва да се занимава с философия, а тези, които са ме 
слушали, когато говоря за посвещенията, знаят, че 28-та година това е великата година на чет-
въртата седморка, когато в своето развитие ние сме под действието на причинния, идейния 
свят и когато има едно вътрешно откровение, ставаме това, което една мисия ни натоварва 
да вършим. Освен Учителите с Мирово предназначение, които създават световните религии, 
има и учители – наричам ги школски, които подготвят известни среди и оставят трапезен хляб 
на човечеството. Безспорно, предназначен за такова дело е бил и Плотин – да дава пробуда, 
търсейки своето ключе към ковчежето на непреходната мъдрост. /Ваклуш Толев, СУ, 17.06.1994 и 
Окултизъм и мистицизъм – Плотин, сп. НУР 5/1994 – www.nur.bg/
Налице са сведения за неговите възвишени настроения и за дълбокото му въздействие върху 
учениците. Порфирий разказва, че Плотин бил не само изтъкнат преподавател по философия, 
но и много добър човек, комуто много родители пред смъртта си поверявали за възпитание 
децата си и при когото мнозина идвали като при съдия, способен да разреши конфликтите 
им. Разказва се за възвишения живот на Плотин, за неговия аскетизъм, за склонността му 
към съзерцание... /Цочо Бояджиев, Плотин “Енеади – II”/
Неслучайно Плотин ражда мисълта да бъдем богове и тя става негово поведение, негов път. 
Както в своето духовно изявяване, в своите културни дадености, така и в личния си път Пло-
тин е едно живо смирение, един нравствен образец, един аскет. А аскетизъм значи упраж-
нение, т.е. той е владеел себе си. Не е важно дали сте пустинник, важно е да бъдете аскет, 
т.е. да владеете себе си. /Ваклуш Толев, Окултизъм и мистицизъм – Плотин, сп. “НУР” 5/1994/
И кое беше голямото в Плотиновото схващане, когато говори за тази теософия, за това бого-
мъдрие, плод именно на екстазата, която дава интуицията, т.е. знанието на интуитивното тяло? 

“От Любов е сътворен светът, но и от Мъдрост е неговото движение!”
/Плотин, Енеади/
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Той има една много странна мисъл: Ние трябва да се стараем не да бъдем безгрешни, а да 
бъдем богове. Това не значи, че хората нямат праг, защото кой бог е грешен бог. И виждате 
как градира – богове! Ето един от най-големите върхове, който е изкачил Плотин. Страшен е 
във вижданията си... /Ваклуш Толев, Интуиция –Боговдъхновение–Богооткровение, сп. “НУР” 4/1993/
Разбира се, че Плотин великолепно ще ви разгърне мястото на духа. Един Плотин е в основата 
на исихазма, защото той беше дал така наречената екстаза като последен стадий на роднин-
ство между Дух–Бог–Човек. /Ваклуш Толев, София, 17.03.1995/
Идеята за събуждането на вътрешното съзерцание за търсене връзката човек – Бог е същест-
вувала винаги� във всички времена са давани пътища, за да се постигне контакт. Затова и в 
поредицата на историческото ни живеене са изграждани езотеричните школи. Този път на 
вътрешно пробуждане е даден още от Хермес – бащата на божествената наука на човечест-
вото. След това го виждаме приложен във философската система на Плотин, много по-късно 
при Симеон Нови, а впоследствие и от основоположниците на исихазма – Григорий Синаит и 
Григорий Палама. Като метод на работа в исихазма безмълвието най-непосредствено при-
ближава до вътрешното съзерцание – състояние на непрестанна и дълбока вътрешна молит-
ва, т.нар. “умна молитва”. Тази безмълвна молитва трябва да излезе из душата, из сърцето 
на исихаста, за да може да си върне връзката с Божественото, да постигне единението си с 
Него. Този е върховият момент на съвършения исихаст – да изживее в бездната на духовното 
това, което се нарича реализация на екстазата. Екстазата е върховният момент на вътрешното 
откровение – знание, идващо от интуитивния и божествения светове – човек се вижда в Бога 
и Бог се себепознава в човека. Това е състояние на дълбока вътрешна радост, а радостта е 
усмивка на Мъдростта. /Ваклуш Толев, Исихазъм (продължение), сп. Нур 6/1995 – www.nur.bg/
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Мистиката е съприкосновение с Целостта!
/Ваклуш, сп. Нур 6/1995/
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Интервю с юриста и фитнес-инструктор  Богомил  Йорданов

ТРУДНОСТИТЕ СТИМУЛИРАТ ЧОВЕК 
ДА СЕ БОРИ С ТЯХ И ДА СЕ РАЗВИВА

<<  БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2015





“Богомил Йорданов, както всички го познаваме, или за мен Боги – е изключителен както в спорта, 
така и в своята професионална реализация като юрист, но той е още по-изключителен и чист 
в отношенията си с мен, с приятелите си и семейството си. В моите очи винаги е бил и ще бъде 
прекрасен човек и най-добър приятел – човек, на когото мога да разчитам за всичко. За добро или 
лошо животът непрестанно го изправя пред много трудности и препятствия, но както винаги 
съм му казвал ‘Бог е с теб и ти помага’. И наистина вярвам в това – той сякаш е целунат от него! 
Има една особена енергия около този млад мъж!” 

~ Кристиян, най-близкият приятел на Богомил

<< Кристиян и Богомил, фотосесия от Александра Вали, София 2015

“Няма значение колко невъзможни изглеждат мечтите ни понякога, няма значение какво казват 
останалите хора, няма значение колко трудно е и колко пъти сме се проваляли! Ако дълбоко в 
своето сърце вярваме и не се предаваме, каквото и да се случва – въпреки всичко и въпреки всички, 
един ден мечтите ни започнат да се сбъдват!” – думи на едно обикновено момче, или поне така 
той определя себе си. За него познати и приятели казват: “Един човек, достоен за уважение.”; “Голям!”; 
“Истински боец и професионалист, преминал през всичко!”; “Лудият фитнес-инструктор.”; “Бих 
добавил и най-мотивиращият треньор!”; “Бого е добър приятел и може да се разчита на него. 
Доверчив е, но има силен дух. Малко са истинските хора като него” – да завършим с тези хубави думи 
на Росен. 

Но кой всъщност е Богомил Йорданов и с какво е ин-
тересна историята му?
Трудната му житейска съдба започва още с раж-

дането му. Идва на този свят преждевременно, 
при това като нежелано от бащата дете. Все пак 
оцелява и майка му избира да го нарече Богомил. 
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Подготвил Диана Иванова-Николова, 2015 г.

v

Следва на стр. 25



ПРОДЪЛЖАВАМ НАПРЕД

Да, живея в друг свят и не спирам да мечтая!
Да, никога няма да се променя и осъзная!

Колкото и да се разочаровам, колкото и да боли –
продължавам напред, дори по-силен от преди!

ОСТАВИ СОБСТВЕНИ СЛЕДИ 

Ти знаеш моята история, но тя едва сега започва!
Каквото кажа, аз го вярвам! Вярвам ли го – значи мога!

Кое е правилно не ме учи, не ми сочи твоята посока!
На хората им трябва пример да следват своите мечти –
затова разбивам стереотипи и оставям собствени следи!

~ Богомил Йорданов

24 
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Той е момче, отгледано от един родител, с помощта 
на неговите баба и дядо, към които изключително се 
привързва. Едва 13-годишен започва да се занимава 
с фитнес и само 2 години по-късно вече е фитнес-
инструктор. Загубва рано дядо си, който е не само 
негов близък, а и важна част от това, което Бого ще 
реши за своето бъдеще. Вече 20-годишен сбъдва 
една своя мечта като отваря собствена фитнес-
зала. С времето осъзнава, че мускулите не са най-
важното и в желанието си да помага по-успешно на 
хората, записва да следва право. Работи, учи и по-
мага на своята болна майка. Освен всичко това се 
подготвя и за състезание по бодибилдинг. От малък 
мъж се превръща в стойностен човек с уникални 
качества. 
Съдбата обаче решава да го подложи на ново из-
питание и 11 дни преди  националното състезание 
по бодибилдинг – на 5 април 2005 година, се случва 
нещо неочаквано. Докато шофира към дома си, 
автомобилът му минава през неравност по пътя, 
пука гума, чупи джантата на колелото и колата се 
обръща на 180 градуса. След това се удря в стълб от 
страната на шофьора. Богомил се събужда ден по-
късно в болничната стая, където остава да лежи цели 
два месеца. Нараняванията му са тежки, но оцелява. 
Изпитанието обаче не спира до тук. Лекарският екип 

е на мнение, че той ще остане инвалид за цял живот и 
няма да може никога повече да се състезава.

Разкажи за катастрофата – имаше ли знаци и пред-
чувствия преди това? Търсил ли си психологич- 
на причина в такава една твърде непредвидена на-
глед случка? 
Знаци не е имало, не съм имал и предчувствия. 
Може би просто така е трябвало да стане. После не 
съм се и замислял много защо се е случило, но не 
съжалявам. Когато бях в болницата на легло, много 
хора ме забравиха, защото ме бяха отписали – само 
няколко продължиха да ме търсят и да се интере-
суват от мен. Дори любимото момиче ме изостави. 
Това ми помогна да разбера кои хора наистина са 
важни в моя живот и кои трябва да го напуснат. По-
степенно, с времето се промених. Никоя истинска 
промяна не се случва бързо – нито изграждане-
то на мускули, нито ученето, нито промените 
във възгледи и характер. Промените се случват 
бавно и с постоянство. Така и аз в случая имах въз-
можност да мисля над нещата, които са важни за 
мен, над истинския смисъл на моя живот, над това 
какъв и защо искам да бъда. Стремях се постепен-
но да се уча и преди всичко първо да се опитвам 
да разбирам хората, преди да ги съдя. Научих 

v
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се да се стремя да ги разбирам, дори когато се 
държат зле или егоистично и да търся техните 
подбуди и възгледи. Научих се да бъда себе си, 
независимо от одобрението или неодобрението на 
околните. В общи линии – научих се да бъда по-спо-
коен и щастлив.

Какви мисли ти минаха през главата, когато ти каза-
ха, че ще останеш инвалид за цял живот? Чу ли вът-
решен глас, който крещеше “не се отказвай”, “бори 
се”? 
Когато ми казаха, че ще съм инвалид, изобщо не 
мислех за това. Най-важното беше, че няма друг 
пострадал, а на второ място – че бях цял – нямах 
липсващ крак или ръка. Най-много се страхувах 
да не съм наранил някого другиго, дори и да 
нямам вина, защото съм попаднал в дупка на пътя. 
Разбрах, че имам счупен таз с извадени тазобедрени 
стави. Също спукан пикочен мехур и скъсано дебело 
черво, които едва 12 часа след приемането ми лека-
рите установиха и ме оперираха по спешност тога-
ва. Болеше ме и лявото рамо, което беше извадено и 
счупено, като при събуждането ми беше наместено 
и превързано. Знам, че звучи невероятно, но тези 
неща не ме притесниха толкова. Някак си фи-
зическата болка се преживява. Онова, което те 

боли отвътре, може да е много по-мъчително. 
Затова когато ми отговориха, че няма друг постра-
дал, вече се успокоих до голяма степен. 
Оттам нататък приех всичко случващо се за вид 
почивка. Припомних си какво е да съм малко дете – 
просто да си лежа и да няма графици или събития, 
за които да бързам; да нямам спешна работа, спеш-
ни уроци за учене, а само да лежа и да си почивам. 
Приех болницата и като възможност да се грижат 
за мен други хора. А когато ме оперираха и имаше 
болки – представях си, че това не е моето тяло и се 
абстрахирах от случващото се. Мислех си за хубави 
неща, красиви места, мечтаех. Не съм чувал глас, 
който да ми казва нещо, а знаех, че и този вид по-
чивка ще свърши и ще дойде момент, когато ще се 
изправя и ще покажа, че нищо не е приключило.

Вярващ ли си? Вярваш ли в Господ, във Висша сила, 
съдба, живот след смъртта, прераждания, други из-
мерения и невидими светове? 
Възпитан съм като православен християнин, но 
въпреки това моите религиозни възгледи са доста 
по-широки. Често съм си задавал въпроса: “Защо 
в историята на човечеството е имало толко-
ва много религиозни войни, а сега – атентати, 
при положение, че всички религии ни учат на 



Обрадовски манастир “Св. Мина”, София 2013
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любов?” В търсене на отговори за себе си и в опи-
ти да разбера по-добре света, в който живея, съм 
се запознал добре с историята на принц Сидхарта 
Гуатама – по-късно наречен Буда, чел съм Корана, 
Библията, интересувал съм се и от Юдаизма, както 
и от вярванията в Япония и Китай – конфуциянство, 
даоизъм и т.н., които са по-скоро учения. Стигнал 
съм до заключения за самия себе си, най-важните от 
които са да уважавам вярванията на всички хора, за 
което вече споменах. Присъщо на човек е да вярва 
в някаква висша сила, да чувства, че някой мисли за 
него, дори в най-трудните моменти от живота му. За 
съжаление, обикновено се сещаме да бъдем добри и 
религиозни едва когато ни се случи някакво нещас-
тие, а през останалото време изобщо не се сещаме. 
За мен всяко събитие в живота се случва с причина, 
за да се учим и развиваме. Дори лошото. Както сме 
слушали за китайските Ин и Ян – доброто не може 
да съществува без лошото, както и лошото без доб-
ро. Тъмнината е просто липса на светлина. Не 
можеш да познаваш едното без другото. И ако 
всичко ни беше идеално, ако на Земята беше няка-
къв рай и се раждахме напълно равни, осигурени с 
храна и всякакви блага, нямаше да се развиваме и да 
се учим на нищо. Трудностите стимулират човек 
да се бори с тях и да се развива!

Моята представа за нещата е, че има някаква сила, 
висш разум, който знае всичко. Вярвам, че се раж-
даме много пъти и сме в различно ниво на развитие. 
Вярвам, че на някои хора животът им е по-лесен, за-
щото не са подготвени за нещо по-трудно. Вярвам 
и че душите на някои хора са още в ранен етап, по-
ради което не виждат истинските неща и лесно се 
залъгват в материални придобивки, които са тук, 
на Земята, и всъщност никога не ни принадлежат 
истински – човек гол се ражда и гол умира. Мисля, 
че всички сме свързани един с друг и съдбата на 
един човек се отразява на много други около него. 
Вярвам, че трябва да се стремим към разбиране и 
духовно развитие, да си помагаме едни на други 
и да бъдем по-добри. Дали ще се случи – не зная. 
Мога само да се надявам!

Само седмица след като Богомил е изписан от бол-
ницата, в края на май 2005 година, приятелите му го 
виждат в залата за тренировки. Отначало е с патери-
ци, а после без тях. Четири месеца по-късно започва 
нормални тренировки за Балканското първенство по 
културизъм в Скопие, Македония. Въпреки металната 
пластина на таза, той тренира усърдно, не се пре-
дава. След операция през 2006 г. махат тази плас-
тина и през 2007 г. той става Балкански шампион 
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по културизъм в Скопие. Казват му, че е най-качест-
веният и най-добрият състезател от всички категории. 
През 2008 г. претърпява операция на очите и в същата 
година през есента печели турнира “Мечката” в Бур-
гас, в категория до 90 кг. През 2009 г. се дипломира 
с отличие и спира с професионалния културизъм. 
Поне за известно време.
 
Като дете си мечтал да бъдеш героя от книгите, а 
сега? Какви спомени ти навява името Копривщица? 
Дядо ми имаше къща в Копривщица, където често 
ме водеше. Разказваше ми за героични моменти от 
българската история и за народните обичаи. А баба 
ми четеше всякакви книги и приказки. Бях чувстви-
телен и историите силно ме впечатляваха. Искаше 
ми се да съм там и да помагам на добрите, за 
да не страдат, да побеждавам лошите и да има 
справедливост... Затова започнах да тренирам 
карате, а след това да се занимавам с фитнес. И 
до днес продължавам да вярвам, че всеки човек 
има някаква мисия в живота си. Продължавам да 
вярвам, че някой ден ще успея да бъда полезен за 
някого, да върша добро. Мисля, че още не съм до-
стигнал този момент, в който съм онова, което винаги 
съм искал да бъда, но вярвам. Мисля, че всичко, кое-
то ми се е случвало, е имало своя причина – уроци,  
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които е трябвало да науча, за да се превръщам в оно-
ва, което е писано да стана. Дали съм прав – само 
времето ще покаже.
Що се отнася до Копривщица – винаги, когато се сетя 
за нея, се чувствам силен. В ушите ми зазвучават ня-
кои народни песни за български герои от времето на 
робството. Липсва ми планината, природата. Искам 
да вярвам, че това, което се случва сега, не е съдбата 
на нашия народ. Искам да вярвам, че ние сме мно-
го по-силни, щом сме оцелели 500 години под 
робство – че можем да се справим и в сегашните 
трудни времена и отново да бъдем велик народ! 
За съжаление, ако едно време си искал да направиш 
някого роб – връзвал си го с вериги насила, а днес 
ако искаш да направиш някого роб – използваш 
парите така, че той става твое притежание и дори го 
иска, дори сам е готов на всичко за пари, без да осъз-
нава, че ти принадлежи и е изгубил себе си.

Разкажи ни какво се случи като започна да търсиш 
работа и как попадна в Министерството? 
След като се дипломирах, първоначално се заех се-
риозно да уча английски език и да получа сертифи-
кат. Предполагах, че сертификатът ще ми помогне 
да си намеря работа. Но в днешно време е много 
трудно да си намериш такава като юрист, по много 

Дори пред трудни изпитания,
знам, че един ден доброто побеждава!

Дошлото с лъжа си заминава –
само онова, което е истинското остава!

~  БогомилЙорданов

Манастир “Седемте престола”, Врачанско 2013
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причини. След дълго търсене на работа по специал- 
ността, най-накрая на едно място се уговорихме да 
започна. Зарязах всичко със залата в миналото, за-
щото знаех, че е време да оставя тези неща назад и 
да поема по нов път. Продадох уредите и затворих 
залата. Знаех, че ще бъде трудно, като всяко ново на-
чало, но трябваше да търся развитие там, както и да 
се стремя към постигането на детските си мечти. Но 
ме излъгаха и не ми направиха трудов договор. Не 
зная защо постъпиха така – всякакви хора има. То-
гава започнах да изпращам CV-та на всички обяви, 
свързани с правото, и до адвокатски кантори, които 
открих в интернет, тъй като се дипломирах с отлич-
ни оценки и имах сертификат от Кембридж за вла-
деене на английски език за юристи. Но нямах стаж. 
А и с моите мускули, хората ме възприемат с пре-
дубеждение. Не ме извикаха на нито едно интервю. 
Тогава видях в сайта на административен регистър, 
че на държавна работа се започва с конкурс. На кон-
курс с изпит можех да покажа какво знам, а не да ме 
оценяват по това как изглеждам, къде съм завършил 
и че нямам стаж. Реших, че това е моят шанс. Мно-
го се говори, че на държавна работа се влиза само 
с връзки, че няма как да стане, но реших лично да 
проверя. Не съжалявам, защото видях от собствен 
опит как протичат тези конкурси. Явих се на няколко 

в различни министерства и всеки път се класирах 
2-ри или 3-ти. Към Министерството на труда имах 
на теста 30 от 30 точки, на изпита по английски език 
оценка 5.88, на устния 6.00 и въпреки всичко бях 
втори. Вече се бях отчаял, че наистина всичко е наг-
ласено, когато ми се обадиха, че са били много впе-
чатлени от представянето ми и че Министърът иска 
да ме вземат въпреки 2-то място. После разбрах, че 
спечелилата и работила там жена просто е трябвало 
да се премести. Но ето че все пак успях. Така отново 
се убедих, че човек не трябва да слуша другите, а 
е важно да не се отказва! Трудът и усилията няма 
да останат незабелязани, дори отначало да има 
неуспехи. Мисля, че е нещо като с културизма – 
даваш всичко от себе си и в един момент нещата 
се случват!

Какво друго ти се случи в последните години? 
Загубих дядо още съвсем малък – бил съм на 7 годи-
ни. А през лятото на 2013 г. баба ми се парализира 
напълно и на следващата година си отиде и тя. Меж-
дувременно с идването на новото правителство раз-
брах, че ще се сменят хора и разбира се аз ще бъда 
от тях. Изтеглих заем и трябваше спешно да намеря 
нова работа. Започнах да изпращам CV-та навсякъде 
и ми се обади частният съдебен изпълнител Мариян 
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Петков. Още на следващия ден работех за него и та-
ка до ден днешен. Имах късмет. 
През 2014 г. участвах в благотворителен турнир по 
лег “Георги Огнянов” и бутнах 202.5 кг. Не бях ходил 
на състезания от 2008 г., но тъй като беше с благотво-
рителна цел, се съгласих. Тогава от Бодиконструк-
тор ми предложиха работа при тях и сега съчетавам 
и двете. Прибирам се вечер след 18-19 часа, трени-
рам си и се занимавам със сайта на Бодиконструктор 
понякога – подготвям фитнес-програми за клиенти, 
пиша статии... 
Най-важно винаги е желанието, така че гледам да не 
изпускам тренировка, дори да отида в залата около 
21 часа. Колкото и зает да е човек, ако наистина иска 
да тренира – или ще стане сутрин по-рано преди 
работа, или ще отиде вечер. Всичко друго са оправ-
дания.

Можеш ли да се наречеш търсач? Има ли нещо, което 
все още не си открил в своя живот? 
Мисля си, че цял живот съм търсач... не е ли всеки 
човек търсач на щастието? Повечето хора, за съжале-
ние, го търсят на неправилните места – в материал- 
ни придобивки, успехи в кариерата, доказване пред 
другите. Винаги съм искал истинска, безусловна лю-
бов – онази, която да ме приеме точно такъв, какъвто 

съм и заради която да бъда по-добър. Която да е с 
мен, независимо какво се случва – дали злополука, 
или материални проблеми, защото, както много 
пъти съм казвал: “Само онова, което е вътре в теб, 
никой не може да ти отнеме! Само то има значе-
ние!” Не е ли най-голямото желание на всеки да 
бъде разбран и обичан точно такъв, какъвто е? 

НАМЕРИ МЕ

Търсиш повече от онова, което познаваш...
От години очакваш нещо да се случи...

Надяваш се и мечтаеш, но вече не вярваш,
че някой може истински в теб да се влюби...

Не и като по филмите, не и като в книгите...
Аз все още вярвам в мига, който е вечен...

Потърси със сърцето си, освободи мислите...
Чакам да ме намериш в моя свят далечен...

~  БогомилЙорданов
ТЪРСАЧ

Аз съм търсач на Любов, за която не се пее в баладите,
търсач на чиста Любов, без болката и раните!

Любов, по-невероятна дори от любовта в сериалите!
Любов, която ще ти промени представите!
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Пишеш поезия, как така? Какво искаш да изразиш чрез 
нея?
Няма да лъжа, отначало започнах да пиша заради 
момичетата. Винаги съм вярвал в любовта, но не мо-
жех да я намеря. Хората имат изградени стереоти-
пи, като например, че всички спортисти са глупави, 
че всичките са женкари и търсех някакъв начин да 
покажа какво чувствам вътре в себе си... 
Търсили са ме момичета, които искат нещо мимо-
летно, които като те видят така с мускули, си казват: 
“С този ще може вечерта да има нещо.” Виждат пове-
че тялото ти, отколкото теб самия. А много пъти се- 
риозните изобщо не са ми давали никакъв шанс, 
казват ми: “Знам ги аз тези като теб женкари! Тия 
думи ходи и ги говори на някоя друга – не искам нищо 
общо да имам с такъв като теб!” 
Това ме е наранявало много, но съм ги разбирал, 
защото хората не могат да четат мисли, а е пълно с 
лъжци. Нямало е как да покажа какво мисля, за да 
ми дадат шанс и да ме опознаят. 

Чрез поезията исках да ме видят такъв, какъвто съм 
отвътре, преди да ме съдят по външния вид. Преди 
поезията беше нещо като вик: “Ето това съм аз! Не 
съм някакъв напомпан глупак! И аз имам сърце, и аз 
имам чувства, и аз имам нужда някой да ме прегър-
не и да ми каже, че ме обича!” Но с времето спрях да 
мисля за това и започнах да пиша само моментни 
чувства и мисли. 
Напоследък пиша повече мотивиращи неща, 
защото хората имат нужда най-много от вяра. 
Имат нужда някой да им покаже, че знае как се 
чувстват и че ще се справят! Някой да им каже, 
че не са сами.

   ТВОЯТА СОБСТВЕНА ИСТОРИЯ

Само истинската Любов си струва в този свят студен!
Погледни ме в очите: в тях ще прочетеш за мен…

Ако и ти си търсач, не се чуди и приеми един съвет:
не ме пускай тази вечер да се прибера без теб!

~  БогомилЙорданов

Не гледай онези, на които им е лесно, 
те вървят по отъпкан път, който друг им казва! 

Вгледай се в себе си и нека да е честно: 
и ти ли искаш живот, в който някой вместо теб решава?

 
След години ще бъдеш ли доволен, 

когато погледнеш какво в миналото си направил? 
Днешният ден е утрешният спомен, 

направи го да се помни с нещо, което си оставил!

~  БогомилЙорданов
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Ти си от поколението, което като деца не са имали 
мобилни телефони, таблети и компютър, на който с 
часове да играеш – какво би казал на днешните деца? 
Да, по мое време постоянно излизахме навън и не се 
прибирахме по цел ден. Сега представата на децата 
за света се формулира изключително от информа-
цията в интернет, от компютърните игри, филмите, 
телевизията. 
Децата не си играят като нас преди години и не 
мисля, че това е добре – както за здравословното 
им състояние, така и за психическото. Компютърът 
никога няма да може да замени природата, игрите 
на слънце, разговорите лице в лице, живия допир, 
емоциите. Този въпрос ме подсети за това какви 
бяха станали хората във филмчето “Уоли“.
Сега се изгражда един напълно измислен свят в ин-
тернет – всеки може да се представи за всякакъв, 
хората постоянно публикуват снимки във фейсбук 
къде са били, какво са яли, какво са си купили. Раз-
виват се комплекси, напълно неистински идентич-
ности, преструващи се на важни или щастливи, а в 
действителност – зад компютъра често има някакъв 
самотен, нещастен и комплексиран човек. Това е 
ужасно. Аз винаги в интернет се държа така, както и 
на живо, но при голям процент от хората не е така. 
Получава се болно и нещастно общество, скрито зад 

усмихнати маски. 
И ние не можем нищо да направим – технологиите 
напредват и ценностите на хората се променят – хо-
рата се стремят да притежават предмети, обичат 
предметите, не стават истински близки и искрени 
в отношенията си, материалното става по-ценно от 
духовното. Можем само да правим онова, което ние 
смятаме за правилно за нас и да бъдем пример за 
останалите.

Какво друго би пожелал да ни кажеш?
Притесняват ме и проблемите с малцинствата. Ев-
ропа ни притиска да ги интегрираме, но по непра-
вилен начин. Дават им се помощи, които идват от 
джоба на работещите. Проблемът с високата ражда-
емост при тях също става сериозен. Аз съм убеден, 
че образованието е ключово при решаване на 
този и на много други проблеми в обществото. 
Как да се интегрира човек без образование, как да 
му намериш работа? Кандидатства, а не го взимат, 
защото не е образован. После той казва “дискрими-
ниран съм”. От Европа искат да се плащат помощи, 
а другите хора се озлобяват, че този човек не работи 
и получава помощи на техния гръб. 
Никой не разбира, че всъщност малцинствата нямат 
никаква вина за тази ситуация. Когато се родиш 
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в тази среда, ти израстваш в затворена общност, в 
която родителите и всичките ти познати са ниско 
образовани и често никога не получават своя шанс в 
живота да развият истинския си потенциал. 
Според мен подходът към образованието в Бъл-
гария не е правилен. Образованието не е на-
пълно достъпно, не е на необходимото ниво, 
учителите имат предубеждения към децата 
от малцинства, не се работи достатъчно в тази 
насока, не се обръща необходимото внимание и 
не се осъзнава колко важно наистина е образо-
ванието. Ако хората от малцинствата бъдат добре 
образовани, тогава те ще са конкурентни на пазара 
на труда, ще могат да си намерят по-добра работа и 
сами да се прехранват, а не да чакат помощи. 
Чел съм за един експеримент в Индия. Там са пренасе-
лени и бедността е голяма. Преди време е имало заб- 
рана да се раждат повече от 2 деца и били налагани 
глоби, но това изобщо не помогнало за намаляване 
на високата раждаемост. 
В същото време, в отделен район е протичала обра-
зователна програма за жените. Имало е безплатно и 
задължително обучение за младите момичета. Ин-
тересното е, че там раждаемостта рязко спаднала. 
Просто когато тези жени започнали да се образоват, 
те разширили светогледа си, придобили нови ин-

тереси, нови разбирания – те искали да се развиват 
още, да се занимават с нови неща. Вече разбирали, 
че не може просто да имаш дете, без да му осигуриш 
необходимите условия за правилно развитие, и така 
сами, без никой да ги задължава с глоби, допускали 
да забременеят много по-късно и обикновено имали 
1 или 2 деца. 
Този пример е само малка част от огромното значе-
ние на образованието. Затова според мен трябва да 
се обърне специално внимание на него, особено при 
малцинствените групи от населението. Всеки друг 
подход може да доведе само до етническо нап-
режение и недоволство. Образованието изобщо 
е решаващо при справянето с всички проблеми 
на обществото в днешно време и аз стоя твърдо 
зад думите си и се боря с всички сили за това, в 
което вярвам!

ДУШАТА

Има ли значение душата?
Скрита в тялото, тя винаги невидима остава...

Днес, в този свят на суетата,
кой може да разпознае истинското от лъжата?

~  БогомилЙорданов
<< Ана Савова с дъщеря си Христина, София 2015
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Когато сутрин се събудиш, какво си мислиш? Какво те 
кара да се усмихнеш?
Всеки нов ден е ново начало, нови възможности. 
Усмихвам се за всичко, което може да бъде направе-
но, за времето, което предстои. Усмихвам се, че още 
съм жив и съм тук, че имам възможност да дишам, 
да се движа, да говоря! Усмихвам се, защото вина-
ги вярвам, че най-доброто предстои!

НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ

Когато трудности те направят неспокоен,
остани непоклатим, остани достоен!

Няма проблем, който да е прекалено сложен,
няма път, който да е невъзможен!

Искаш ли нещо, бъди упорит, бъди сериозен,
бъди най-доброто, на което си способен!

~ Богомил Йорданов
Това е историята на момчето Богомил, а каква е 
вашата и как ще се развива занапред, зависи от 
самите вас – от вашите цели, от вашите мечти, от 
вашите вътрешни сили. Когато човек обича, иска да 
е обичан. Когато човек се бори с живота, иска прия-
телско рамо, на което да се опре... Но истинската 
сила е дълбоко в нас. Няма невъзможни неща, с же-
лание и воля всичко се постига!

ТИ СИ СВОБОДЕН

Знаеш ли кой си и какво искаш от живота?
Времето минава, бъди себе си и поеми своята посока!

Не слушай онези, които наричат лудост твоите мечти,
които казват, че няма смисъл да гониш далечните звезди…

Тези хора не са имали смелостта да го направят,
не са вярвали в себе си, сега и в теб не вярват.

Но ти си свободен да бъдеш какъвто сам си пожелаеш,
върви смело напред и не спирай да мечтаеш!

~  БогомилЙорданов





ДОМЪТ НА МЪДРОСТТА е институцията, която трябва да направи достояние 
осветената тайна на Учението Път на Мъдростта като хляб на бъдещето, т.е. 
на Третото хилядолетие. Домът на Мъдростта е приют на онези, чиято будност 
им дава основание да кажат, че няма страдание, а има развитие. Свърши времето 
на обучението на добродетелите, за да бъде изведена Книгата на Живота в олтар-
но познание, а оттук и идеята за ново небе и нова земя. Тогава свободният човек не 
може да не бъде и свободният гостенин на своя Баща. Това е Пътят на Децата на 
Деня! А тук вече институцията трябва да даде осветляване на онова, което про-
виденцията е отпратила към бъдното време. И тогава ще видим великото съче-
тание – личността е свещена и тя освещава институциите!

~ Ваклуш Толев, 1 Ноември – Денят на Дома на Мъдростта, сп. Нур 1/2003   – www.nur.bg

Защо принципите на доброто и злото се възправят почти във всички религии? Защо-
то съществува съпротива в по-нисшето поле, в което Висшият дух слиза, и обратно –  
“загубеният” Божествен дух при издигането среща съпротивата на възземащите 
полета. Тогава еволюцията е най-благородното страдание – страданието е вашето 
добро! Страданието, т.е. еволюционният гърч, или еволюционната устременост, 
която трябва да пробива, безспорно ще среща съпротива и човекът страда. Но не 
съм съгласен с другото – на радостите да се предоставя само преходност. Този, кой-
то приема идеята за еволюцията с прераждането и кармата, не може да си затвори 
очите пред това, че вибрацията на радостта е една градация на съзнанието за 
преценка. Радостта е усмивка на Мъдростта! И щом е мъдрост, тя ви създава вече 
позиция. Прозрението най-добре обслужва свободата от карма и като възмездие...

~ Ваклуш Толев, Закони на Еволюцията, сп. Нур 3/1998   – www.nur.bg



Когато Шестата раса ще бъде царстваща, зримите теогони ще са богове в реалност! 
/Ваклуш, сп. Нур 1/2017/

44 

Парадигмата на Шестата Коренна раса е да изведем Бога от човека!  

КОРЕННИТЕ РАСИ не са географски понятия, макар географията да ги обслужва� не са 
предмет и на цвят (черна, бяла, жълта, червена) – те имат една по-особена, по-дълбока даде-
ност, с която са характеризирани. Коренните раси са духовен принцип! Окултните доктрини 
говорят за Седем коренни раси, през които човечеството минава. Следователно дрехата на 
Коренната раса се сваля, защото душевността трябва да се облече в ново начало и да се от-
даде на друга култура. Култура, защото Коренната раса е и едно духовно огнище. Белегът, 
с който може да чертаем образа на всяка Духовна раса, е култура. А култура безспорно се 
извежда от доктрина, от учение. 
В Учението на Мъдростта с основание поискахме да сменим заповеди и поведения на хиля-
дoлетията. Защото не може в лицето на себеподобния да виждате вече враг. Това трябва да 
променим. Този “враг” не е никой друг освен друга частица на Божията даденост в идеята на 
Сътворението. Нямате враг – всеки човек е ваш събожник! Една дума, която я нямаше, но 
която трябва да стане битие – “събожник”. Всеки човек носи вашата същност – същност от 
Същността на Твореца! Тогава как бихме характеризирали тайната на Шестата подкоренна 
раса, която ще занесе в Шестата коренна раса образеца на новото? Това, което искам да раз-
берете и да остане незаличимо, е, че ние няма вече да кажем като Йехова или като Брахма: 
“Да сътворим човека!” и да започне една Коренна раса своето битие. Сега – в Доктрината на 
Мъдростта, ще кажем: Да изведем Бога от човека! Това е новото. Само това да си сложим 
като надслов, ще направим своя дълг отговорен пред Битието.

~ Ваклуш Толев, Шеста коренна раса, сп. Нур 1/2017 – www.nur.ng



45 

Теорията на Коренните раси можем да наречем Законите на Бога в човека!
/Ваклуш, сп. Нур 1/2017/

Животът е Богоприсъствие в Целостта! 
Бог живее, боговете служат, човеците работят!

ТОВА, ОТ КОЕТО Е ЛИШЕН ЧОВЕКЪТ, е, че не му се дава право на божественост. 
Христос казва най-смелата мисъл: Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш 
Отец!, но и Той не рече: “Бъдете божествени, както е божествен вашият Небесен Отец!” 
Не защото не го е знаел, а защото йерархията на Духовните вълни (която сега дадохме) не е 
позволявала да се отключи повече ковчежето, или Пандорината кутия, в идеята на знанията. 
А има една тайна − че знаещият е повече от безгрешния! 
Идеята за сътворението на човека от Бога, и то по образ, а след това и по подобие, е най- 
добрата ни възможност да пледираме каузата за един присъствен зрим теогон, или за чо-
века бог в развитие. Тази теза не се е губила, защото божествеността в човека не се губи. 
И в Посланието за 1998 година казах: Вие сте една зрима теогония – теогония на Учението 
Път на Мъдростта. Образът е зримостта, Диханието е дадеността! И тя, тази даденост, 
може да бъде изведена като благодатен дар на Сътворяващия се – Той се Себетвори чрез нас! 
И затова при Мъдростта формулата е, че човекът е една Богоосезаема необходимост. 
В идеята на Мъдростта онова, което ви дава знание на знанията, е Кундалини, или Дихание-
то на Твореца във вас. Всички носят Кундалини, но на милионите в единици работи. А онова 
другото, което прави контактьорство, което дава евтини знания, то е далече от голямото зна-
ние. Човекът не узрява така бързо, както си мислят. Както се е илюзирала мечката – понеже ви-
дяла, че дрянът най-напред цъфнал, седнала до него и чака плод, а той пък най-късно узрява.

~ Ваклуш Толев, Зримият теогон – Реалност и Мирова даденост, сп. Нур 2/2008 – www.nur.ng
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Дори когато чувстваш ръката на Небето с теб и й се доверяваш, случаят отново може пове-
че от приятно да те изненада. Точно такава е историята ни по-долу във връзка с наболелия 
въпрос за циганската (ромска) интеграция. 
Тъй като коментарът на Богомил по темата ни направи специално впечатление, решихме да 
допълним погледа по нея с интервю на цигани и циганчета от някоя по-известна ромска маха-
ла. Искахме да ги попитаме ходят ли редовно на училище, какво правят в свободното си време, 
дали смятат, че ако говорят добре и правилно български език, ще си намират по-лесно работа 
и по-малко ще са дискриминирани, децата биха ли желали да го изучат и говорят по-хубаво от 
родителите си чрез някакви специализирани програми и т.н. И ето, че с Александра Вали се за-
пътихме към квартал Факултета (известен като ромското гето) в София, но в крайна сметка 
се оказахме не там, а до църквата “Св. Св. апостоли Петър и Павел” в квартал Разсадника. Не 
питайте как! Мислехме си, че сме на правилното място, но много бързо ни стана ясно, че сре-
щаме друга циганска реалност – не онази наболялата, не ниско образованата, не крадливата 
и не говорещата българския завалено.
Погледът ни веднага бе привлечен от младо хубаво семейство с две дечица, запътени към близ-
кия парк-градина. А първото девойче, което спряхме, говореше на съвършено чист български 
език и очевидно ходеше редовно на училище, както ни каза, а в свободното си време отговори, 
че обича да гледа телевизия. Както и филми, разбира се – всякакви.
Заговорихме се след това с мъжа, който междувременно ни бе доближил. Той не само нямаше проб- 
леми с българския, а даже спомена, че все повтаря на сина си да набляга на чуждите езици, за да 
може и в чужбина да си търси един ден работа. Единствената обичайно очаквана проява бе, че 
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едно мъниче дойде при нас с идеята да му дадем пари – поиска си. А мъжът, който ни бе прибли-
жил, спомена, че има много българи приятели и от тях знае, че винаги са учени да имат едно 
наум към циганите. И това затруднява, много ясно, преодоляването на стереотипа дори за 
онези, които не са част от него. Не скри все пак, че ги посещават в квартала различни партии, 
за да купуват гласовете им. Стана очевидно, че е практика и въпреки, че той посочи конкретни 
имена, не намираме за нужно да ги споменаваме.  
Разходихме се след това из парка и срещнахме веднага майка и син зад “количка” със захарен 
памук и други дребни глезотии. Жената ни разказа, че никога не е живяла в циганска махала, 
женена е за българин и от 4 години се занимава с настоящото си препитание, с което от 15 
години се занимава и нейната сестра. За хляба стига, каза, но й било много трудно да си извади 
всички необходими разрешителни и документи, защото я разпознават, че е от малцинствата, 
смяташе. Но честно да си кажем, по институциите за всекиго е трудно, ако не е от харизма-
тичните натури, които влизайки някъде раздвижват въздуха и разведряват деня на изморе-
ните служители ;)
Върнахме се към колата с решението да направим още малко снимки от квартала, след което 
да открием Факултета все пак. И тогава се заговорихме с Ана. Попитах я работи ли, как си на-
мира работа и като започна да се лее един сладкодумен разказ... след малко се наложи да седнем 
на масата при нея, за да не стърчим сума време прави. Съжалих дълбоко, че не я записахме на 
видео, за да се усети красноречието и искреността й. Но пък ни остана насладата от един не-
принуден и задушевен разговор по какви ли не тематики. Намесихме и политиката, и вярата, 
и какво ли още не. Сигурно поне половин час се задържахме с нея и накрая не ни се ходеше повече 
до никакви други махали и вилаети. Решихме да вземем от Ани писмено интервю с въпроси, по-
родени от чутите неща. Представяме ви отговорите й.

В парка на кв. Разсадника, София 2015 >>50 
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Разкажи ни накратко своята история – къде си роде-
на, къде си учила, кой клас или степен на образование 
си завършила, какво е характерно за семейството 
ти, отличаваш ли се с нещо...?
Родена съм в столицата през 1980 г. Завършила съм 
основно образование в ОУ 136 “Любен Каравелов”. 
Средното – в Механотехникума (бившият Сталин). 
Но мисля, че това не е от значение – важно е да бъ-
деш човек с главно “Ч”.

Спомена, че началната ти учителка не ви е деляла 
в клас на българчета и циганчета. Какви спомени па-
зиш от училище?        
Тук ще се възползвам да поздравя Веницианова, 
която ме научи на много добродетели и никога не 
ни делеше на нации. А и много от децата не ги ин-
тересуваше дали съм циганка, просто ме приемаха 
такава, каквато съм. Не че не съм срещала и такива, 
на които им е казано да не дружат с цигани – защото 
всичко идва от родителите. Израснала съм между 
българи – някъде ме приемаха, някъде не. Но всич-
ко зависи от човека. Няма раса – важното е да си 
Човек. 
Не защитавам повечето цигани, аз също се възму-
щавам от някои, когато ходят мръсни, не плащат 
сметки... Но мисля, че са заклещени от ситуации, 

стекли се в живота им. Циганите кореняци софиян-
ци не са това, което виждаме по улиците – те са доб-
ре облечени, също плащат данъци, ток, вода и т.н. 
Просто не ги разпознаваме. Както и българите имат 
черни овци, така и циганите имат. Престъпността 
на хартия е по-голяма при циганите, тъй като при 
българите се потулват нещата, но това е друг сложен 
въпрос и голям проблем на държавата. Правосъдие 
няма. Искам само да кажа, че престъпниците и убий-
ците не се делят на раса – това е грешка в генетичния 
код и такива хора не бива да бъдат толерирани.

Къде виждаш проблемите за ромската интеграция 
днес? Как е било по твое време и какви са ти наблюде-
нията в настоящето?
За съжаление, според мен няма никаква интеграция. 
Старото ми училище вече е известно с това, че няма 
нито едно българче в него. А по мое време бяхме 
само по три-четири ромски деца в клас. Училищата 
сега се делят на циганско, българско и елитни учи-
лища. Не може да се събере цял автобус с ромчета 
от Факултета, да се разтоварят в училището и да 
се твърди, че това е интеграция. Защото нивото на 
обучение спада – и учителите са хора, вдигат ръце, а 
и с тези ниски заплати няма защо да се хабят нерви. 
Не обвинявам учителите в никакъв случай – как да 
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се справи един учител с примерно 30 деца, които са 
си в своята среда, така да се каже. Искам да кажа, че 
няма как да се интегрираш, когато нямаш при-
мер за подражание.

Каза ни, че ти също не делиш хората с предубеждение 
на българи и цигани и че живееш в двата свята. За 
теб е лесно и намирането на работа, и приобщаване-
то – на какво се дължи това, според теб? 
Искам да влезете в jobs.bg и да видите обявите за на-
биране на хигиенистки. Там държат да има средно 
образование, добре изглеждащ външен вид и т.н. 
(Търсят манекенки може би.) От там си намерих три 
пъти работа, но никой не е предполагал, че съм ци-
ганка. Спасява ме това, че не ми е тъмна кожата и 
боравя добре с думите и правописа. Но когато ме 
опознаят, аз сама казвам, че съм циганка – просто не 
обичам да крия. 
Сещам се за едно интервю за работа. Бяха ми се 
обадили от една агенция-посредник за наемане на 
домашни помощници. Бяха ме харесали две семейс-
тва. Трябваше само да попълня една анкетна карта, 
за да се запознаят по-добре с мен. Имаше много въп-
роси – обичайните, но последният гласеше имам ли 
етнически произход. Реших да напиша истината и 
повече не се обадиха.

Какво си работила през годините? А понастоящем?
Какво ли не – барманка, продавач, сервитьорка, 
управител на заведение, домашна помощница, де-
тегледачка. В момента от време на време почиствам 
частни домове, но работя по това да отворя малко 
цехче за торти и сладкарски изделия. Обожавам да 
готвя и правя торти.

Спомена, че ти е било гласувано доверие и за ръковод-
на длъжност. Какви трудности срещна с персонала и 
как си обясняваш причините за това?
Проблемът беше, че главният управител ми каза 
да не наемам циганки на работа. Впоследствие раз-
браха, че съм циганка и си промениха начина на 
мислене за циганите. Разрешиха да взема момиче, 
което изглежда добре и да се справя с работата. Но 
допреди това сменяхме персонала, тъй като се нае-
маха пенсионерки – даже имаше и една висшистка, 
но те не вършеха добре работата си, тъй като се 
изискваше бързина и прецизност. Проблемът беше, 
че се търсеха хора по етническа външност, а не по 
качество.

Да ни споделиш за ежедневието си – с какво се зани-
маваш в свободното си време? Обичаш ли да гледаш 
филми, телевизия, да четеш, да се разхождаш в парка 
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или...?
От няколко месеца съм домакиня и съм се отдала на 
семейството, тъй като доста много работех и се бях 
отдала на работата си. Но в най-скоро време очак-
вам да се осъществи мечтата ми да отворя цехчето 
за торти.
Иначе в свободното време обичам да чета, особено 
Библията. А в парка ходя често, защото е близо до 
нас и се чувствам добре сред природата – особено, 
когато всичко е зелено, както е в момента. През 
уикенда пък се срещам с приятелки от детството. 

Много ни хареса разказът ти как си напуснала една 
добра и доходоносна работа, защото си усетила, че 
е започнала да ти пречи да отделиш нужното внима-
ние на най-важното ти – детето в къщи. Може ли да 
споделиш накратко случая с читателите ни?
Да, наистина така се случи. Работата беше много доб- 
ре платена, а и самите работодатели бяха много ху-
бави хора. Те, макар и много богати, бяха запазили 
човещината си и ме бяха допуснали много близо до 
себе си. Търсеха качествен персонал и не ги интересу-
ваше кой от каква националност е. Което е много ряд-
ко срещано нещо в България, по наблюденията ми. 
Но нямах време за семейството си. Усетих в един мо-
мент, че докато се грижа за другите деца, загърбвам 

своето. Усетих, че изпускам така детето си. Не исках 
да ощетя дъщеря си, защото работата ми се беше 
увеличила и когато се прибирах вечер, не можех да 
й отделя нужното внимание. Парите за мен не са на 
всяка цена. Смятам, че е добре майката да отделя 
повече време на детето първите седем години – 
то наистина има нужда. Хората, за които работех, 
са добри и ме разбраха. И сега поддържаме връзка. 

Имало е неотдавна проблем в училище с дъщеричка-
та Христина – разкажи ни и за това, хубаво е да зна-
ем нещата от реалността.
Знаете ли, много се натъжавам от безхаберието 
на българина – ние винаги сме готови да съдим за 
нещо, което само сме чули, без да сме разбрали 
или без да сме се запознали с дадено нещо. Съвсем 
скоро бях на родителска среща. Един от родители-
те се изправи и започна да се оплаква как неговото 
дете е било ощипано от друго дете, но по думите 
му усетих, че става въпрос за дете от малцинството. 
В класа са само четири ромчета. Макар и по заоби-
колен начин поднесено, човекът искаше възмездие –  
детето да бъде изключено от училище. Обвиняваше 
родителите, че така го били научили – да се бие. 
Сметнах, че родителите не бяха там, защото никой 
не се изправи поне да се оневини. Защото смятам, че 





за един спор или бой са необходими две страни.
Когато излязох навън, разбрах от една майка, че 
моята дъщеря била ощипала детето на господина, 
който се оплакваше. Реших да го настигна и да му 
се извиня от името на дъщеря си и да му обясня, че 
Христина не я възпитавам да се бие и в никакъв слу-
чай не толерирам агресията. При което той побягна и 
каза, че няма какво да говорим. Бягаше сякаш ще се 
зарази от нещо. Както и да е. Когато има проблем, 
би било редно да се свърже поне по телефона с мен – 
лесно може да го вземе от класната. И ако срещне 
неразбран човек от другата страна, то можеше тога-
ва да твърди това, което мисли. Помня, че каза, че 
не желае детето му да е роб в страната си. Но аз 
мисля, че е робско да не се изправиш лице в лице 
с проблема. Разбрах вечерта от дъщеря ми, че мо-
мичето я е обиждало и й казало циганка и тя затова 
е реагирала. 
Хора, моля не си натоварвайте децата с омраза – те 
са все още чисти. Не е необходимо да ги товарите 
от сега със злоба, това трови живота на човека и на 
цялото общество после.

Колко дечица имате с мъжа си? Той с какво се зани-
мава? Също ли не среща в живота си често обичай-
ните трудности, предразсъдъци, подозрителност и  
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недоверие?
Имаме едно дете и мисля да си останем с едно. Бъл-
гария не може да си позволи повече деца, тъй като не 
може да им предложи добро развитие. Съпругът ми 
за съжаление е с тъмна кожа и среща много труднос-
ти да си намери работа. Работи в Германия и за дъл-
ги периоди отсъства, но няма как – трябва да се яде.

Направи ни впечатление, че не заменяш думата ци-
ганин с ром – спомена, че не намираш за нужно. Какво 
знаеш за двете думи?
Лично аз предпочитам думата циганин. В повече-
то страни се използва тя. Някъде бях чула, че това 
означава “гадател”, но също така и преведено от 
гръцкото асингани е “недосегаем”. А ром мисля, че 
е побългарена версия, навляза в последните години, 
но не съм сигурна откъде и как. Ром на цигански зна-
чи “мъж”, “съпруг”, “човек”.

За теб политиката е мръсно занимание, но мислила 
ли си как може да се промени нещо там? Дали поня-
кога и хората, издигащи се в социалните йерархии, не 
страдат от неистините, които често им се налага 
да слушат за себе си в битките на политическите 
партии за надмощие и власт? 
Да, за мен политиката е мръсна работа, защото съб-

лазнява човек и го опиянява. Дори и да има хора с 
чисти помисли, те няма как да оцелеят – просто ще 
бъдат изнудени да мърсуват или ще бъдат премах-
нати по някакъв начин на всяка цена. Ще се превър-
нат в бушон, който ще изгърми. Това мисля.

Какви са според теб хората, които могат да въведат 
истински морал в политиката и да променят систе-
мата на компроматни войни и враждебно отноше-
ние към своите опоненти?
Само християнин може добре да ръководи и като 
казвам християнин, имам предвид такъв, който да 
пази Божия закон и да го изпълнява с любов. Но 
такъв няма да се роди, защото е писано, че живеем 
в последни времена и каквото има да се случи, ще се 
случи.                                                                               

Разбрахме, че си вярваща християнка – какво ти дава 
вярата и усещаш ли, че и за нея е нужно разбиране и 
знание?     
Аз съм сигурна, че Бог съществува. Не може нещо 
да избухне и да се получи нещо толкова подредено, 
балансирано и синхронно като природата ни. Мис-
ля, че не трябва да си много начетен, защото ако по-
искаш от Бог, той ще те дари с мъдрост да разбираш 
Библията. Но трябва да поискаш от Бог да ти се  
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открие чрез словото. Без четене на словото и наме-
сата на Светия Дух няма как да познаем Бог. Това 
е много дълбока материя, но Той ни допуска да го 
опознаем и ни приканва и напомня за себе си все-
ки път чрез бедствия, например. Но ние сме глухи и 
слепи – мислим си, че природата ни го връща. 
Искам да цитирам нещо от Откровението на Йоана  – 
14:6-8, и да отправя едно послание към всички чи-
татели: “И видях друг ангел, че летеше посред небето, 
който имаше вечното благовестие, за да прогласява на 
обитаващите по Земята и на всеки народ и племе, език и 
люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте 
Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди; 
и поклонете се на Този, Който е направил небето и земя-
та, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, 
следваше изподире и казваше: Падна, падна великия 
Вавилон, който напои всичките народи от виното 
на своето разпалено блудствуване.” 
Дълго време живеем в беззаконие – време е да се 
обърнем към Бога и да се покаем. И да отпием от 
любовта Му, защото Той бе разпнат за теб и мен 
и да ни очисти от греха. Той те чака такъв, какъвто 
си, и ще те промени и ще вземе товара ти. Ела днес, 
защото утре може и да е късно – ще дойде времето 
на великия съд и кой може да устои? Бъдете благо-
словени, мили читатели!

Благодарим ти, Ани, че се отзова за интервюто 
ни! И знаеш ли – под “съдя” изначално се е разбира- 
ло “управлявам”. Самата дума в оригинал има и 
това значение. Тогава цитатът, който даваш, 
звучи наистина обнадеждаващо – говори за време, 
когато Вавилон като символ на разединението 
между хората в лицето на неговата Вавилонска 
кула, ще падне. И Той ще се възцари да управлява –  
чрез онези, които могат в дух и душа да са реални-
те Негови представители на Земята. Защо не? ;) 
Е, поне всеки поотделно може да даде личния си 
принос за изграждане на подобна реалност. Защо-
то... “И за какво? Каквото и да правиш никога няма 
да има значението на нещо повече от една капка 
в океана на живота!” – ще каже един от блюс-
тителите на “естествения ред на нещата” във 
фантастиката “Облакът Атлас”, но главният 
герой ще му отвърне “Но какво е океанът, ако не 
множество от капки?!”...

<<  Ана Савова с дъщеря си Христина, София 2015

“ЖИВОТИТЕ НИ НЕ СА САМО НАШИ. ОТ ЛЮЛКА ДО 
ГРОБ С ДРУГИ ХОРА СМЕ СВЪРЗАНИ, КАКТО ДНЕС, 
ТАКА И НЯКОГА. И С ВСЯКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, И С 
ВСЯКО ДОБРО ДЕЯНИЕ РАЖДАМЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ.”

~ из филма “Облакът Атлас”
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ТЕКСТ ИЗ ФИЛМА “ОБЛАКЪТ АТТЛАС” 
АРХИВИСТ: Ако позволите един последен въпрос... Сигурно сте знаела, че планът на Обеди-
нението е обречен на провал. Защо се включихте? СОН-МИ: Това бе молбата на генерал 
Апис. АРХИВИСТ: Да бъдеш екзекутирана?! СОН-МИ: Ако бях останала невидима... Истината 
щеше да остане скрита. Не можех да позволя това. АРХИВИСТ: Ами ако никой не повярва 
на тази “истина”? СОН-МИ: Някой вече вярва.  
ПЛАНТАТОР: Адам! Боже милостиви! Тъкмо разказвах за удивителните ти приключения. Моля, 
присъедини се. Вземи си стол. АДАМ: Не, благодаря. Не мога да остана.  Трябва да говоря 
с Вас, господине. Насаме. Дължа живота си на роб, който сам потърсил свободата! И не 
мога повече да участвам с чиста съвест в тази търговия. ПЛАНТАТОР: Дяволите те взели,  
господинчо, ако не беше съпруг на дъщеря ми... ТИЛДА: Здравей, татко! ПЛАНТАТОР: Какво 
става тук? ТИЛДА: Дойдох да се сбогувам.  Връщаме се на изток и ще работим с аболицио- Връщаме се на изток и ще работим с аболицио-Връщаме се на изток и ще работим с аболицио-
нистите. ПЛАНТАТОР: Какво?! Отровата е разяла ума ти! АДАМ: Ако е тъй, значи силно я препо-
ръчвам. От години не съм се чувствал така добре. ПЛАНТАТОР: Тилда, забранявам ти да ходиш 
където и да било с този безумец! ТИЛДА: Боях се от теб през целия си живот, татко. Заминавам 
със съпруга си. ПЛАНТАТОР: Чуй ме! За доброто на внука ми, ако не за твоето – на този свят 
има естествен ред и който се опита да го преобърне, не го чака нищо добро. Това движе-
ние не ще да оцелее. Ако се присъедините, ти и цялото ти семейство ще бъдете отритнати! 
В най-добрия случай ще живееш като куче – ще те настъпват и ще те бият. В най-лошия – 
линчуван или разпнат на кръст! И за какво? Каквото и да правиш никога няма да 
има значението на нещо повече от една капка в океана на живота! АДАМ: Но какво е  
океанът, ако не множество от капки?

В НОВОТО НЕБЕ няма да има нито ангели, нито сатани. Събожници – да!
Трябва да изгорим съня на довчерашното наше битие – съня на нашия астрал, 
блужденията и сенките на нашата мисъл, евтиното тщеславие на лични-
те жертви в личен план – за да защитим Бог в себе си. Така в признание ще  
приемем, че отсрещният е наш събожник. Тогава наистина на това кръсто-
вище на Божията човечност и Човешката божественост ще сме направили 
един нов храм с един нов олтар, за който казах, че е Книгата на Живота!

~ Ваклуш Толев, Нур 1/2006 и 4/2002 – www.nur.bg



Светът ще бъде свят на Духа в идеята на осъществяващия се зрим теогон!

НЕ ТЪРСЕТЕ СПОМЕН ЗА ЧОВЕКА – изведете Бог от човека! Това е нарушаване на 
световния ред� това е да счупите печатите на Книгата на Живота, да се простите с онова, което 
сте били − с най-свещеното, с най-важното, без оглед на онова какво ще ви стовари нарушеният 
световен ред. Защото този, който наруши световния ред, ще мине през “богохулник” и ще 
бъде разпнат. Но Разпятието е най-великата мистерия и реалност...

Да престъпиш закона е вина за съд; Да нарушиш световния ред 
е вина за Голготски път; Да богохулстваш е вина за Разпятие; 

Да разлюлееш света заради Бог е причина за Възкресение!
~ Зримият теогон – Реалност и Мирова даденост, сп. Нур 2/2008 – www.nur.ng

Ние ще трябва да признаем, че всички тези култури, с които се е изграждал човекът от Петата 
коренна раса – древноиндийската, персийската, египетско-вавилонската, гръко-римската и 
западноевропейската, са всъщност култури от Онзи Миров духовен човек Пуруша до най-нис-
шата ни социална форма. Пуруша ще остане – индийската култура го даде в Упанишадите 
като Космичната тайна на срещата между Дух и материя, а Христос го защити на Земята! 
Имаме ли основание да кажем и да изповядваме като вътрешна същност това, че трябва да 
одухотворим материята, има ли го този Пуруша? Да. Има ли Небесни царства? Да. Тогава как-
во ни остава в Духовната вълна на Мъдростта – остава ни вечният зов: с вложената Сила да 
одухотворим материята! Защото демонстрацията на Разпятието на Голгота е двубой между 
Дух и материя, а Възкресението е демонстрация на победилия материята Дух!

~ Ваклуш Толев, Шеста коренна раса, сп. Нур 1/2017 – www.nur.ng

Зримият теогон не е предмет на очовечване, той е предмет на обожествяване! 
/Ваклуш, сп. Нур 2/2008/
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ТАМ, НА ТРОНА, е Безименният, Светлината, Която е Светлина на светлините. Край Него стоят 
двадесет и четири старци (миналите еволюции)� пеят Му: “Свят, свят, свят...”, но не могат да 
снемат печатите. А Иисус – нашият, историческият Иисус, облечен в дрехата на прозрението и 
станал Христос, видя тревожната безизходност на цял един небесен свят, в който Той искаше 
да изведе човечеството. И Той сне печатите. Защото този Човек знаеше тайната на Книгата на 
Живота. Когато Той със Своето Възкресение се въззе, се стигна до същността й. След толкоз 
много тревожности, след толкоз много безсилие и може би липса на божествена чистота само 
Иисус Христос сне печатите – един по един! Защото Той владееше седемте печата, седемте 
тела; Той е, Който можеше да пръска и събира материята Си. 
Двадесет и четирите старци търсеха нещо, което безспорно техните култури – всички минали 
планетни култури, поставяха: да бъдеш свят, да бъдеш съвършен. Но никой нямаше куража 
да поиска да бъде божествен. А Христос (което значи помазаничество, духовна властност и 
сила) чрез извървения Път и направената жертва даде един от най-големите уроци – идеята за 
саможертвата, която ви дава основание за Възкресението, т.е. за надгробна властност. И знаете 
ли колко е тъжно на ония, дето пеят, а пък нямат човешката еволюция� знаете ли колко е тъжно 
на тези ангели, архангели и тем подобните? Те нямат и потомство. Адам остави потомство! 
Някой ангел да е родил нещо? Само кореспондентска дейност вършат. Синът Божий, както 
виждате, ги прати да вършат работа само, а на бъдещото потомство даде тази тайна – Книгата 
на Живота. И в бъдеще вестителят – ангелът, ще ни бъде ли нужен, щом предаването ще става 
чрез мисълта, чрез телепатията� дали в едно следващо наше потомство те ще могат да ни об-
служат вече?! Разбирате ли какво ли е човекът? Тогава бихме могли да кажем какво значи гра-
дацията човекът – бог в развитие.   ~ Ваклуш, Книгата на Живота (продължение), сп. Нур 1/2000
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Книгата на Живота е съзнанието на Бога у нас� Книгата на Живота е Диханието,  
материализирано като олтар на изповеданието на човека! /Ваклуш, сп. Нур 1/2000/



Интервю с музиканта Николо Коцев

<<  НИКОЛО КОЦЕВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, РУСЕ 2016



ЛЮБОВТА КЪМ ЧОВЕКА E 
 НАЙ-ВАЖНОТО В СВЕТА

Интервю с музиканта Николо Коцев
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Lords of Metal E-Zine – ревю, 2001
Името Николо Коцев говори ли ви нещо? Е, и аз не мога да кажа, че съм го знаел доскоро и беше нещо 
като късмет предполагам, че това двойно CD дойде с малка биография, от която научих, че този човек 
е роден в България и сега живее във Финландия. Освен че свири на китара, той е също даровит цигулар, а 
в миналото е работил като студиен музикант, като в същото време е бил част от Baltimoore и Brazen 
Abott. През годините Николо си създава множество познанства и приятелства в музикалните среди, 
което му идва в услужлива помощ по отношение на последния му проект Нострадамус. Николо започва 
да пише това си музикално приключение за средновековния френски лекар и пророк Нострадамус през 
1998 г. и то се превръща в настоящата рок опера, сравнима с работата на Ayreon в известен смисъл, но 
е ориентирано в стила на по-мелодичния хардрок. 
Този двоен албум разказва в три части историята на Нострадамус и най-важните хора в живота му, 
като самия Нострадамус, Хенри II (крал на Франция), Ан Гемел (съпругата на Нострадамус), Катрин 
(кралица на Франция). Вокалистите, които Николо е наел за проекта са всичко друго, но не и аматьори: 
Алана Майлс, Саш Джордън, Глен Хюз, Горан Едмън, Дуги Уайт и Джо Лин Търнър са гаранция за богато 
вокално разнообразие, поддържано често от голям хор. Musicwise са също толкова добри. Както казах, 
акцентът е върху мелодичен хардрок с поддържащата роля на силен симфоничен оркестър от 35 чове-
ка, което означава множество бомбастични части (точно както обичам). Николо Коцев държи партии-
те на клавира, китарите, цигулката и ударните, самите барабани са в сигурните ръце на Ian Haugland, 
професионалистът на органа е Мик Микели, а на бас китарата е Джон Левин. Песните в албума ва-
рират от темпови рок до балади и всичко, което се вписва помежду им. Може и защото е почукано 
в моя случай на отворена врата, но продуктът е превъзходен, точно както и опаковката на албума –  
едно хубаво, здраво, старомодно двойно CD, солидно допълнено с текст на пълната история и актуал-
на информация. Боя се, че имам още едно попълнение в листата ми за най-добри на 2001 година!

Рок операта “Нострадамус” на Николо Коцев
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Metal Rules – ревю, 2001
Истински впечатлен съм! Китаристът на Brazen Abbot Николо Коцев е създал концептуален албум с епични 
измерения. Фокусиран върху живота и пророчествата на легендарния ясновидец Нострадамус, този двоен 
CD мамут е истински шедьовър. Обособен в три части, сюжетът маркира в няколко генерални пункта 
живота, любовта и предсказанията на Нострадамус, както и опасните му сблъсъци с Инквизицията. 
Музиката е точно това, което трябва да се очаква: европейски метъл в стила на Rainbow/Deep Purple 
с леки щрихи на пауър метъл и симфоничен хор, вмъкнат за добър привкус. Написан изцяло от Коцев, 
дискът всъщност не се върти около неговата китара, а е ориентиран повече вокално. Не ме разбирайте 
погрешно – при по-тежките парчета от рода на “Desecration” и “World War III” Коцев стърже както се 
очаква, като всичко е съобразено с контекста на всяка дадена песен. Фактически всички музиканти 
имат възможността да се изявят повече в един или друг момент от съдържанието на албума. И да 
повторя, от такава впечатляваща група не би трябвало да се очаква нищо по-малко. Погледнете само 
кой свири тук. Барабани: Иън Хогланд. Бас: Джон Левин. Кийборд/Орган: Мик Микели. Не е никак лошо, а!  
И при условие, че албумът е вокално ориентиран, кой изпълнява вокалите? Няма нужда да казвам, че 
подборът е впечатляващ. Както може да очаквате, главните действащи лица са неколцина и всеки един 
от персонажите се изпълнява или от легендарно име, или от такова, което е на път да се превърне в 
легендарно. Джо Лин Търнър се превъплъщава в един изключителен Нострадамус. Глен Хюз е фантастичен 
като Хенри II – кралят на Франция. Духът, в изпълнение на Горан Едмън, е дяволски як. Интересна нотка е 
включването на две канадски певици за женските партии: Алана Майлс и Саш Джордън. Тези определено 
не-метъл певици си пасват идеално с партниращите мъже. Мога да продължавам още и още в този дух, 
но ще се задоволя само да допълня, че всяко едно изпълнение в този албум е истински виртуозно. Е добре де, 
ще си позволя само още нещо да кажа: Йорн Ланде. Пичът бързо се превръща в един от моите абсолютни 
фаворити в метъла и това, което е свършил тук в ролята си на Инквизитора, е просто зашеметяващо. 
Великолепна работа! След този кратък обзор, позволете ми да завърша като ви уверя, че дори да сте 
един съвсем бегъл почитател на мелодичния рок – задължително е да имате този албум! Когато дойде 
моментът, моят глас за албум на годината ще бъде определено за него. Браво! / Waspman
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Певци/Роли
Joe Lynn Turner
 като Нострадамус
Alannah Myles 
 като Ан Гемел
Sass Jordan
 като Кралица Катрин 
Glenn Hughes 
 като Крал Хенри II
Göran Edman 
 като Войник/Дух
Jørn Lande 
 като Инквизитор
Doogie White 
 като Разказвач

Mузиканти
Nikolo Kotzev – Китара, Цигулка
Mic Michaeli – Орган
John Levén – Бас
Ian Haugland – Барабани
Sofia Strings Symphonic Orchestra
с диригент Nelko Kolarov

Двойно CD, 2001



Забелязали ли сте как понякога е нужен определен човек, към чиито възприятия е отворена собствена-
та ви врата, за да ви отведе той в територии, които допреди това не сте забелязвали специално и не 
са влизали в сферата на любимите ви и дълбоко оценявани неща? За мен такъв случай на отворена чрез 
другиго врата към личността и творчеството на някого бе навремето Екзюпери (не този от “Мал-
кият принц”, а онзи от “Земя на хората” например), а в скоро време преоткрих така Николо Паганини. 
Колкото и да обичам Моцарт, Бах или отделни произведения на много други композитори, Паганини 
винаги е бил един от онези, към които ми е липсвало ключето. До появата на Дейвид Гарет в полезре-
нието ми – на виртуоза цигулар, превъплътил се в неговия образ за филма “Цигулар на дявола”, който 
отключи възприятията ми за изкуството на този творец и за него самия като човек. Допреди това 
в съзнанието ми битуваше само клишето на сензацията и показността, витаещи около името на Па-
ганини. Не виждах болката в израстването му като цигулар, не виждах задълбочения новатор, нито 
красотата в музиката му (извън нарочната техничност), която силно ме докосна. Бях пропуснала дори 
нещо, което по принцип винаги ме впечатлява – специфичната линия на магийна мистика, присъства-
ща в живота на виртуоза-композитор от 19-тото столетие. 
Но какво общо има всичко това с Николо Коцев и неговият “Нострадамус”? Може би нищо, освен имена-
та и това, че по някакъв ирационален начин Паганини от своя страна се оказва този, който ми отклю-
чи специфики от облика на твореца Коцев. Защото въпреки че още преди години съм забелязала Николо 
в телевизионно интервю, изкуството му едва сега ми се разкрива и красиво разцъфтява с устойчива-
та сериозност и дълбочина на истински открояващо се постижение. Времето ще си каже думата, но 
личното ми убеждение е, че Николо Коцев е осигурил вече своето място сред избраниците му със стой-
ността на даваното. Класика и рок – традиция и съвремие в едно – не е ли завладяващо“?! Особено, ко-
гато става въпрос за качества и класа, каквито не само рок операта “Нострадамус” на маестро Коцев 
притежава, но и изкуството му като цяло. Ако все още не сте – препоръчвам да се запознаете! А сега 
нека дадем думата на маестрото да ни въведе малко по-отблизо в света си.
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Защо точно Нострадамус – какво Ви вдъхнови и насочи 
да пресъздадете в музика именно неговата история?
Когото реших да създам рок опера – мащабно произ-
ведение, исках то да бъде сериозно и да има бъдеще, 
исках да има перспектива, исках да има шанс да бъде 
забелязано. Ако бях направил операта по сюжет, 
базиран по живота на някой локален герой – творец 
или известен човек, то тази опера щеше да бъде адек-
ватна само за мястото, откъдето идва този човек. Нос-
традамус е познат в целия свят и по този начин оси-
гурих една универсалност на проекта, заедно с факта, 
че е написан оригинално на английски език. 

Има ли някакво специално послание операта “Нострада-
мус”? Нещо специфично, което сте открил или осъзнал в 
пътя на ясновидеца и може да подчертаете?
Нострадамус е прекарал трагичния си живот в стре-
меж да помага на хората, които е лекувал, макар 
че това е криело много сериозна опасност за него. 
Той е рискувал живота си, за да може да помага на 
другите. Още повече, че и начинът, по който той 
лекувал, е бил доста критикуван от неговите коле-
ги и от Инквизицията. Според мен посланието тук 
е, че любовта към човека е най-важното в света 
и всеки трябва да направи всичко възможно, за 
да дава тази любов. Защото най-силната енергия, 
която получаваме – двигателят на този свят, според 

мен, е любовта към ближния, към хората. 

Линията на магийността продължава и в следваща-
та Ви рок опера “Дракония”. Какъв е сюжетът там?
За да ви разкажа сюжета на следващата ми рок 
опера ще ни трябва едно много дълго интервю, но 
принципно тя възпитава добродетели, възпитава 
ценностна система. Накратко става въпрос за един 
млад човек, който тръгва да търси любимата си и 
условието е много жестоко – той трябва да събере 
всичкото злато на света, за да може да я намери. Тя 
от своя страна е омагьосана като малка да бъде сляпа 
към всичко зло, лошо, покварено, похотливо и т.н. 
И докато търси всичкото това злато на света, той за-
бравя за какво е тръгнал и от добър млад човек се 
превръща в един алчен господар... Накрая я намира, 
но тя не може да го види, защото той вече не е до-
брият себе си, а е станал зъл, покварен и алчен.

И? Какъв е краят? Не ни харесва такъв завършек! :)
Краят няма да ви кажа какъв е, защото трябва да 
дойдете на представление, за да го видите :)

Добре, вече ни заинтригувахте :) Кръстен сте на Нико-
ло Паганини, но освен музиката като личен път, се на-
блюдава и друга интересна ваша връзка с него – орео-
лът на загадъчност и мистика, присъстващи в живота 
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на виртуоза буквално по рождение1, с очевидния Ви ин-
терес към “свръхестественото и необяснимото”. Как и 
кога се прояви тази склонност, имате ли ясни спомени? 
Още като дете си спомням, че в някакъв български 
вестник имаше една рисувана поредица за Копер-
ник, която аз събирах толкова старателно в един 
малък албум. Изрязвах си нещата от вестника и си 
ги лепях вътре в албума, защото исках да събера ця-
лата история. За мен това беше нещо изключително 
интересно, беше като някаква ценност. И когато ми 
дойде идеята впоследствие да направя рок опера, 
като че ли веднага ми светна името на Нострадамус 
в съзнанието, защото такива хора за мен са много 
интересни и дават сериозни възможности за пресъ-
здаване с музикални изразни средства. Естествено, 
сюжетът трябва да бъде много богат, интересен... да 
има драма, за да се получи и хубава музика. 

А присъстват ли в живота Ви интересни синхронич-
ности, съвпадения, впечатляващи стечения на обстоя- 
телства? 
Спомням си два случая, които граничат със свръх-

естественото. Първият от тях е свързан конкретно с 
операта “Нострадамус”. След като бях записал Ала-
на Майлс в моето студио на финландския остров, на 
който живеех, тя ме свърза с една друга канадска пе-
вица, която изпълнява другата роля – Сас Джордан. 
Отидох в Канада да я запиша, защото тя имаше мал-
ко дете и не можеше да пътува (всички останали пев-
ци идваха при мен на острова). Нейната роля беше 
на Катерина де Медичи. Когато отидох да я запиша, 
пристигнах в хотела, който беше реконструкция на 
стара мелница. Нямаше телевизор, нямаше нищо в 
стаята, с което да си запълня времето и се чудех как-
во да правя, понеже не можех да заспя. Тръгнах да 
търся нещо за четене, но и това нямаше – освен Биб-
лията в стаята намерих само една енциклопедия. 
Реших да чета енциклопедията и я отворих точно на 
страницата за Катерина де Медичи. Една огромна 
книга и точно на тази страница отварям – ролята, 
която бях дошъл да запиша в Канада. 
Другият случай беше свързан с една класическа, тра-
диционна опера, която ми беше възложено да напи-
ша във Финландия. Казва се “Джоел”2. Възложена  

1 Роден е на ул. “Черна котка”, което подклажда темата за “дяволския цигулар”, но по-впечатляващото е, че и двамата му 
родители изявяват в някаква степен дарбата да гадаят и предсказват, а майка му е описвана като силно религиозна жена, 
която искрено вярва в бъдещите успехи на сина си и сънува в тази връзка пророчески сънища. – Б.р.
2 Операта е поръчана във връзка с откриването на нов оперен театър на островния архипелаг Оланд, град Мариехам. 
Сюжетът пресъздава живота на непризнатия и неоценен приживе местен художник и писател от началото на 20-ти век – 
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ми бе поради факта, че композиторът, който се 
беше наел със задачата да я напише, почина нео-
чаквано. Свързах се с хората, които обявиха тогава, 
че имат проблем и им предложих да напиша музи-
ката. Те чуха мои творби и ми я повериха. И имаше 
един такъв момент, че композиторът, с който е било 
решено да се реализира проектът, беше написал 
няколко такта на един химн за мястото, където жи-
веех във Финландия. Организаторите искаха химнът 
да бъде включен към операта в знак на своеобразен 
израз на уважение. Казаха ми: “Това е единственото, 
което имаме от него.” И понеже искаха откъсът да 
се ползва като химн на града, аз се наех да довър-
ша това негово произведение, от което имах само 
няколко такта във вид на скица. Започнах. Имах 
една работна лампа, на която крушката спираше 
доста често, ей така от само себе си. Този ден беше 
спряла. Спомням си, че работех по въпросната ски-
ца и в един момент стигнах до място, където можех 
да избера две възможности за хармонизация на ме-
лодията. Тогава мислих, мислих и накрая си казах: 
“Добре... Струва ми се, че той би искал да избера ето 
това решение.” В момента, в който го реших в глава-
та си, лампата светна :-) Това, според мен, беше знак 
от отвъдното, че да – това е правилното решение. И 

просто ползвах този начин като продължение.

Много хубаво... :) А как идва при Вас музиката – как се 
събуждат музикалните идеи? 
Това е много трудно да се обясни, защото музикални-
те идеи идват по най-неочаквано време на най-нео-
чаквани места и по най-неочаквани причини. В света 
има и толкова много създадена музика, че е почти 
невъзможно да се напише нещо, което е съвсем уни-
кално и истински ново, което да принадлежи на един 
композитор. Ние обменяме идеи и просто ги полз-
ваме по различни начини и ги обличаме в различни 
дрехи. Вярно е, че имам проблясъци с дадени музи-
кални теми, понякога пиша на салфетки в къщи... 
Когато работя по голям проект, съм помолил съпру-
гата си Дона да не ми пипа листчетата, защото имам 
листчета и химикалки из цялата къща. Така успявам 
да записвам идеи в момента, в който идват. Понякога 
ставам от леглото да запиша идея, която ми е дошла 
насън и т.н. Сложно е, но важното е, че идеи идват.

Говорим обичайно за музиката, но кой пише тексто-
вете на оперите Ви или на отделните песни?
Смея да кажа, че и сам пиша добри текстове, но 
предпочитам да оставям тази работа на певците, 

Джоел Петерсън, който почива едва 45-годишен след нервен срив. Спектакълът се поставя през 2009 г. с изключителен 
успех в девет представления – при препълнени зали и с нестихващи овации, според съобщения на местната преса. На 
премиерата присъства финландската президентка Тарйа Халонен, също много представители на местната власт, както 
и българският посланик в Хелзинки. – Б.р. 
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защото според мен текстът, писан от самия певец, 
се пее с повече сърце. Иначе имам няколко много 
сполучливи български текста, които си харесвам –  
“Светецът” е почти изцяло мой, “Болка” е изцяло, 
“Глупакът”, “Горчива река”... 

А оперните либрета?
Участвам в либретото на “Нострадамус”, но повече 
като съветник. Текстовете са си на певците, както ка-
зах, но в много от случаите, когато има някакъв про-
блем, се опитвам да помогна. Уговорката ми беше 
те да си получат кредит за текстовете – авторството 
да си е тяхно, и никога не съм си отбелязвал коя въз-
приета идея е моя. Иначе общият сюжетен разказ 
е мой, защото трябваше да събирам информацията 
за самата история. 
“Джоел”, от друга страна, е по либрето на един ви-
ден фински професор, който за жалост ни напусна 
преди няколко месеца. “Дракония” още няма либ-
рето – създал съм само сюжетната линия, по която 
ще бъде написано либретото.

Как съвместявате класическото си музикално обра-
зование с любовта си към рока? Помага ли или пречи 

едното на другото? В смисъл, не се ли посреща с не-
доверие и от двата “лагера” подобно прекрачване на 
границите между жанровете?
Сред хората, за които съм известен като рок музи-
кант, винаги има едно учудване как мога да бъда 
класически музикант. А тези, които ме знаят като 
класически музикант, винаги се учудват как може 
да съм такъв рокаджия. Според мен е нормално да 
има учудване как може един човек да съчетае таки-
ва умения и енергия да работи по така разнородни 
проекти, но на мен класическото образование вина-
ги ми е помагало1 – дава стабилна основа и всичко 
онова, което се случва около един музикант, става 
обяснимо. Има хора, които не могат да четат ноти –  
дори страхотни композитори има, които работят 
по слух. Но класическото образование естествено 
помага – без него например никога не бих могъл да 
напиша “Нострадамус”.

Имате и втора класическа опера? Как се роди отново 
такъв голям проект?
Да, но всъщност засега не съм имал щастието да я 
реализирам в сценична постановка. Беше написана, 
защото имаше един много хубав сценарий. Имаше 

1  Николо Коцев е роден и израства в семейство на музиканти. Майка му е музикален ръководител и оперетна певица, като 
освен това свири на акордеон и китара. Баща му е кларнетист и саксофонист. Дядо му и брат му – цигулари. Той самият 
започва да свири на цигулка от 5-годишен, а от 11 и на китара, като още преди това е вече влюбен в този инструмент. В 
годините насетне се развива паралелно в симфоничната и рок музиката. Завършва музикалното училище в Стара Загора. 
Магистър по музика в София, като впоследствие защитава и докторантура по музикознание и музикални изкуства. – Б.р.
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идея и желание да се започне инициативата, но за-
сега произведението стои встрани, защото няма фи-
нансова мощ, за да се реализира. Сюжетът е отново 
локален, финландски. Става въпрос за един много 
известен ветроход, който потъва поради трагична 
капитанска грешка. Този кораб е гордостта на фло-
тата на един голям търговец от острова. Има и лю-
бовна история... Интересен сюжет, който би могъл 
да стане доста успешен в сценична реализация. 

Всъщност в съвремието ни създаването на подобни 
нови музикални предизвикателства като цели опери 
не е ли вид изключение? Свикнали сме оперите да са 
писани някога и до там.
Животът на една модерна опера често е твърде кра-
тък, да. Обикновено се създават по определен повод и 
при вече съществуващ бюджет – играят се във връзка с 
повода за създаването им, след което изпадат в забве-
ние. Моята “Джоел” бе написана точно така по повод 
и с готов бюджет. Игра се с голям успех девет пъти, 
но за щастие не изпадна в забвение – преди няколко 
месеца бе изпълнена отново, макар и в концертен 
вариант. Сега има интерес от едно оперно дружест-
во в Норвегия да открием техния Оперен фестивал с 
“Джоел” догодина. Надявам се, че това ще се случи. 
Няма по-голямо признание за автора от това негово-

то произведение да живее собствен живот. 
Колкото до “Нострадамус”, тази постановка би била 
абсолютно невъзможна без съдействието на Русен-
ска опера и фондация “Пчелен кошер”, която заста-
на много силно финансово зад гърба ни. Директорът 
Иван Сариев е меценат, покровител на изкуството 
и патрон може би на моето изкуство, защото той 
финансира не само тази ми творба, и аз съм много 
щастлив, че имах възможност да се запозная с такъв 
човек. В спектакъла сега участват 115 души. Не може 
толкова хора просто да се грабнат и да решат да си 
правят нещо. Трябва да има организация, трябва 
финансов гръб, трябва някой да поеме евентуални 
рискове за загуба и т.н. Изкуството ни не е Лепа Бре-
на, не е Слави Трифонов и за нас нещата са малко 
по-сложни, защото ние трябва да сме абсолютно 
сигурни, че като отидем някъде и си направим фи-
нансовите сметки, те ще излязат. Но от това, което 
виждам и чувам, ентусиазмът е налице и мисля, че 
ще има нови представления другаде в България. 

Живял сте дълги години във Финландия. Какви са Ви 
наблюденията – какво положително можем да взе-
мем от там като вид приложност в някаква сфера? 
Нещо, което Ви харесва, а при нас липсва и можем да 
ползваме като пример?
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Най-положителното е, че има организации, както 
и самото правителство, които днес отделят огромни 
ресурси за запазване на културата на народа там. 
Това са хора, които целенасочено работят за запаз-
ване на културата и езика си. Грижат се за артистите 
си да бъдат реализирани – да имат работа, да имат 
средства, да се чувстват добре и т.н. Нещо, от което 
дори аз, като финландски гражданин, съм се възполз-
вал, защото съм получавал стипендии за създаване на 
творби. Много сериозно ценят артистите си и не жа-
лят средства, за да им създават условия за работа.

От общочовешките културни приноси Вас лично как-
во Ви привлича – било в музика, литература, науки? 
Като ценности, като любими вдъхновяващи неща, 
личности, важни примери – подобно на случая с Копер-
ник от детството Ви?
Обичам и уважавам постиженията на Човека, как-
вито и да са те. Според мен науката, културата и из-
куството са най-важни за всеки себеуважаващ се на-
род. Не е възможно нация, която не цени тези неща, 
да просперира. Когато вече има създадена добра по-
чва за развитие на талантите в тези области, с дей- 
ността си те обогатяват социалната среда по хиляди 
различни начини. Духовно обогатеният човек раз-
вива по-висша ценностна система, по-възприемчив е 

към реализиране на по-висши цели и изпитва нуж-
да от по-нататъшно усъвършенстване. Реализирани-
те и възвишени хора пък развиват качества като ми-
лосърдие, благотворителност и най-вече любов към 
ближния. А любовта е най-важна – светът се крепи 
на нея. Не на парите, омразата и войната.

А от българските достижения на дух и култура какво 
Ви се откроява?
Винаги съм се гордеел с някои моменти от история-
та на България – например династията на Асеневци и 
Второто българско царство, когато границите ни са 
се разпростирали на три морета. Гордея се с наши-
те оперни певци и класически инструменталисти. 
Много от известните симфонични оркестри по света 
имат български концертмайстори. Много са хора-
та, които славят България. Изобщо България има 
много, много, много талант. Това, което обаче пречи 
страшно много на българите днес, е оплакването от 
условията и чакането някой да им финансира това, 
което правят. Мога да ви кажа, че една звезда, която 
свети достатъчно ярко, никога не би останала неза-
белязана. Лошото сега е, че най-големият враг на 
талантливия артист е некадърният му колега, който 
постоянно е в някаква трескава борба за надмощие, 
за място, за проекти, за финансиране... без хората 
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да си дават сметка, че такова нещо като спонсор-
ство “просто ей така” в чужбина няма. Там всеки 
работи, плюе кръв, с пот на челото се труди, за да 
може да достигне до някаква изява. Мога да ви кажа 
например, че един от чуждестранните изпълнители 
в спектакъла на “Нострадамус” работи без хонорар, 
само за да може да бъде на тази сцена. Като пример 
го давам за да покажа, че в чужбина хората първо 
трябва се докажат и ако могат да го направят, всичко 
изведнъж става много лесно и вратите пред тях за-
почват да се отварят сами. 

Тоест налице е принципът “да дадеш” от себе си най-
напред, преди да търсиш да получиш? 
Естествено. Колкото и пари да ми платите, няма да 
започна да рисувам като Леонардо Да Винчи :) Не 
познавам велик артист, който е станал такъв поради 
факта, че някой му е платил, за да стане велик. Пър-
во са талантът и работата. После идва признанието. 

Споменахте, че във Финландия се отделят сериозни 
средства за подпомагане на културата. Или това са 
възможности след като вече човекът се е доказал?
Разбира се. Има комитети от специално избрани 
личности, които след дебати решават кого да спон-
сорират с наличния бюджет. Именно тук тежи на 

мястото си примерът, който дадох. Тези, които са 
показали талант и резултат, ще получат възнаграж-
дение и възможност да създават още достойни неща. 
Тази политика вече започва плахо да повдига глава и 
в България, но сме още далеч от истината...

Има ли нещо особено интересно, което научихте за бъл-
гарската история или за отделни исторически личнос-
ти, във връзка с работата си по проекта “Асеневци”? 
Много неща научих, интересни детайли, различни 
версии за това, което се е случило. Определено бях 
обогатен след изучаване на събитията. Сега знам 
много повече по въпроса :) Въобще създаването на 
“Асеневци”1 ми достави огромно удоволствие. На-
дявам се да участвам в още подобни проекти. 

Оптимист ли сте, че може да доживеем да сме свидете- 
ли на сериозни положителни социални промени у нас?
Ако не бях оптимист, нямаше да се върна да живея в 
България – щях да си остана в чужбина, където бях в 
продължение на 25 години. Финландски гражданин 
съм и ако искам, мога да остана там, да се пенсиони-
рам “щастлив” и т.н. Обаче аз не съм човек за Фин-
ландия – аз съм човек за България. Затова си дойдох 
преди 5-6 години обратно тук и започнах да правя 
това, което трябва, пък да става каквото ще :) 



1 Николо Коцев за проекта: Стана ясно, че 
произведението трябва да бъде записано с 
голям симфоничен оркестър и с голям хор. 
Това, което е особено интересно за този 
проект е, че в процеса на работата се из-
бистри и идеята към музиката да се направи 
един мултимедиен филм. Тоест това произ-
ведение ще може да бъде изпълнявано по-
някога не само като светлинно-музикалното 
шоу “Звук и светлина” на Царевец, но и като 
прожекция на този филм на именития ни ре-
жисьор Румен Ганев с включени високостой-
ностни художествени изображения, нарису-
вани специално по сценария. Зрителите ще 
могат вече да прочетат самия сценарий и да 
си визуализират събитията. Това според мен 
създава предпоставка за реализирането 
дори на един съвсем нов туристически про-
дукт на DVD, интересен за туристите, който 
може да се ползва и по училищата. 

АСЕНЕВЦИ  от  ТОДОР АНГЕЛОВ



Свещен е човекът, а не институцията!  /ВАКЛУШ/

КОСМОСЪТ Е НАШИЯТ ДОМ – няма как да не ни е интересно това, но 
избрах музиката заради любовта си към хората, защото в занима-
нията с Космоса има нещо по-абстрактно, може би нещо малко по-
хладно, а хората са самият живот, самата любов и това надделя. 
Не всичко може да се пожертва в името на музиката. След 10-15 го-
дини работа стигнах до извода, че хората са по-важни от музика-
та. Защото музиката е един инструмент за служене и повдигане 
на човека и ако тя не бъде гледана като такъв инструмент, тога-
ва тя ще бъде битовизирана. Човекът е по-важен от музиката!

~ Йордан Камджалов, БНТ “Отблизо с Мира Добрева”, 25.02.2017

Този прекрасен (прощален) концерт миналия четвъртък (юни 2015) 
в зала България със Софийска филхармония беше химн на любовта 
и надеждата – от моя страна и от страна на музикантите към 
публиката. Публиката се вдигна на крака, ние се разплакахме. Това 
ще остане в моето сърце: завинаги. Музиката не се ражда само в 
нотите, а между хората! 

~ Любка Биаджони / ФБ статус



ИВАН РИЛСКИ  от  ТОДОР АНГЕЛОВ



В МЛАДИТЕ СИ ГОДИНИ Рама е жрец на своето племе. От ранна възраст още той проявява 
особена способност да разпознава растенията, качествата на соковете им, както и звездите 
с техните влияния. За него казвали, че вижда невидимото, че излъчва величие и мъдрост. 
Забележете – величие и мъдрост, а не обич, която е само добродетел. Обичта може да носи 
добро, но мъдростта освен добро, носи и просветление. Затова другите жреци го наричали 
“Човекът, който знае”, а народът – “Вдъхновител на света”. А какво значи да е вдъхновител на 
света? Това, че е хляб, че е една пълна медоносна пита, от която будността на света може да 
взема до насита вдъхновение.
Рама копнее да изучи божествената наука и пътува из далечни земи, където  жреци на чер-
ната раса го посвещават в тайните си знания. Завръщайки се в родните си места, той с болка 
вижда как жертвоприношението на хора става все по-обичайно за неговото племе. Разбира 
се, в дълбочината на времето можем да търсим този жертвопринос още по-рано. Тотемният 
поклонник е искал да се слее с тотема и затова понякога се е принасял или е бил принасян в 
жертва. Едно нещастие – нелечима болест, обхваща племето на Рама и той е убеден, че това е 
небесен знак, защото за него принасянето на човек като кръвна жертва е една богохулна фор-
ма на служение. Затова Рама започва да търси средство за спасение. Една вечер след дълъг 
размисъл той заспива под един дъб и има видение в съня си, т.е. влиза в съприкосновеност с 
тайните знания. Тайни ги наричаме сега, защото сме загубили вътрешното си зрение във ве-
ковете, но тогава са били една реалност. В древността, хилядолетия назад, хората са имали 
един по-ясен контакт с отвъдното. 
В съня си младият Рама се видял в едно велико богослужение като друид, в бяла ленена 
дреха – атрибутът на посветените. Пред него се явил образ на величествен мъж, държащ 

Любовта освобождава роба, но не освобождава още от човека! 
 /Ваклуш, сп. Нур 2/2009/
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жезъл, около който се вие змия. (Отначало жезълът, кадуцеят, или тирсът, е имал по една 
змия� после се явяват двете начала – доброто и злото.) Той му подал клонка от бял имел. От 
тази клонка Рама приготвя лекарствено питие. Персийците по-късно наричат питието хаома, 
еладците – амброзия, даваща безсмъртие. Но Рама, преди да търси безсмъртие, има идея 
за избавление, за лекуване – от ниските полета и страсти на живота, защото е знаел закона 
на отиването и връщането. Ние приемаме лечебните качества на белия имел, който още по 
времето на Хипократ са използвали за лечение дори на рак, но Рама с него е давал не само 
здраве, а и идеята за държава, идеята за администриране, за ред, за хармония. Хаомата 
е един свещен символ и с нея се извършвало възлияние за жертва. Това направил Рама –  
родил една нова идея, дал една нова дреха – жертвопринос на хаома, за да се забрави при-
ношението на човек.
Значи действието на Лъча на Жизнелюбието е и един лечебен процес не само за болни – ле-
куват се и овехтелите знания. Затова трябва да се лекуват неокастрените, необлагородените 
клони от дърветата на нашето мислене и чувства. Болният има нужда от лекари, а социал-
ността от социални лечители. И затова се раждат водачите и жреците, които биват упълно-
мощени да водят социалната общност – за еволюция в градацията на личността, семейството, 
рода, племето, народа, държавата. Рама провъзгласява равнопоставеност на победители и 
победени, премахване на робството, уважение на жената в домашното огнище, почитане 
на прадедите, установява свещения огън като видим символ на безименния Бог. Каква бит-
ка е била за съзнанието на човека – да му даде капчица от сока на белия имел, да го излекува, 
да го освободи, за да изпълни една нова повеля. 

~ Ваклуш Толев, Лъч на Жизнелюбието, сп. Нур 6/95 – www.nur.ng
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 Мъдростта е свобода вече и от човека, т.е. от веригата на мисловността, 
за да бъде бог в приложност. /Ваклуш, сп. Нур 4/95/



Интервю с маестрото-директор Найден Тодоров

<<  НАЙДЕН ТОДОРОВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2016



МНОГО ОТ ПРОБЛЕМИТЕ ДНЕС СЕ ДЪЛЖАТ НА ДИСБАЛАНСА 
 МЕЖДУ ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО И ДУХОВНОТО НИ РАЗВИТИЕ

Интервю с маестрото-директор Найден Тодоров

87 <<  НАЙДЕН ТОДОРОВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2016



Вече от доста години в мой девиз се е превърнал изразът “Животът е един от най-сложните”. И все-
ки ден това ми се доказва по най-различни начини. В един и същи момент се случват най-безумни съ-
бития, в резултат на които много хора страдат, докато в същото време някъде другаде има хора 
със съвсем истински причини да се веселят. Понякога (всъщност често) едно и също събитие води до 
тежка лична драма за едни и е повод за безмерна радост за други.
Е, 2017 година вече дойде... поне така ми казаха приятелите от Токио... Високосната 2016 наистина изкоси 
високо. Животът е кръговрат, но тази година загубите за артистичния и научния свят бяха някак по-чув-
ствителни. Но пък, от друга страна, кой знае какви бъдещи таланти са се родили... Ако човек се опита да 
възприеме живота около себе си в пълната му цялост, може много бързо да полудее. Затова много хора са 
се затворили в себе си и виждат само света, който тях ги интересува. Това е тяхното спасение. 
Аз отрано се научих да се усмихвам. Усмихвам се, когато съм щастлив, усмихвам се и когато ме боли. 
Понякога усмивката ми се получава трудно, но въпреки това се старая. Защото тя е знак и за мен, и за 
околните, че нещата рано или късно могат да се оправят. За едни – тук, за други – в следващия свят. 
Единствено важното, поне за мен, е да не губим надежда. Защото надеждата е едно от най-могъщите 
оръжия на света – тя е поваляла и издигала отделни хора, общества и цели държави. Затова днес от-
ново ще съм усмихнат. Не защото вярвам в настоящето, а защото вярвам в бъдещето!

~ Найден Тодоров, 31.12.2016 / ФБ  статус

За всички, които живо се интересуват – не членувам в политически партии и това няма да се промени и 
в бъдеще. Канили са ме. Отказвал съм. С обосновка и с уважение. Ако някой заявява, че съм член на една 
или друга партия, той лъже. За хора, които не мразя, но които обичат да лъжат, използвам милата 
дума – лъжльо. Отново – не членувам в политически партии. С извинение към приятелите ми, които не 
са съгласни с мен за това мое решение. Причините за него са:
1.Имам приятели, членуващи (някои – с яростна убеденост) в най-различни партии, не желая да си губя 
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приятелството с тях заради политически организации, които дори нямат ясна концепция за социално 
и икономическо развитие на страната и се лутат в двата полюса.
2.Човекът в мен е със силно социално отношение към случващото се с хората и често не мога да спя 
нощно време заради болка от неща, на които съм свидетел (не само у нас).
3.Директорът, който съм по длъжност към този момент, е със силно дясно мислене, с ясното 
осъзнаване, че само стриктно дясна политика може да държи един институт в движение в правилната 
посока при настоящата ситуация в световен мащаб.
4.Диригентът в мен мечтае за диктатура. За да може да осъществява всички свои творчески идеи без да 
трябва да се обяснява на всеки пет минути защо предпочита дадена музика по един, а не по друг начин.
5. Реалистът, който спи някъде в съзнанието ми, се събужда от време на време и се залива от смях 
при мисълта, че шефът на БСП е била от най-близките съратници на най-десния български политик 
в историята; че половината кадри на СДС бяха кадри на ДС; че половината членове на ГЕРБ са били с 
партийни книжки преди 1989 г.; че последното правителство на БСП бе съставено от кадри на СДС; че 
ДПС смята, че е партия за права и свободи, но не уточнява чии права и свободи; че националистическите 
партии на България защитават интересите на чужди нации... Накратко политиката в България 
е толкова объркана, че трудно някой, който познава значението на думите ляв и десен политик, би 
могъл да я разбере.
6.Историкът в мен се сеща за изкарването на евреите от Египет и за лутането им в Синайската 
пустиня. Ако се сещате какво имам предвид.
7.И една последна част от мен, която няма да назова, крещи с все сили – хвърлете всичките си сили 
в образованието – и с, и без политиците ни, ние сме загубени, но ако стабилизираме образованието, 
децата ни могат да имат шанс да живеят в нормална държава! И моят лайтмотив: Системата не ни 
убива. Всяка една система е само механизъм за равновесие в обществото. Убиват ни хората, които 
се възползват от нея. Вие от кои сте? Йоан 8:2-7.                           ~ Найден Тодоров, 09.12.2018 / ФБ  статус
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Певци/Роли
Aлександър Атанасов
 като Нострадамус
Aмалия Ненова 
 като Ан Гемел
Бланка Низик
 като Кралица Катрин 
Мехмет Кая 
 като Крал Хенри II
Томас Викщтром 
 като Войник/Дух
Звезди Керемедчиев 
 като Инквизитор
Ненчо Балабанов 
 като Разказвач

Mузиканти
Николо Коцев 
с групата си “Кикимора”
Русенски симфоничен 
Оркестър & Хор
с диригент Найден Тодоров

На русенска сцена, 2016



“Няма такова нещо като факти вече” констатират комични предавания, посветени на Доналд Тръмп и 
предизборната му кампания. Сетих се за тази мисъл, защото вече най-редовно се налага да гадая за някого 
в публичната сфера кое от всевъзможните неща, посветени нему из дебрите на нета, е достоверно и кое 
няма нищо общо не само с реалността (за чиято многопластовост може извинително да предположим, 
че не всеки има сетива), но и с натрапчивата яснота на едни елементарни “факти”... Толкова е трагично 
положението, че вече преминава в истерично смешното. Понякога се чудя как хората не се научиха да 
различават поне най-очевидни измишльотини. И как дори по най-безспорно хубави и стойности неща все 
ще се намери кой да грачи и да хвърля щедро кал. Но явно няма научаване и още дълго така ще си я караме. 
За щастие, светът все пак е пълен с красиви и стойностни неща (напук на публичното ни оварваряване) 
и наистина блазе на онзи, който е усвоил способността да се фокусира най-вече върху тях, защото... 
“блаженството не е награда за добродетелта” – философски заключава Спиноза преди векове – “то е 
самата добродетел”! От този именно по-ведър и оптимистичен фокус към света поднасяме следващите 
редове на едно сърдечно интервю с диригента Найден Тодоров – директор на Операта в Русе (от януари 
2017 вече оглавяващ Софийска филхармония), която сред многото си и най-разнообразни представления, 
наскоро приюти и постановката на рок операта “Нострадамус” от Николо Коцев.
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Как се стигна до поставяне на рок операта “Ностра-
дамус” със световна премиера на русенска сцена?
С Николо Коцев се познаваме от доста години. Пре-
ди време започнахме да правим заедно концерти 
с оркестъра на Русенската опера и групата му “Ки-
кимора” на Моцартовия фестивал в Правец. После 
имахме съвместен концерт с изключително инте-

ресна програма в Свищов и се стигна до тази година 
(2016), когато направихме през пролетта предста-
вяне на едно негово произведение на историческа 
тематика за хор и оркестър – “Асеневци”. Така въз-
никна съвсем естествено и идеята да поставим “Нос-
традамус”. Това е един мащабен негов дългогодишен 
проект и аз съм изключително щастлив, че в крайна 

Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.
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сметка той реши да го направим заедно, с огромната 
помощ на фондация “Пчелен кошер”. Реакцията 
на публиката показа, че това е едно произведение 
с бъдеще. В тази връзка искам да кажа, че Ник е из-
вестен и в рок средите, и в класическите среди –  
тоест той е един от малкото музиканти, които 
могат да се похвалят, че публиката и музиканти-
те от различни жанрове го харесват.

Знаем, че е имало предишни предложения към Николо 
да се постави “Нострадамус” в България, но инициа-
тивите не са успявали да осигурят нужния бюджет. 
Как се случиха нещата сега?
По принцип в Русенска опера имаме един девиз и 
този девиз е работил винаги, а именно: “Когато чо-
век иска да направи нещо, намира начини – когато 
не иска, намира причини.” Ние всички заедно в Ру-
сенска опера пожелахме да направим това заглавие, 
защото това е изключителна музика, а за мнозина от 
нас е интересно и като тематика. Освен това се поя-
ви и помощта на фондация “Пчелен кошер”, която 
финансово обезпечи и рекламата, и поканата на 
големите звезди, които дойдоха за този спектакъл. 
Вярвам, че ние показахме, че е възможно да се случ-
ват нещата и се надявам много други да последват 
нашия пример и скоро това произведение да се по-

стави навсякъде, където се намери желание.1 

За дейността Ви като диригент и директор на Русен-
ска опера се срещат както обикновено противоречи-
ви отзиви в интернет пространството. Наскърбява 
ли Ви негативното тролене? 
Бих казал, че ако не правим нищо, няма да има 
никакви лоши отзиви. Когато човек прави нещо –  
винаги един го харесва, друг не го харесва. Едно от 
най-прекрасните неща в изкуствата и конкрет-
но в музиката е, че при нас не е задължително 
2 и 2 да прави 4. Две и две прави някаква раз-
лична цифра според това в какво състояние се 
намираме, според това какъв е денят, в който 
правим дадено нещо... Може да се забележи, че 
едно и също заглавие, когато го поставяме през про-
летта и през зимата, звучи по различен начин. Това 
е заради състоянието на хората. Същото важи и за 
възприемането от страна на публиката. Публика-
та понякога е готова да приеме нещо, друг път не 
е готова. Така че аз, ако искам да нямаме никакви 
противоречиви отзиви, просто ще си стоя в къщи 
и понеже много обичам спагети – ще ям спагети, 
ще пия кока-кола и ще бъда един щастлив човек (да 
предположим). Само че за мен е много интересно 
да правя нови неща, непознати неща, красиви неща. 

1 През 2017 г. операта е поставена успешно също в София, Пловдив, Велико Търново. – Б.р.
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И може да прозвучи малко егоистично – много хора 
казват, че правят всичко за публиката – аз работя 
изцяло за публиката, но го правя основно, за да 
се чувствам добре. Щастлив съм, когато видя она-
зи част от публиката, която е щастлива. И ако има 
десет човека в залата, които са оценили нещо, то си 
струва усилието. А когато хората не са десет, а стоти-
ци и хиляди – толкова по-хубаво. 

Привикнала ли е публиката у нас към такова съчета-
ване на симфоничното и рок звучене, каквото прави 
една рок опера като “Нострадамус”?
Познавам хора, които харесват само един жанр – би- 
ло само джаз, или само народна музика, само кла-
сическа музика или дори само оперна. Те не слушат 
нищо извън жанра и за тях всичко друго е... понякога 
използват включително и думата “боклук”. За мен 
това не може да е истина, защото музиката не се дели 
на жанрове – музиката се дели на хубава и лоша. 
Когато е хубава, тя въздейства на хората на подсъзна-
телно ниво – въздейства ли, значи е хубава. От тук мо-
жем да говорим сега за “Нострадамус” – въздейства 
ли на хората? Мисля, че залата беше в истерия два по-
редни дни, което е достатъчно. Така че, ако някога се 
случи някой да говори за “Нострадамус” негативно, 
това вероятно ще бъде човек, който не го е слушал. 

Вие сте човек на изкуството, където емоционалната 
култура е водещ фактор и извор на дълбоко удовлет-
ворение. В административната дейност не се ли убива 
този поток – не е ли скучно и монотонно това занима-
ние или също може да е извор на истинско вдъхновение?
Въпросът е много сложен. От една страна админис-
трирането учи човека на изкуството в мен на ред 
и подреждане на приоритети, на уважение към ра-
ботата на другите. От друга страна артистът вътре 
в мен дава на администратора нови и неординарни 
идеи за развитие на институцията, която ръководя, 
за решения, често излизащи от рамката на традици-
онното, но за сметка на това помагащи на много хора 
да се справят с проблемите, с които се сблъскваме 
всеки ден. Като цяло смятам, че един администратор 
печели повече от това да бъде артист (ако успее да 
овладее в някаква степен присъщия за всички хора на 
изкуството индивидуализъм и дори егоцентризъм), 
с неочакваните идеи за сложни ситуации, свързани 
с управлението. Артистът може да има и проблеми с 
работата на администратора – защото изпаднеш ли в 
рутина, нещо типично за работата на бюро, това наис-
тина убива творческия полет на човека на изкуството.

Отговорността да се пълни залата, за да се покриват 
разходите, е голяма – има ли моменти, когато реше-
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нията какво да се поставя са започвали да Ви тежат?
Понякога не просто тежат. Има случаи, в които тряб-
ва да вземам тежки решения за непознати до момен-
та ситуации. Имам право на избор – да се откажа от 
неизвестното и да живея със сигурното, което позна-
вам и което не води до никакво развитие, а дори до 
бавна смърт, според мен. Или да рискувам – в такива 
ситуации възможностите са две – да успеем и да се 
издигнем в работата на принципно ново ниво, или да 
се проваля с гръм и трясък! Интересното е, че когато 
успеем в новите идеи, всички казват “ние успяхме”, 
но когато се случи нещата да не вървят и да се очаква 
провал, тогава казват “ти се провали” – дори преди 
да е ясен изходът от ситуацията. Това, разбира се, 
е нормално, но въпреки това не ми помага особено в 
моментите, когато имам нужда от някаква морална 
подкрепа. Подобен случай, свързан точно с покри-
ването на разходите, беше когато след една доста 
интересна реформа се оказа, че трябва да работим 
на пазарен принцип. Да, но Русенска опера, въпре-
ки че е една от най-големите у нас, се намира в град 
като Русе, който съвсем не е от най-проспериращите 
във финансов аспект. Всякакви прогнози сочеха за 
предстоящи в недалечно бъдеще тежки сътресения. 
Тогава, след много размисли, реших да рискувам с 
изнасянето на спектакли в НДК – София. Помня, че 

седмици наред не можех да спя от притеснение, за-
щото нямахме до този момент такива практики и ни-
кой не знаеше дали ще се справим финансово или ще 
се забием съв-сем. С времето се оказа, че това е било 
най-вярното и успешно решение. Но само аз си знам 
какво ми струваше на мен…

Излъчвате добронамереност и усещането за много 
положителна нагласа към света. Разпознавате ли се 
в такава обрисовка и трудно ли е да се държи в еже-
дневието доброто разположение на духа?
Всъщност съм един много критичен човек. Но вина-
ги съм вярвал, че доброто е водещо в развитието на 
човека и се старая критичното ми усещане за нещата 
да не се превръща в негативизъм. В този ред на мис-
ли бих искал да споделя за един холивудски филм с 
фантастичен сюжет от последните години, останал 
някак встрани от широкото обществено внимание, 
който ме впечатли изключително със своята основна 
идея. Филмът (с Джордж Клуни и Хю Лори в част 
от главните роли) се казва “Утреландия” и разказва 
основно за това, как дори само със своите мисли, 
възгледи и намерения, можем да повлияем на 
бъдещето на света! Тази идея кореспондира толко-
ва много със собствените ми убеждения, че го гледах 
в продължение на седмица всеки ден, чувствайки се 
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щастлив, че съм намерил произведение на изкуство-
то, в което да огледам собствените си мисли.

О, “Утреландия”! В този ред на мисли, извън музиката 
кои са изворите Ви на вдъхновение и ентусиазъм – не-
щата, които Ви зареждат, замислят, обогатяват?
Аз съм страстен читател. Имам сериозна библиотека 
с любими книги, разпръсната из градовете, в които 
живея. Напоследък се забавлявам и с това да пиша 
кратки разкази, които да дискутирам впоследствие 
със свои приятели. Друга моя страст е киното, както 
се вижда. Когато пътувам сам и се намирам в не-
познати градове, първо намирам концертната зала 
и операта, след това киното, което е най-близо до 
хотела. Най-любимите си филми ги купувам и на 
DVD – не само за да са ми на разположение вина-
ги, когато реша отново да ги гледам, но и защото 
вярвам, че по този начин давам своя принос за из-
дателите и спомагам, заедно с хиляди други хора, за 
тяхното решение да правят и други подобни филми. 
Понякога се случва вечер, когато съм преуморен и не 
желая да мисля за нищо, да седна пред компютъра 
и да играя компютърни игри. Иначе обичам просто 
да се разхождам из улиците на непознати градове и 
да разглеждам сградите. По архитектурата човек 
може да научи страшно много за начина на мис-

лене на една нация. През тази година (2016) имахме 
и интересни сделки в семейството – те ме качиха на 
върха на Айфеловата кула, аз ги заведох в Дисниленд 
(няма как да не съм благодарен на приятелите, зара-
ди които се случи всичко).
 
Любими композитори или произведения за дирижира-
не имате ли си? И различни ли са от любимите Ви за 
слушане?
Това е един много труден въпрос. Често съм твърдо 
убеден, че най-хубавото произведение е това, което 
дирижирам в момента, и се чудя как до преди това 
не съм бил забелязал този факт. Вероятно това се 
дължи на факта, че навлизайки в дълбините на 
произведението, мога да видя скритото посла-
ние в него и майсторството на композитора, 
който го е написал, които често остават незабеля-
зани за обикновения слушател. 
Иначе си спомням как в детските години заспивах 
редовно с касетите на “АББА” и “Куин”. През уче-
ническите години не ставах сутрин, преди да съм 
чул “Рапсодия в синьо” от Гершуин, наложи се дори 
да си купя повторно грамофонната плоча, понеже 
първата се повреди от слушане :) През студентските 
ми години във Виена беше практика за мен да слу-
шам с часове вечер симфониите на Малер. Помня 
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също как, в продължение на цяла година в Израел, 
слушах във всяка свободна минута операта “Бохеми” 
на Пучини. През последните години се вманиачих 
по творчеството на Шостакович... Като погледна 
назад, страстите идват и отминават, но любовта 
към хубавата музика си остава.

Какво може да възроди България, според Вас, и възмож-
но ли е в настоящата  нестабилна световна обста-
новка моралният и духовен подем да стоят на първо 
място за отделния човек и за обществото в цялост?
Моето лично убеждение е, че първо трябва да се 
промени мисленето на хората – останалото може да 
бъде сравнително бърз и безболезнен процес. Вяр-
вам, че много от проблемите днес се дължат на 
абсолютния дисбаланс между интелектуалното 

и духовното ни развитие. Моралните норми се 
превръщат в остарели схващания, хората сякаш не 
могат да разберат, че цялото ни общество се държи 
само на етичните отношения между хората и без тях 
крахът ни е абсолютно сигурен. Ако мога да го пре-
веда в образна картина – то обществото ни е една по-
стройка, където хората са тухлите, от които е изгра-
дена тази постройка, а моралът е хоросанът, който 
държи тези тухли заедно, за да не се срути сградата. 
Затова не вярвам в изрази като “нищо лично, просто 
бизнес” или “целта оправдава средствата”. Убеден 
съм, че ако хората започнат да се опитват да виждат 
повече хубавото в живота, защото то не е изчезнало, 
тогава всичко наоколо ще се промени за добро. Из-
глежда елементарно, но всъщност въобще не е така. А 
колко лесно звучи: Просто бъдете добри!



ПОЛИТИКА, РЕЛИГИЯ, ДЪРЖАВА – нарекъл съм този водителски триъгълник 
“кръглият триъгълник”. Явно това противоречи на зримостта, но не проти-
воречи на Причинността. Защото той е, който ви осъществява; той е, който 
събира в себе си и трите дадености: да правиш политика, да присъстваш в ре-
лигия, да градиш общност. Така че триъгълникът може ли да е кръгъл? Ами чо-
векът е такъв! Човекът с разперени ръце, това е Кръстът. А после тази част –  
горната, става израз на Христос: Разпятието като идея за Възкресение. Ето 
защо знакът на Учението Път на Мъдростта е горната част на Кръста на 
Разпятието – Триъгълникът. А Учението ви прави именно “кръгли”, т.е. Зми-
ята захапва опашката си и човекът е цялост. Той ходи Пътя на планетата и в 
същото време сваля Небесата и става Съсътворител! 
Сега искат да помирят социална общност – ние искаме да намерим духовна 
общност. А тя не можеше в Учението на Любовта, нито в Учението на Прав-
дата да бъде поставена за реализация. Ето защо направих разлика между  
бъдеще и бъднина още преди години. Бъдеще винаги ще има, защото настоя-
щето е преходно, но и бъдещето не е достатъчно – трябва да има бъднина! 
Така че съжителството и съвместимостта изискват да се изгради човек,  
който носи всичките възможности, т.е. да стане Държава. Държавата 
е идея за Съсътворителството! От териториално съзнание до планетно 
единство; от живяно човечество до осъществена Божественост; от себе си 
до без Себе си, до Мирова същност!

~ Ваклуш Толев, Водителският триъгълник – Политика, Религия, Държава, сп. Нур 2/2009 
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ПРОМЯНАТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ  
ОТ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК

Интервю с журналиста Mихаела Петрова
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Спомням си, че забелязах Михаела чрез неин коментар под нечий пост, излязъл на стената ми 
във фейсбук. Просто ми хареса какво е коментирала, макар да нямам вече спомен какво точно 
е било. Понякога си забелязвам така интересни хора и ако имам късмет, попадат трайно в при-
ятелската ми фейсбук листа :) Още повече се радвам, когато се окажат хора с утвърдени имена 
и заявени обществени позиции в сферата си на изява, защото излизането “на светло” по начало 
ми се вижда трудно и отговорно занимание (образно казано) – особено с едно “по-друго” мислене, 
което е време вече да се утвърждава. “Те имат нужда от излаз към медиите, защото там яко 
губят мача” – беше ми казал преди години един познат и тази фраза се запечата силно в памет-
та ми. Кои са тези “те” не е особено ясно, но като дълбок изследовател на Екзюпери, човекът 
имаше предвид нещо в сферата на “невидимото за очите“ – “онова същественото”... В следва-
щите редове даваме думата на още един Цвят от аурата на България с надеждата да запалва-
ме все повече искри в нея, па макар и невидимо за очите :)
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Да ни споделите накратко нещо от духа на енту-
сиаста във Вас – какво Ви вълнува в живота, кои са 
изворите Ви на вдъхновение и усещане, че всичко има 
смисъл и си струва?
Самият живот, ако го усещаш в себе си, е извор на 
вдъхновение. Той те кара да действаш, да вярваш, да 
се вдъхновяваш, да забелязваш дребни хубави неща 
и да им се наслаждаваш... Изживяваш ли хубава 
емоция, тогава за теб има смисъл. За мен е много 

важно човек да има нещо, което го вдъхновява и му е 
интересно, когато е сам. Това могат да са много раз-
личи неща – писане, рисуване, композиране... прог-
рамиране също (не бива да изключваме съвремен-
ните форми на създаване). Когато човек има нещо, в 
което се потапя и дори забравя за съществуването на 
останалия свят, това е едната част от пъзела. Но усе-
щането за смисъл идва от споделянето и усещането 
за сътворчество с другите хора. Ако няма споделя-

Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.
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не и разбиране на творческия импулс, тогава 
идва т.нар. сблъсък с реалността. Това пречуп-
ва много хора в много ранна възраст. Вярвам, 
че всеки има потенциал за вдъхновение, но не у 
всеки вътрешният живот е толкова силен, че да 
каже “аз не се интересувам те какво ми казват” 
и да продължи. Трябва да си много зрял, за да 
можеш да го направиш. 

Споменавате, че като малка не сте имала определе-
на идея за професионална реализация, но какво все пак 
Ви е привличало да учите, четете, изследвате? И за 
какво мечтаехте?
Напротив, имах – щях да ставам балерина, лекарка, 
учителка, художничка... Подариха ми и акордеон, 
но аз видях, че не излиза същата музика като тази на 
госпожата в детската градина и го захвърлих. Точка 
по въпроса. Така приключих с музиката :-) Разбира 
се, порастването дава затварянето в някаква посока. 
Целият този артистизъм бива потиснат, за да се тър-
си онова, което се смята важно за бъдещето – напри-
мер да учиш усилено български и математика, за да 
влезеш в езикова гимназия. Но аз бягах от уроците 
по математика и ходех на рисуване, докато ме хвана-
ха и това се прекрати. Помня, че най-много обичах 
акварела, но учех и графика, масло... И до ден дне-

шен акварелни платна могат да ме омагьосат.
Никога не съм имала това разбиране, че добро-
то образование по критериите на социума ще 
ми осигури някакво бъдеще. И това, че не съм се 
развила в нито една от споменатите артистични об-
ласти също не го смятам за загуба, защото тези ин-
тереси по някакъв начин трасираха пътя ми нататък. 
Като журналист аз реално се занимавах с изкуство 
и дори в момента съм в администрацията, свързана 
с култура. Тоест това натрупване, което съм имала, 
неминуемо е рефлектирало върху това, което съм 
сега, без да съм го търсила съзнателно. Също така 
професията на журналиста, която най-много си 
обичам, е нещо, в което си и учител, и лекар в ня-
какъв смисъл, защото образоваш и даваш начин 
на мислене, на отношение.

Как се реализира журналистическия Ви път и работа-
та в национални медии?
Много лесно. След като трябваше да спра да рисувам 
и да танцувам, за да уча математика, отдолу имаше 
една втора тетрадка, в която пишех – така беше най-
лесно да се скрия. Разказвах си разни истории, като 
започнах с опит за роман. Вдъхновявах се от книги, 
от филми... След “Коса”, “Ах, този джаз”... спомням 
си, че с мои приятелки – съученички, се събирахме в 
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апартамента на една от нас и си разигравахме сцени 
от филмите. Така се стигна до писане и на сценарии 
за училищни пиеси, които никога не са поставяни 
извън хола на приятелката ми, но процесът беше ва-
жен. Също така, когато попълвах лексикони, не оби-
чах готовите стихчета “Ти си роза, ти си крем, ти си 
щастие за мен” – измислях някакви мои неща, които 
да отиват на човека или “просвещавах” с цитати от 
книгите с афоризми като например на Лорошфуко, 
Оскард Уайлд... Така, че моят подпис в лексиконите 
беше доста елитарен, заради което пък на мен ми 
пишеха, че съм красива, но много надута :-)
По мое време имаше ученически и студентски асо-
циации и аз се записах в тази по журналистика. 
Джими Найденов ни помагаше да пишем в по-се-
риозни издания, осигуряваха ни с Вера Найденова 
интервюта с известни хора – артисти, изпълнители, 
звезди на деня... Дадоха ни и подкрепата, и увере-
ността. Беше мотивиращо. Това внесе малко суета 
и навирване на носа, че сме най-добрите, но тий-
нейджърството е време, когато се формира его и 
е много добре, ако се формира през култура. То 
има своята функция, когато трябва да защитиш 
идеите си после. 

Първо “утвърди себе си”, а след това работи “без себе 

си” в служба?
Да. Егото поставя структура, през която да се вкар-
ва така нареченото духовно. Много е важно да сме 
духовни и без его, обаче не е точно така в крайна 
сметка. Щом го притежаваме, то има своята фун-
кция в този свят. Стига да е на правилното място в 
системата и да не кара влака, то е добър навигатор 
за намирането на “мястото” ти в социума. В крайна 
сметка, всяко професионално CV е визитната кар-
тичка на егото. В ситуации, в които трябва да оти-
деш на интервю и да си намериш работа, е съвсем 
уместно да ползваш неговите дивиденти. А когато 
вече работиш, “излизай от себе си”, за да навлезе 
духът. В нашата реалност най-важното е да правим 
баланс в цялата си човешка “система”.  

А как се стигна до поста Ви директор на Национален 
център за книгата?
Интересът ми към книгите от малка винаги е бил 
голям. Имах и участие в създаването на издателство 
“Парадокс”. Имах собствена книжарница. Когато 
бях журналист, наред с всичко останало книгите 
винаги са били част от работата ми. Истината е, 
че винаги ще възприемам себе си като журналист 
и пишещ човек. До административната ми длъж-
ност се стигна чрез поканата на Мирослав Боршош –  
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първо като ръководител на Продуцентски център  
на НДК и, честно казано, тогава се учудих много, 
защото не виждах себе си като администратор. 
Боршош обаче каза, че държи на мен заради моята 
култура, преценка и богат опит. Доверих се тогава 
на неговата програма, защото виждам в него един 
модерен човек, който се опитва да внесе нови форми 
в управлението на един културен институт, какъвто е 
НДК. Той е иноватор. 
Така след 3-4 месеца работа в Продуцентски център 
открих, че колкото и да не ми се вярваше, имам 
талант на организатор и мениджър на екип. Не 
знам откъде го извадих този талант – за мен беше 
най-голямата изненада, че го мога и че ми е прият-
но. Да, има много досадни неща, но вършейки ад-
министрирането, ползвам журналистическите си 
познания, умението да структурираш. Както съм 
правила съдържанието на списание или планиране-
то на предаване, така правех културната програма 
на Продуцентски център. 
Този опит ме научи, че творческите личности са по-
многоизмерни и освен водещата дарба, която им е 
най на сърце, имат и други умения, които не бива 
да закърняват. Понякога съдбата и обстоятелствата 
водят човека натам, че да ги развие. Когато впослед-
ствие постът за ръководител на Национален цен-

тър за книгата се освободи, Мирослав Боршош ми 
предложи да го заема не защото съм човек от строго 
литературния свят, какъвто реално не съм, а защото 
това е административна работа и тя има нужда от 
организация, комуникация и добър медиаторски 
подход.  
Националният център за книгата има много хубави 
програми – за подкрепа на българска литература и за 
превод на български автори в чужбина. Смело мога 
да кажа, че в областта на превода направихме нещо, 
което никога не е правено. Имало е програми и пре-
води на българска литература, но за по-класически 
неща като “Под Игото”. Млад автор не е можел и да 
мечтае, че ще бъде забелязан от чуждо издателство, 
най-вече заради ограничителната бариера на бъл-
гарския език. Ние изпращаме бюлетин с актуалните 
издания на преводачите по света. Които също не са 
много. Те избират. Обикновено някой преводач се 
влюбва в някоя книга и така стават нещата – с лична 
любов. Не с препоръка, не с предписание. И буквал-
но водят битки с издателства, за да бъде поет рискът 
да бъде издаден автор, който с нищо не е познат на 
аудиторията в друга държава. Национален център 
на книгата помага за заплащането труда на прево-
дача. Така се намалява търговския риск на издателя, 
а съвременната българска литература си проправя 
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пъртина извън страната. Истинските апостоли в 
това начинание са преводачите. Ние помагаме тех-
ният ентусиазъм да получи материализация. 

Нещо за проблемите на културните институции у 
нас, с които се сблъсквате, да споделите? 
Всъщност аз не ги познавам в дълбочина по прос-
тата причина, че НДК е търговско дружество и 
няма право да се възползва от възможностите на 
различните държавни финансирания, отпускани 
за културните институции. Но все пак това, което 
ми прави впечатление при някои програми, е, че 
се подпомагат предимно традиционно утвърдени 
неща – с патриотична тематика или свързани с го-
леми имена. Много рядко се обръща внимание на 
хубави проекти от млади хора. В тази връзка има и 
друг проблем. Много е хубаво, че има вече програ-
ми за финансиране, но кандидатстването от проект 
на проект всяка година отнема много от творческия 
процес. Така се сблъскваме редовно с проекти, които 
са полуфабрикат – може да има в тях много хубави 
идеи, но са полуфабрикат. Разбира се, има и бисери. 
Винаги има. 

Ако се пренесем към политиката – дали наистина 
никога не можем да сме доволни от хората, които из-

бираме да са начело в обществените дела или често и 
добри кандидатури се провалят заради ненужни меж-
дупартийни борби и противоборства?
Служенето на обществото винаги е било и ще си 
остане апостолска работа. Като тази на нашите пре-
водачи. Освен това е на първо място визионерство 
и професионално обмислена стратегия как да бъде 
изградена структура, за да проработи добрата соци-
ална идея. Политиката също е творчество. Дори 
и някога, царете са били на първо място стратези. 
Въобще не е случайно, че Сун Дзъ е посветил цял 
труд на изкуството на войната – то е от изключи-
телна важност за държавата: “То е въпрос на живот 
и смърт, път към сигурност или към разруха.” Това, 
че не се водят войни като едно време, въобще не 
означава, че тези правила не са актуални. За някои 
от най-успешните бизнесмени, които познавам, 
тази книга е Библия. Благодарение на нея създават 
структурата и стратегията на бизнес-екипа си и това 
работи. 
Нормално е да недоволства народ, който не чувства 
сигурност. Знаете ли, синът ми е програмист на 
игри, учи тази специалност в Холандия. Най-пър-
вата им теоретична лекция беше свързана с Пира-
мидата на Маслоу за йерархията на потребностите. 
Защото на тези млади хора им предстои да създават 
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светове. За да се развива един човек, една система, 
държава... първите две условия, т.е.  стабилната база, 
това е да бъдат задоволени физиологичните потреб-
ности и сигурността. “Развитието на личността” е 
на върха на пирамидата. Истинският смисъл на 
политиката е изключително отговорен, защо-
то създава свят – микросветът, в който живеят 
гражданите на една държава. 
Съжалявам да го кажа, но в момента в България тя е 
Биг Брадър – шоу за народа, подхранвано щедро от 
медиите. Драгият зрител седи, наблюдава, коменти-
ра, псува или одобрява и накрая гласува кой да си 
тръгне и кой да остане. Нека си го кажем и буквал-
но – кой да вземе голямата пачка. В днешната бъл-
гарска политика има борби не на идеи, а на хора... 
този срещу онзи кръг, разцепления, обвинения, 
махленска история. Народът по презумпция е по-
ставен в условия на зрител, чието участие се свежда 
до коментаторска рубрика в социалните мрежи. Ня-
каква система има – тя скрибуца, но върви някак по 
калдъръма на изграденото преди нея. Всеки визи-
онер от ново поколение съвсем естествено ще бъде 
смачкан от самия егрегор на системата. То дори не 
е въпрос на морал. Ако трябва да пътуваш в малка 
кола 5 часа, щеш не щеш, ще се изкривиш, ще ти се 
схване крак, врат... каквато щеш визия да имаш. За 

да се почувстваш добре, трябва да излезеш от нея, да 
се разтъпчеш и в някои случаи дори да продължиш 
сам пеша. Постепенно ще срещнеш и други “пилиг-
рими”, защото еволюцията си има свои пътеки, по 
които се върви изправен. 
Вече има достатъчно млади хора, които са изгра-
дили себе си с отдавна изключен “телевизор”. Те 
създават едни по-малки общества на съмишлени- 
ци – хора, които се познават, професионалисти са 
в това, с което се занимават, вършат го със страст и 
могат да седнат на една маса, да се вдъхновят от една 
идея и в крайна сметка да направят нещо заедно. 
Вървим към времена, в които няма да има лидери 
в стария смисъл – всичко да се възлага на една лич-
ност. Все повече хора трябва да осъзнаят, че всеки 
лично за себе си трябва да поеме отговорност да 
създаде нещо, трябва ни вътрешно превключва-
не – да преобърнем модела. И всеки да намери свое-
то подходящо място в общия организъм. Промяна-
та ще започне от отделния човек, ще мине през 
малката общност и ще се разраства вече до голямо- 
то – държавата и т.н. Това е моето визионерство и 
онова, което зависи от мен, го правя всеки ден. 

Съвременници сме на политически ситуации, в кои-
то все повече хора от артистичните сфери влизат в 
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държавно-управленския сектор. Дали това не е знак, 
че е време да обърнем внимание на пропастта, коя-
то битува в съзнанието ни между администриране 
и творчество? Ако искаме да видим по-добър свят, 
разбира се...
Вероятно това ще е възможно, когато полити-
ката бъде осъзната и практикувана като творче-
ство, както споменах. Когато политикът започне да 
възприема света, който създава, както художникът –  
картината, която е нарисувал, и режисьорът – фил-
ма, който е снимал. Тогава тези две системи, които 
сега битуват в разделение, биха могли да осъществят 
обмен. 
В крайна сметка ролята на държавника и на ар-
тиста е една и съща – те служат на обществото. 
Съществуват, за да му дадат структура, цен-
ности и дух. Разделени не могат да го направят –  
нито едните, нито другите. Може би затова хора от 
артистичните сфери се усещат привлечени, макар 
да си дават сметка, че съществува риска да си изкри-
вят “врата”. Дано успеят да направят пробив. 

Колко хубаво...! А какво ще кажете за синхронично-
стите в живота? Вероятно всеки човек е преживявал 
такива – сещате ли се и Вие за интересни съвпадения 
от този тип в жизнения си път?

Синхроничностите са постоянно явление и за мен те 
показват накъде е насочен фокусът ни на внимание. 
Дори и да не го осъзнаваме през цялото време, ние 
ще имаме синхроничности с конкретния си фокус 
на внимание. Можем изведнъж, внезапно да полу-
чаваме информация – можем да срещаме хора, кои-
то да ни я дадат или по друг начин. Когато внесем 
енергия в структурата на Вселената, тя се задвижва. 
Тя е енергийно поле и задвижва компонентите си. 
Сбъдва се онова, което излъчваме като мисли и емо-
ции, а не като веднъж месечно си напишем жела-
нията на листче. Страховете и тревогите ни са също 
вид желания – състоянието, в което пребиваваме 
най-общо казано. 
Синхроничността се проявява, както ако пътуваме 
към Пловдив, ще виждаме все по-често табелата, че 
пътуваме към Пловдив. Няма мистерия. Има фокус 
на внимание и енергия, която задвижва “морфо-
генното поле”. От ден на ден ще свикнем, че това е 
нормално.   

Два конкретни примера
от фейсбук профила на Михаела:

2016: Снощи слушах индианска музика от техния ша-
мански тип. Нямах представа защо. Учудих се колко ми 
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харесва, а досега не бях слушала въобще. Особено ми 
хареса една за прехода от този в другия свят. Това още 
повече ме учуди. Но не ме напрегна – напротив, чувствах 
голямо умиротворение, дори щастие. Току-що научих, че 
кръстницата ми си е тръгнала от нашия свят тази нощ. Тя 
много обичаше индианска шаманска музика!
Шефе, благодаря ти за всичко. Обичам те! Радвам се, че 
съм “чула” как искаш да бъдеш изпратена.

М.К. (коментар под поста): От известно време насам 
вече става невъзможно човек да не бъде мигновено ин-
формиран за това, което е свързано с него... Лек път на 
кръстницата ти!

2017: О, само на краен срок работя. Друг начин просто 
няма. Когато си предавах книгите, помолих издателя ми 
да ми даде краен срок. Той каза: Aбе, когато си готова. 
Аз: Ако не ми дадеш краен срок, никога няма да бъда 
готова. Какво да прави, даде ми краен срок човекът. 
И интересното е, че в тази секунда Вселената се препод-
реди така, че останах за два месеца без работа – точно за 
периода на крайния срок, в който всичко си приключих. 
Впрочем, появиха се супер изненадващо и от абсолютно 
неочакван източник точно толкова пари, колкото да изка-
рам тези два месеца плюс квартира, в която да работя на 
спокойствие.

Сякаш всички ставаме все по-чувствителни – вървим 
към нова сетивност може би с едно интуитивно те-
лепатично общуване?
Колкото повече повишаваме и активираме своите 
спящи слоеве, толкова повече повишаваме виб-
рациите си. Тогава интуитивно възприемаме по-
голямата картина. Например от две-три думи на 
наш приятел можем да разберем цялата история 
зад тях. Включваме се към полето, където е цялото 
знание. Излишно е да се плашим, че в бъдеще няма 
да можем да крием какво мислим – самите мисли 
не ги “чуваме” или “виждаме”, не виждаме детайли 
като при zoom във Photoshop, но усещаме преживя-
ването на този човек, ставаме емпати при контакта 
с него. Чувстваме онова, което той усеща, и тогава 
можем да отворим сърцето си и да пуснем поток 
от светлина през себе си. Тя балансира общото ни 
поле и когато се разделим, човекът намира някакво 
решение на своя проблем. Ние също сме обогатени 
от този контакт и може да бъдем вдъхновени за свои 
неща. 
Това телепатично общуване няма защо да е предмет 
на тревога – то е същност на хората с по-развито 
съзнание, към която еволюционно вървим. Това 
разбиране за “телепатията” е процес на обмен, на 
сътрудничество и съ-творчество.



БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНСТВЕНАТА ДЪРЖАВА, в чиято религия е нямало 
нито ангели, нито сатани. Ние не сме имали теза за грях като рели-
гия – този голям конфликт... Човечеството и до днес, независимо от  
своите Духовни вълни, изгражда поведение, или скалата на добро-
детелите, която Религията иска и налага. Българският народ е  
нямал такава скала, защото е имал Небе, което е с очи на прозре-
нието – То вижда, То знае. Тайната, от която всяка друга религия се  
е отказала – Знанието!     ~ Ваклуш Толев,  сп. Нур 2/2009 – www.nur.ng

Само Танг Ра е божество, което няма раздвоение и неговата цялост 
е в идеята да носим Висшата духовна сила – т. нар. Оренда. Оренда, 
която е изпратена или поселена у нас (аналог на културата на 
Кундалини, на Огнената Змия). Втората тайна в този български 
ген, който можем да кажем, че ще създаде новия човек заради новата 
култура, това е, че в биологичната даденост вложената активност 
не си е направила нито миг в своята история робски институт. Това 
е една от най-съвършените дадености. Българският народ, който 
е обиколил почти всички континенти, няма клауза за робство! 
Това са ценностите на една предназначеност на този народ 
в провиденцията на историческия и национален дух. Българският 
народ по даденост е мистичен, затова тук се ражда Учението на 
Мъдростта.

~ Ваклуш Толев, Шеста коренна раса, сп. Нур 1/2017 – www.nur.ng





Мадърския конник 
Шуменско 2015
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ДА СЕ ОПИШЕ българската монархическа тради-
ция е задача непосилна, защото това означава да 
се разкаже историята на българските държави, 
съществували на два континента и в продължение 
на близо 3 000 години. От тях само 60 години (1946-
2005) в сегашна България има републиканска форма 
на управление – с всичките условности на нейната 
правомерност. А старобългарските каменни над-
писи гордо свидетелстват, че “канасюбиги Омуртаг е 
от Бога владетел”, наричат “Пресиян от Бога владе-
тел на многото българи...” или описват действията 
на канасюбиги Крум в защита на неговия “саракт” 

(държавна територия).
Но да мислим, че това е монархическата ни тради-
ция – само в периода VІІ–Х в.сл.Хр. – ще сбъркаме. 
След появата на новите изследвания на историка 
Петър Добрев, стана ясно: първо, че прародината ни е 
известната в древността – Бал(г)хара (в териториите 
на съвременен Афганистан, Пакистан, Иран, Таджи-
кистан), и второ, българите се оказаха народ, принад-
лежащ към индоевропейската (арийската) етно-кул-
турна и езикова общност.1 Това ни сроди с великите 
стари цивилизации от Шумер и Египет, през Вавилон 
и Персия до Индия. Нещо повече – монархическата 

Канасюбиги Омуртаг е от Бога владетел...
~ Старобългарски каменен надпис

древнобългарската 
МОНАРХИЧЕСКА

традиция
Подготвил Александър Долев, 2009 г.

1 Нека не се бърка с тезите на Хитлер за арийска раса, каквато всъщност няма. Съвременните и древните народи на Ев-
ропа, Индия, Иран, Афганистан, Пакистан са сродни по езикови, културни, етнически и цивилизационни характеристики, 
които доказват общ произход в далечното минало. – Б.а.
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(или държавната) ни традиция се оказа колкото 
древна, толкова и устойчива през вековете. 
Още старите индийски свещени текстове (като 
например “Махабхарата”, датирана между Х-VІІІ 
в.пр.Хр.) говорят за Царя на българите Кардама.1 
Дори в ІХ в.сл.Хр., вече в Дунавска България, виж-
даме владетел със същото име – Кардам (777-803)2, 
предшественик на канасюбиги Крум. Ако отворим 
“Рамаяна” ще забележим с почуда, че името 
на индийския Бог на съкровищата Кубера, се 
повтаря в името на брата на кан Аспарух – Ку-
бер, който първо се заселва в Панония през VІІ 
в.сл.Хр., а после с народа си се премества в днеш-
на Македония, където създава държава и дори 
се опитва да превземе Солун. (Почти два века 
по-късно канасюбиги Крум, с мощен военен удар 
по долината на река Струма, разбива византийските 
гарнизони и обединява двете български държави, 
създадени от братята Кубер и Аспарух, в едно общо 
Отечество.) Това е учудващо устойчива царска имен-
на традиция – да не забравяме, че първородният син 
и престолонаследник на НВ Цар Симеон ІІ също се 
казва Кардам и това не е случайно.
В древноиндийските хроники на болхи(ки)те и тях-
ната царска династия е отделено почетно място. 
Столицата им е свещеният град Балх (съществуващ 

и досега в Афганистан), династията им е считана за 
изключително благородна, а синът на техния ле-
гендарен цар Кардама се преселва в Индия, където 
създава ново царство и династия – Кардамитите, ко-
ито дори носят титла за Цар – Балхара, по името на 
земята, от която са се преселили. 
Древната българска прародина Бал(г)хара про-
съществува до завладяването й от персите, впослед-
ствие от Александър Македонски и става известна 
в Европа с гръцкото име Бактрия. Нещо повече, 
Александър се жени за бактрийската принцеса Рок-
сана (или Рошана, което име и досега се среща в тези 
райони), за да узакони с този династичен брак власт-
та си над Азия, древните народи на която с право 
го считат за варварин. Следователно, действително 
царските династии на древна Балгхара са били счи-
тани за изключително високопоставени и древни. 
Родството с тях е имало изключително символично 
значение. Ако се отклоним за момент, нашето на-
родностно име “българи” идва от “бълг” (“балг”) –  
издигнат, високопоставен, и “арии” (айрия) – благо-
родник, аристократ, и е преведено от д-р Петър До-
брев като “най-знатните благородници” или “висо-
ки”, “издигнати”, “аристократи”. Интересното е, че 
ние сега не подозираме за това, но древните народи 
отлично са знаели свещения и благороден произход 
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на българските царски династии и техния “от Бога 
даден” народ. 
Впоследствие, поради нашествието на хуните в Бал-
(г)хара през 153 г.сл.Хр., започват български пресе-
ления към Кавказ, където през 165 г. легендарният от 
“Именника на българските канове” Авитохол3 съз-
дава първата българска държава в Европа (от новото 
време), която по време на разцвета й през VІІ век 
при кан Кубрат, вече е наричана от византийските 
хронисти “Старата Велика България”. След смъртта 
на кан Кубрат, неговите синове създават още три 
държави – цитираните по-горе на Кубер и Аспарух, 
както и Волжко-Камска България на кан Котраг, 
просъществувала до ХV век с името България. Веро-
ятно петият брат е Алцек, който преминавайки през 
Панония и Бавария се заселва с народа си в Италия, 
където и досега има област Булгаро. (Най-големи-
ят брат Батбаян има по-нещастна съдба – останал да 
управлява Кавказка България след баща си Кубрат, 
той е подчинен от хазарите след жестока война.) Не-
случайно старите историци говорят за българските 
“империи” и пишат с възхищение за българите като 
“държавнотворчески” народ. И как не! Виждаме, че 

нашите предци са създали пет държави с името 
България в Азия и Европа, в една от които имаме 
честта да живеем ние. Да припомним, че българ-
ската държава е и единствената в Европа, която е 
запазила непроменено името си досега. 
Но къде можем да търсим обяснението на хилядо-
летната устойчивост на българското име и народ? 
Имали сме и дълги периоди на чуждо владичество, 
но винаги сме възкръсвали с гордото си име за нов 
живот. Според мен – отговорът е в монархическата 
традиция, производна от монотеистичната религия 
на българите. За да разберем това, трябва да се обър-
нем към древната история. Счита се, че цивилиза-
цията в сегашния й вид като общество и държава се е 
появила в древен Шумер. Там действително е имало 
всички съвременни институции, които и ние позна-
ваме, като започнем от държавен апарат и войска 
и стигнем до училища, болници, съдилища, нота-
риуси, та дори инспектори по корабоплаването. Да 
не говорим за културните постижения на шумерите 
като писменост, математика, поезия, астрономия, 
скулптура, живопис. Нещо повече – всички следва-
щи по време народи като хети, вавилонци, асирийци, 

1 Българите са наричани тогава от индийците “болхи(ки)”. – Б.а.  |  2 Навсякъде в текста използвам датировките на управле-
нието на българските владетели както д-р Петър Добрев ги е разкрил в книгата си “Царственик на българското достоле-
пие”. – Б.а.  |  4 Авитохол погрешно е считан от някои историци за Атила. Всъщност името му е чисто българско и д-р Петър 
Добрев го превежда като “син на кошутата”. – Б.а.
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хурити (или хари), перси... възприемат шумерските 
постижения наготово във всичките им обществени 
и културни аспекти и ги запазват и доразвиват. А 
някои историци твърдят, че харите (споменатите в 
Библията като хурити) са точно арийците, към чия-
то етно-културна и езикова общност принадлежим.
Характерно за всички тези древни народи, в чие-
то число като наследници на (х)ариите сме и ние 
българите, е пряката връзка между Бог и Цар, 
слизането на Божественото на Земята чрез по-
средничеството на Богопомазания и посветен в 
религиозните мистерии владетел. Древните ис-
торици пишат, че първите държави се управляват 
от Богове, после от полубогове и накрая от хора, но 
задължително получили Божието благоволение. 
Това се отнася и до древен Египет, и древен Шумер, 
и древен Китай и всички останали стари държави. 
Според Махабхарата Царят на българите е пър-
вият от всички земни Царе, който “получил 
царството си на Земята при своето раждане”. 
Или – Божественият (Небесният) план е пренесен на 
Земята от владетелите, жреците и аристокрацията. 
Това е елитът, препредаващ Божествените посла-
ния, познания и опит на своите народи. 
Българите са типичен пример. Начело им винаги 
стои владетел – канасюбиги (преведено от Емил Жив- 

ков, чрез съпоставка с латински, като “мъдър владе-
тел”) “...от Бога поставен”. Той задължително е от 
благороден царски род, наричан на старобългарски 
“вихтун” (предопределен). Първородният му син и 
престолонаследникът се нарича канартикин, а вто-
рият син – боила таркан (главен държавен съдия). 
Властта на владетеля се предава по наследство, защо-
то той и родът му притежава божествената енергия 
“Оренда”, но ако я загуби, не може да бъде вече вла-
детел. Някои канове са сваляни при военна загуба, 
кризисни ситуации, с които не могат да се справят, 
или заболяване – които неудачи доказват оттегляне-
то на Божественото от тях. (Затова е убит от аристо-
крацията и канасюбиги Крум, въпреки предишните 
си бляскави военни успехи.) Българският владетел 
е върховен господар и жрец, той издава закони, 
дава и отнема звания, длъжности и титли. Обявява 
война и сключва мир. При българите има четири съ-
словия, както при индийските арийци има четири 
касти (брахмани, кшатрии, вайшии, шудри). При 
българите това са боилите – висшата аристокрация, 
багаините – средното воинско и административно 
съсловие, колобрите – жреческо съсловие и обикно-
вените българи. Разликата при българите е, че това 
са отворени съсловия, а не касти. Преминаването 
между тях става по благоволение на канасюбиги, но 



Бъгарската експедиция под агидата на БАН и СУ “Св. Климент Охридски” от края на 2008 год. заснема конник, 
наречен Модъра, изсечен в скалите на Памир, северен Афганистан, на 2500 м надморска височина. В областта 
експедицията среща и топоними като Варну и Шумен и записва легенди за героя Ходжа Болгар. Като следваща 
стъпка се предвижда нова експедиция, която да прекоси древната река Вахш, отвъд която е и древната столица Балх.
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след прояви на войнска доблест, военни, дипломати-
чески и административни успехи.
Освен това българите никога нe са прилагали 
робството и феодалната зависимост. Всички те 
независимо от съсловието си са били свободни хора, 
носещи оръжие и участващи във войската. Дори за-
владените чужди народи са преселвани по гра-
ниците на саракта, за да изберат сами дали да се 
присъединят към враговете на държавата или да 
я защитават с оръжие, при което са получавали 
същите воински и административни титли за 
проявената доблест, каквито имат и българите, 
същите права и задължения. Така те постепенно 
се интегрират в държавата и я приемат за свое Оте-
чество. България е била известна и с ниските си 
данъци. А византийски автори пишат, че докато 
българите почитали най-много добродетелите 
“справедливост и законност”, “градовете и наро-
дите се присъединявали към тях доброволно”.
Първият заместник на канасюбиги и съвладетел е 
кавханът. Ичиргу боилът е пръв дипломат и команд-
ва столичния гарнизон. Кана боила колобъра – пръв 
жрец (след канасюбиги). Тарканите са управители 
и съдии (боритаркани, зератаркани, олгутаркани, 
жупантаркани); срещат се още бан, жупан, чигот, 
сабчи, кабчи, копан, книн, маготин и т.н. Общо са 

съхранени над 40 древнобългарски титли и звания. 
Ако се направят по-задълбочени езикови изследва-
ния, може да се окаже, че повечето от българските 
титли са пряко производни от “Бог”. (“Бага” като 
производно от индийската дума за Бог “Бхага”). 
Например Багатур може да се преведе като “Божи 
меч”. А има още и юк багаин, бири багаин, сетит 
багаин, ичиргу багаин, багатур багаин и т.н. Това би 
могло да бъде доказателство, че българската арис-
тократична йерархия е построена като копие на 
небесната йерархия. Божието царство на Небето е 
пренесено в йерархичната структура на държавната 
администрация, начело с Владетеля (като Божи пра-
теник на Земята). Имената на древните български 
владетели са пълни със символика. Така Авитохол 
е “син на сърната” (сърната е един от символите на 
космичното), другият легендарен родоначалник “Зи-
ези, от който са българите”1 в превод на новобългар-
ски означава “издигнат духом, просветлен”... 
Още два факта в заключение – древната ни праро-
дина Бал(г)хара в земите на днешен Афганистан  
е наричана страната на “хилядата градове”, а за-
пазените над 40 титли свидетелстват за силно раз-
вито държавно устройство. Такива държави обикно-
вено са империи, а градският начин на живот и осо-
бено силно развитото стопанство с процъфтяваща 

1 Анонимен латински хронограф от 354 г. – Б.а.



търговия, занаяти и земеделие във всички български 
държави дават правото на д-р Добрев да говори за 
чудото на “българската цивилизация”.
Тази държавна структура се повтаря със забележи-
телна устойчивост в Бал(г)хара, кавказката Стара Ве-
лика България, Волго-Камска и Дунавска България. 
Всички създадени български държави независи-
мо от времето и мястото на съществуването им 
се славят с военните си успехи, свободолюбието, 
богатите градове и силно развитото си стопан-
ство. Така че са прави авторите, говорещи за бълга-

рина и България като за “вечния пилигрим” (Теодор 
Траянов) или “Бог и България – единство в двойна 
плът” (Пенчо Славейков). А плахите догадки за бо-
гоизбраност на нашия народ ще намират все повече 
и повече потвърждения в историческите факти. Все 
пак наравно с евреите, дори и като историческо 
време, ние сме вторият монотеистичен народ в 
световната история. А може би и първият. И как-
то добре го е казал канасюбиги Пресиян в каменния 
си надпис от 837 г.: 

Руини от крепостната стена на древен Балх,  Афганистан

“Който търси истината, Бог вижда! 
И който лъже, Бог вижда!”



И ТАКА, Рама като главен жрец на своето племе забранява човешкото жертвоприноше- 
ние. Забраната е приветствана от едни като радостен път, от други е приета като светотатствено 
покушение. Започва битка, която той разпалва и с прогласяването на един нов символ –  
овена. На бика, наречен Тор, на грубата сила и бруталността, Рама противопоставя смелия 
водач на стадото. Рогата като символ са свързани не само с Рога на изобилието – те означават 
ръководство и водачество, приемане на висши енергии. С рога са увенчавани короните на 
царе и жреци още от египетско време като знак на посвещение. (Оттам е произходът и на 
двата рога върху папската тиара.)
Новият символ става разделителен знак в душевността на хората – да се освободят от 
стадното и да се напътят към олтара на божествения човек. Тогава в Рама възниква въпросът: 
конфликтът няма ли да умножи злото и да доведе племената до взаимно унищожение? Той 
потъва в размисъл и сънува нов сън. В него вижда как една жрица иска да убие млад воин. 
Рама обаче прави моление за спасението му и една светкавица поразява жрицата. После 
сънува, че се озовава в храм, където сияйният образ на онзи, който му бе дал белия имел, 
държи в дясната си ръка светилник, а в лявата – чаша. Светилникът е символ на божествения и 
свещен огън, на великия Агни, който се счита изворно начало на човека във всички религии, 
а чашата е символ на живота и любовта. Чашата е причастен съд – свещеният Граал, събрал 
кръвта на Христос, четвъртата чакра в сърдечния център, която ни дава при пробудност 
универсално съзнание. Ето колко неща са вложени в човека, в това родено светилище, венец 
на Божието творение. Колко изтънчено и същностно са дадени тайните – чистата духовност 
със свещника, живот и любов с чашата-сърце.
Чашата, му казва сияйният дух, е жената, светилникът е мъжът – те са вместилище 

Мъдростта е да бъдеш, а не да имаш! Да имаш – всякога може да ти бъде
отнето, но да бъдеш – ти си екзистенц!  /Ваклуш, сп. Нур 2/1995/
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и огън. Имало е време, когато половете не са били диференцирани, но са били потребни 
като материя – като астрал и ментал. Без тяхната взаимност не би имало идея за човечество, 
съзнаващо се като еволюция. 
Рама пита в съня си: О, чуден Дух, кой си ти? – Наричат ме Дева Нахуша, Божествен Разум. 
Ти ще разпръснеш на земята моите лъчи и аз ще идвам винаги, когато ме повикаш. Сега 
продължавай пътя си, върви на изток! Така Рама разбира мисията си и тръгва със своето 
племе към сърцето на Азия. Там изгражда съюз с племената на туранците, които повежда, 
за да завоюва днешните земи на Иран. Достигайки до Хималаите, Рама навлиза в Индия. 
Колко прозрение е имал този водач, който вместо да тръгне към Европа, където няма още 
изработена мисъл, от едно гнездо в Иран се напътва на Изток – в дълбоката Азия, за да 
създаде арийската култура, да създаде религия и закони с идеята за нов човек.
На новата раса е трябвало святост, за да погребе нисшата магичност на старата. Много често 
културата и религията се изкористяват до магия. Затова има епохи, пълни с магьосничество, а 
то в най-древно време е било една религиозна същност. Оттам са и думите, с които една баба 
може да бае, за да се получи някъде отпечатък от астралния образ.
Рама въоръжава със знание служителите – жреци на култа на Слънцето, и затова те възпяват 
раждането на новото слънце от великата Нощ-майка. С този нов култ той изгражда човека и 
племето, като внася и нови закони. Рама се оттегля на планината Арияна-Веджа и оттам бди 
над хората, а от тях иска те да бдят над божествения огън. В последните години от живота си 
той създава нов календар. Рама е първият, който описва зодиакалния кръг с дванадесетте 
зодиака.

~ Ваклуш Толев, Лъч на Жизнелюбието, сп. Нур 6/95 – www.nur.ng

 Имането е преходност, да бъдеш е структура на творчество! 
/Ваклуш, сп. Нур 1/2007/
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<<  ЗЕМИТЕ И КЪЩАТА НА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ В ЕРЕМИЯ, ФОТОГРАФИЯ ЛИЧЕН АРХИВ



ЗАПРЯНИЯТ ОТ ЗАКОНИТЕ НА ПРАВДАТА
ДУХ ЧАКА... СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК... 

Спомени от летеца по душа и СЕО Димитър Димитров
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Сега 
там кипи 
терасиране, 
изграждане 
на модерни 
иригационни 
системи и 
оранжерии, 
засаждане на 
хиляди плодни 
дръвчета, 
а къщата на върха
на хълма прилича 
на кораб, 
достигнал 
тих пристан 
след като
е преборил 
всички стихии 
по дългия си път...

“Когато правим най-доброто, на което сме способни, чудесата са възможни.”
~ Хелън Келър



С Димитър се бе запознала сестра ми Александра още в зората на интернета в България – от форумните 
клубчета в Dir.bg. Било е около 2000 год. някъде. Оттам се познаваме с още няколко човека, с които не сме 
загубили дирите си през годините – до голяма степен именно благодарение на тази съвременна “вътреш-
на връзка/мрежа”, както се превежда терминът от английски. Тя си спомня, че й е предоставил безплатен 
хостинг и домейн за една година, а с друг приятел от Dir.bg дори му бяха ходили на гости. И заеми им беше 
давал в онзи доста труден финансов период, но аз лично така и не съм се запознавала с него. До днес. Зная, 
че подобно на героя в “Силната До Бонг Сун” (виж темата за Корейската вълна) къса връзките със семейна-
та си среда и попадайки в Хонг Конг основава и развива успешно от нулата собствена хостинг компания –  
ICDSoft, разполагаща днес със сървъри в Хонг Конг, България и САЩ. Централният й офис сега е на пролет-
но звучащата улица “Цветна градина” в София. А неотдавна Димитър започна да споделя публично във 
фейсбук и извънредно интересни истории, в които прозира истинско дар слово (подобно на споделяните 
от маестро Найден Тодоров пътеписи). Подбрани по-долу следват някои от най-впечатлилите ме. Липс-
ваха заглавия, така че се наложи допълнително да им формулираме такива. 
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Автор Димитър Димитров, 2018/9 г.

~ От Редактора
Запряният от законите на Правдата Дух чака...
ФБ статус, 07.12.2018

 оляма част от детството ми премина при баба и 
дядо на село. В един зимен ден помагах на дядо да 
вадим сено от плевнята и когато приключихме, дядо 
ме изпрати да намеря баба и да ѝ предам да издои 
овцете.
Влязох в къщата, но тя не беше в кухнята, където 
очаквах да я намеря. Не беше и в студената стая 

с пръстен под, където зрееше домашното сирене и 
съхнеше луканката. Чух странен тракащ звук от стая, 
където не бях влизал никога. Вратата беше открех-
ната и аз надникнах внимателно. Баба седеше пред 
странна машина и цялото й внимание беше концен-
трирано върху някаква дреха, която беше разпъната 
върху машината. Тази чудата машина изглеждаше 

Г

<< Къщата на Димитър Димитров в Еремия
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много неестествено на фона на примитивния бит на 
тяхната къща. За разлика от всичко останало, маши-
ната изглеждаше като произведение на изкуството, 
а от нея се носеха непознати за мен ухания на дърво 
и още нещо.
Продължавах да съзерцавам фините извивки на 
металното шаси, когато машината спря и баба за-
беляза присъствието ми. Усмихна се и понеже беше 
усетила, че съм впечатлен, ми каза, че това е шевна 
машина, с която тя прекроява някаква дреха.
Попитах как тази шевна машина е попаднала там. 
Отговорът ме шокира: “Пра-пра-дядо ти я е купил 
от Виена.” – От къде? Бях на шест и вече знаех къде 
е Виена, но как? Баба не беше пътувала по-далеч от 
София, а дядо беше служил в Русе и Скопие като 
войник, но сами биха се загубили още на Централна 
гара. Баба взе две калайдисани котлета и се отправи 
към кошарата да дои овцете, а моите въпроси я след-
ваха заедно с мен: Защо пра-пра-дядо Велин е ходил 
във Виена? Колкото повече въпроси задавах, толкова 
по-неочаквани отговори получавах: “Имало е някак-
во световно техническо изложение и той е отишъл 
да разгледа, харесал е тази шевна машина и е купил 
три еднакви, за трите си снахи.” Опитвах се да си 
представя какъв човек е бил този мой пра-пра-дядо, 
какъв е бил животът му, какъв е бил битът му, колко 

широк е бил мирогледът му и не успявах да разбера 
как това би се доближило дори на светлинна година 
до битието на баба и дядо.
Припомних си и разказа на баба за нейния баща, 
който се интересувал от електротехника във времето, 
когато на село не е имало електричество, как си наба-
вил книги и части и сглобил радио. Явно е бил чудак, 
защото взел странното решение да сглоби радио-
апарата си в намерена на полето празна черупка от 
костенурка. През 1976-та радиоапаратът на баба и 
дядо трудно би се вместил в багажника на лек ав-
томобил, но радиото на прадядо от 1924-та се съ-
брало в черупката на средноголяма костенурка, 
а след това чакало в продължение на пет години 
първата емисия на радио София през 1929-та...
Какво се беше случило? Защо баба и дядо живееха 
така, след като техните родители и предци са били 
в крак със световните постижения за времето си? 
Кой им беше причинил това? Дядо се опитваше да 
ми спести подробностите, но нямаше как да скрие 
своята неприязън към комунистите. Те му бяха отне-
ли всичко – земята, добитъка, мечтите... Стоп... не съ-
всем: не разбирах защо, но когато пасяхме добитъка 
или отивахме някъде, той неуморно повтаряше “За-
помни, от този синор до онова дърво е наше. Онази 
гора е наша. Тази градина е наша. Сега са на ТКЗС-то, 
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но един ден ще ни ги върнат, помни кое е нашето.”
Влюбих се в гледката от онази камениста нива на 
хълма, за която дядо също твърдеше, че е наша. 
Когато бях на десет, заявих пред баща ми и чичо 
ми, че съм решил да си построя къща точно 
там. Те казаха, че е невъзможно, защото тази нива 
е на ТКЗС-то. Нямаше нужда да изтъкват и другата 
причина: те бяха бедни, не само финансово. Аз от-
говорих, че дядо ми е казал, че нивата е наша и че ще 
ни я върнат един ден. Те се спогледаха и ми казаха 
да не слушам дядо, но започнаха с подигравките: бях 
на 11, 12, 13, а те често ме питаха: “Хайде, няма ли да 
строиш вече?” Не им отговарях, но последните стра-
ници в училищните ми тетрадки бяха запълнени със 
скици на моята бъдеща къща. Тя се издигаше като 
кораб над есенните мъгли, напук на сивата им 
действителност. Дядо беше разочарован не само от 
комунистите, но и от роднините си: беше разглезил 
синовете си и те очакваха всичко наготово. В рода не 
цареше разбирателство и останалите роднини не 
идваха на село, а другите къщи (пра-пра-дядо е имал 
трима сина и всичко било разделено на три) пустее-
ха. Един ден той прецени, че съм достатъчно голям, 
бях на 12, когато посочи към другите къщи и ми каза: 
“Тези няма да се върнат тук, помни ми думата. Кога-
то пораснеш, не позволявай земите ни да попаднат 

в чужди ръце, купи ги!” След което поиска мъжката 
ми дума и я получи. Той беше осъзнал грешката си 
по отношение на възпитанието на синовете си и не 
ме щадеше изобщо: от тъмно до тъмно работех на 
равна нога с него, от петгодишен. Прекарвах всички 
ваканции и уикенди там, синовете му продължиха да 
идват само за да напълнят багажниците на автомо-
билите, които им беше купил. За внучките му “село” 
беше унизително понятие, но той вече беше спокоен.
Дядо почина през юни 1989-та. Не дочака промя-
ната, но умря спокоен, защото имаше мъжката ми 
дума. И до ден днешен не успяваме да се отървем 
от комунистите и техните производни, но това не ме 
спъна: основах успешна технологична компания, от 
нищото. Стоп... не съвсем: упоритостта и характера 
си ги имам от дядо и от неговия дядо, а те се оказаха 
предостатъчен начален капитал.
Днес на село всичко е спокойно. Изпълних дословно 
волята на дядо: изкупих всичките имоти и къщи на 
фамилията и не оставих камък върху камък, за да за-
почне всичко начисто, както искаше той – сега там 
кипи терасиране, изграждане на модерни ирига-
ционни системи и оранжерии, засаждане на хи-
ляди плодни дръвчета, а къщата на върха на хъл-
ма прилича на кораб, достигнал тих пристан след 
като е преборил всички стихии по дългия си път.
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  ICDSoft имаме фирмен (онлайн) форум, в който  
обсъждаме проблеми от всякакво естество, предим-
но технически. През октомври 2016 г. в него се появи 
обявление, направено от мен:
Детски надбавки
Съгласно действащите закони в Република Бълга-
рия детски надбавки се изплащат само в случаите, 
когато средният доход на човек в домакинство е под 
350 лева. Според мен тази система е много неспра-
ведлива и недалновидна, защото:
1.Двама разумни и отговорни хора не биха бързали 
да създават деца, ако наистина имат такъв доход.
2.Със сегашната система държавата поощрява хо-
рата, които не попадат в категорията от т. 1, да се 
репродуцират. Не съм расист, но съм българин и 
съм притеснен от факта, че в България българите 
инвестират с данъците си в процес, който ще ги за-
трие като нация. Сегашната система също поощря-
ва хората да укриват доходи.
3.Очевидно природни закони, като Естественият 
подбор, са основен проблем на законодателя и той 
се опитва да им се опълчи с помощта на норматив-
ни разпоредби и парите на данъкоплатците. 
Аз не мога да определям законите в държавата, но 
мога да диктувам фирмената политика. Ето как:

“В сила от 01.11.2016 г. на всеки служител в ICDSoft 
към брутното възнаграждение да се добавят, както 
следва: 100 лева за първо дете (деца до 18-годишна 
възраст или до 20, ако учат), +200 за второ, +300 за 
трето и т.н. (т.е. 600 лева на месец за три деца), без 
ограничение за брой деца. Не желая да чувам кри-
тика: парите, които ще харча по тази мярка, са от 
печалбата на фирмата, т.е. 100% мои.”
От тогава, вече 25 месеца, детските надбавки се из-
плащат всеки месец. Резултатът е следният: в деня на 
обявяване на тази политика на фирмата служители- 
те са имали общо 32 деца. В следващите 9 месеца 
бройката на децата остава непроменена – 32. На 
десетия месец се раждат две деца, а на следващия –  
още четири. Разгледайте добре графиката. Нали 
пред фактите и боговете мълчат? Корупцията 
и некадърното управление на България изяж-
дат милиарди годишно. Милиарди, които иначе 
биха били вложени на полза роду, като напри-
мер в стимулиране на раждаемостта. Реагирате 
с изненада, че в една държава корумпираните и не-
кадърните чиновници ги бесят публично просто за-
щото още не сте осъзнали, че корупцията и некадър-
ното управление не са просто корупция и некадърно 
управление, а национално предателство и геноцид.

“Когато фактите говорят...” *                            * “Фактите са гробари на истината”, казва Ваклуш Толев, 
ФБ статус, 11.12.2018                                                               но е така, когато не виждаме и не работим с духа зад тях.

В
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  два ли има човек, който би оспорил, че корупцията 
е един от най-сериозните проблеми за обществото 
ни. Няма държава, която да е имунизирана на 100% 
срещу това явление, и всяко правителство прила-
га различни мерки. Имах възможността да живея 
в няколко различни държави, при това достатъчно 
дълго, за да мога да науча езиците, да опозная ман-
талитета, нравите и порядките на тези народи.
Днес ще ви разкажа за ICAC – агенцията за борба с 
корупцията на китайския Специален администра-
тивен район Хонг Конг. Някога бедната британска 
колония Хонг Конг постига забележителен иконо-
мически подем в края на 60-те и началото на 70-те 
години. Популацията нараства в синхрон с финан-
совите резултати, а това е предизвикателство за 
всяко правителство. По това време обаче моралът 
на държавните служители пада до ниво, при което 
дори докторите от Бърза помощ не оказват спешна 
помощ на пациенти, докато не получат рушвет.
Народът недоволства с право и кулминацията е до-
стигната, когато през 1973 г. наяве излизат огромни-
те финансови авоари на висш полицейски чиновник. 
На въпросния е даден срок от седем дни, за да обяс-
ни източниците на тези средства. Вместо обяснение, 

той напуска страната несанкционирано. Народното 
недоволство не може да бъде неутрализирано и пра-
вителството е принудено да предприеме твърди 
мерки. Така в началото на 1974-та се създава Неза-
висима Агенция Срещу Корупцията – ICAC.
Най-добрите дъщери и синове на нацията са привле-
чени на служба. Стартовата им заплата в днешно вре-
ме е 3 000 долара и достига 20 000 долара + социални 
придобивки. Институцията има неограничени пра-
вомощия: ползване на СРС, агенти под прикритие и 
агент-провокатори без нужда от разрешение от съ-
да. ICAC връща обратно в Хонг Конг корумпирания 
бивш полицейски шеф и той е пратен в затвора.
Паралелно със създаването на новата служба са гла-
сувани по-строги антикорупционни закони.
ICAC постига забележителни резултати – хиляди 
корумпирани държавни служители са осъдени, а 
цяла една нация е превъзпитана така, че никой не 
смее да поиска или да предложи рушвет. В резултат 
постъпленията в бюджета скачат в пъти, изведнъж 
има пари за всичко: за пътища, за болници, за учи-
лища, за увеличаване на заплатите на държавните 
служители и за каквото се сетите. В хазната започват 
да се трупат огромни излишъци, което пък дава въз-

Закон и съвест... 
ФБ статус, 10.01.2019                      
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можност данъците да са ниски, а това стимулира 
икономиката. В резултат Хонг Конг се нарежда сред 
страните с най-висок жизнен стандарт и най-висока 
продължителност на живота.
В момента корпоративният данък там е 16.5%, няма 
ДДС, няма вносни мита, данъчната ставка за най-нис-
ките заплати е 2%, а приходите от чужбина (износ) 
не се облагат с никакви данъци. Няма друга развита 
демокрация, а Хонг Конг е демокрация (по силата на 
спогодба, от 01.07.1997 г. Китай се задължава да не 
се меси по никакъв начин във вътрешните работи на 
новоприсъединения специален район в следващите 
50 години), която да функционира с толкова ниски 
данъци. Хонг Конг може да научи света на следното:
1. Ниският плосък данък работи добре и за развити 
икономики и е възможно системата да се структури-
ра така, че държавната машина да има много ниски 
разходи, които да се покриват с ниски данъци, кое-
то пък да ѝ осигури широка обществена подкрепа. 
Всички плащат символични данъци, а в държавни 
учреждения Гражданинът е обслужван бързо и се 
радва на голямо уважение. Просто, нали? Полици-
ята на Хонг Конг отдавна е направила така, че ако 
късно вечер джентълмен предложи да изпрати дама 
до дома ѝ, тя ще се усмихне и ще каже: “Но защо? 
Няма нужда! Та това е Хонг Конг!”

2. Данъчният закон може да бъде прост. Всичките 
им данъчни закони са общо 200 страници. Законо-
дателите навсякъде по света се опитват да предвидят 
всички възможни сценарии, затова пишат огромни 
по обем закони, което пък затруднява гражданите. 
Ключът на простия данъчен закон в Хонг Конг 
е държавата да има доверие на съдиите: ако по-
заплетен случай е отнесен в съда, а това се случва 
много рядко, съдията решава казуса справедливо и 
безпристрастно по свое усмотрение, според случая. 
Знам какво може да ви хрумне – не, заплатата на 
държавен служител там е такава, че ако се опитате 
да му предложите да се разберете, само ще го раз-
смеете, защото или се шегувате, или сте агент на 
ICAC – трети вариант няма.
3. Няма нужда да се облагат бедните. В държава, къ-
дето почти всички са богати, просто няма нужда!
След като са си подредили всичко, хората там об-
мислят “шантави” неща, например да въведат про-
гресивен данък върху потреблението: да няма данък 
печалба, а да има нещо като ДДС, но то да расте про-
гресивно според консумацията, започвайки от нула 
за тези, които се задоволяват с по-малко. Което пък 
означава хората сами да посочват колко са изхарчи-
ли през годината. Шантаво, нали? Аз лично ще бъда 
доволен, ако ги догоним по всичко останало.



Внимание: Текстът по-долу съдържа сцена на насилие 
над животни.
 аближаваше Бъдни вечер и в двора на баба и дядо 
настана суматоха. Бяха дошли майка ми и баща ми, 
стринка ми и чичо ми, много съседи. Бях на пет годи-
ни и нормално за дете всичките ми сетива бяха заети 
в безкрайния процес по опознаване на света. Върху 
огнището на двора се грееше вода в голям казан, а 
мъжете се отправиха към двора на “стоката” – така 
наричаха домашните животни. Аз, разбира се, тръг-
нах с тях. Имаше нещо ритуално в походката и ма-
ниерите им, което обаче не можеше да скрие тяхната 
нервност. Дядо носеше връзка дебели въжета.
Отвориха широката метална врата и нагазиха в леп-
кавата смес от кал, слама и оборска тор. Кокошките 
се разбягаха, а овцете надничаха любопитно от ко-
шарата. Групата спря след вратата, а дядо, с въже в 
едната ръка, продължи към дъното на двора, където 
беше кочината на прасетата. Кочината беше раз-
делена на две части – в едната живееха по-дребни 
прасета, а в другата беше затворен огромен нерез, 
който не излизаше никога оттам, като вратата му 
беше здраво залостена.
С ловки движения дядо отвори вратата и освободи 

нереза. Той обаче не излезе и дори направи крачка 
назад. Дядо започна да го подканва. Ръката, която го 
беше хранила до вчера, сега го приканваше да изле-
зе на разходка. Нерезът грухтеше учестено и не мо-
жеше да вземе решение. Дядо не показваше никакви 
признаци на припряност и търпеливо подмамваше 
огромното животно. Не знаех какво ще последва и 
цялото ми внимание беше съсредоточено в случва-
щото се. Без да откъсвам поглед от сцената, опипах 
внимателно дървената ограда зад гърба си и заднеш-
ком се покатерих върху нея.
Отне цяла вечност и накрая нерезът излезе предпаз-
ливо. Никога не беше излизал от тясната си клетка 
и се боеше от неизвестното. В момента, в който из-
лезе напълно, дядо направи някакъв фокус, който аз 
и нерезът не можахме да уловим, но в миг задният 
му крак беше вързан в примка, а вратата на кочина-
та се оказа затворена. Групата мъже, които чакаха 
зад ъгъла, се втурна към клетото животно. Борба, ви-
кове, виждах само топка от пъшкащи нервни хора. 
В следващия момент нерезът беше прикован в же-
лязна хватка към дървената колона на навеса. Какво 
ли ще последва? Нищо! След цялата тази динамика 
изведнъж всички замръзнаха. Дори нерезът вече не 

Добър или лош? 
ФБ статус, 10.12.2018                      
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дишаше учестено, а лежеше кротко.
Загубил интерес, излязох на улицата. Тогава видях 
към мен да вървят прадядо Христо и брат му Стой-
мир. Прадядо! Това е най-добрият човек, когото съм 
срещал в живота си. Това мнение не е само мое: на 
село винаги първият въпрос е “Ти от кои си?”. Кога-
то кажа, че съм от Симиджиите (поредната глупост 
на комунистите е, че всички в рода ми са носили фа-
милията Симиджийски, но баща ми е Христов – на 
прадядо Христо, а аз съм Димитров – на дядо Ди-
митър...), старите хора реагират по един и същи на-
чин: “Ти си правнук на дядо Христо? Това е толкова 
добър, свят човек! Когато бяхме деца и той минеше 
покрай нас, всички викаха, че Симиджията минава, 
спираха игрите, втурваха се към него, а той винаги 
имаше в торбата пресни колачета (питки), които ни 
раздаваше!”.
Когато дядо Христо минаваше, всички спираха 
работа, поздравяваха го и му се усмихваха, като 
усмивките им оставаха на лицата им още дълго след 
това. Такъв всеобщ респект към жив човек не съм 
виждал през целия си живот. Прадядо приближи 
и всички погледи бяха вперени в него, а тълпата му 
направи път така, както се прави път на премина-
ващ експрес. Той носеше нещо, увито в плат. То не 
изглеждаше тежко, но той го държеше с двете си 

ръце пред гърдите си, пръстите му бяха изпънати 
в шпиц и се усещаше, че носи нещо изключително 
ценно и важно.
Двамата спряха пред нереза. С маниери на гвар-
дейци те се обърнаха един срещу друг – дядо Стой-
мир протегна двете си ръце към прадядо, който 
пък положи нещото върху дланите му. След това 
дядо Христо се прекръсти, пак посегна към нещото 
и размота навития плат върху китките на брат си. В 
следващия момент в ръцете му, с цялото си величие 
и грациозни извивки, блесна сабя! Докато успея да 
осъзная какво се случва, той замахна и видях как гла-
вата на огромния нерез се изтърколи. Ахнах!
Сигурно съм останал с отворена уста. Детският ми 
разум не можеше да приеме толкова разнопосоч-
на информация за толкова кратко време. Сабята 
беше церемониално измита, след което прадядо я 
избърса изключително акуратно. В обратна после-
дователност неговият ординарец протегна ръце, са-
бята беше положена върху плата, увита прилежно и 
видях как двамата старци се оттеглиха с достолепие 
към задния двор, където по цял ден режеха дърва с 
голям ръчен трион.
Групата мъже започна да се суети около мъртвото 
животно, а аз имах милион въпроси. Най-важният: 
кой всъщност е прадядо? Това същият прадядо ли е? 
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Онзи толкова благ човек? Възрастните бяха толкова 
заети, а аз исках отговори. Да призная честно – в този 
момент ме беше страх от прадядо. Видях как отряза 
главата на клетия нерез без ръката му да трепне. Лю-
бопитството ми беше по-силно от страха и изприпках 
в посоката, в която се отдалечиха двамата старци.
Когато го открих, сабята я нямаше. Прямо, по 
детски, попитах къде е сабята. “Каква сабя, нямам 
сабя! Но пък имам ябълка за теб!” Той винаги има-
ше нещо за мен. Погледнах го в очите, исках да го 
попитам директно дали той е добър или лош, но 
в тези очи беше написано всичко и нямаше нужда 
да питам. Участвал в две войни като кавалерист и се 
наложило да отреже много глави, за “да може час 
по-скоро да приключи проклетата война, защото 
жената, стоката и нивата не бива да чакат”.
Българинът е непоколебим войн не защото е жа-
ден за кръв, а защото жената, стоката и нивата 
имат нужда от него. Когато новата власт му взела 
нивите и животните, той вече е имал деца и внуци и 
в името на децата си е преглътнал това, за да не оста-
нат сираци. Когато обаче видял, че не се полагат до-
бри грижи за кравите и коня, той не издържал, оти-
шъл в стопанския двор и подкарал животинките си 
към къщи. Комунистите арестували прадядо, обя-
вили го за враг на народа и го вкарали в затвора.  

След време го освободили, за да се прибере вкъщи и 
да гледа как децата му живеят в мизерия.
Късно е да се дават съвети на сегашните управ-
ници на България, но се надявам бъдещите да са 
разбрали, че за да могат да разчитат на българ-
ския войник, те трябва да направят така, щото 
той да има какво да защитава.

Паметникът на свободата на вр. Св. Никола, Шипка >>



НЕ ВСЕКИ ПОД РОБСТВО Е РОБ 
ФБ статус, 07.01.2019                      v
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  огато тръгнах на училище през 1976-та, периодът 
от 14 до 19 век в българската история се описваше 
като робство. Бях чавдарче и ме учеха, че сме били 
поробени от турците, а само шепа смелчаци са се 
опълчвали на това, но така, щото са се криели в го-
рата и са нападали само от засада, а зимите са пре-
карвали скрити вкъщи – ни свинско яли, ни барут 
помирисвали.
В една есенна съботна вечер на 1978-ма наш родни-
на беше приготвил магнетофон, с който да запише 
разказите на възрастен съсед. Дядо Ладе беше на 
преклонна възраст и помнеше безброй истории. 
Седнахме в двора на дядо Ладе, под старата лозни-
ца, включиха магнетофона и помолиха възрастния 
мъж да разказва истории. Разказът ни върна 150 
години назад, по времето на дядо Яно (роден през 
1800 г.), който е основал нашата махала, която пък 
носи неговото име – Яновци. Дядо Яно е прапрадядо 
на моята баба. Дошли един ден бирници да събират 
данък и стигнали и до къщата на Яно. Отворил той 
портата и ги попитал за какво са дошли. Казали му, 
че дължи 60 акчета (сребърни монети, 120 акчета се 
равняват на 1 куруш/грош) изпенже (данък). Яно ка-
зал, че няма пари за данък. Бях на осем, но на база 
наученото в училище усещах, че “нямам пари за 
данък” не е правилен отговор, и наострих уши как е 

продължила историята. Тогава бирникът казал:
– Добре, можете да дадете крава вместо пари. Имате 
ли ялова крава?
– Аз ялова крава за данък нямам!
Това вече беше съвсем неочаквано.
– Добре, можете да дадете овце. Имате ли ялови овце?
– Аз ялови овце за данък нямам!
Ядосал се бирникът, защото очевидно Яно се подиг-
равал с него, и попитал: “А ялови жени имате ли?” 
Тогава Яно скочил на бой, а бирникът и пазвантите 
му избягали. Не вярвах на ушите си, а дядо Ладе 
продължи. Съседите станали свидетели на разпра-
та и Яно им предложил да свидетелстват на негова 
страна относно недопустимата обида, която му от-
правил турският бирник. Впрегнал каруцата и завел 
свидетелите право в Цариград, като поел разноски-
те им по време на пътуването. По това време дело 
срещу държавен служител можело да се заведе само 
във Върховния съд там. Наел Яно мастит турски ад-
вокат и спечелил делото за обида. Турската държава 
била осъдена да заплати обезщетение за това, че 
неин държавен служител е накърнил достойнството 
на Яно от Еремия, изричайки непристойни думи по 
адрес на фамилията му.
Това изобщо не се връзваше с моята представа за 
“турското робство”. Често се сещах за тази история 
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през годините и не знаех на кое да вярвам – на исто-
рията за дядо Яно или на тази, че нашите предци са 
били роби и са се крили в миши дупки всеки път, 
щом зърнат турци.
През лятото прокарвахме водопровод в Яновска ма-
хала и когато стигнахме до къщата на чичо Васил, 
който е прапраправнук на дядо Яно, се заприказвах-
ме и му споменах тази история. Той я беше чувал от 
дядо си и ми разказа повече за дядо Яно. Оказа се, 
че дядо Яно е бил образован и е говорел свободно 
турски и гръцки. За още по-голяма моя изненада 
се оказа, че често го канели на дела в Джумая, Сяр 
и Солун като съдебен заседател. Това обясняваше 
много неща – дядо Яно е познавал законите и е знаел 
правата си. Освен че е знаел правата си, той ги е от-
стоявал.
Ако възкресим дядо Яно и някой го попита как е 
било под турско робство, той най-вероятно би му  

казал, че всичко е много субективно: ако човек е с 
робско самосъзнание, ще се чувства поробен 
навсякъде, без значение в кое време се е прък-
нал. Евентуално би се съгласил, че държавността ни 
е била в криза през фаталния 14 век и това ни е до-
карало чак до там, че турски бирници да му искат 
данък. Мисля, че той би ни посъветвал да правим 
така, щото днешната българска държава да е 
силна и независима, за да не се налага на деца-
та ни да имат вземане-даване с чужди бирници 
след време. Яно, който е имал петима сина и чети-
ри дъщери, не би останал очарован, ако можеше да 
види какво е състоянието на армията ни днес, какви 
са демографските ни показатели, какво се случва с 
парите от данъците ни и как управниците на уж не-
зависима България се кланят на Брюксел, Вашинг-
тон, Москва и на кого ли не, вместо да служат само и 
изключително на интересите на народа си.

“Фаталното” число 13 
ФБ статус, 15.01.2019                      

  вгуст 1986 г., училищна бригада в консервен комби-
нат. Режехме ябълки: плодът се разрязва на две по-
ловини, след което се изрязва сърцевината. Норма-
та беше 184 килограма почистени ябълки. В едната 
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част на халето имаше кантар и бюро, където седеше 
кантарджийката, която измерваше и записваше кой 
колко ябълки е предал. Зад нея се редяха стотици 
касетки с почистени ябълки, които след това поема-
ха към поточна линия, където се измиваха и мари-
новаха. В Съветския съюз това било добро мезе за 
водката...
Освен ученици там работеха и работници, повечето 
от които бяха цигани. Кантарджийката отиде ня-
къде и една циганка реши да се възползва, като за-
почна трескаво да пренася вече премерени касетки с 
почистен плод към работното си място, за да може 
да ги предаде още веднъж. Това беше нагла кражба 
и аз скочих, отидох при нея и я спрях. В това време 
пристигнаха кантарджийката и началничката на 
цеха, които станаха свидетели на случката. Циганка-
та Мара беше принудена да върне откраднатото, но 
започна да ме кълне: “Да умреш даано! Кууршуум 
в чееелото да те удари!”. Бях на 16 и това ми се видя 
много смешно.
Юли 1987 г., Кюстендил е домакин на национално 
първенство по парашутизъм. Тогава парашутите 
тип “летящо крило” бяха екзотика и много състеза-
тели ползваха кръгли куполи. При тях отклонение 
от 2-3 метра се смяташе за добър резултат, затова и 
пясъчният кръг трябваше да се прекопава редовно 

с цел улеснение на съдиите и омекотяване на при-
земяванията. Точно по пладне на мен и Радослав се 
падна “честта” да прекопаем този кръг. Работейки 
с правата лопата, в един момент изкопах някакъв 
упорит корен на пирей. Когато се наведох, за да го 
взема, над главата ми нещо изсвистя и тупна зад 
мен. Беше направило трапчинка в пясъка. Оставих 
лопатата, обърнах се, коленичих и изрових куршу-
ма. Съвестното изпълнение на задълженията се от-
плаща винаги – можех да закопая онзи пирей и да 
не си правя труда да се навеждам... Случаят беше 
докладван в милицията и на следващия ден ни 
информираха, че е разплетен: полски пазач е про-
гонил крадци, като е възпроизвел предупредителен 
изстрел във въздуха с карабина в землището на съ-
седното село Жабокрът. Тогава изобщо не се сетих за 
клетвата на Мара от цеха в Копиловци, но скоро щях 
да бъда подсетен...
13 месеца по-късно, междувременно съм постъпил 
в казармата и дори имам 11 месеца военна служба 
зад гърба си, съм часови на пост пред караулното 
помещение на Армейски полигон “Сливница”. 
Двучасовата ми смяна вече бе приключила, но тези, 
които трябваше да поемат дежурството след нас, 
пристигнаха с още два часа закъснение. На всичкото 
отгоре се заяждаха с моите другари и не искаха да 
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подпишат дневника, докато нашите не почистят по-
добре и т.н. Беше жега, тъмнозелената ми стоманена 
каска се беше нагряла до 50 градуса, а времето ми на 
този пост вече клонеше към четири часа.
Най-накрая онези подписаха. Танкисти някакви, 
не ги познавахме. Един от тях тръгна към мен, за 
да ме смени. Бях се облегнал на варосаната стена, 
а автоматът със сгъваем приклад висеше на рамото 
ми, подпрян върху брезентовата сумка с резервния 
пълнител, висяща на колана ми. Гледах приближа-
ването на “смяната” с натежали клепачи. Най-пос-
ле! Още 20 негови крачки и можех да се отлепя от 
проклетата стена.
Той приближаваше, а аз гледах много добронаме-
рено на това. 15 крачки – той извади пълнител от 
сумката си и го постави на автомата. Дотук добре –  
никой не очаква да спазва протокола и да провери 
оръжието. Протоколът е за пред началниците, аз 
също не го спазвах в тяхно отсъствие. 10 крачки –  
той спусна предпазителя и зареди. Слънцето ме 
беше напекло до степен, че на този етап само “регис-
трирах” неадекватните му действия. 8 крачки и той 
насочи оръжието си към мен – за момент можех да 
надникна в цевта. Изведнъж тишината беше раздра-
на от стрелба. Рикошети, хвърчаща мазилка, прах. 
Плъзнах гръб надолу по стената и едновременно 

успях да насоча оръжието си към него, да заредя и 
да обера мекия спусък. Не бързах да натисна докрай, 
защото оръжието му вече сочеше високо над главата 
ми и бях в безопасност, особено ако се абстрахираме 
от рикошетите и хвърчащата мазилка.
Пълнителят му свърши за 3 секунди. Точно толкова 
време му бе нужно, за да осъзнае какво става. Той 
изглеждаше не по-малко изненадан от мен. Когато 
забеляза, че е на мушка, той хвърли автомата си на 
земята така, сякаш беше хванал нещо горещо. Оръ-
жието изтрака на голия бетон, а той събра длани 
пред гърдите си, строполи се на колене и започна 
да крещи: “Чакай, чакай, не исках! Чакай да ти обяс-
ня!” С рязко движение постави дясната си ръка вър-
ху сумката си, а моето оръжие следваше дланта му. 
Бях любопитен, но му извиках заповеднически “По-
бавно!” и той бавно и внимателно отвори капака на 
сумката, в която вместо един резервен пълнител, 
имаше и още един – с халосни патрони. Той бил ре-
шил да си направи шега! Но объркал пълнителите 
и вместо очаквания един изстрел с халосен патрон 
(нямаше муфа на цевта), изстрелял цял пълнител с 
30 патрона. Това обясняваше и факта, че той държе-
ше много вяло оръжието си, преди да открие огън. 
Затова и откосът беше започнал от малко над глава-
та ми и беше завършил в тавана.



142 

Моите и неговите другари дойдоха веднага. Онзи 
още стоеше на колене и бавно осъзнаваше какво е 
направил и какво можеше да стане. Аз вече се бях 
изправил пак, бях изпразнил оръжието си и дока-
то чистех врата си от мазилката, им обясних с две 
изречения какво е станало. Тогава моите другари 
ме накараха да застана там, където стоях допреди 
минута.
Първият куршум беше облизал леко каската ми и се 
беше забил в стената над мен. Помолиха ме да се 
изправя по-добре. Много учители и началници в ка-
зармата са ми правили забележка за неправилната 
стойка и е добре, че не съм ги слушал: ако съм бил 

изправен добре, първият проектил е щял да ме по-
рази в челото. Тези каски не предпазват от изстрел 
от упор: веднъж скучаехме на един полигон и тест-
вахме една каска – куршумът влезе от едната страна 
и излезе от другата...
Тогава се сетих за клетвата на онази циганка. Добър 
опит, Мара! Изчегъртах онзи проектил от стената и 
го запазих за спомен. Само 8 куршума се бяха заби-
ли в стената и тавана, а останалите 22 бяха рикоши-
рали: кой от стената, кой от тавана, а някои бяха на-
правили двойни и тройни рикошети – бях застанал 
на половин метър от ъгъла между две стени, а над 
мен имаше бетонна козирка. Траекториите на тези 

1 Тук можем да обърнем внимание на числата в споделения житейски разказ – светостта на 13 и огледалният му 
образ, толкова нагледно илюстрирано! Както знаем от теософията, изпращаните в пространството мисъл-форми 
могат да досегнат някого само, ако има в себе си трептения, за които те да се закачат, тоест ако има нещо в човека, 
което да им резонира... На този принцип всъщност действат т.нар. “черни магии”, но и добрите мисъл-форми също. 
В тази връзка може да цитираме нещо, което се подчертава в биографията на родителя на теософията като термин –  
основателят на неоплатоническата философска школа в 3-ти век след Христос, а именно Плотин. Из “История на 
западната философия” на Бъртранд Ръсел: “Освен несъвършенството, което светът неизбежно притежава, бидейки 
копие, за Плотин, както и за християните, съществува по-категорично зло, произтичащо от греха. Грехът е следствие 
от свободната воля, която Плотин противопоставя на детерминистите и на астролозите. Той не отрича напълно ва-
лидността на астрологията, но я ограничава така, че в крайна сметка да бъде съвместима със свободната воля.  
Постъпва по същия начин и по отношение на магията – мъдрецът, казва той, е неподвластен на силата на магьос-
ника. Порфирий разказва, че някакъв философ, съперник на Плотин, се опитал да му направи черна магия, но по-
ради светостта и мъдростта на последния, заклинанията се обърнали срещу съперника.” – Б.р.
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рикошети бяха най-разнообразни и беше чудо, че 
никой не ме беше закачил. Приличах на мелничар – 
покрит с мазилка и вар от главата до петите, но без 
поражения.
Минути по-късно вече пътувахме в каросерията на 
камиона от Сливница към поделението в София, 
а аз се наслаждавах на залеза и се бях замислил над 
непредсказуемостта на живота: само преди две го-
дини пожеланието “куршум в челото да те удари” 
ми звучеше като събитие с нулева вероятност, но в 
последните 13 месеца покрай челото ми просвистя-
ха не един и два, а цели 31 куршума!1 Това ме нака-
ра да се замисля много сериозно за съотношението 

между Доброто и Злото.
Всички сме много чувствителни към Злото около 
нас: лоши постъпки, зли думи, клетви, злини, лоши 
хора, лоши новини, лоши прогнози, лошо стечение 
на обстоятелства, но не се замисляме, че Доброто, 
което ние рядко забелязваме и обикновено наричаме 
“късмет”, е много повече! Напук на всичко лошо, 
нас ни има. Огледайте се – милиарди светлинни 
години Космос, който е много неприветлива 
среда, и насред това, в някаква нищожно малка 
прашинка от Пространството, в точно и само 
един миг от Вечността, има условия за живот, и 
то какви, в които живеем точно ние.

  скам да се извиня на стотиците хора, които ми пи-
шат тук: не отговарям, защото би било физически 
невъзможно да отговоря на всеки. За сметка на това 
обаче изчитам всяко писмо. За да бъда ефективен, 
ще отговарям тук на въпроси, зададени от много на 
брой отделни хора. Въпросът на седмицата е “какво 
мисля за циганския проблем/въпрос”.
Ще започна с признание, че вероятно не мога да бъда 
обективен. Причината: роден съм на 24.12.1969 г. 

в град Сливен. По онова време раждаемостта е била 
в други мащаби, затова не е кой знае какво съвпаде-
ние, че в същия ден и в същата болница се е родил 
още един Димитър. Майката на другия Димитър е 
циганка. Случило се е така, че по някаква причина 
майка ми не е можела да ме кърми, а по това време 
изкуствените бебешки млека не са били налични. 
Докторите са започнали да питат наред родилките 
дали някоя би се съгласила да даде кърма за друго 

Какво мисля за циганския проблем 
ФБ статус, 16.01.2019                      

И
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бебе. Имало някакво поверие, че не е добре да се 
кърми чуждо бебе, и всички, дори тези, които хвър-
ляли излишна кърма в мивката, отказвали. Така в 
първия си ден съм стоял гладен и оцеляването ми е 
било под въпрос. На следващия ден майката на дру-
гия Димитър, която никой не бил попитал заради 
предразсъдъците на “белите” доктори и сестри, но 
била чула за проблема, предложила да започне да 
ме кърми. Аз съм приел този жест с възторг и без 
никаква предубеденост. Това вероятно е спасило 
живота ми, а може би е обяснение и за добрата ми 
имунна система.
Не очаквайте да чуете расистки призиви от мен, но 
да се върнем на “проблема”, за който искате да чуете 
мнението ми: основният ни проблем е профаниза-
цията. Той обаче засяга повече българи, отколкото 
други етноси в България. Ако отчетем степента на 
деградация в последните 30 години, може да се ока-
же, че циганите дори бележат напредък, за разлика 
от българите. Проблемът е много сериозен и аз 
виждам само едно решение, което обаче може 
да изглежда прекалено радикално – средното 
образование да стане задължително и да се ин-
криминира спирането на децата от училище. 
Последното, заедно с неполагането на адекватни 
грижи за деца, да се наказва с 6 до 10 години лиша-

ване от свобода – толкова, че такива родители да не 
могат да оказват вредно влияние на наследниците си 
и така обществото да има възможност да ги възпита 
и образова, а през това време недобросъвестните ро-
дители няма да могат да създават още деца, защото 
ще бъдат в затворите. Дразним се от феномена “ма-
лолетни майки”, но ето как би изглеждало решение-
то: родителите на малолетната майка получават 
6-10-годишни присъди за неполагане на адекватни 
грижи за детето си, бащата на детето на малолетна-
та също прекарва едни 6-8 години там, така че след-
ващото им дете да има пълнолетни родители. Ако 
пък и бащата е непълнолетен, наказанието да е за 
неговите родители, а младата двойка да се отглеж-
да разделно в държавни институции или приемни 
семейства. В една предишна публикация споменах, 
че България се нуждае от нови затвори с капацитет 
поне 50 000 места. Визирах корумпираните чинов-
ници и хората, които не полагат адекватни грижи 
за децата си. Ако обществото покаже на тези две 
категории хора, че няма да се колебае в прилагането 
на законите, те просто ще бъдат принудени да пре-
осмислят поведението си.
Моят съвет е да не делите хората на етноси и 
раси, а да оценявате всеки отделен човек спрямо 
делата му. Нали не искате следващата ми статия да 
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започне с “Когато дам заем на някой българин, той 
първо публикува хитроумно изказване по адрес на 
богатите, а след това селфи от Бали или от Баден-
Баден, след което не ми връща заема, аз го осъждам, 
но се оказва, че той/тя няма нито доходи, нито иму-
щество. Затова на българин не бих дал и два лева 
назаем.”? Да, такъв е опитът ми, говорим за суми 
от 15 000, 25 000, 40 000, 96 000... Ще бъде интересна 

статия. Целта ще бъде да съберем тези пари, които 
ще бъдат дадени за благотворителност.
Никой от нас не е избрал етноса и родителите си, но 
всеки е свободен да избира как да се държи. Ролята 
на обществото и обществените порядки е да насър-
чават гражданите към правилен избор и правилен 
модел на поведение. Няма нерешим проблем, но 
е нужна воля.

 олучавам много съобщения от непознати, които 
казват, че харесват историите ми. Някои се съмняват 
в истинността им, но искат да продължа да пиша, 
защото намират част от статиите ми за забавни. Сега 
ще ви разкажа как завършва разказването на измис-
лени истории.
Есента на 1985 г., бях на 15, последен училищен звъ-
нец за деня, ритуалното тичане към изхода. Вече 
навън, под колоните, изчаквах тумбата от нашата 
махала да се събере, когато станах свидетел как че-
тирима от съучениците ми се уговарят да ходят ня-
къде. Проявих интерес, но те на шега ми казаха, че 
това не е за малки деца. Бях най-дребният в класа и в 
тази шега имаше и доза истина – погледнато отстра-

ни, можех да мина за някой от по-долните класове. 
След което ми обясниха, че отиват да се запишат на 
парашутизъм.
Парашутизъм! Дори не подозирах, че някъде в Кюс-
тендил има такова нещо. Родителите на майка ми са 
от Сливен и в редките си гостувания там наблюдавах 
с интерес самолетите и парашутите в далечината. С 
ентусиазъм казах, че идвам с тях, а те продължиха с 
хлапашките шеги. На следващия ден в 17:00 ч. бяхме 
в залата на аероклуба в центъра на Кюстендил, къ-
дето се запознах с Емил Манчев, шеф на аероклуба, и 
Венцислав Симеонов – инструктор по парашутизъм. 
Лекциите по теория продължиха през цялата зима, 
а аз попивах всяка дума. Трима от онези четирима  

Как завършва разказването на измислени истории 
ФБ статус, 10.01.2019                      

П
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съученици посещаваха лекциите заедно с мен. 
Наближаваше пролетната ваканция и в края на 
март най-после обявиха, че следващото занятие ще 
се проведе на летището, където ще преминем на-
земна подготовка. Само двама от моите съученици 
дойдоха на първото занятие на летището, след което 
и те престанаха да идват. Настъпи и дългоочаква-
ният момент и самолетът дойде! Нашият аероклуб 
беше много беден и нямахме самолет. Разчитахме на 
един Ан-2 от летището в Божурище. Първият ми па-
рашутен скок заслужава отделен разказ, затова само 
ще кажа, че беше велико преживяване. Спомням си 
как крачех към къщи след това, а усещането беше, 
че не стъпвам по земята. Бях толкова горд от себе си. 
Не можех обаче да споделя с родителите си, защото 
те ми бяха забранили да скачам и бях подписал сам 
декларацията, че са съгласни непълнолетният им 
син да практикува парашутизъм.
На следващата сутрин, понеделник, беше последен 
учебен ден преди пролетната ваканция и трябваше 
да отида на училище, защото бяхме много хора на 
летището и в понеделник щяха да скачат само тези, 
които не са скачали в неделя. По програма започвах-
ме деня с час по биология. В момента, в който влезе 
учителката, моите трима съученици, споменати по-
горе, станаха и отидоха при катедрата на учителка-

<< Димитър продължава да скача с клуб Skydive Sofia.
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та. Седях на втори чин в средната редица, достатъч-
но близо, за да чуя: “Другарко, ние... може ли да ни 
извините, защото вчера скачахме и не сме си научи-
ли урока...“ Тя попита откъде са скачали, след което 
те уточниха, че тренират парашутизъм. Младата 
учителка се оживи и започна да задава въпроси, а те 
разказваха надълго и нашироко как изглежда това 
преживяване – явно и те бяха внимавали в часовете 
по теоретична подготовка. Гледах на това с голямо 
учудване, но не казах нищо. Целият час премина в 
техните истории...
Продължавах да скачам, а те продължаваха с лъжи-
те. Бяха се превърнали в герои и с охота разказваха 
за подвизите си. В същото време никой не знаеше, 
че аз “също” тренирам парашутизъм. За разлика от 
тях обаче, си носех учебниците на летището и не ми 
се налагаше да моля за извинение.
Месеците се търкулваха и дойде следващата про-
лет. В един слънчев ден имахме час по математика, 
а аз умирах от скука. Точно в момента, в който си 
помислих, че искам да свърши вече този час, ниско 
над училището с грохот прелетя “нашият” самолет. 
Във време без мобилни телефони това беше начинът 
да се оповести, че е дошъл самолетът от Божурище 
и можем да зарязваме всичко и да тичаме към лети-
щето. По онова време парашутизмът беше военно-

приложен спорт и служебната бележка от аерок-
луба важеше пред училищните власти и дори пред 
работодателите на по-големите сред нас.
Оставаха 10 минути до края на часа и реших да не 
провалям урока на другарката Тумбева, когато вра-
тата на класната стая се отвори и вътре надникна 
усмихнатото лице на Емо Манчев – шефът на аерок-
луба. Той се извини учтиво, представи се и обясни, 
че идва за мен. Аз се изправих, изчервен от внезап-
ното внимание и от подканата “Хайде по-бързо, 
че самолетът ни чака”, набързо си събрах нещата 
и малко преди да изляза, Манчев забеляза един от 
тримата съученици, след това и останалите. Спря се 
и в класната стая прозвуча: “Ооо, момченца... Къде 
изчезнахте вие? Цяла зима теория, стана време за 
скокове и никакви ви няма...“ Класът избухна в смях, 
а аз побързах да се изнеса. Манчев шофираше слу-
жебната УАЗ-ка към летището и повтаряше “Ей, 
много несериозни тези твои съученици“, а аз съчув-
ствах на трите момчета – предполагах, че изобщо не 
им е лесно в момента. Аз бих се чувствал ужасно на 
тяхното място...
Тук е мястото да благодаря на Емо Манчев – той, 
Георги Чинов (моят ротен командир в Отделна Па-
рашутна Рота/3-та ПМСР) и дядо ми са мъжете, на 
които дължа това, което съм.



   последните дни повечето медии публикуваха но-
вината, че във Финландия хората ще работят само 
4 дни по 6 часа седмично. После се оказа, че това е 
фалшива новина. Днес ми позвъниха от БНТ и ме 
попитаха дали наистина в моята фирма се работи 
32.5 часа на седмица. Отговорих, че информацията 
им е правилна и те попитаха дали можем да напра-
вим кратко интервю. Съгласих се, а когато те дойдо-
ха в офиса и разбраха, че вече 10 години колегите ми 
ползват два месеца платен годишен отпуск, че в оне-
зи 6.5 часа работно време влиза и обедната почивка, а 
обядът се плаща от фирмата – всеки поръчва какво-
то и откъдето пожелае, те просто нямаше как да не 
попитат дали търсим още служители. Всички питат 
същото. Не, не търсим. Моята визия за отбор е след-
ната – максимум 50 човека, нито един повече. Това 
няма да го намерите като теория в дебелите книги, 
а и всеки друг мениджър би казал, че съм будала –  
ограничението от 50 човека означава и ограничение в 
броя на клиентите. При този необятен пазар...
Да, с тази визия за екип съм обрекъл бизнеса си ви-
наги да бъде малък. По тази причина нямаме марке-
тингов отдел и никога не сме имали. Не плащаме за 
реклама и никога не сме плащали. Дори през 2012 

година се наложи да спра партньорската програма 
и да увелича цените не просто за да стопирам рас-
тежа, а да намаля броя на клиентите. Защото бяха 
станали 80 000 и бройката се увеличаваше, а 50 чо-
века не могат да обслужват толкова много клиенти. 
Е, биха могли, но нито клиентите, нито колегите ми 
ще бъдат доволни. Дали аз щях да съм по-доволен с 
повече клиенти, съответно по-голяма печалба? По-
питайте собствениците на големите фирми в нашия 
бранш – онези, които се развиват като по учебник. 
Има български доставчици на уеб хостинг, които 
имат над милион клиенти и над 500 служители. 
Тяхната цел вероятно е да постигат растеж до без-
крайност. Ако това ги прави щастливи, нека да про-
дължават.
Нека да разкажа какво спечелих аз. Първо, още от 
самото начало научих колегите си да не разчитат на 
мен. Не се вясвах в офиса с години. Целенасочено не 
им отговарях на въпросите и ги поставях в ситуации 
да вземат всички решения сами, по неволя. Те се 
справяха блестящо и без мен и нямаха шеф над гла-
вите си. А аз разполагах с цялото време и с достатъч-
но пари. Имах много време за четене и учене. 20 го-
дини. Живях на много места по света. Просто отивах 

Свободният човек... 
ФБ статус, 07.01.2020                      
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Свободният човек е един ограничен Бог, на който трябва 
да се позволи извеждането!  ~ Ваклуш Толев, сп. Нур 1/2002              
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в някоя страна, намирах си жилище, научавах езика, 
заобикалях се с приятели, следях техните новини, 
потапях се в тяхното общество, изучавах техните 
обичаи и народопсихология и виждах плюсовете 
и минусите на различното. Когато след 2-3 години 
всичко ми ставаше ясно, си събирах нещата и отивах 
в друга държава. А онези 50 човека в България ра-
ботеха, получаваха достойни заплати, но оставаше 
достатъчно и за мен.
След всичките тези 20 години аз нямам спестени 
пари и никога не съм имал. Въпреки милионите, 
които спечелих от този бизнес. Много от тези сред-
ства дарих за различни каузи. Парите са голяма си- 
ла – не защото могат да купят лъскави неща, а за-
щото имат потенциал да променят света около нас. 
Вчера австралийското правителство реши да задели 
два милиарда долара за справяне с щетите от по-
жарите. Никакви пари, дадени със закъснение, няма 
да върнат това, което изгоря. Аз пък заделих само 
половин милион долара, с които закупих 14 проти-
вопожарни всъдеходи и изградих система от пожар-
ни хидранти на село – пред всяка къща в съседните 
махали на онова затънтено планинско село има по-
жарен кран и шланг. И ако се наложи да се ползват, 
водата няма да свърши. Моите внуци ще играят под 
същите дървета, под които съм играл аз. 

Къде е моят келепир ли? Споменах 20 години че-
тене и учене, а когато четеш и учиш, разширяваш 
кръгозора си. Дотам, че наскоро получих патент за 
свое изобретение в областта на строителството. Има 
много хляб в този метод. Вероятно скоро ще получа 
патент за изобретение и в областта на медицината 
с много голям социален ефект. За него ще разкажа 
по-късно. Вкъщи всичко е наред. Нашият син е на 34 
дни и му отделяме цялото си време. За последния 
месец съм ходил в офиса само веднъж – за да дам 
онова интервю. Благодарение на колегите ми – най-
съвестните и лоялни хора на света – аз съм щастлив 
човек, а хората от моя отбор също заслужават да са 
щастливи. Затова имат два месеца платен годишен 
отпуск и намалено работно време.
Онези с дипломите и вратовръзките, които ви 
казват, че поради липса на кадри трябва да се уве-
личи работното време, ще бъдат изненадани, че 
ще срещат все по-малко разбиране. Светът се про-
меня и учебната програма за MBA ще остарява 
с невиждани темпове. Качествени хора/кадри има, 
просто е нужен подход и правилно отношение, за 
да стимулирате хората да дават най-доброто от себе 
си. Бъдещето принадлежи на онези хора, които 
не са склонни да робуват на никого и на нищо, 
най-малко на парите.



ИНСТИТУЦИЯТА се освещава само от човека. Безспорно, не би имало институции 
без човека, но и няма кой да свидетелства за човека, ако не оставите институ-
ция. А когато говоря, че човекът е свещен, а не институциите, то е и за да знаете в кой 
момент да изпразните дадена институция от ценността й като култура. Институции-
те, осветени от свещения човек, създават културата! Когато се научите след тази 
битка, която се води за зримия теогон, да четете в горните полета и да си изграждате 
институции вътре в себе си, тогава нищо страшно няма, ако тези институции, които 
имат материални устои, духовният земетръс ги отнесе. Но кой знае да чете в другите 
полета?! Чакат по внушение контактьорите да им кажат девет истини малки и една го-
ляма лъжа... 

~ Ваклуш Толев, Зримият теогон – Реалност и Мирова даденост, сп. Нур 2/2008 – www.nur.ng

Човечеството трябва да приеме, че материята не може да бъде отричана, а е необхо-
димо да бъде одухотворявана. Извежданият Бог от човека с вашите тегоби ли ще жи-
вее? Не. Но без плът как ще успеете да направите ферментация на това, което имате� 
как ще направите като Иисус Христос Възкресение? А то е демонстрация пред Петата 
коренна раса за свобода. И още нещо Той направи – отиде нагоре с Възнесение. Не 
е мечтание, когато говоря, че човекът от Шестата коренна раса, одухотворявайки 
плътта, давайки на Духа си мощта на Кундалини, ще си направи и друг вид тяло. 
Човекът от Шестата коренна раса ще се освободи от сегашния хилядолетен 
клетъчен свят, на който е роб! И няма да се извинява повече с това, че е жертва на 
своя нагон. Еволюцията ще създаде и нова физиогномия. Защото едно събудено Tрето 
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 Робства сме имали, но роби не сме били! Ние трябваше с приемането на исихазма и 
с качествата, които носим, да спрем азиатската агресия. /Ваклуш, сп. Нур 3/2016/



Не може да манифестирате Дух без материя и не може материята ви,  
ако не я одухотворите, да изрази Духа. /Ваклуш, сп. Нур 3/1999/

око трябва да бъде обслужено с възможността на нервни центрове, на жлези с вът-
решна секреция, които ще захранват провиденцията ни, и ще имаме трансформация 
чрез най-висшата енергия, наречена полова (с която милиони години е работено за 
мозъчни клетки и за ларинкс). Естествено е, когато хората се променят в своето мис-
лене, когато се променят в своята концепция за битие, да променят и физиономиите 
си. Защото онова, което моделира, е вътрешната енергия, не външната. Разбира се, 
всичко онова, което съществува като феномени – ясновидство, яснослушане и пр. –  
ще е толкова всекидневно, колкото всяко наше днес. Казах, че ей тъй, както се улавя 
някаква хвърчаща пеперуда, така може да се извика една душа и може човек да я въ-
плъти. Това не са мечтания. Може да трябват хилядолетия, но ще бъде!
Наскоро откриха, че някакъв катаклизъм, дори да стане на другия край на земното 
кълбо, мозъкът ни го отбелязва... Еманациите на енергии не могат да имат граници. 
Един от големите опити в руската наука доказва пък, че умиращото животно излъчва 
известни лъчи, които траят около тридесет минути – според големината и “будността” 
на животното. При излъчването си те оцветяват специално сложена течност, като из-
лъчката е от гръбнака, опашката и главата. Констатира се, че тези енергии са дори 
радиоактивни. Разбира се, Кундалини, който е в човека, не е радиоактивен – той 
е огнена мощ. Идеята за съвършенството е съпроводена с тази вложена у нас вечна 
сила, която пулсира и за която напоследък науката започва да открива големи тайни. 
Науката в бъдеще ще ни даде още много доказателства върху това, за което окултиз-
мът отдавна е казал своята голяма дума.           

~ Ваклуш Толев, Шеста коренна раса, сп. Нур 1/2017

151 



Ваклуш Толев, 1972
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Eтo, аз ида като крадец: 
 БЛАЖЕН Е, КОЙТО БДИ...

Откровение на Йоан 16:15

Подготвил Ралица Благовестова, 2019 г.

ТОДОР е от Бургас (с корени в Българово). Роден е на 19 ноември 1963 г. и вижда за първи път Ваклуш Толев1 
в началото на 90-те години, на портрет в хижа “Иван Вазов” (Рила планина), която се държи от негов последо-
вател – студентът по философия тогава, Венци. Венци, впрочем, бе от първите няколко човека около Ваклуш, 
които и аз срещнах и запомних най-напред, само че моята среща с него бе в Поповица – при първото ми гос-
туване у Ваклуш, 1990 г., което бе и първата ми реална среща с Учителя. Не зная дали при Венци с годините 
философският ум надделя над извежданата интуиция, но се загуби някъде... А първата жива среща на Тошко с  
Ваклуш е била на лекция в Бургас. След края на словото си, минавайки покрай Тошко, Ваклуш му подхвърля 
репликата: “Е как е, ще вървим ли?”2 И Тодор отвърнал с лека почуда: “Ами ще вървим, къде ще идем?!” :) 
Сам често е споделял този интересен в иносказателността си спомен, затова го преразказвам възможно  
най-точно. Както и другото интересно – иска не иска му е съобщил, че по прераждане е едно от големите 
имена в исихазма, което обяснява защо Тошко е толкова на “ти” както с Библията, така и с цялата православна  
“гилдия” :) Аз лично не зная за себе си подобни неща, защото респектът ми към Учителя бе стресиращо силен, 
за да го доближавам прекалено – за свободни разговори, но пък получавах винаги по друг начин всичко, как-
вото е било нужно да зная или научавам – на принципа “казвам ти жено, сещай се снахо”, от самите му лекции 
1 Ваклуш Толев – Учителят на Мъдростта. За повече виж материала “Осъден на живот” в албум “Път за Възкресение” от 
поредицата. – Б.р.  |  2  Метафорично, да вървим Пътя на Мъдростта – Втората миля, един вид. – Б.а.
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и слова. Като се замисля, имам освен това извънредно прекрасните обстоятелства да стигна до Учителя на 
Мъдростта от библиотеката на Духовната академия в София, и то с въпрос за Калки Аватара. 
Бяхме с двете ми най-добри приятелки тогава, с които заедно завършихме езиковата гимназия във Видин. 
Там, в общежитието, на втората година се запознахме с момиче от следващия випуск – нашият апартамент 
бе врата срещу врата с нейния – което започна да ни носи старовремски книги от библиотеката на своя 
баща теософ. Спомням си, че “Окултна енциклопедия” ми се стори малко повърхностна, но “Древната 
мъдрост” на Ани Безант ме изпълни с изключителен възторг и ентусиазъм веднага. Помня също откъс-
лечни писания от Ледбитър, Чатерджи, Рьорих, Блаватска и от някакъв Учител, който бил живял преди 
9-ти септември ‘44 г. в България. И така, вече имахме практиката да ходим с приятелките ми на стоп до 
София за концерти на Моцарт, а пролетта на 1990 г. решихме да посетим и Духовната академия, за да от-
крием там книги от този български Учител – Петър Дънов. Половината от библиотеката по това време бе 
в ремонт, но все пак работеше. И за да ни пуснат в читалнята, трябваше да вземем разрешение от Ректора, 
ни казаха. Качихме се на горния етаж, обяснихме на длъжностното лице какво искаме и получихме една 
бележка-разрешение от него. След известно ровене из каталога, скоро ни донесоха и поръчаното четиво. 
Не помня заглавието, но заедно с оборването на някакви негови тези (учението му е считано от богосло-
вието за ерес, както доста по-късно ни стана ясно), имаше и много цитати от самия Петър Дънов. И докато 
ние трите се бяхме скупчили около книжката и коментирахме шепнешком, двете жени срещу нас (масите 
в читалнята бяха като огромни дървени тезгяхи за поне осем човека) започнаха да ни говорят наставничес-
ки и дори да ни се карат защо четем това, когато имало днес в България жив Учител, който е “Абсолютът в 
плът”, а именно Ваклуш. Сториха ни се леко странни двете дами, но имаше с тях и една трета жена – беше 
седнала отстрани на масата ни и се застъпи за нас да ни оставят намира. После двете си заминаха и остана 
до нас само третата. Мен вече ме бе заглождило любопитството, защото дамите очевидно знаеха интерес-
ни неща, и останали сами с нея, изръчках приятелката, която седеше откъм нейната страна, да я попита 
знае ли нещо повече по повод легендата, която тъкмо бяхме прочели да разказва Николай Рьорих – за 
идването на Калки Аватара и края на епохата Кали Юга. Така се запознахме с Женя Клевцова, която през 
есента на 1990 г. най-сетне ни заведе при Ваклуш в дома му в Поповица. Те трите първо били ученички 



на известен индийски гуру – запомнила съм Сай Баба като име, с неговите чудеса, златен прашец и т.н. –  
когото били помолили да се застъпи за тях, за да ги приеме Ваклуш за негови ученици. Преди срещата 
в Поповица получихме от Женя сериозни инструкции как трябва да се държим с “гуруто”, при когото ни 
води, защото новите последователи винаги били поставяни на изпитания и проверки. Лично аз обаче не 
усетих подобни неща в отношението на Ваклуш към нас. Посрещна ни на портата, здрависа се с всички 
ни и после влязохме в къщата, където започна беседа – разговор с въпроси и отговори. Харесах го ведна-
га и попивах интуитивно онова, което говореше. Беше идеалният образ на мъдрия старец от планината в  
съзнанието ми, който исках да срещна като избягам в Китай, защото ми се струваше, че само там ще имам 
шанс да го намеря! :) От тази първа среща с Учителя научих, че Хитлер по прераждане е спартанският за-
конодател и вожд Ликург, защото попитах такива хора като него каква карма имат. Оказа се, че не винаги 
нещата са просто лична карма – Хитлер е бил нещо като Бич Божи, а като негов личен урок Ваклуш посочи, 
че трябва да се научи да носи отговорност и за действията на подчинените си. Тоест за много неща явно 
не е знаел, но и не се е поинтересувал, за да знае.
Историята продължава с това, че едната приятелка отиде да учи във Варна, а двете с другата се премес-
тихме в София. Приятелката във Варна, на сергията му с духовна литература, много скоро се бе запознала с  
някаква интересна личност, последовател на Учителя Дънов.1 Помня за този човек името Петър, русолява 
дълга коса, сини очи и синя превръзка през челото, както и разказът му за ползването на “ментални форму-
ли” като невидима охрана, които така добре работят, когато ги правиш всеки ден, че един път ако пропус-
неш, веднага те ограбват.2 Мисля, че това трябва да бе познатият сега с новоприетото си име Елеазар Хараш.  
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1  Тук се усмихвам, защото всеки, който наистина е слушал Ваклуш, няма как да не си върне веднага една чес-
то повтаряна негова фраза, която не ми се иска да звучи като етикет, но действително е много точна като харак-
теристика и всъщност едва сега, записвайки този спомен, си давам сметка колко уточненост може да се види 
дори в обстоятелствения свят. Фразата е “сергиен окултизъм” като нарицателно за нивото на знанията при твърде 
голям диапазон от поелите “духовен път” хора. Защото ясновиждането не е равно на знаене и събуждането на от-
делен енергиен център не е равно на отработеност в надмисловните полета. Все пак бих искала да уточня, че този 
човек го усетих като един начетен представител на Бялото братство, но предлаганото знание не ме задържа. – Б.а. 
2  Това бе едно от нещата, които слушайки, не одобрих и ме дистанцираха като преценка, защото поначало си нося vСледва на стр. 158



156 

Тогава изнасяше лекции във Варна и София, така че аз лично посетих такива и в двата града. От първата  
лекция при него запомних тезата за зрялата карма, която ако е негативна, може да бъде прекратен преж-
девременно един живот, за да не продължава капсулиране в поведението на човека. После в годините 
наблюдавах този феномен не в един само случай. Първо винаги има предупредително събитие – напри-
мер лека катастрофа. Ако нищо не се преосмисли и промени, тогава идва и катастрофа с “фатален” из-
ход. Много скоро обаче ми стана безинтересно преподаваното от този човек, подобно на това как не 
ме бе грабнала Окултната енциклопедия преди това. И така, интересът ми бе задържан само от Ваклуш, 
който започна от 1991 г. да изнася лекции в Софийския университет и в читалището “Славянска беседа”.
Постепенно разбрах, че Духовната академия всъщност ме бе отвела до Учителя на Мъдростта, чието ид-
ване е подготвяло Теософското общество през 19-20-ти век. От друга страна обаче се оказа, че и Петър Дъ-
нов, който покрай следването си в Америка се запознава отблизо с поднасяното от теософията там, приема 
впоследствие мисията, че всъщност той е чаканият Миров Учител, като сменя междувременно (след 1930) 
и рожденото си име с духовното Беинса Дуно. Твърди се от последователите му, че когато през 1926 г. 
Кришнамурти се оттегля официално от приетата мисия той да е чаканият Учител, е обявил, че Учителят вече е 
роден в България. Но ако бе Дънов това, дали нямаше Кришнамурти да поиска и да се види с него? Докато 
Ваклуш в същото време е бил едва тригодишен и будността му (с енергиите на Белия кон) идва, когато кому-
нистическият режим вече е на власт – с навършване на 28 години, на 11 януари 1951 г., докато е в затворите. 
За Кришнамурти Ваклуш споменава в темите си за Теософското общество, че е Зороастър по прераждане и 
поради това върнато минало съзнание първоначално е приел мисията на Чакания, възложена му от обкръ-
жението му и особено от Ани Безант, която го осиновява едва 14-годишен, виждайки дарованието му.
Освен това при Петър Дънов се вижда от беседите му колко малко действително познава Христовото Уче-
ние, докато в случая с Ваклуш е тъкмо обратното – благодарение на него наистина ти се разкриват непо- благодарение на него наистина ти се разкриват непо-благодарение на него наистина ти се разкриват непо-
дозирани дълбочини от Христовото слово и битие и много неща ти стават най-сетне наистина ясни. И така,  
“който има уши, нека слуша”...            (Следва разговор на съставителя и др. с Тодор по идеи от Учението на Мъдростта)

убеждението, че с подобни формули само се хаби енергия и се привлича излишно внимание. Ако не става въпрос за 
нещо животоспасяващо, по-добре е да се проявява обикнове-на предвидливост във физическото поле, а на невидимото 
да се оставя свобода на комуникацията с цялостта ни. – Б.а.
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ИЗБРАНИ ОТКЪСИ от разговор на съставителя и др. с ТОДОР, Родопа планина 2017

ТОДОР: Тя причината за робствата е само една, е 
казал Христос: Тез, които ги обичам – наказвам ги и ги 
изпитвам. (Откр. 3:19; Евр. 12:6-9, 11) Само това е уточ-
нил. Пък другите, дето не ги обича, просто ги е оставил 
да съществуват :) Игото, наложено на българския 
народ, не е карма, както твърди Дънов, а просто е 
подготовка, защото носят възможности. Тоз народ 
живя десетото тайнство: Игото ми е благо и бремето ми 
е леко. (Мат. 11:30) Това е върховната подготовка за по-
носимост и българинът имаше само един единствен 
проблем – Орендата, Кундалини1 беше привилегия 
на Хана, а като дойде Християнството, стана достоя-
ние на всички. Това е, което никой не разбира.   p 
Карма и прераждане какво са? “Прераждането 
сменя тялото, кармата сменя съзнанието”, защо-
то те вкарва в друга ситуация. “Разликата между съд- 
ба и карма е, че едното е енергия на еволюци-
ята, а другото е закон на еволюцията.” (Ваклуш) 
Както в правото: имаш примерно по член втори, 

алинея трета, наказание от 3 до 12 години – това е 
съдбата, а кармата е влязла в сила присъда, уточне-
ни са 3 години. И Ваклуш ти казва – съдбата ражда 
кармата и прераждането. Съдбата е нещо уникално. 
Затова той ти казва, че “себесъдба прави само Въз-
кръсналият”. Когато излезеш с Кундалини и се 
хармонизираш с Мировото съзнание, тогава ула-
вяш абсолютната идея за Сътворението на света и 
започваш да сътрудничиш. Вече нещата за теб не 
са обстоятелства, а енергии, които управляваш. 
Главният режисьор е Този, Който спи (в първата 
чакра). Има една фраза, дето казва: “Когато си готов, 
харизмата е безпощадна.” :) Ако Той ти е издал сви-
детелство за поносимост, въобще не се колебае в съм-
нения какво да те прави. И какво прави? Това, което 
се случва нормално за седем години да си смениш 
биологията, Той може да го направи за 2-3 месеца. 
Да те вкара в неща, които изглеждат изключително 
тежки за приемане, при които изглежда, че вече 

1 Кундалини се превежда от санскрит (कुण्डलिनी) като “навита змия” и в Индуизма е форма на божествена енергия, или 
латентна вродена духовна сила, за която се смята, че е разположена в основата на гръбначния стълб докато “спи”. Свър-
зва се с божественото женско начало, наричано още богавати (boghavati), с двойното значение на “радостна наслада” 
и “навитост”. Когато се разровим повече, ще открием, че в индуистката и будистката митология Богавати (Bhogavatī, भोगवती), 
буквално “населен от змии” или “възхитително доволство”, е подземната столица на Нагас. На санскрит, nāgá (नाग) е кобра. 
Като цяло има няколко думи за “змия” и една от най-често използваните е sarpá (सर्प), корен за змия, змиевиден в много други 
езици, вкл. серпентина. Имаме Подземен свят вместо Небеса във всякакъв вид митологии, защото тогавашното съзнание е в 
инволюция. Точно както отдясно-наляво / отдолу-нагоре като начин на писане и четене е знак за същите далечни епохи. – Б.р.
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си хванал влака и си тръгваш... накрая се оправяш 
и си готов. Съдбата има една задача – това, което 
казваш, че знаеш, да ти го принтира в съзнание-
то, да ти го удари като печат. Като минеш през 
него, казва “да, добре – този път залитна, още един 
път ще минеш”, втори път, трети... докато си убеди-
телен :)   p 
Той не може да ни спре в това да си правим съдба. 
Разликата между ритмиките на това, което Той оста-
ви, и нашето мислене е огромна и това, което може 
да ни синхронизира, е само съдбата. Много хора 
даже не знаят какво е съдба. Това е разликата точно 
между тези ритмики. Ако сътрудничиш, е добре. 
Ако не сътрудничиш, както казва Сенека: Който 
върви, съдбата го тласка. Който не иска, го влачи. 
Нямаш никакви проблеми – ти си избираш. В край-
на сметка пристигаш. Късан, оръфан – там си :)))
Другото нещо. Като е казано от Учителя, че няма 
страдание1, въобще не означава, че няма болка. Стра-
данието е демонстрация на ум, който е дебаркирал 
и казва: “Аз не искам да управлявам енергии.” Прозре-
нието е точно това – да можеш да управляваш енер-
гиите, които одухотворяват материята. Болката е  
индикация, че нещо не е наред в биологичния, 
емоционалния или мисловния ти свят. Страдание-
то е констатация на ум, който се е подготвил да 
хленчи :) В етимологичния речник няма разлика 
между болка и страдание, но това са огромни раз-

лики. Едното показва, че трябва да вземем решение, 
а другото е “аз не съм решил, мен ме мързи, няма да 
правя нищо”. И влиза в оная система: “Ако не вър-
виш, ще те влача; ако вървиш, ще те бутам.” Това 
е целият филм. Както разликата между динамика и 
активност. Динамиката създава целостта, а актив-
ността е реакция на ума. Активността е проява на 
мисловност. Учителят казва: “Мисълта създава идеи 
за съществуване, но не може да реализира духовна 
зрялост.” Може да се напъваш, да се тръшкаш, да 
философстваш, да чертаеш чертежи, но докато не се 
събуди Кундалини – много поздрави от нашите на 
вашите :) Вътрешната будност не е приказка. Иси-
хастите поне са знаели едно много важно нещо –  
инициативата тръгва винаги отвътре навън. Той 
определя, не ти: “Кундалини е, който издава сви-
детелство за поносимост.”   p 
“Интуицията подрежда доминото на ума.” (Вак-
луш) Но за да подрежда, трябва да има домино. А 
най-голямото предизвикателство, което Го мобили-
зира, за да се събужда Кундалини, е точно това, че си 
подредил откровението и Той трябва да ти го разче-
те. Вкараш ли формули на умуване, спираш Го вед-
нага. Даже и като посоки на центъра. Затова казва 
Ваклуш – когато Кундалини спи, взема енергии от 
Космоса, трансформира ги и ги праща като енер-
гии за съществуване. Когато се събуди, директно 
праща енергии за прозрение и интуиция. Тогава 

1 “Няма страдание, има развитие” e пълният израз. – Б.р.
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се сменя посоката на центъра и ако няма предвари- посоката на центъра и ако няма предвари-посоката на центъра и ако няма предвари-
телна подготовка, може да разруши всички органи 
на тялото. Затова за всяка харизма трябва предва- 
рително да бъде подготвено нейното понасяне.   p 
Хората не си дават сметка, че когато изкуствено съ-
буждат Кундалини, първият пострадал ще са самите 
те. Защото смирението е точно това – абсолютно 
овладян ум. Ум, който е готов да сътрудничи то-
тално. Затова смирението е култура, не е доброде- 
тел. Исихастите са се тормозели до припадък, до-
като стигнат до тези състояния. Смятай как са се из-
мъчвали, щом Ромил Бдински е описван от неговия 
ученик как толкова бил ефирен от пости, че му се 
виждали всички кости, стави и сухожилия. “Той пос- 
ти 40 дена и като се върна, масата беше отрупана 
с лакомства” – горски плодове. И уточнява: “Вие да 
не мислите, че яде?” Отива и изпада в плач. Можел е 
да реве по една седмица без да спре. Смятай за какво 
изхабяване на тялото става на въпрос. Защото едно 
от първите Блаженства е “Блажени плачещите”. Чо-
векът изпълнява фигуративно веднага :) 
Възлага му задача Григорий Синаит да отглежда 
един старец. Всеки си има задача и той отглежда 
някакъв много крив дядка. Не можел да яде нищо 
друго освен риба, защото го болял стомахът. И той 
ходи зимата да чупи леда да му хваща риба. Един 
ден ловът му тръгнал и се позабавил. И в знак на 
благодарност дъртият го оставил отвънка, защото за-

къснял. Сутринта го намерили затрупан в снега без 
да изохка. Така го пише този Григорий Доброписец: 
“Той не можеше да живее по своя воля. Трябваше да 
има постоянно някой да го мачка.” 
Православието в момента е повече схоластика, 
а същностното в православния свят е мистика-
та. По това се различава от католиците. Но къде 
е мистиката в момента? Да се огледат малко как са 
изглеждали навремето служителите...   p 
Киприян знаете ли какво пита руснаците? Една мно-
го сериозна формула: За какво се молите, маловерци? 
Бог да отмени това, което е пратил, защото смятате, 
че се е объркал ли? И ако се е объркал, какъв Бог е Той? 
Вижте колко дълбока реплика: “За какво се молиш? 
Защото смяташ, че Бог се е объркал като ти е пра-
тил това, което се случва ли?” Защото молитвата се 
ползва обикновено точно така – искаш да ти смени 
репертоара. Не да изживееш страданието като под-
готовка за одухотворяване на материята, ами 
да ти смени филма. Мен ме учудват всякакви хора, 
които претендират за някаква будност, а всъщност 
говорят само за стари съзнания. Не ме интересуват 
нито траки, нито прабългари като източници на 
възможна култура днес. Затова казва Онзи: “Когато 
сложиш ръката на ралото, не поглеждай назад.” 
(Лука 9:62)
Ако питам православните, те даже не знаят защо го 
няма исихазмаът като връх на културата. Защо го 
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няма? Защото то е механичен метод и е във възмож-
ностите само на една шепа хора. Оттам нататък 
другите трябва да са под робство, за да изживеят 
подготовката. Това е целият опит, друго няма.   p
Аз имам един въпрос – защо вярват “във”, а не “на” 
Христос? Защото Той не иска да вярваш “във”. Той из- 
рично казва: О, народе невярващи, докога ще искаш чу-
деса? (Марк 9:19) Това е много важно. Защото право-
славните за мен също са кривославни. Ако те са пра-
вославни, аз съм западноюгославен. За съжаление то 
и апостолите толкова са разбирали, защото Той им 
казва нещо за фарисейския хляб, а те мислят, че си-
гурно им говори така, защото са забравили да купят 
хляб.1 И на тези хора разчитаме за култура.
Има много неща, които не разбира светът. Много 
неща... Всъщност каква е тайната на Словото? “Ние 
християните”... Ако говорим за “Христовите” е друг 
въпрос. Затова говорим, че не е вярата “във”, а “на”. 
Той Ваклуш го уточнява това нещо. Защото като 
вярваш “във”, чакаш “от”; като вярваш “на”, се 
опитваш да правиш “като”. Много голяма е раз-
ликата. Много тънки са нещата. 
Ако някой седне да се занимава с исихазма, то е та-
кова нещо... Защото те са практици. Ако седнеш 
сега да разгледаш техните обяснения, ще видиш, 
че няма култура в света, която да познава по-доб-
ре на този етап досега от исихастите идеята за съ-
будените седем чакри. Ваклуш на едно нещо само 

обърна внимание – “в Парория, в рамките на 50 
години, мина цялата египетска школа, понеже 
се създава Втори център” на посвещение. Така 
че няма как – за 50 години никога не се е случвало 
да са минали всички, които са учили в школата. 
От хиляда триста и коя година докато падаме под 
турско робство (1396). Не знаем какви неща е имало 
там, защото никой не ги казва. А какви думи само 
ползват! В житието на Теодосий Търновски, кое-
то е писано от патриарх Калист на Константино-
пол, който му е съученик – въпреки че е патриарх, 
говори за него като за “божествения Теодосий” и 
казва “този божествен себесътворител”. И двамата –  
учителят им Григорий Синаит и Теодосий Търнов-
ски, са си отишли на 27 ноември2. Това, което най- 
много впечатлява Калист – че не стига, че за всичко 
подражава на божествения Синаит и беше най-доб-
рият ученик, ами даже и в смъртта на една дата. Тази 
дата си има проекция в хилядолетията.   p 
Една реплика има в интервютата на Учителя – хар-
монизация за единодействие, а не за взаимодействие. 
Това нещо като разграничение нямаш ли го, си мно-
го зле. Аз такъв случай съм имал с него в Странджа. 
Седяхме и в един момент виждам, че някакви не-
свойствени за мен идеи ми влизат в главата и взех 
да ги записвам. И той ми казва: “Видя ли колко е 
лесно?” Отвръщам му: “На късите разстояния съм 
по-бърз от Вас. Вие докато го докарате от Мировото 
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Съзнание, аз от менталното поле до тук съм на пър-
ва скорост!” :) Това много го зарадва, защото нито за 
секунда не съм се илюзирал, че това го правя аз.    p 
Като ми заговори някой за упражнения и гимнасти-
ки за духовно развитие, веднага му обяснявам на чо- 
века, че няма гимнастика, с която можеш да за-
почнеш да обичаш врага си. Такава гимнастика 
не знам да е имало някога. Не съм чувал досега. Или 
пък гимнастиката да те накара като имаш две 
ризи, да дадеш едната. И такава гимнастика не знам 
да има :)   p 
Исихастите неволно съм ги намирал всичките. Оти-
дох да видя какво има в село Иваново, русенско. Бая 
се забутах там из едни дерета. От Иваново за час някъ-
де отидох до другото село и после не мога да изляза 
три часа от тези дупки. Защото то е каньон. Викам, 
какво става – до Русе ли стигнах, пък то е миандри и 
разстоянието става тройно. Едни драки, каньон, ска-
ли – не можеш да излезеш отникъде. Гора и драки. 
Най-накрая излязох на една поляна и гледам табела-
та “Старият исихастки път към манастира” и викам 
“Глей пак къде излизам. Където и да ходиш...” И там 

ми стана много интересно, защото има Тайна вече-
ря, която е 150 години по-стара от на Леонардо. Там 
в стенописите не са рисували като другите възхвали, 
ами как на Петър му пее петелът като предател. Най-
интересното, което най-много ме възхити, е да видиш 
Преображение, нарисувано от човек, който е съзер-
цавал преображенската светлина. Човек, който знае 
какво е това, което рисува. Дошъл е от Търново, за да 
рисува, и е исихаст, нали. Просто нещата са уникал- 
ни – само да разбираш за какво става въпрос. Това 
е една от най-големите исихастки обители. Те от 
траките са знаели, че има камъни, които могат 
да съхраняват Кундалини. Затова и Мадърският 
Конник е по същата причина храм... 
В тяхната общност други хора не могат да влязат. Те 
не са се събирали с монаси. Исихасти и монаси са две 
различни неща. Някой, който е завършил, не е съ-
щото като някой, който е учил.   p 
Траките и прабългарите тръгват от едно посве-
тено ядро в Шамбала, но са се разделили като 
поносимост. Това, което се променя най-бавно, 
е съзнанието. Траките са политеисти, българите са 

1 Визира се епизодът от Матей 16:6-12: “Иисус им рече: внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садукейски. А те 
мислеха в себе си и думаха: това ще да е, задето не взехме хляб. Като разбра това Иисус, рече им: маловерци, защо сте 
се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за петте хляба на пет хиляди души, и колко коша 
събрахте? Нито за седемте хляба на четири хиляди души, и колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви 
казах: пазете се от кваса фарисейски и садукейски? Тогава те разбраха, че Той им бе казал да се пазят не от хлебен 
квас, а от учението фарисейско и садукейско.” | 2 Григорий Синаит на 27 ноември 1346 г., а Теодосий Търновски на 27 
ноември 1363 г. Ваклуш Толев също си отива на тази дата, 27 ноември 2013 г. – Б.р.
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тотални монотеисти. Минавайки по света, бълга-
рите правят нещо много интересно. Понеже са 
носили вибрациите на всички държави, в един 
момент, когато създават държава (и тя винаги се 
казва България във вариации на произнасянето), им 
позволява на всички, които са носили някаква 
посветеност, да се въплътят в тяхния свят. Без-
препятствено! Затова българите обикалят Земята. 
Другото нещо. Българинът, където и да отиде, вед-
нага завзема територия и прави държава. Другите 
живеят тука столетия и нямат идея за обща държава, 
а после държавата се казва България. 
Защо днес не си личи? Защото ни отработват в 
мистицизъм, не ни отработват в цивилизация. Не 
сме тук да си създаваме удобства. Просто проек- 
циите са други. Има една интересна реплика, коя-
то гласи: “Приемът на Кундалини се усилва при 
определени натиски, социални гърчове и събития 
от такъв безпорядък.” Ей това е цялата идея. Всички 
други, които участват в тая схема, са неволни из-
пълнители на схемата. И колкото и да ни натискат, 
трябва да благодарим, че са ни счели достойни за 
благодатта.   p 
Следващата Духовна вълна ще е след 5-6 хиляди 
години, уточни Ваклуш. Най-малко 5, каза. Източ-

ниците на енергия ще се сменят, ще ставаме все 
по-ефирни... 
На света му липсват преценки... 
Той каза, че всички Учители са му обидени, защо-
то не са очаквали, че ще ги изненада така.2 Мория 
не бил съгласен с начина, по който давал Духовна-
та вълна.3 Каза, че те въобще не са знаели, че има 
такава Духовна вълна на Мъдростта. Не им е казал. 
Той им рекъл, че ще трябва да слезат тука (защото 
най-великите посветени били стигнали до някои от 
Шестия цикъл Послания4), за да отработят Седмия 

1 Визират се водачите на Седемте Лъча, съставляващи Надземното правителство в еволюцията на планетата ни, познати с 
имената Мория на Администрацията, Кутхуми (Питагор) на Религията, Венецианеца на Философията, Серапис на Изкуст-
вото, Иларион (ап. Павел) на Науката, Иисус на Предаността (Целостта), Ракоци на Делотворството. – Б.р. 
3  След серия от интересни синхронности, в същия ден, малко преди разговора с Тошко, се случи да разговарям с  
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цикъл от Послания, които е дал. Като имаш пред-
вид, че като ги отработят тези неща, ще завършат 
евентуално само цикъла си в тази Духовна вълна. 
Остават им още цели две. Сигурно ще има още мно-
го изненади – ще бъдат още много пъти изненада- 
ни :) Той го казва още Христос: Ще се върна като 
крадец и никой не знае ни деня, ни часа. (Откр. на 
Йоан 16:15, 3:3) Не са чели внимателно Книгата. Те 

не са чули, не са знаели, че ще има такава Духов-
на вълна. Той я дава директно от тука. Казвал го е 
Ваклуш това, има го официално пред аудитория. Не 
е в лични разговори. Извикани сме на Мирово битие 
и всички сме като пътници в рейса без билети. Ама 
и ний пък го изненадахме какви тапири сме и нищо 
не разбираме. Извикани сме да се отработим. И ние 
го изненадваме много :)

д-р Румен Стоилов (определящ себе си като “медиатор” в духовен аспект – комуникира с всеки, без да принадлежи спе-
циално някъде), от когото стигна до мен “новината”, че Мория е сменен и не отговаря вече за Лъча на Администрацията 
Горе. Напоследък все по-често се удивлявам колко бързо достигат навсякъде по света новините във всякакви сфери, че дори 
и завесата към невидимите светове изтънява :) – Б.а. | 4  Виж книгата “Беззаветен Завет” на Ваклуш Толев. – Б.р. 

Кралят на Нагите, изобразяван често с “корона” от 7 кобри, символ на върховната седма чакра, т.е. на Хилядолистника. 
Друг символ за тази чакра е Лотус с хиляда листа в различен цвят. Много божества по цял свят се изобразяват като 
змии (змейове) или с такъв атрибут, като чест избор е именно кобрата, вероятно защото напомня за листа на цвете. 



“Дон Хуан каза, че ясновидците, стари и нови, са разделени на две категории. В първата влизали онези, 
които имали желание да упражняват самоконтрол и можели да насочват дейността си към прагматични 
цели, които да облагодетелстват други ясновидци и човека въобще. Към другата категория спадали онези, 
които нехаели за самоконтрола или пък за каквито и да било прагматични цели. Единодушното мнение на 
ясновидците било, че последните не са успели да решат проблема със самомнението.
– Самомнението съвсем не е нещо просто и наивно – обясни той. – От една страна, то е сърцевината на всичко 
добро в нас, а от друга – сърцевината на всичко гнило. За да се отървеш от самомнението, което е гнило, се 
изисква майсторска стратегия. От векове насам ясновидците ценят най-много онези, които са го постигнали.
Изтъкнах, че неговите поучения за самомнението ми напомнят на католическите постановки. След като цял 
живот ми говореха за тежките последици от греха, вече бях претръпнал.
– Воините се борят със самомнението като стратегия, а не като принцип – отвърна той. – Грешката ти е, че 
приемаш това, което ти казвам, от гледна точка на нравствеността.
– Но за мен ти си един високонравствен човек, дон Хуан – настоях аз.
– Забелязал си моята безупречност, това е всичко – рече той. – Безупречността не е нищо друго, освен 
правилното използване на енергията. В думите ми няма никакъв намек за нравственост. Съхранил съм 
енергия и това ме прави безупречен. За да го разбереш, трябва и ти да съхраниш достатъчно енергия.
Тогава дон Хан каза, че в стратегическите описи на воините самомнението фигурирало като дейността, която 
поглъща най-голямо количество енергия, и оттук усилията им да го изкоренят. Той каза, че най-ефективната 
стратегия била разработена от ясновидците, които са живеели по времето на Конквистата – безспорните 
майстори на прикриването. Тя се състои от шест елемента, които си взаимодействат един с друг. Петте от тях 
се наричат атрибути на войнството: контрол, дисциплина, търпение, точност и воля. Те принадлежат към света 
на воина, който се бори да се отърве от своето самомнение. Шестият елемент, който вероятно е най-важният 
от всичките, принадлежи към външния свят и се нарича “дребен тиранин”.
– Дребният тиранин е мъчител – поясни той. – Някой, който или държи в ръцете си властта да разполага 
с живота и смъртта на воините, или просто ги дразни до смърт. Нищо не може да кали духа на воина така, 
както предизвикателството да си има работа с невъзможни хора, имащи власт. Само при такива условия 
воините могат да придобият уравновесеността и спокойствието, необходими им, за да издържат натиска 
на  непознаваемото. ”166 

Следва откъс из “Огънят отвътре” на Кастанеда като паралел за обученията в смирение и послушание: 



ПИТАГОР ОТКРИВА своята голяма школа, сградена с всички потреби. Учениците 
минават подготовката си в четири степени на посвещение. Първата степен е за 
всеки, който е решил да мине прага на себеобучението, на себепобедата. Новоид-
ващият е подложен на най-тежки изпитания и подготовката му е от две до пет 
години. Новопостъпващите са обречени на послушание да изпълняват първото, 
най-голямото задължение – мълчанието. Мълчанието се е считало за клетвено по-
свещение като първо стъпало в стъпката на посвещението. Строгостта е идвала 
от древната система на атлантите, пренесена в Египет. Това е първият стадий, 
с който ученикът се запознава, и първата воля на изпитанието, за да се прецени 
колко ще остане в школата. И странно е, че заедно с това е приложено обучението 
ученикът да бъде руган, да бъде унижаван от своите по-големи съученици, за да 
се провери търпимостта му и да се види покорността му. (В монашеските ордени 
също първото искане е послушанието. Така че виждате как се водят нишките от 
старите мрежи на посвещенията.) Поне две години са възпитавани учениците в 
този път. На всичко, каквото може да унижи човека, е подложен там ученикът, 
но не трябва да събуди в себе си гняв. На пръв поглед обучението на Питагор може 
да изглежда твърде неприемливо, твърде унизително, особено за европееца, който 
е предимно мислещ и достатъчно неовладян в своето астрално честолюбие. Той 
винаги ще отреагира с един ропот, с една неприемливост – било дума, било жест. 
Точно това е искал Питагор да угаси у учениците си. Оттук евентуално можем 
да съдим кой е минал през неговата школа. Не защото е безчувствен, не защото 
няма достойнство, а защото не може да бъде унижен онзи, който има достатъч-
но духовно величие, за да не се принизи в онова, което иска да го оскърби.

~ Ваклуш Толев, Окултизъм и мистицизъм – Питагор и Питагоризъм, сп. Нур 1/1994 и 2/1994



Учителят: обстоятелствен свят и отличителни идеи
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Петър Дънов е роден на 11 юли 1864 г. в село Николаевка (старо име Деде-бунар – “дядов кладенец”) и си 
отива на 27 декември 1944 г. в София. Погребан е в квартал “Изгрев”. Баща му Константин е свещеник. 
Майка му се казва Добра. Завършва гимназия във Варна, а през 1886 г. и американското методистко учили-
ще в Свищов, попадайки под влияние на протестанството. През 1888 г. заминава за Америка и се записва в 
Методистката семинария “Дрю”, Медисън. Завършва я през 1892 г. и защитава през 1893 г. дипломна работа 
към Теологическия факултет на Бостънския университет. Посещава една година и занятията в Медицинския 
факултет на Бостънския университет като получава сертификат, даващ му право да практикува медицина.  
Ваклуш Толев е роден в “Авраамовия дом” на Тольо и Василка на 7 януари 1923 г. (Рождество Христово) в 
село Поповица (старо име Папазли – “попове, духовници”) и си отива на 27 ноември 2013 г. в София. Кре-
миран е по негово желание и част от праха му е разпръснат при Орфеевите скали в Родопа планина на 31 
юли 2014 г. Завършва гимназия в Асеновград. През 1944 г. записва право в Софийския университет, но със 
смяната на властта е осъден от комунистическия режим като “враг на народа” и следващите почти 12 години 
е местен от един затвор в друг с досие “непоправим”. Този период от живота си той определя като “грижа на 
Небето, ползвайки социалната репресия”, защото вместо да го уязвят, са му помогнали да се съхрани и са 
му спестили “разсейването”. Освободен е на 15 август 1956 г. (празникът Успение Богородично) във Варна. 
Завършва през 1968 г. Духовната академия в София, като взема петте години обучение само за 18 месеца. 

Дънов не одобрява, че последователите му наричат себе си дъновисти. Не дава обаче име на учението си, с 
което да го определи еднозначно, поради което то остава известно като дъновизъм, а общността от после-
дователите му като Бялото братство. В крайна сметка учението се самоопределя като езотерично Християн-
ство и окултизъм и твърди, че Шестата раса ще реализира Kултурата на Любовта чрез Русия и славянството.

Ваклуш назавава учението си Път на Мъдростта – израз на Духовната вълна на Мъдростта, работеща вече 
в битието на човечеството, чийто излив от Планетния Логос приключва през 2005 г. Той дава цялостна Доктри-
на на Духовните вълни като степени в усвояването на Бога, Който е у нас. Новата йерархия в еволюцията 
на планетата нарича Деца на Деня и формулира термина събожник – израз на признанието, че “не може 
да отречеш самия Сътворител, вложил Себе Си в другия чрез Диханието”. Духовното родство е по-важно от 
кръвното, затова човекът в Учението на Мъдростта вече не е “брат” или “сестра”, a именно събожник, но 
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още по-важно е, че в сублимацията на новия тер-
мин отпада и понятието “враг”. 
Посочва България и Учението на Мъдростта като 
утроба на Шестата подкоренна и коренна раса, 
предвиждайки, че Културата на Мъдростта ще 
бъде утвърдена за около сто години у нас, а скан-
динавските държави ще са от първите, които също 
успешно ще я усвояват. Дали Германия влиза в това 
число не е изтъквал, но често е повтарял, че това 
е държавата от Великите сили, която все още има 
какво да даде на света. Многократно е подчертавал и 
една невидима връзка между Индия, България и Унга-
рия, които се намират, по думите му, на един и същи 
духовен меридиан.  

Дънов променя името си на Беинса Дуно ок. 1933 г. 
Последователите му не дават единодушен отговор 
какво е значението. Според едни е със санскритски 
корен и се формулира като “Този, който носи доб-
рото чрез слово”, което е в енергиите на Духовната 
вълна на Правдата. Според други точният превод 
е “Учителят на Любовта”, тоест акцентът е върху Ду-
ховната вълна на Любовта, донесена вече от Иисус 
Христос. Има и тълкувания от рода на “Дух-господар 
на Истината”, с което се прескача Духовната вълна 
на Мъдростта и се отива в шестата – на Истината.1 В 

~ ~ ~

1 Според Учението на Мъдростта Духовните вълни са се-
дем: на Сътворението, Митологията, Правдата, Любовта, 
Мъдростта, Истината и последната – на Свободата, е вече 
Живот в Бога. Духовната вълна на Правдата се дава за раз-
личните общности по света от Зороастър, Буда, Моисей и 
Мохамед. Вълната на Любовта е донесена от Христос. – Б.р. 
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отговор на нападки, че се е обявил за преродения Христос, Беинса Дуно отговаря: “Христос не съм. Но Хрис-
тос е в мен. Ако бях Христос, за когото ме мислите, щях да управлявам целия свят; щом не съм такъв човек, 
не съм и Христос. Христос не е на физическия свят.” (Изгревът на Бялото Братство, том 3, С. 1995) Според Беинса 
Дуно Христос е колективен Дух, сбор от всички Синове Божии, и няма да има ново физическо въплъщаване, 
а Второто пришествие се реализира в астралния и етерен план... Анализът на пълните рождени имена на 
Петър Константинов Дънов показва в резултат думите “(крайъгълен) камък”, “непроменлив”, “дъно, основа”.

Ваклуш Толев често набляга, че е важно да се сменят вибрациите в един дом с нови имена, а не непрекъс-
нато да се въртят в кръг едни и същи – за да се разчупва родовата карма с внасянето на нови енергии. Благо-
дарен е, че неговият кръстник, като провиденция на Небето, вместо да посочи името на дядо му Запрян1 за 
младенеца, изведнъж решава, че ще бъде Ваклуш, което е необичайно и изключително редко срещано име. 
Самият Ваклуш го свързва като произход с римския бог Бакхус и извежда корена от санскрит като “висша 
духовна сила”. (“Духовните дарове на България“, т. 1, стр. 13, 2010) Анализът на пълните рождени имена на Ваклуш 
Толев Запрянов показва в резултат думите “черен, мургав, черноок” (от румънски) или “висша духовна сила” 
(от санскрит; израз за Кундалини), “апостол”, “заточен, запрян”. Докато Ваклуш е в затворите, баща му отива 
веднъж при една еврейка в Пловдив, която гледала на карти (като е ползвала всъщност ясновидство). Казала 
му някои важни неща и помолила, когато момчето излезе от затворите, да го изпрати при нея. Виждат се на-
истина с Ваклуш и сред другите неща, които по-късно стават реалност, тя му казва в един момент и следна-
та характеристика:  “Вие сте цар, макар и без корона.” (Биогр. интервю, 05.02.1995, Поповица)
Около него постепенно се формира кръг от слушатели и става известен в пловдивските среди. Понякога 
е ходил и при дъновистите, за които споделя, че са били общо-взето най-изчистените сред групи като петде-
сятници, адвентисти и прочие и са го приемали по това, че “той е наш брат”. Водеща на групата им тогава 
била рускинята (по минало прераждане също) Наталия. Имали са обичая да дават Библията на някого, той 
да отвори и да чете каквото му се е паднало. Така веднъж тя я дава и на него. Той отваря и чете: “Това е Моят 
възлюблен Син, над Когото е Моето благоволение” и преди да успее да изрече “Него слушайте” тя му из-
тръгва Библията от ръцете. След този случай Ваклуш престава да ги посещава, но някои от тях са продължили 
да го търсят и да контактуват с него. (Биографично интервю от 21.05.1995, Поповица; и от 01.08.2000, Родопа планина)
Когато на един от ежегодните семинари в Родопа планина (в хижа “Студенец”, 1998), непознат човек на  
всеослушание го пита вярно ли е това, което е чул негови ученици да споделят, а именно, че той е Христос, 
Ваклуш му отвръща, че би могъл в случая единствено да ползва Неговите думи: Ако Аз кажа, че не съм,  

~ ~ ~

170 



тогава камъните ще запеят тази песен.2

Oсновни методи за работа в школата на Бялото братство са молитвени събрания, музикални и дихателни 
упражнения, четене словата на Беинса Дуно, планински екскурзии, посрещане на изгрева на Слънцето, Ве-
нера, Сириус и др., живот в братски общности, годишни събори. Специални методи са Завет на цветните лъчи 
на светлината (сборник библейски цитати), танцът Паневритмия и работа с езотеричния символ Пентаграм. 
Всички методи се схващат като езотерични практики за преживяване на Христос чрез неговото етерно тяло.

“Мъдростта носи принципа на познанието”, обобщава Ваклуш Толев. Водещо е вече “не прощението за 
грях, а знанието да не се греши”. Изворът на това знание е “интуицията, която носи прозрение”. Затова “в  
Мъдростта няма страх, чудо и догми”, нито ментални формули, методики или практики за Богоусвояване. 
Новият олтар в битието на човечеството е Книгата на Живота, която е именно съзнанието на Бога у нас –  
изявата на вложеното в човека Божие Дихание, т.е. будността на Кундалини. През 1956 г. Ваклуш дава по-
правка в молитвата “Отче наш” (Матей 6:9-13), а през 1957 г. изпраща писмо до патриарх Кирил по въпроса. 
Счита, че стих 13, глава 6 от евангелието на Матей е сгрешен през вековете и вместо “не въведи нас в изку-
шение, но избави ни от лукавия” е правилно да бъде “избави ни от лукавия, за да не изпадаме в изкушение”. 
По-късно Ваклуш намира фактологично потвърждение за прозрението си в Съборно послание на Яков –  
гл. 1, ст. 13: “Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог се от зло не изкушава, а и 
Сам не изкушава никого.” Когато преглежда молитвата “Отче наш” на чужди езици, установява, че в испан-
ския превод тя е дадена така, както той я вижда. В тази връзка знаем, че през 2017 г. папа Франциск поиска 
ревизиране на същия текст от молитвата, посочвайки, че френски епископи са внесли вече корекции, след 
които фразата звучи “не ни позволявай да попаднем в изкушение”. Този френски вариант е официално 
приет от Ватикана през 2013 г. и Фрациск го намира за по-верен. “Аз съм този, който е попаднал в изкуше-
ние, а не Той ме е тласнал към него”, коментира папа Франциск. 
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1 Интересно е да се отбележи, че дядото Запрян, кмет на Поповица, е бил много различен като характер от сина си Тольо, 
който е почтен и трудолюбив търговец. Ваклуш го нарича “законник” (т.е. човек на закона, на Правдата). Облечен бил винаги 
с бяла риза и никога не би направил нещо вън от закона. Тольо (съкратено от “апостол”, образ на Любовта) от своя стра-
на е бил известен с изумителната си щедрост и всеки в нужда е ходел или е бил пращан от съселяните му при него. – Б.р. 
2 Визира се епизодът от Лука 19:37-40: “А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество 
ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели, като казваха: благосло-
вен Царят, Който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините! И някои фарисеи измежду народа Му реко-
ха: Учителю, запрети на учениците Си. Но Той им отговори и рече: казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще завикат.”
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Петър Дънов – Беинса Дуно
Учителят на Бялото братство



По повод молитвата “Отче наш” Беинса Дуно дава обширни тълкувания, без да посочва грешка, която е нуж-
но да се поправи, за да се смени за вбъдеще ритмиката на грешно повтаряне от милиони и милиарди уста. 
Също така не приема за реално Възкресението на Иисус Христос и съответно не вижда и не отчита дей-
ствието на Кундалини в този процес: “Възкресението подразбира освобождаване, то няма нищо общо 
с гроба на човека. Кой човек е излязъл от гроба жив и е възкръснал? – Това не е било и няма да бъде. 
Обаче човек е подложен на постоянни промени. Затова и Павел казва: Ние няма да умрем, а ще се из-
меним. Това е било и всякога ще бъде.” (Великите условия на живота, Неделни беседи, 1919) Или: “Човек трябва 
да възкръсне и в трите свята: да възкръсне тялото му, да възкръсне душата му и да възкръсне духът му. Това е  
истинското Възкресение. Когато човек умира и отново се ражда, това възкресение става само във физичес-
кия свят – то се нарича прераждане. Възкресението в духовния свят подразбира влизане на човека в света 
без никакви противоречия. Възкресението в Божествения свят подразбира придобиване на Вечния живот.” 
(Бъдещето верую на човечеството, Съборни беседи, 1933)

Ваклуш Толев твърди, че реалната историческа дата на Христовото Възкресение е 8 април и от 1956 г. праз-
нува с близки и приятели именно този ден. Датата е потвърдена от учените, огласена е от BBC и е обнародвана 
в енциклопедии1. “Възкресението е реален земен феномен, а не подземно или надземно тайнство” – казва  
той. “То е вложената в човека възможност да събира и пръска материята. Възкресението е най-важният и  
последен акт на земната еволюция. То е огнената вътрешна сила на събудения Кундалини.” (сп. Нур 2/2011)

Беинса Дуно твърди, че няма дърво, на което може да бъде разпнат Христос и говори за Кръста на Разпя-
тието отново с тълкувание в схемата на добродетелите, а не като принцип: “Христос е казал: Дигни кръста 
си и ела ме последвай! Обаче с тези думи Той разбирал съвсем друга истина. Под думата “кръст” Христос 
разбирал друго нещо. Кръстът е символ на търпение. Който съзнателно носи своя кръст, той гледа спокой-
но, с търпение на всичко онова, което става в света.” (Пробни страдания, беседа от 18.08.1935)

В Учението на Мъдростта Кръстът е битката между Дух и материя [вертикалата, т.е. изправеният гръбначен 
стълб с извеждания Кундалини, и хоризонталата на одухотворяваната материя], в която най-после Духът 
надмогва – одухотворява материята, а Голгота е границата на духовната пасивност. “Голгота е Път и гроб –
гроб, от който се възкръсва; Път, който води до Възкресение.”; “Културата на Голгота е култура на човека бог 
в развитие.”; “Христос2 е едно живяно човечество и осъществена божественост.” (Ваклуш, сп. Нур, 4/2004)

~ ~ ~
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1 В това число българската “Хронологична енциклопедия на света”, т. 3, стр. 24. – Б.р. 
2 “Христос” е гръцкият превод на еврейската дума за “Помазаник, Месия”. – Б.р.

~ ~ ~

~ ~ ~
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ДУХОВНИТЕ ВЪЛНИ: Доктрини и Единство
                  ~ Ваклуш Толев, из “История на религиите”

СЕДЕМ светилника има в битието на човека. Седем 
Духовни културни раси и седем Духовни вълни го плискат и обо-
жествяват. Всяка Духовна вълна е излив на Планетния Логос – бо-
жествена еманация, която храни планетната цялост. Духовната 
вълна е подкваса и носи развитие; тя е промяна, но не и насилие. 
Всяка една носи в себе си космически принцип. 

Първата духовна вълна осъществява Сътворението –
Духът инволюира в материята и се създава светът и човекът.

Втората духовна вълна ражда Търсенето –
чрез полярности Духът започва да се търси в материята.

Третата духовна вълна внася Законността –
вписват се законите в света.

Четвъртата духовна вълна пулсира Единството –
светът се устремява към Първоизточника си.

Петата духовна вълна носи Просветляването –
Духът започва да осветява материята.

Шестата духовна вълна изявява Одухотворяването –
постига се единство между Дух и Материя.

Седмата духовна вълна осъществява Богоживота –
освобождава се вложената Божественост.

В настоящия еволюционен стадий Духовните вълни се изявяват от 
Великите Посветени – Богосиновете, йерархически подготвени да 
приемат и сведат Логосовата еманация в зависимост от нивото на 
общата планетна цялост.

Първата духовна вълна е 
Вълната на Себесъзнанието, 
която осъществява в човека борба за ин-
дивидуализиране на Физическото по- 
ле. Човек получава Диханието и става 
планетарна личност – егоцентризмът 
му го откъсва от стадното му съзна-
ние. Имаме едно вложено Божество, 
което трябва да си отвоюва образ, за да 
се разгръща! 
Втората духовна вълна е 
Вълната на Митологията, 
която ражда в душата на човека кон-
фликта и въображението да търси бо-
жествеността. Митологичният човек се 
осъзнава в стихийност; чрез стихийни 
божества усвоява образи и качества; 
чрез тях приема идеята за цивилиза- 
ция, т.е. за себеосъществяване на Зем- 
ното поле. Имаме едно разкъсано Бо-
жество, което трябва да събуди потре-
бата на човека от безсмъртие! 
Третата духовна вълна е 
Вълната на Правдата,
която внася размерността – принципът 
за доброто и злото така влиза в живот. 
Разумът разграничава, за да преценява, 
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и човечеството започва да изгражда цивилизация. Тази вълна ражда индивидуализираните религии: Юдаиз-
ма, Зороастризма, Будизма, Мохамеданството. Тя е на приложеното въображение в принципи, на дадения 
завет, на сложения закон. Имаме едно единобожие, в което Бог няма име – ако Го споменеш, ще изгориш, ще 
те анатемосат! 
Четвъртата духовна вълна е Вълната на Любовта, която пулсира единството между чувство, ум и духовност. 
Тя прави прелом в битието на човека; освобождава го от веригата на земната властност, породена от първите 
три Духовни вълни. Вълната на Любовта кристализира в Учението на Христос; тя осъществява Разпятието –  
двубоят между Дух и материя, за да започне процесът на еволюция. 
Затова Христос посочва Царството Небесно, заменя кръвното родство с духовно, сублимира идеята за 
жертвоприноса, дава идеите за обичта към врага и прощението – човекът в другия да вижда себе си. Това е 
пътят към Единството, към Аз и Отец едно сме! (Йоан 10:30) Имаме едно индивидуализирано Божество, което 
трябва да се види като дете на Бога! 
Петата духовна вълна е Вълната на Мъдростта, която носи принципа на познанието. Не прощението за 
грях, а знанието да не се греши! Изворът на това знание е интуицията, която носи прозрение. Човекът няма 
да се развива със съпоставките добро и зло, а чрез идеята злото е нееволюирало добро! 
Следователно в Мъдростта няма страх, чудо и догми. За нея вярата е знание за незнайното, а страданието –  
метод на еволюция. Мъдростта е да бъдеш, не да имаш! Имаме едно зримо божество, което трябва да се 
освободи от полярностите! 
Шестата духовна вълна е Вълната на Истината, която изявява божествеността в човека. В нея човек ще види 
безсмъртието като реалност. Истината ще ви направи свободни! (Йоан 8:32) Имаме едно овладяно Божество, 
което трябва да събуди прозрението на Третото си око! 
Седмата духовна вълна е Вълната на Свободата, която осъществява Живота. Човекът в своята еволюция 
още съществува, само Бог живее. Свободата е Богоживот! Имаме едно осъществено Божество, което трябва да 
бъде съ-Сътворител с Отца си! 

Духовните вълни са степени в усвояването на Бога, Който е у нас, но Той не може да бъде усвояван,
когато е в Самия Себе Си. Чрез Бог ние се осъществяваме, чрез нас Той се познава. Човекът е един бог в развитие!



Всекидневието е еволюционна форма на възземането! / ВАКЛУШ /
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EXO,
които правят

ИСТОРИЯ
Подготвил Ралица Благовестова, 2018 г. начало

ЕХО (чете се Ексо) правят дебюта си култово, с 
почти филмов апломб, през знаменателната 2012 
година и по стечение на обстоятелствата на още по-
знаменателно идейната дата – 8 април, реалната 
историческа дата на Христовото Възкресение 
(през 2012 денят при това е точно неделя и западният 
официален Великден). Веднага изпъкват с фентъзи кон-
цепцията си на дошли от друга планета на Земята и 
притежаващи суперсили, най-реалните от които са 
всъщност изключителните им танцови хореографии 
и гласови хармонии, с които ме спечелиха момен-
тално с първото тяхно видео, на което попаднах.
Истината е, че съвсем до неотдавна изобщо не бях 
чувала за явлението к-поп (тоест корейски поп, кей-
поп) в световната поп музика. Информации започ-
наха да си прокрадват път към сърцето ми покрай 

изявите на нашия Кристиан Костов на Евровизия 
2017, докато четях коментари колко много напом-
нял на к-поп айдъл и слушах в интервюта негови 
собствени признания колко много обича този жанр. 
Е нямаше как да не проверя какво е това чудо! :) 
Опитвах безуспешно цели три пъти – слушах разни 
клипове, фен класации и нищо не ме впечатляваше. 
Идваше ми твърде шарено като визия и най-вече 
твърде неоткрояващо се като мелодии. Докато на 
четвъртия път не попаднах на песента Monster. Ооо, 
това вече беше страхотно – и музикално, и визуално, 
а за ритъм и танци да не говорим. Естествено, че 
потърсих и други клипове на тази група, наречена 
EXO. След като изгледах Overdose и MAMA (тук мога 
да кажа само уаууу) вече си имах нови музикални 
любимци! Ko Ko Bop, Universe, Call Me Baby, Growl,  



b 
Слушай, можеш ли да почувстваш?Сърцето ми да бие спира Сърцето ми се разбива

Сълзите в гняв се превръщат сегаИзтръгва се от мен вик: Ха!Назад се връщам в своите мислиБолката в мене пълзи ли пълзи

Черно и бяло
Север и ЮгТази вечна война край няма определеноОтчаянието на слънцето на две разделено

Толкова дълго в порочен кръг се въртяНа новата стартова права сега най-сетне стояИзтъкан съм от грешки, но уча ли се, растаКогато осъзнаем, че слънцето е едно, велик е деня
Крачка към бъдещето заедно правим сегаАз имам нужда от теб и ти търсиш мен на тази ЗемяВсеки, всеки, всеки ден ние творим свойта История 

Отхвърли! Статуквото на стария свят

Изчисти! Всички тези лъжи

Да трепериш така престани

Като магия! С отминаването на времената,

сякаш започнали отначало, измива се мъката от сърцата

Толкова дълго в порочен кръг се въртя

На новата стартова права сега най-сетне стоя

Една по една – преминавам през всяка стена

Никога не е било да се откажа току-така

Аз имам нужда от теб и ти търсиш мен на тази Земя

Отново възземаме се в деня, 

когато решим живот да дарим на тази мечта

Реши! Реши! Реши! Живот й дари! Реши! Реши! Реши!

Когато опитваш да се самозалъжеш, че пред теб вечността е

Когато се колебаеш и кажеш, че някой друг ден може да го направиш

Никога не знаеш дали утре няма да дойде за теб края

Преодолей сега страховете, после за да не съжаляваш 
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Дарявай моля те любов, любов, любов
Колкото повече любов струи, повече в хармония звучим
Тъгата в лявата ръка и място в дясната за радостта

Ти и аз един живот споделяме на таз Земя

Привързани сме към деня, когато като едно цяло се родихме,
привикваме обаче после към света, където отчуждени и сами сме 

Разстоянието между нас расте, расте, расте

Частите на слънцето разполовено 
не се нуждаят от разделителна черта

Времето тече, времето тече, времето тече
Ето, задава се мига на срещата с най-съкровената мечта

Тупти все по-учестено моето сърце

Туп, туп, туп, туп, туп

Колко още ще се нося към новата стартова права?

Йее, EXO-K, EXO-M
На прага сме да пишем своята бъдеща История

Когато осъзнаем, че слънцето е едно, велик е деня
Разделението ни на две причината за нашето падение бе

Аз имам нужда от теб и ти търсиш мен на тази Земя
о да, о да, о да, о да

Всеки, всеки, всеки ден ние творим своята История
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Electric Kiss... – предизвикваха у мен възторг след 
възторг при откриването им и продължават да 
ми въздействат все така. 
Освен цялостната наслада от поднесените му-
зикални продукции, в началото изключително 
се забавлявах с това колко много на брой са 
членовете на групата и как изобщо не мога да 
ги различа на пръв поглед – повечето ми из-
глеждаха почти еднакви с интересните си при-
чески и футуристичен стайлинг. Все пак успях 
да си харесам най-много трима от множество-
то – Лухан, Сехун и Бекхьон – в този ред, които 
всъщност си приличат доста визуално и имат 
най-мило излъчване. След като се запознах от 
интервюта по-детайлно с групата, Бекхьон се 
ока-за този, който грабна вниманието ми трай-
но. Въпреки че не е най-малкият на години, се 
изявява непринудено и естествено като неми-
рното дете и душата на компанията – редов- 
ният шегаджия, бърборан и глезан, а двамата 
със Сехун, който е реално най-малкият, са като 
братя, угаждащи си на приумиците (въпреки че 
Сехун е пословично сериозен и сдържан пред 
публика :) Чаньол и Кай са следващите, когато 
стане въпрос за шеги. Други двама – реално най-
сериозните от членовете на EXO – Дио и Сухо1,  

1 Сухо означава “покровител, закрилник”. – Б.р.
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са тези, които най-често усмиряват Бекхьон1 с по-
тупване зад врата или мъмрене, когато се развихри 
прекалено. Относно мъмренето – запазената марка 
на Сухо, който е лидерът на EXO, има забавни клип-
чета в ютуб, на които съм се смяла от сърце – напри-
мер “Членовете на ЕХО, когато Сухо е наоколо” или 
“Членовете на ЕХО, когато Сухо не е наоколо” :) По-
важното при Бекхьон обаче е, че освен шегаджий-
ството си, всъщност има силно драматична страна 
и присъствие2, които ми липсваха като характер 
при най-миличкия визуално от всички – Лухан, при 

когото долавям и доста подчертан състезателен дух, 
различен от всеизвестния забавно показен стил на Ча- 
ньол. (Истината е, че първо на Лухан обърнах внима-
ние, защото често точно с него беше сравняван визуално 
Кристиан по снимката от лирик видеото на Beautiful 
Mess.) И макар, че е нареждан по-назад в танците 
(Бекхьон), има една характерна лежерност и артис-
тичност, които са си просто харизма. 
Групата дебютира с 12 членове – 6 са EXO-K и 6 са 
EXO-M, с идеята да се представя и промотира всяка 
песен едновременно на корейски и китайски език 

1 Доколкото разбирам, името му като произход е съчетание от две думи, давани в някои от прочитите със значението на 
“бял” и “мъдър”. И неговата X-сила е Светлина, която Тъмнината (т.е. Червената сила в тяхната концепция) не може да 
обземе! Друго забавно съвпадение е избраният от самия него сценичен номер 4 (т.е. Кръстът в Християнството) и кон-
цепциалната дума Fearless (безстрашен) на търговската му модна марка, която може да се види изписана на риза-
та му при някои от концертите. Наскоро открих в Ютуб хиромантен прочит за всички членове на EXO (BTS и др.) от Тони 
Легит и това, което ме учуди, бе, че той най-първо използва същата дума “безстрашен”, за да характеризира Бекхьон, 
а след това “щедър”, “благоразположен” и “добър е в това да бъде този, който всъщност е” (единствената препоръча-
на предпазливост бе да избягва разсейването поради множеството си интереси и да остава искрен по отношение на 
всеки аспект на съществуването си, за да не изпада в неприятни ситуации). Не е учудващо, че родителите му първона-
чално са искали да го кръстят Бек-хо, “бял тигър”, но тъй като това е доста силно за живеене име, в крайна сметка са 
се спрели на по-мекото. И както изглежда той в действителност съчетава двете като характер. Освен това майка му 
сънува бяла змия-цвете, а баща му малко бяло прасенце, които в корейската символика говорят, че на път е да се 
роди момиче, но очевидно са просто характеристиките на идващото дете: поетична омъдреност и детинско поведе-
ние, така присъщи на Бекхьон. Отбелязвам това и във връзка със съня за Белия магьосник, който разказвам в том “Път за 
Възкресение” от настоящата поредица – виж темата за Кристиан и участието му в Евровизия – защото, познавайки вече 
EXO, виждам връзка и с Бекхьон като част от мисията (бялата магия) на EXO в детайла с агенцията, красивите длани на 
младежа (това е една от пословично подчертаваните специфики при Бекхьон) и повтарящата се алегория “бял”.  – Б.а.
2 Впоследствие видях, че действително се отбелязват за него и двете неща: “Бекхьон е нашият шегаджия. Създава настрое-
нието в групата. Често е хокан от Сухо за постоянните глупости, които измисля. Но той има и сериозна страна. Честа гледка 
е да го виждаме седнал с някой да води задълбочени разговори.” – И Сюнг Хуон, Мениджър на EXO, www.koreaboo.com
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(мандарин), но това очевидно не се оказва добра  
практика, защото много скоро един след друг три- 
ма от членовете на EXO-M (Крис, Лухан и Тао) напус-
кат и песните вече се промотират заедно, без разде-
ление на подгрупи. За съжаление, по политически 
причини, за записите и презентирането на послед-
ните два албума – The War: Power of Music и Universe, 
Лей от EXO-M, който е официален пос-ланик на 
своя роден град в Китай, също не успява да се присъ-
едини към приятелите си. Аз лично вече съм много 
привързана към специфичните качества и принос 
на всеки един от останалите по договор 9-ма членове 
и много ми се иска да има следващи техни албуми, 
в които да ги виждаме отново заедно в този им съ-
став. Лей и Кай например са изключителни танцьо-
ри, най-добрите. След тях често биват нареждани 
Сехун, Шиумин и Бекхьон. Чаньол е безспорният 
талант в рапирането, заедно с Кай и Сехун (рапира-
нето при EXO си е всъщност пеене, в което съм истин-
ски влюбена!). Чен от своя страна има най-широкия  

диапазон на гласа и най-високия също така, а се из-
явява в последно време и като текстописец, подобно 
на Чаньол, Лей и Бекхьон. Дио е водещият певец в 
групата, с по-равен, но добре поставен глас, следван 
от Бекхьон с най-разнородния, Чен, Сухо с най-ли-
ричния, Шиумин, Лей... Много ми харесва също така 
тишината и скромността в характера на Дио – тол-
кова е фокусиран и мълчалив винаги. В заключение 
всички те имат, подчертаваната дори в реплики от 
корейските ТВ драми, специфична младежка енер-
гия на едни енергични, весели и мили хлапета. Дори 
Кай, който по принцип е най-секси на вид в EXO, е 
такъв някак много невинно и чисто.1 
И така, дали ЕХО, които според мен правят История в 
корейския поп, а защо не и изобщо в световната поп 
музика – ще се завърнат и тази година наесен с нов 
и (стискаме палци) впечатляващ албум, каквито са 
податките?2 Силно се надявам и очаквам с нетърпе-
ние да са предвидени за тях още творчески достиже- 
ния – заради самата концепция, послания и аура на 

1 И отново виждаме това впечатление потвърдено: “Тайната на Кай е, че има две противоположни страни. Като изпълнител 
на сцената, Кай привлича вниманието върху себе си, оставяйки те без дъх. Веднъж слязъл от сцената обаче, се завръща 
към младежа, който всъщност е – едно сладко и невинно момче. Шегува се често с членовете на групата, навъртайки се и 
към мениджърите също така.” – И Сюнг Хуон, Мениджър на EXO, www.koreaboo.com
2 Есента на 2018 г. излиза новият им (пети) албум “Don’t Mess Up My Tempo” с repackage версия “Love Shot”, в основата на 
които аз лично забелязах работа над петия енергиен център като подтекстово съдържание и послание. SM Entertainment 
стартира като реализация на мечта и, както нейният създател И Су Ман многократно споделя, залегналият водещ принцип 
на работа е: “Култура първо и след това икономика” в резултат, изкристализирал в термина “Нова културна технология” 
(New Culture Technology). Той е, който изобретява цялата система, ползвана днес повсеместно в Корея, чрез която се  v
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тази група, носещи вид извисяване и много хубава 
чистота на излъчването (както вече подчертах неед-
нократно), а разбира се и заради самите им песни, 
много от които слушам с безкрайно внимание, без да 
 има за тях клипове. Влюбена съм в такива като Diam-
ond, Forever, Been through, Sweet lies, Two moons, Let Out 
the Beast, First Love, What if, Moonlight, Fall... много са. 
Други, като Lotto (Louder) и Love me Right, предпо-
читам да гледам в изпълненията им на живо, вместо 
клиповете, и си ги въртя заедно с други прекрасни 
записи от концерти на песни като El Dorado, Exodus, 
What is Love, Thunder, Hearth Attack, The Eve, Machine, 
Transformer, Drop That (тук Чен е просто трепач в пее-
нето, същинска рок звезда!), Hurt, Playboy, Run... Отдел-
но място в класацията ми заема един от основните 
хитове на EXO – Wolf, чийто клип е стилистична и 
танцова класа отвсякъде, но музикално ми е твърде 
много рапът и затова не обичам да си го пускам осо-
бено често. Lucky One е другата песен с клип, която на 
места много харесвам, но на други ми е еднообразна 

ритмично и въпреки ярко застъпената във видеото 
любима концепция за дошлите от друга планета 
младежи със суперсили... също по-рядко ми е инте-
ресно да я гледам или слушам.
Power (of Music) и Ka-Ching5 пък ги преоткрих напо-
следък, защото визията при тях, от типа cartoon 
анимация, не може да се сравнява с майсторството 
на другите клипове, но след като преодолях първо-
началната си нагласа, установих колко хубаво нас-
троение имат и как всеки път ме карат широко да 
се усмихвам, така че когато имам нужда от това, не 
пропускам да си ги заредя. И накрая да не пропусна 
да спомена рекламата за Samsung, озаглавена (United) 
Power, която е направена толкова добре, че в начало-
то я помислих за тяхна песен (някой си беше играл 
да loop-ва отделни части и беше станало достатъчно  
дълго, но някак досаждаше). След като открих реал-
ното видео, вече сама си го лупвам както си е напра-
вено цялостно, защо наистина е като една мини тяхна 
песен, изпипана както винаги от начало до край! 

откриват, набират и обучават (често с години) таланти преди да дебютират. И този път на обучение не е никак лек и лесен – 
много труд, дисциплина, лишения, сълзи... Има един интересен случай в публичното пространство, който показва принцип-
ното отношение на И Су Ман към процеса на реализация и успех. На 13 ноември 2012 г. един от артистите на компанията 
има участие в ТВ шоу във връзка с това, че ще влиза в казармата, което в Корея става в доста късна възраст – при навършени 
30 години. Като част от сценария на предаването е изпратено в ефир до 100 човека от телефонната приятелска листа на 
момчето (от групата Super Junior) съобщението “Ще ми липсваш” с очакване всички да видят от кого и какви ще са първите 
отговори. За всеобща изненада първи отговаря И Су Ман с думите: “Просто мисли за това, че за да може някой да поеме 
по нов път, първо се среща с трудности. Радвай се на твоето време в казармата и светлото ти бъдеще ще те чака.” – Б.а.
3 Ka-Ching е всъщност песен на EXO-CBX – спонтанно създадена подгрупа в състав Чен, Бекхьон и Шиумин. – Б.а.

v
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И тук е моментът да акцентираме върху изключи-
телната идейна креативност на екипа зад EXO, 
който очевидно подбира и стимулира създава-
нето на специфично звучащи и често натоваре-
ни със специални послания песни. Може би това 
е другото, което ме привлича като магнит в случая, 
но по-важното е колко качествено, многопластово и 
интуитивно се поднасят визуално и текстово идеи, 
включително в тийзърите. Освен това се вижда 
една постоянна интересна игра на вплитане името и  
знака на групата в песните им под различна фор-
ма (това е познат похват в корейския поп, но сякаш ак-
центите при EXO са нарочно доста чести и многообраз-
ни). Виждаме мащабни лабиринти, тоест знака им, 
в които се разиграва основното действие, или пък 
дребни детайли като пръстен с надпис EXO; кенди 
бонбони под формата на техния знак в средата или 
предмети като медальони, брошки; чаша кафе или 
чай, на която знакът е инкрустиран или апликиран; 
също върху обувки, дрехи, превозни средства и дори 
хвърчило и други такива... В текстовете също често 
ще чуем името им, което някак усмихва и фиксира 
вниманието, а отделно има изобилие от специални 
надписи и информации, поднесени където се се-
тиш, с неизменните слънчеви или лунни еклиптики 
и пространствено-времеви loop-вания.
Не на последно място можем да отбележим връзка-

та между лабиринта като тяхно лого, и името им, 
което се вплита при албумите и турнетата на гру-
пата в разнообразни вариации на английски думи 
с определено латински корени, носещи библейски 
нюанси. Една от тези думи е EXOdus – заглавие на 
песен и на албум, и означава Изход, но не е обичай-
ната дума за изход, а точно библейската. Тоест EXO 
търсят и предлагат Изход от лабиринта на зем-
ното, на тленното, йее! След това ще видим албу-
ми или турнета като EX’act (многозначен каламбур; 
нещо като EXO в действие и общото значение за то-
чен и прецизен, но има и нюанс на предишен), след 
това виждаме турнето EXOluXion (тоест ЕХОлюция 
в овладяване на X силите), после EXOrDIUM (въведе-
ние в историята на EXO и слизането им на Земята), 
после ElyXiOn, което ще рече обетованата земя на 
планетата EXO – раят, където само избраните (почи-
тателите :) могат да влязат... Дори името на албума 
и турнето им The War е натоварено със смисъла, 
че са започнали битката за завръщане към оно-
ва, което със слизането им на Земята постепен-
но е отслабнало и загубено от тях като сили и ка-
чества. Във видеото на Universe освен това има ясни 
символи и знаци за някаква щастлива развръзка или 
“нова стартова права” (в края виждаме именно прави 
линии под формата на картина или опъната на масата 
до кафето нишка от предходното засукано кълбо)... 
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Друго интересно за отбелязване е, че в песните на 
EXO са въвлечени често задгранични композитори 
или музикални студиа – включително презокеански, 
но основно от UK и Швеция. Струва ми се, че появата 
на Швеция в тази статистика е симптоматична. Тази 
държава сякаш държи първенството в създаването 
на съвременни поп хитове и често можем да откри-
ем нишки натам дори в Меката на поп културата, 
а именно американската поп индустрия. Впрочем 
любопитното е, че именно в последните години 
и BTS засилват чуждестранните си колаборации – в 
техния случай най-вече презокеански – привлечени 
са хора, правили песни за Бионсе, Раяна, Сиа и т.н.
В заключение бих акцентирала на нещо специфично 
и донякъде странно в азиатската музикална индус-
трия, а именно, че там очевидно има някаква устано-
вена закономерност, наречена Comeback Stage (“За-
връщане на сцената”), което означава, че е направен 
нов албум и той бива представян медийно и концерт-
но, след което обира или не важните годишни награ-
ди. Там сякаш един артист (най-често група) престава 
да съществува, ако не направи такъв Comeback Stage. 
Правилата на индустрията...?! Още по-странното е, 
че всяка година дебютира нова група и често обира 
годишните музикални награди, след което малко или 
много залязва, но не и EXO, а от 2015 не и BTS, макар 
че реално дебютират през 2013, тоест една година 

след EXO. BTS са техните основни конкуренти днес 
за сърцата на публиката и за първенство във всички 
класации. Разбира се, ЕХО засега държи повечето 
рекорди както за най-много получени награди сред 
мъжките групи, така и за най-много предварителни 
продажби на албумите им и най-високо класиране 
в корейските и световните музикални чартове. Реал-
но, при основните корейски награди в последните 
години, ако EXO e победител в категорията Артист 
на годината за мъжките групи, то BTS ще вземе пър-
венството с албум на годината и обратното. 
Другото интересно, на което можем да обърнем вни-
мание в азиатската култура, отразяващо се и в поп 
музиката им, е странно застъпеното колективно съз-
нание. При тях спазването на екипния дух е не прос-
то норма, а култ. И в развлекателната им индустрия 
виждаме смайващи количества от членове при все-
възможни групи. От една страна при тях очевидно се 
възпитава съвместната работа без даването на пред-
нина на нечие его без нужда. От друга, все пак се по-
тиска личната изява, дори да е израз на духа отвътре, 
който иска да се прояви в земното битие, и няма как 
индивидът, който го изявява, да не се откроява. Тук 
се забелязват голям сблъсък и драма в приложността 
им, придружени със силен стремеж към съвършен-
ство и перфекционизъм до последен детайл. 
Струва ми се, че трябва да търсим ключето към  
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азиатската култура в това, което окултизмът ни съоб-
щава като характерност – че тези народи са наслед-
ници на 6-та и 7-ма подраси на Атланската цивили-
зация. Тогава можем да видим ясно особеностите 
им – атлантите са в етапа на инволюция (слизане в 
материята, в земното – както EXO слизат на Земята) и 
имат все още силното интуитивно усещане за един-
ство, преди завесата на индивидуализиращия ум да е 
спусната. Но освен това азиатците са последните под-
раси, когато все пак умът е вече силно застъпващ, и от 
тук можем да проследим силната драма при тях в 
идеята за смъртта и мъката на раздялата. Почти като 
нарицателно е това явление в културата и изкуст-
вото им, особено японските (в отклика донякъде от 
китайските) – т.нар. “японско светоусещане”, тоест 
навлизащото чувство за отделност и загуба на пря-
ката връзка с невидимото и отвъдното. Оттам е и тъ-
гуването за загубения любим човек и честото акцен-
тиране върху тъжната саможертва на добрите герои. 
(При съвременната Пета раса отвъдното буквал-
но си отива и започва битката за омъдреното за-
връщане, която алегорично води и EXO – с идването 
на Христос официално инволюцията в материята е 
приключила и започва обратна еволюция.)
И ако се върнем отново на екипния дух – струва ми 
се, че тези народи изразяват в един зародишен вид 
постиженията, предвидени за последните Коренни 

раси, които ни предстоят – Шеста и Седма, когато 
индивидуализацията ще е завършена и надмогната 
в изява на Духа с лекота и чувството на единство 
с всички. Тоест водачеството и даването на личния 
принос ще е с емпатия и в сътворчество на точното 
място, а не като проява на изпъкване и доминация 
на всяка цена. Последното е особено характерно за 
днешната Пета (бяла) коренна раса, чиято недотам 
симпатична основа е съревноваването, сравняване-
то със и отделянето от другите, а в положителен 
аспект е всъщност израз и усвояване на водаческото 
начало в процеса на оформянето на личността.
Струва ми се, че тук съвсем на място можем да от-
бележим като връзка идеята зад проекта на Бълга-
рия за Евровизия 2018 с песента Bones на групата 
Equinox, която е специално създадена да я изпее. Са-
мата група и песен са чудесен израз на Хармонията,  
която отделните части могат и постигат в Цялото 
като един идеал за реалността на бъдещото чове-
чество. И като казахме България, бих споменала 
накрая, като вид лирично отклонение, какви ин-
тересни неща и връзки излизат, когато се разрови 
за нещо с ентусиазъм и в детайли човек! В случая, 
тъй като повечето от членовете на EXO се изявяват 
и в ТВ продукции, се загледах в откъси от корейска-
та драма Scarlet Heart Ryeo с участието на Бекхьон 
във второстепенна роля като един от принцовете 



189 

в далечна историческа епоха. Гледах няколко не-
гови сцени, включително с драматичната му смърт  
и накрая някак попаднах на откъс от епизод без не-
говото участие, който много ме изненада. Момичето 
от този откъс очевидно е главна героиня в драмата 
и се оказа, че тя сънува всичко от далечното минало, 
което се разказва във филма, но всъщност не просто 
го сънува, а си го спомня след преживяна кома... И в 
този точно епизод, когато тя разбира, че сънищата 
й са реалност, споменават пет пъти България и за-
звучават български фолклорни мотиви в ключовия 
момент! 
Разказано накратко, човекът, който като екскурзовод 
обясняваше на група хора за България и българското 
розово масло, се спря после при момичето на нейния 
щанд в търговското изложение и я заговори. Поглеж-
дайки баджа на ревера й, подчерта връзката на ней-
ното фамилно име с историческата епоха, която се 
презентира от марката козметични продукти, чиито 
търговски представител е тя всъщност.  “Забавно съв-
падение” – коментира момичето, а той най-сериоз- 
но й отвърна, че “няма такова нещо като случайно 

съвпадение” и нещата само се връщат на точното си 
място. След това отново бе подета темата за България и 
българското розово масло и тогава се чуват български 
народни мотиви, със зазвучаването на които тя си връ-
ща отново спомени от далечното минало и й прило-
шава. След като си тръгва от търговското изложение, 
на път за вкъщи попада на изложба с картини от съот-
ветната историческа ера и разбира, че сънищата й са  
реалност. Любимият й в онова време е бил мъдър 
управник, при когото се освобождават робите 
(тук без да искаме можем да направим връзка с упра-
вата на българите, при които никога не е имало ин-
ституция робство) и са проведени важни социални 
реформи, но доколкото разбирам, в междукланови 
войни много от “добрите” герои са убити. Драмата 
завършва с оставен отворен край двамата влюбени да 
се срещнат отново в настоящето...2 
А защо озаглавих настоящия материал “EXO,  
които правят История” се разбира от песента им 
“История” с нейния изключително идеен текст, 
изразяващ именно идеала за завръщането на чо-
вечеството към Единството.

1 Ерата Корейо, и по-точно началото на кралство Корейо, от което идва съвременният ексоним Корея. – Б.р.
2 След като изгледах сериала открай докрай, мога да кажа, че е забележително поучителен по отношение на общочовеш-
ки ценности, права и идеи за дълбочина и издигнатост във взаимоотношенията между хората. Освен това забелязах акцен-
ти върху вегетарианството – не зная дали във връзка с често споменавания Будизъм, или заради съвременната тенденция 
на замисляне по темата. И всичко започна и завърши със слънчево затъмнение, в съпровода на българските фолклорни 
мотиви, а героинята се чувстваше като ”паднала от небето” по отношение на порядките и реалностите на времето, в което 
попадна. А главната героиня е IU (АйЮ), която е сред най-обичаните настоящи соло изпълнители в Корея. – Б.а.



Дългогодишните EXO-Ls (почитателите на EXO) са убедени, че EXO приема концепцията за “начало = край” 
в своя енигматичен Път много сериозно и последната им победа в музикалната програма Music Bank го до-
казва! В самото начало на 2018 г. EXO печелят първото място в Music Bank през първата седмица на януари 
със зимния си химн Universe (Вселена) и след поредица от интересни събития – както започват годината, 
така я и завършват! Интересното и малко объркващо в случая обаче е, че EXO всъщност не са участвали в 
Music Bank през последната седмица от годината, защото шоу реално не се състоява! Но тъй като Годишният 
музикален фестивал (Gayo Daechukje) на телевизия KBS (Korean Broadcasting System) съвпадна с нормалния 
график за другото шоу предаване, KBS просто обявява победителя за последната седмица от годината на 
28 декември 2018 г. въз основа на класирането от K-класациите на Music Bank, което поставя EXO безапела-
ционно на първо място с песента им Love Shot! Не само това, но песента им Tempo влиза в класацията за 
седмицата под номер 10. Много фенове празнуват и факта, че това е фактически 111-та победа на групата 
в музикална програма! А последната новина е, че с repackage албума Love Shot EXO има продадени вече 11 
милиона физически копия на албумите си сборно.                                                                           ~ www.koreaboo.com

Бекхьон направи така, че английска дума се появи в чарта, отчитащ търсенето в реално време, на корейската 
търсачка Naver в рамките само на един следобед (27.02.2019). Той присъства в ЛА (САЩ) на презентацията на 
модната линия Prive, на която е ко-Криейтив директор. Тази му публична изява предизвика вълна от споделяне 
в Туитър по време на събитието, но освен това направи и нещо, което по принцип рядко се случва в корейски 
портал за търсене. За почитателите на Бекхьон е известна любимата му дума на английски Fearless (безстра-
шен), която той включи в дизайните на модната си линия през 2018 г. Сега, с новата колекция, Бекхьон включи 
друг свой любим израз, а именно “Be brave, Be humble” – “Бъди смел, бъди смирен”. Слоганът стана любима 
тема и хаштаг за събитието, а думата humble (смирен) се изстреля в чарта на Naver, което много рядко може 
да се наблюдава. Не е никак лесно и обичайно английска дума да се появи в корейска търсачка, тъй като дори 
и да е на друг език, обикновено се търси с корейското произношение (изписване).            ~ www.kstarlive.com

EXO в медиите: Любопитно, 2019 начало 
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КОРЕЙСКАТА ВЪЛНА
и неочакваната (българска) 

езотерична нишка
Подготвил Ралица Благовестова, 2019 г.  начало

МОЖЕ В НИЩО друго да не ме бива особено, но 
съм много добра в това да се ентусиазирам искрено и 
да следвам неизменно сърцето си. Мога да работя ме-
тодично и монотонно като машина, без да се оплак-
вам – за хляба, но това е така само защото мисълта 
ми остава в тези случаи свободна да следва вътреш-
ните си вдъхновения, без да се налага съобразяване с 
нещо или някого. Така мисловният ми процес остава 
свободен за нещата, които са ми искрено интересни. 
И след като открих за себе си в последно време т.нар. 
Корейска вълна (Халю, 한류, Hallyu), цялото ми сво- 
бодно внимание се насочи в попиване и извличане 
на ценностите, които можех да откривам там.  
Предполагам, че в дъното на интереса ми към 
Корейската вълна стои усещаната силна връзка с 
Христовите идеи и послания, заедно с една реал-

на мистика, поставена именно върху ценности 
и възприятия в този дух. Висококачествена поп 
музика с езотеричен символизъм като реални, до-
стоверни знания в текстове и визуални образи – све-
тът трябва наистина да е много богат, щом може 
да (ми/ни) предложи дори това. И смътното ми 
усещане е, че долавям такава енергия, защото е дей-
ствително вложена от първопроходеца на явлението 
Халю, а именно И Су Ман – създателят на една от 
най-големите днес агенции за таланти в Корея, SM 
Entertainment. Тези ми впечатления се базират из-nment. Тези ми впечатления се базират из-ment. Тези ми впечатления се базират из-. Тези ми впечатления се базират из- Тези ми впечатления се базират из-
цяло на онова, което виждам в клиповете и песните 
на двете ми любими к-поп групи – ЕXO (Ексо) и NCT 
(Neo Culture Technology), заедно с беглия поглед 
върху други артисти на лейбъла. Дори само изби-
раните имена за групите или за отделните артисти 
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ако разгледаме, няма как да не доловим споменатата 
символна връзка. 
Лидерите на EXO-K и EXO-M, например (преди гру-
пата да стане неделимо цяло с един лидер), са Сухо 
и Крис. Сухо означава “покровител, закрилник” и 
съм чула в интервюта, че лично И Су Ман е предло-
жил името за артистичен псевдоним на избраното за 
лидер момче – Ким Джънмьон. За Крис е ясно къде е 
акцентът и също е целенасочено избран артистичен 
псевдоним, но освен това основният певец на EXO 
е До Кюнгсу, който става официално D.O. – чете се 
Дио, и знаем, че това е латинският (от санскритски) 
корен за “бог”. Като вид потвърждение на идеята, в 
едно предаване водещите се забавляваха да наричат 
Дио – Cristian Dior, a във видеото на песента Tempo, 
Дио е с блуза именно на Кристиан Диор :) 
Без да се спирам в подробности, бих отбелязала, че 
при избора на сценични имена за отделни артисти 
или цели групи (при този лейбъл) често има на-
рочна символика, без да е натраплива и непремен-
но еднозначна. Има свобода за интерпретациите 
поради връзки и корени като значения в различни 
езици, което дава допълнителна дълбочина на ар-
тистичните изяви и искрено ме възхищава с въз-
можността непрекъснато да откриваме нови неща 
и нюанси на смисъл и послания в допълнение към 
чисто музикалната страна. Понякога коренът може 

да е основно в английското значение, като например 
WinWin (“побеждавам”) – сценичното име на Донг 
Си Ченг от NCT (вече част и от китайската подгрупа 
WayV, където V-то също се асоциира с английската дума 
за “победа” – victory, а може да бъде и vision – “идея”, 
понякога). Главният танцьор Ким Джонгджин на EXO 
пък приема сценичното име Кай, което на китайски 
се ползва в няколко значения, като най-честото е в 
смисъла на “победа”, а също така и “започвам, сла-
гам начало, отварям”... Вероятно по тази именно 
причина Кай е този, с когото започва представянето 
на EXO в поредица от тийзъри преди официалния 
дебют на групата, като освен това неговата суперсила 
(като идейна концепция) е телепортирането – тоест 
отваря врати към различни измерения и време-
пространства и в много клипове и турнета на EXO 
виждаме добре разгърнат този символен елемент (а 
присъства и алегорията за отвореното Трето око, 
което ще видим под формата на пръстен + в Limitless 
на NCT при Доянг :) В един момент обърнах внима-
ние, че освен това за лидери на групите NCT и Girls 
Generation пък са избрани съответно Тейонг и Те-
йон – това са реалните техни имена, приети и като 
сценични. TaeYong от корейски се превежда като 
“велик дракон”, а знаем, че (огнедишащият) дракон   
е един от пра-образите за божествената сила у нас –  
Змията-Огън Кундалини, като в случая можем 

Каи, фотосесия към албума Don’t Mess Up My Tempo – с пръстен ала Третото око :) >>
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удобно да доловим и присъствие на нюанса с  
гръцкия корен за “бог” – тео. Присъствието на  
Змията (божествената сила и мъдростта) е 
наистина много подчертано в цялостната про-
дукция на SM Entertainment като имаме дори 
соло-изпълнителка БоА (донякъде изведено от 
истинското име на певицата Kwon Bo-ah, но съ-
що и съкратено от Beat of Angel).  
Не можех да не забележа и това, че в NCT е на-
лице почти пълен комплект от основни новоза-
ветни фигури като Марк, Лукас, Джони... :) като 
само Лукас в случая е псевдоним – тоест, когато 
собствените имена на артистите са доста-
тъчно идейни и подходящи, биват запазва- 
ни. (P.S. Като например Сехун е трябвало да се 
преобразува в името на корейската столица, но на-
края е останало само да се изписва по същия начин.) 
Няма как да знам каква е ситуацията за всеки от-
делен случай и какви са всички влагани нюанси, 
но и от това, за което имам културната обусло-
веност да схвана, ми се струва, че не са случайни 
забелязаните неща.  
И така, с времето интересът ми към EXO и пред- 
лаганото от Корейската вълна се задълбочи 
с откриването на все повече ентусиазиращи ме 
елементи и постепенно се пренесе също към гру-
пата NCT, чиято основна идейна концепция 

подобно на Доянг, NCT, в Limitless и Wakey-Wakey  >
>
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е по филмите “Матрицата” и “Генезис” – цялата 
им музикална и сценична продукция ме изпълва с 
искрен възторг и ентусиазъм, да не говорим пък за 
изумлението ми, след като изгледах обяснителни-
те видео-клипове в две поредици от съответно пет и 
три епизода, озаглавени: Лаборатория за сънища, 
Превключване, Синхронизация на сънищата, 
Емпатия, Връщане към реалността (Dream Lab, 
Switch, Empathy, Synchronization of Dreams, Back to the 
Reality) и Началото, Синхронизация на твоите 
сънища, Седмо чувство (The Origin, Synchronization 
of your Dreams, The 7th Sense)1. Разбира се, продължих 
към частично изследване на други групи или соло 
певци с идеята да си харесам силно още нещо, като 
междувременно нямаше как да не обърна внимание  
и на най-нашумялата на Запад к-поп група с тяхната 
силна нотка на социални послания – BTS. 
Плавно и полека накрая обаче се оказа, че следва-
щият изобилен извор на вдъхновение за мен дойде 
от корейските драми, благодарение на възхитител-
ния характер и излъчване на актьора-певец Пак 
Хюнгшик (наричан галено Шики). 
Първият корейски сериал, който изгледах отначало 
докрай, бе всъщност “Влюбени под Луната: Пла-
менно сърце” (Moon Lovers: Scarlet Heart Reyo). Вдъх-

новението дойде от участието в него на любимеца 
ми от EXO – Бекхьон. Няма друг образ в световната 
поп индустрия, който да ми носи толкова силна и 
чиста радост, заедно с усещането за скрита, в свое-
образната му омъдреност и любвеобвилност, сила 
на характера. Изключително е добър в това да прави 
нещата (по един много естествен и спонтанен начин) 
извънредно и нелогично, така че да усмихва и забав-
лява (като междувпрочем и доста често побеждава в 
техните най-разни ТВ игри, но без да се престарава). 
По повод неординарното му мислене, достатъчно е 
само един пример да дам от последното ТВ реалити 
на EXO “Пътешествие по стълбичката на ЕХО, II” 
(Travel on EXO Ladder II). За да се реши коя ще е дес-
тинацията за пътешествието в това тяхно шоу, всеки 
от членовете трябва да нарисува черта за тяхната 
стълбичка. Мисля, че никак не е трудно да се познае 
коя от всички чертички е на Бекхьон... :) 
И така, важно е да отбележим, че именно Бекхьон 
стана причината за това първата корейска драма, 
която изгледах, да е спомената по-горе, а тя много 
изненадващо се оказа, че започва и завършва с 
български фолклорни музикални мотиви в клю-
човите моменти и на няколко пъти в различни 
епизоди се споменава България по отношение на 

1 NCT и музиката им заслужават отделен материал, затова тук се спирам само на повърхността. Случайно или не, те също 
дебютират на 8 април (2016) – реалната историческа дата на Христовото Възкресение, с тази разлика, че ЕХО имат концерт 
с 10-хилядна публика, а NCT излизат с видеото The 7th Sense. – B.a.
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всеизвестното в козметиката българско розово 
масло. На всичкото отгоре кралят, който е гла-
вен герой в сериала, е един от най-специал-
ните в корейската история.  Присъствието на 
леко фантастичен момент в тази историческа 
иначе драма, служеше много добре за внася-
нето на поучителни елементи и за съпоставки, 
акцентиращи върху развитието на моралните 
обществени ценности през вековете до днес. 
Най-забележителният за мен елемент по от-
ношение на наученото покрай драмата бе, 
че това е управникът в корейската история, 
който отменя робството! Крал Куангджонг 
(Gwangjong) ми се струва, че трябва да е някоя 
от посветените личности в историята на чове-
чеството ни и разликата в приложността му се 
вижда дори само от това, че в отличие от баща 
си, който оставя след себе си около 25 сина и не 
знам си колко дъщери от много жени, той има 

Реплика на Чен към Бекхьон след чертата му: 
 Ааа, какво не ти е наред, какви ги вършиш?

Кай: Това е умът му, умът му!
Надпис след линията на Чен, 

която пресича тази на Бекхьон: 
Стълбичката на EXO, която на третата черта 

вече се превръща в лабиринт :)

Скрийншот от реалитито Travel on EXO Ladder II >
>
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само 5 деца и всичките са от неговата съпруга, кра-
лица Демок (Daemok).
И така, втората драма, която изгледах почти на един 
дъх, по стечение на обстоятелствата – като препоръка 
от моя приятелка – се оказа “Силната До Бонг Сун” 
(Strong Girl/Woman Do Bong Soon), чиято основна по-
учителна нишка е правилното използване на силата 
(и властта) ни във всякакъв смисъл. Изключително 
мил, забавен и свеж сериал, който ми спечели сър-
цето веднага – не на последно място и с прекрасно 
подбраните актьори в главните роли. Актрисата Пак 
Боянг (Park Boyoung), в ролята на главната героиня, 
е истински бонбон, а в партнирането й с чаровния 
шеф1, изигран от още по-чаровния в реалния живот 
Пак Хюнгшик (Park Hyungsik), се усеща прекрасна 
химия. Нямах никакви очаквания за сериала, нито 
представа по отношение на сюжетната линия, за-
това бях приятно изненадана от някои развития и 
обрати в историята. Най-силната изненада за мен 
обаче се оказа самият главен актьор. Първата ми 
мисъл за него бе колко много прилича на топ айдъл –  

направо изписан като фигура и физиономия! Но 
истински покоряващото в него е, разбира се, самото 
излъчване. Усетих едновременно един много силен, 
но и изключително мил характер. Много забавен, 
свеж и обичлив към хората, но също така задълбо-
чен, умислен и самостоятелно преценяващ, тоест 
следващ свой път и ценности. И определено респек-
тиращо представителен, когато реши и се налага. 
Накратко – видях благородна водаческа фигура и 
съответно силно се заинтригувах от самия актьор. А 
когато се появи енергия като усетената, винаги 
изравям интересни въодушевяващи (ме) неща. 
И така, първото нещо бе да потърся информация 
за значението на имената на актьора, като между-
временно установих, че той наистина е к-поп айдъл. 
Член е на групата ZE:A (в превод “Деца на Звездната 
империя”), която не е много успешна като цяло, но 
пък момчетата един по един се развиват много добре 
във филмовата и TV индустрия.2 Хюнгшик е четвър-
тият поред, който пробива в сферата, и вече засенчва   
събратята си, превръщайки се напоследък дори в 

1 Който ни печели с постепенно разкриваната задълбоченост и отношение към света и околните. Извън култовия драмати-
чен момент с Бонг Сун в последните серии, изключително много ми хареса реакцията на героя, когато разбра кой реално 
стои зад заплахите за живота му – като ценностна система. Запознаването ни с бягството му от къщи като младеж и от за-
душаващата меркантилност там, за да се утвърди и издигне съвсем сам насетне по свой път и правила, също беше много 
хубав момент. Да не говорим за това, че накрая остана искрено свързан единствено с хубавата семейна атмосфера на 
Бонг Сун :) – Б.а.  |  2 Харесаха ми някои техни песни като Breath и Aftermath, но в танците друг освен Донгджън не забелязах 
да проявява самороден талант. – Б.а.

Пак Боянг и Пак Хюнгшик в сериала “Силната До Бонг Сун” >>
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международна звезда. Групата му дебютира 
на 7-ми януари (2010) – тоест реалната исто-
рическа дата на Рождество Христово, а сами-
ят той е кръстен на будистки монах. 
Прочетох също така, че кралят Джинхьонг (Jin-
heung), който Хюнгшик имперсонализира ка- 
то младеж до възкачване на престола в сериала 
“Хуаранг – мъже, красиви като цветя”, е из-
вестен като един от най-силните за кралство 
Сила/Шила (Silla)3. Той разширява териториите, 
развива култура и се сочи като управникът, кой-
то е подготвил почвата да се обединят впослед-
ствие трите основни корейски кралства – Шила, 
Кореo и Бекджи. След обединението обаче 
отново има известен разпад и възниква ново 
кралство, приело в един момент името Балхe 
(Balhae, отново любопитен факт по отношение 
на името, затова го отбелязвам4). Кралството е  
е многонацонално и включва територии от 
3 На английски е изписано като Silla и затова веднага 
изниква връзка с нашата дума “сила”, което може и 
да не е само случайно съвпадение. На руски също е 
транслитерирано като “Сила” името. Крал Джиджунг 
(Jijeung) в 504 г. стандартизира изписването като 新羅
(신라), което в модерния корейски се разчита имен-
но като Сила (Silla), но “с”-то отпред се видоизменя 
и реално звучи като Шила. Преди това името на терито-
рията се изписва в множество вариации като 斯盧 (사로,  

v

Следва на стр. 202
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Манджурия. В случая с разнонационалността на 
Балхе намирам известно сходство с управлението 
на Атила, под чието ръководство са разнородни по 
националност и религиозни убеждения племена, 
включително будисти, но се счита, че самият той е 
българин и се знае, че за разлика от обкръжението 
си, вместо златни и сребърни посуди, е ползвал дър-
вени (защото дървото съхранява добре енергията на 
храните). 
По-интересното, на което попаднах обаче, е леген-
дата за произхода на фамилното име на Шики – то е  

едно от трите най-разпространени имена в Корея, а 
именно Пак (всъщност отбелязва се като Бак5 в ори-
гинал, а се изписва на английски днес като Park6). 
Счита се, че води началото си от основателя на 
кралство Сила – крал Бак Бългюне/Хокосе (Bak 
Hyeokgeose). Титлата му е Косоган (Geoseogan, или 
Geoseulhan) и означава “господар”. Известен е с ки-
тайското си изписване на почетното му име – Хо-
косе, което се произнасяло на архаичен корейски 
всъщност като “Булгюне” (Bulgeunae) и означавало 
“сияен свят”.7 От три йероглифа се състои името 

사라) – произнася се “съло, съла” на китайски и “саро, сара” на корейски, заедно с още няколко варианта, които включват 
допълнителното “бол” (徐耶[伐], 서야[벌], Seoya[beol] – “Сойа-бол”, 徐羅(伐), 서라[벌], Seora[beol] – “Сора-бол” или 徐伐, 서벌, 
Seo-beol – “Со-бол”). Тоест Крал Джиджунг вероятно се е опитал да го изпише, както е правилно – Сила. Според някои ети- 
мологични хипотези името Сора-бол е със значението на “столичен град” и е първоизточникът на съвременното име на сто-
лицата на Южна Корея, което се произнася Соул (подобно на английската дума за “душа” – soul). Според други коренът на 
столицата Сеул (т.е. Соул, ние изписваме името неправилно на български) идва от Со-бол, което се тълкувало като “нова 
нация”. В крайна сметка излиза, че днешната столица Сеул и кралство Сила (Шила) имат един и същи корен, но се транс-
формират във времето различно. При това смисълът и при двете остава неизяснен еднозначно. В крайна сметка толкова 
бързо и лесно се променят произношенията и вариациите на значения от един език към друг и от една епоха към следваща, 
че е истинско чудо как все пак остават наименования, които да са разпознаваеми. Да вземем дори само името на държа-
вата ни България как е познато днес по света – произнася се как ли не: Бългерия (английски), Булгариен (немски), Бюлгари 
(френски), Булхарайе (холандски), Булгаристан (турски), Буругария (японски), Бълцария (китайски) и т.н., но все пак стран-
ното е, че откъдето сме минавали през вековете, непременно оставяме като следа вариация от това име. В Италия напри-
мер, където отива един от братята на кан Аспарух при разселването ни от Велика Волжска България (дори Волга е вариация 
от “болгар”), има град Челле ди Булгария, планина Монти Булгaриа, област Бургария, река Булгано, селища като Болгер, Бул 
чаго, Булчагетто, Булгаро грасо и много, много други. Според изследователя д-р Д’Амико става дума за над 700 имена на 
селища с корен “булг” и “болг” (явно в повечето езикови групи липсва нашето “ъ”, което тук-там се замества и като “балг”), 
както и много италиански фамилни имена като: Булгари, Булгарелли, Булгарини, Булгерини, Булгарони, Болгарони, Болге-
ри и т.н. Eдин от първите преподаватели в най-стария Университет в света – Болонския (Alma Mater Studiorum, основан през 

v
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1088 г.), е докторът по римско право д-р Булгаро, по-известен с прозвището Златоуст. До ден днешен неговите трудове 
се изучават в университетите и са юридическата матрица за решенията на поколения прависти. Мраморният саркофаг с 
тленните останки на д-р Булгаро се намира и днес в църквата “Св. Прокъл” в Болоня. В комплекса на Болонския университет 
се издига църква, построена от неговото семейство, която се казва “Санта Мария деи Булгари”, а  в продължение на дълги 
векове един от централните площади в университетския квартал на града е носел името “Корте деи Булгари”. – Б.а.
4 Първоначалното име на новата държава Балхе е Джин, или Цин, Чен, Ден... според различните произношения и е изписва-
но с китайския йероглиф 震, който се свързва с петия знак от китайския зодиак – секторът от орбитата на Юпитер, означен 
като Дракон, както и с утринните часове от 7 до 9. Значението на йероглифа се обяснява с думи като “вибрирам, задвиж-
вам, трептя”. Впоследствие името на кралството се изписва с по-краткия йероглиф 辰 (чен, chen), т.е. “утро”. Петнадесет 
години по-късно китайската имперска династия Танг дава на управника на кралството титлата Глава на област Балхе 
(Head of Balhae Commandery) и няколко десетилетия след това е прието официално името Балхе за държавата. – Б.а. 
5 Значението на името остава неясно за изследователите и се приема, че може да идва от думата “бак” – “кратуна”, т.е. 
свързва се с легендата за появата на крал Бак от яйце, но за изписването на думата бил ползван йероглифа за дървото 
“хубак” – 박. Имайки предвид обаче характера на всички символи в легендата, далеч по-вероятно е коренът да е израз 
именно на “висша духовна сила”, както ще видим от обясненията по-долу. – Б.а.  
6 Пак/Бак като фамилно име наистина е много разпространено в Корея, но едва чрез интереса ми към характера на 
Хюнгшик се разрових за информация. Интересно е да добавя и нещо друго, което ме бе впечатлило, свързано с Пак Ча-
ньол от EXO, което сега си припомням. Гледах едно ТВ предаване от 2016 г. с момчетата (Star Show 360, 2016), в което бе 
поканен за малко и един “белобрад чичко” – френолог. Помня, че за Бекхьон подчерта “силата на усмихнатите му устни” 
(като израз на характера му, разбира се), което означавало, че ще е много обичан и харесван от околните и вижда, че 
в интернационалния успех на EXO това негово качество играе голяма роля. За Чен също ми бе интересно, че подчерта 
скритата сила и воля във формата на брадичката му, която действително чак тогава забелязах, че съвсем не е така за-
острена, както изглежда на пръв поглед. И за Чаньол каза, че лицето му има пропорциите на крал. След това го попитаха 
кой според него ще е най-богат, и той отговори, че би посочил чертите на крал Седжонг като идеални, чиито образ стои 
на корейската банкнота от 10000 вона, а когато направиха компютърно сравнение на момчетата с изображението върху 
банкнотата, излезе Чаньол като най-близо до този идеален тип :) – Б.а.
7 В произхода на това почетно име се вижда принципното сходство с прозвището Багренороден, съпътстващо някои бъл-
гарски владетели, със значението на роден с право над престола – тоест престолонаследник,  роден след коронясването 
на своя баща. Буквалното значение е “роден в багри”, тоест в яркия цвят на царските одежди и по-специално наметалото. В 
българската традиция се приема, че името идва от царската багреница (мантия), символ на царската власт – наметалото 
с виолетов (теменужен) цвят, какъвто цвят за простолюдието е забранен, а е и недостъпен, защото извличането на багрилото 
от морските източници е бавно, трудно и скъпо. Същото прозвище на гръцки е Πορφυρογέννητος (порфирогенетос – “роден 
в пурпур” от пурпурната тронна зала на византийския дворец) и е ползвано за някои византийски императори. – Б.а.
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на китайски. Първият е 赫 – “сияен, лъчист, свет-
леещ”, което се изписвало с дублиран йероглиф за 
“червен” и затова се предава на старокорейски като 
“булг”, тоест “ярък, открояващо се оцветен, червен”. 
След това имаме 赤, което като китайски йероглиф 
означава “живея, установявам се, пребивавам” и се 
използва в корейския за означаване на окончание 
на прилагателното, в случая за окончание на “ярък, 
червен”. И накрая йероглифът 世, който на китайски 
означава “поколение, свят, ера”, което служело да се 
предаде старокорейска дума за “свят”, произнасяна 
като “нуи” или “нури”... 
И така, имаме обяснението за имената на родона-
чалника на кралство Шила. Следва легендата... 
През 69 година пр. Хр. се събрали водителите на 
шестте главни домове (клана) на племето Чинхан, 
за да обсъждат създаването на единно кралство и да 
изберат крал. В това време в близката гора по хъл-
ма на планината Янгсан – при минералните извори 
Наджонг – изведнъж просветнала странна светлина 
в небето и бил видян бял кон да се покланя. Когато 
конят се въздигнал и отлетял към небето, водителят 
на имението Кохейо – Со-бол-гонг (Sobeolgong), от-
крил на мястото, където конят се бил поклонил, едно 
голямо лилаво (или синьо по друга версия) яйце. 
(Според друг запис на легендата, яйцето дошло от 
тъмносиньо небе по червена нишка, тоест имаме 

образ за въплъщаване на Духа в материята.) От 
него излязло момче и когато било изкъпано, тялото 
му излъчвало светлина, а зверове и птици започнали 
да танцуват. Соболгонг отгледал момчето, а шести-
мата водители го почитали. Когато Бак (Пак) станал 
на 12 години, водачите го направили свой крал, а 
държавата е наречена Сора-бол. Ставайки крал, той 
се оженил за лейди Арьонг (Aryeong), за която леген-
дата твърди, че е родена от реброто на дракон. От 
друга страна обаче се твърди, че Лейди Сасо е майка 
и на двамата – на Бак Бългюне и на Арьонг. Те два-
мата оставят наследника си Намхе, който единствен 
от кралете имал титлата Чачюнг и се счита, че на 
старокорейски означава “шаман”. Моят коментар 
за династическата легенда е, че се описва смя-
ната на Трета коренна раса към Четвърта (тоест 
става въпрос за много по-ранна епоха от посочената). 
В Третата раса, както се знае от Теософията, сме се 
излюпвали от яйце, а със зараждане на Четвърта-
та (атланстската) раса идва разделението на поло-
вете.1 Ева се извежда от реброто на Адам – от реб-
рото на дракон, в случая, като драконът е символ на 
Кундалини, т.е. на андрогинното същество с вдъхнато 
Дихание, предшестващо разделението на половете... 
Освен това няма как да не бъде забелязано повтаря-
щото се сходство на името Бак с Бак(хус), Вак(луш)2 
и още по-интересното е препратката към Христос –  
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със светлината в небето (Витлеемската звезда), как- 
то и Белият кон, който символизира божествени-
те енергии3. А зверове и птици приветстват поява- 
та му, както за нашия легендарен Орфей (“лечи-

телят със светлина”) се говори, че присъствието и 
музиката му са укротявали животинския свят.  
Разравяйки се по темата допълнително, прочетох, 
че яйцето всъщност било на митично същество, 

1 Детайли по темата виж в книгите “Родословието на човека” от Ани Безант (изтегли безплатно от www.fvision.eu, секция Из-
дания) или “Космогония на розенкройцерите” от Макс Хайндл. – Б.а.  |  2 Ваклуш Толев, Учителят на Мъдростта. Тук е мяс-
тото да отбележим, че първосигнално името Ваклуш може да се изведе като значение от привнесената у нас румънска 
дума “вакъл” – “черен, черноок, мургав”, но самият Ваклуш сочи произхода на името си от бог Бакхус (Bacchus), изписван 
на гръцки като Βάκχος (което се чете като Vákhos, Вакх) и намира корена “вак, бак” в санскрит със значението на “вис-
ша духовна сила”. В своя “Езотеричен речник” Блаватска пък отбелязва името (корена) Вакх (Бакх) като първоизточник за 
думата “Бог” (Bogh), тоест за нещо “свръх”, което навежда на мисълта, че точно това е коренът в името на България, където 
“ар/арии” означава “човек/хора”, или заедно е “обиталище на супер-хора/свръхчовеци” ;) – “на извисени, издигнати 
хора”, иначе казано. Бих добавила в случая и една интересна съпоставка с имената на бог Кришна и Рама, които се сочат 
като отделни прераждания (аватари) на бог Вишну. Думата “Кришна” от санскрит се превежда като “черен” или “тъмен” и 
се отнася до външността на Кришна. Името понякога означава тъмносин или синкаво-черен, а не просто черен, и Кришна 
често е изобразяван с тъмна или синя кожа. Името Рама също се извежда от санскрит със значението на “тъмен, мургав, 
черен” от думата ratri, т.е. “нощ”. Алегоричното значение тук за мен е “някой, който е трудно да бъде разбран”. – Б.а.
3 Индийските предания говорят, че в десетото си въплъщение, наречено Калки Аватар, Вишну ще дойде на Бял кон и най-
сетне ще сложи край на старата епоха Кали юга, която е епоха на раздори и войни (тоест на отработването на  его-то). 
Белият кон се появява и в Откровението на Йоан във връзка със зараждането на новата Шеста коренна раса. В глава 19:11-
16 четем: “И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно 
съди и воюва; очите Му бяха като огнен пламък, а на главата Му имаше много корони и написано име, което, освен Него, 
никой не знаеше. Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му – Слово Божие. А небесните воинства, облечени в 
бял и чист висон, следваха подире Му на бели коне. От устата Му излизаше остър меч, за да поразява с него народите... На 
дрехата и на бедрото Му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите.” Тоест Ману от индийските епо-
си – родителят на всяка нова Коренна раса – идва като предназначение и с благослова на Небето, за да положи началото 
на всяка нова епоха. Затова символът се повтаря през вековете, а Белият кон е понастоящем и един от седемте символа в 
Учението на Мъдростта, заедно с Огъня, числото 13, Виолетовият цвят на Духа (с най-бърза вибрация), Ябълката, Лилията и 
Третото око. “Там, в Откровението на Йоана, има и риж, и сив, и черен, има ги с различните свои предназначения. Но белият 
е, който носи обновата, белият е вихреността, пробегът, динамиката на Змията-Огън – Кундалини в нас!” (сп. Нур 
1/1999). По повод символиките в Откровението на Йоан, веднага можем да добавим и друга една негова мисъл от темата 
“България – Дух и култура” (сп. Нур 2/1996): “Оръжието на боговете е само едно – словото.” – Б.а.
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наречено кокатрайс (cockatrice)1, означаващо “дву-
крак дракон”, или “змия-дракон с птича глава”. 
Накратко, потвърждава се именно, че в легендата е 
кодиран образ на първоначалния андрогинен човек, 
на когото е вдъхнато Диханието, тоест Змията-Огън 
Кундалини. Тук можем да си припомним също, че в 
египетската митология имаме богове с птичи глави, 
като например Хор.
Легендата освен това разказва, че в края на живота си 
Бак се възнася на небето. (Този детайл отново напом-
ня за Християнството.) Седем дни след това тялото 
му, разчленено, паднало на земята. Хората искали да 
съберат частите и да го погребат, но им попречила 
голяма Змия. Накрая погребали пет части на от-
делни места, наречени “Змийска могила”. (Тоест 
“отделни места на посвещение” по света, може би –  
във връзка с извеждането на новите Коренни раси до 
настоящата Пета от общо седемте?) 
И така, Бак, Булгюне, Балхе... случайни съвпадения? 
В крайна сметка Онзи, Който посвещава плане-
тата ни, е един и същи през вековете и където 
се появи, оставя след себе си забележими следи –  
подобно, разбира се, и на други от по-напредналите в 
еволюцията си съ-поселници на планетата ни... 
Връщайки се на темата за новооткрития ми люби-
мец – Хюнгшик, бих подчертала онова, което най-

много ме впечатлява в характера му, а именно съче- 
танието между отработени добродетели и нео-
чаквана вътрешна сила и воля за следване на 
свой път и израстване. Всички, които работят и 
контактуват с него, подчертават в многобройните 
медийни материали, които изгледах, винаги едно и 
също – изключителната му добронамереност и при-
ветливост на характера, в съчетание с една сгърна-
тост и смиреност при отработването си в очакване 
на своя час за изява и утвърждаване. И този негов час 
идва с подтик отвътре – когато се записва за воен-
ното ТВ реалити “Истински мъж” (Real Man) през  
2013 г., в което участва 15 месеца и от което се от-
тегля заради все по-натоварения си график. В едно 
интервю по този повод обяснява, че се е записал, 
тъй като и у дома, и в групата си той е най-мал-
кият (в групата Донгджън е всъщност “макнето” – 
изтърсакът) и е усещал нужда да потърси пътища 
за възмъжаването си. С това си участие Хюнгшик е 
забелязан от широката публика и постепенно започ- 
ва утвърждаването му в актьорското поприще. 
Изгледах всички корейски драми (или епизоди) с не-
говото участие и бих казала, че ролите му много точ-
но отразяват неговото собствено развитие като ха-
рактер – възмъжаването, поемането на отговорност, 
проявата на вътрешна сила. Когато го питат в едно 

1 На корейски “керьонг” (gyeryong, 雞龍, 계룡), или буквално “птица-дракон”. – Б.а. Следва на стр. 208
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Тогава иудеите пак грабнаха камъни, за 
да Го убият. Иисус им отговори: много 
добри дела ви показах от Моя Отец; за 
кое от тия дела с камъни Ме замеряте? 
Иудеите Му отговориха и рекоха: не за 
добро дело с камъни Те замеряме, а за 
богохулство и за това, дето Ти, бидейки 
човек, правиш се Бог. Иисус им отгово-
ри: не е ли писано в Закона ви: “Аз рекох: 
богове сте вие”?  ~ Йоан 10:31-34  

А сега отивам при Оногова, 
Който Ме е пратил... 

Имам още много да ви говоря; 
ала сега не можете го понесе.

~ Йоан 16:5, 12



интервю какво е за него ролята на Мин Хюг (в “Силната До Бонг 
Сун”), отговори с усмивка: “Moето съществуване, това съм аз...” 
По отношение на постепенното утвърждаване и проява на нео-
бичайно силно излъчване на вътрешна увереност, много ме впе-
чатли ролята му на младия крал в “Хуаранг” и отново забележи-
телно – точно по повод тази специфична негова характеристика 
говори и Тони Легит (който е правил хиромантично разчитане 
на дланта за цялата корейска поп и кино индустрия едва ли не). 
Във видеото си за Шики той споменава като много характерно за 
него една изключителна вътрешна сила, която ще укрепва колко-
то повече утвърждава артистичните си таланти. Специално под-
чертава качеството увереност при него, както и това, че излъчва 
любов и разбиране към околните... 
В този дух на мисли ми се струва, че истинските благород-
ници най-сетне започват да се завръщат “на сцената”, за 
да заемат полагаемите им се места в социалната йерархия и да 
започнат да дават ефективен урок и пример на изкушените за 
управление и власт, но неразвити като грижа за цялото харак-
тери, които са иззели за момента поголовно ръководството на 
света ни. В лицето на Пак Хюнгшик просто съзрях облика на 
истинската аристокрация, която има тънкостта на усвоена 
култура, отношение към околните, зрялост и отговорност, 
заедно с реално отработена в ежедневието духовност. Най-
близкият му приятел от ZE:A – Куангхи (вечният шегаджия в тях-
ната група, който все пак е много по-различен по темперамент 
и излъчване от Бекхьон), например разказваше с шеговит тон в  
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<< Хюнгшик в сериала “Хуаранг”
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едно интервю разни интересни истории и по повод това как 
Шики печели сърцата на хората, сподели, че те били общо 
9-тима в ZE:A и когато трябва да пътуват всички заедно за кон-
церти и т.н. с мини-буса, имало едно най-неудобно, тясно и 
без облегалка за главата място, на което никой не искал да 
сяда. Това място винаги го заемал Хюнгшик, без нито вед-
нъж да се оплаче или да поиска някой друг да го отмени. 
После продължиха в шеговития си тон по темата как Хюнгшик 
е четвъртият поред член на ZE:A, който добива популярност 
самостоятелно – в кино индустрията, и как понеже бил висок, 
доскоро винаги бил най-отзад както на сцената в хореогра-
фиите, така и по интервютата, но напоследък вече го слагали 
в центъра, и по този повод обобщиха, че цели три години 
агонизирал, милият, най-отзад в последна глуха, опитвайки се 
някой изобщо да го забележи по някакъв начин, нали :))))
Но нека се върнем отново към самите драми. Покрай вече спо-
менатите, бих откроила също римейкът Suits, High Society, 
Rich Man (със Сухо), Doctor Romantic и игралния филм по ис-
тински случай Juror 8. Други като What Happens to my Family, 
100 Days my Prince (с Дио), Love in the Moonlight, Jumong, Jewel 
in the Palace (по истинската история за първата жена-лекар 
в кралския двор) ми се сториха доста разтеглени на места, въ-
преки че като цяло са много хубави и разтеглеността им няма 
нищо общо в крайна сметка с вбесяващите малоумности на 
латино-сапунките или с нескончаемите сериали-локуми като 
“Дързост и красота”. Наистина съм удивена колко изпъстрени 
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с непринудено поднасяни мъдрости и чудесно 
чувство за хумор са корейските драми и бих под-
чертала, че общо-взето дори негативните роли са раз-
вити с психологическа дълбочина, която позволява 
да видим причините за нездравословните (в тяхната 
неизработеност) характери. 
Особено ми харесва колко добре и пълнокръвно 
се развиват идеите за възстановяване на загубена-
та взаимност между социалните полярности като 
бедни и богати, управляващи и управлявани... 
заедно с акцентите върху култура, ценности, добро-
детели и пороци по един приятен и свеж начин. Най-
интересното е, че каквито и интриги да се предлагат 
като сюжети, усещането за ненарушима вътрешна 
връзка между героите и извеждането в крайна сметка 
на правилните решения и развития, остава да стои 
неизменно. И не се търси отмъщение за нечие злодея-
ние! 1 Забелязах също едно редуване на тъжни и весе-
ли моменти като калейдоскоп, създаващо условия за 
задълбоченост и правдивост на характерите, с което 
наистина грабват. Смяла съм се с глас на места при 
всички изгледани до момента драми, включително 
игралния филм Juror 8 с Хюнгшик, както и буквално 
сами се стичаха сълзите ми на други места в тях... 
Любопитен детайл е и фактът, че за разлика от за-

падния модел, където преобладаващите главни ро- 
ли са мъжките, то тук има като противовес изоби-
лие от много добри женски главни роли. Възможно 
е да е свързано със съвременната тенденция за въз-
връщане на уважението към жената като принцип, 
но освен това при източните народи (бидейки преки 
наследници на последните атлантски подраси) жен-
ското начало, в различните му аспекти, е по-силно 
застъпено. Специално в корейските драми, които 
изгледах, женските характери в главите роли но- 
сят чувството за отговорност към цялото, емпа-ялото, емпа-лото, емпа-
тия към отсрещния и морална зрялост. Възпита-
телки и вдъхновителки в разнообразни нюанси за 
одухотворяващия се ум (в лицето на мъжа)... 
Мисля, че в основата на Корейската вълна стои 
идеята за събуждането на личната ни божестве-
ност (като отговорност, а не изкушеност за големее-
не) и затова така ме плени. И не казвам, че цяла Ко-
рея има представа за този пулс, който изпраща към 
света, но е достатъчно, че е зададен един нов ритъм 
и той работи за въздигането на света ни. Сега е важна 
не старата магичност, която е владеене на енергии, но 
не и осъщесвена божественост. Важна е новата (лич-
на) будност на Вложения и Чакащ да Го изведем в 
реален живот и действие... 

1 Особено в “Богат мъж” е много добре застъпен този елемент и сериалът е направо като показно на идеята от Учението 
на Мъдростта да се научим да не считаме удобно чуждата вина за своя невинност. – Б.а.
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s WAKE UP (събуди се)  на NCT 127
Превод на песента от английски: 

Ралица Благовестова

Спри! Минутка почакай
Главоблъсканица без отговори това е

Безкрайна нощ в този спомен грубо дълбае

Вътре в себе си другото свое аз събуди
В края на този безкраен тунел най-сетне се намери

Следвай неизменно пътя на онова вътрешно истинско ти

И така, нека просто събудим света (х4)

Преизпълнен си вече със свойта мечта
Все по-учестено и твоят пулс бие сега

Разтърсва те силно всичко това
Илюзията изчезва, щом отвориш очи

В мига, в който за нов поглед отвориш очи,
единен свят, в който всичко е свързано, пред тебе ще се разкрий

В тази дълбока музика себе си почувствай и потърси
(Хайде, хайде, нека покажем ти ний)

Нека просто събудим света (х3)
Не... Нека се събудим сега (х3)

Нека просто събудим света (х3)
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ИЗПРАВЕНИ СМЕ ПРЕД ЕДНА ЧУДАТОСТ – да се опитаме от три различни образа, а именно Кришна, 
Хермес и Христос, да намерим онова, което ги прави духовни роднини, онова, което създава духовното род-
ство. Три уж различни в битието си като личности пътници, а всъщност те са толкоз еквивалентни, те са толкоз 
афинитетно еднакви, както ако ги разгледаме като биография, така и като психология, но най-същественото е, 
както смело мога да ги нарека – като Деца на Космичната еволюция. Тези три големи личности, три светила в 
световната история на културата, религията и духовността, са могли в различните свои периоди да покажат, че 
са единство в своето духовно служение. Тоягата със седемте чепа на Кришна – седемте чакри на Кундалини, 
седемте дни на Сътворението, седемте печата в Книгата на Живота, които само Христос можа да счупи. Вижте 
къде е идентичността. Само Кришна можеше да получи тоягата със седемте чепа. Само Христос можа да види 
и да счупи седемте печата от Книгата на Живота! Всички други, двадесет и четирите старци, които пеят край  
трона на Вечния, не могат. А какво е Христос? Иисус в благоволение и в превъплъщение – Иисус, човекът! 
За Хермес е казано: “Не Египет посвети Хермес, а Хермес посвети Египет!” Хермес предоставя на чове-
чеството азбуката, науката, културата, кореспонденцията. Той създава епохалност и със своята доктрина за от-
кровението. Това, което в цялата световна история се последва само от Откровението, предадено от Христос 
на Йоан – Неговият обичан ученик. Аз искам да изградя този триъгълник с равни страни, за да видите, че те 
тримата са едно и също. И един и същи, ако щете! Йерархията на времето или историческата забрава може 
да създадат различия, но това се дължи и на показната, външната страна на религиите, никога на скритата, 
окултната страна, на душевността и на духовните повеления, които създават вътрешната им същност.
Таворската светлина е поставена чрез още две личности, които Християнството характеризира като обра-
зите на Моисей и пророк Илия. Аз имам по-друго схващане, защото нито Илия, нито Моисей са божества, 
а Христос е Син Божий! Нито един от тези двама не може да присъства в духовната субстанциалност на 
преобразения Христос� не могат, защото и двамата са далеч от Христовите идеи. Двете личности при Преоб-
ражението на Христос са Кришна и Хермес! Но тъй като в Християнството не можеше да се говори за други 
личности, се каза, че са Моисей и Илия. Богове с богове се срещат, а никой от тези двамата не е наречен бог –  
нито Моисей, който упражни жестока религия за социалност, нито Илия, който изтреби двеста пророка и слу-
жители на Ваал. Но Хермес е божество и Кришна е божество! И затова, като вътрешно знание на прозрение-



то, можем да кажем, че там, на Тавор, присъстват тези две големи божества. Трите образа там правят своето 
мирово срещане, за да могат в бъднини да отворят път за единство на тези, които в своето само човешко 
мислене могат да се мразят. 
Хермес остави една плътна духовност на човечеството. Там, в тази голяма пирамида, където пребиваваше 
малкото човече с голямата душа, се извършваха великите посвещения� там човекът минаваше от своето био-
логично начало към своето посвещение в астрала, в своето посвещение в Духа и след това – в правото на 
служение: пращаха го със задача, какъвто е случаят с Орфей, с Питагор, с Платон, какъвто е случаят със Солон. 
Там, в Египет, се търсеше Едноличният Бог чрез монотеистичната религия на Аменхотеп в идеята на Амон Ра. 
Това богатство не загубва своята динамика и безспорно ние можем да го намерим в тези посветени, най-вече 
в Христос. Христос изходи пътя до Египет още с раждането. Стани Йосифе, вземи детето и бягай в Египет и 
когато всичко отмине, Аз ще те извикам. И там е казано: “От Египет повиках Сина си” (Мат. 2:15) – идеята 
за храма на посвещението. Идеята за спасението, макар в индийската философия да не лежи като изкупление 
на грях, е изведена от Кришна. И Любовта, като подсказана проява на взаимна жертва, започва там, но при 
Христос завършва като Духовна вълна. Ще каже някой: Кришна не възкръсна! Да, ненужна бе тогава тази 
тайна. След това беше нужна. След трите стрели той трябва да бъде изгорен. Тогава така е било. Не можем 
при него да намерим идеята за Възкресението, но не можем да не намерим свобода от плът.  
В ученията на тези три личности може да се потърси на коя Коренна раса съответства присъствието на всеки от 
тях поотделно� дали всеки от тях освидетелства представата на известни животи в минало, пренесени от една 
Трета в Четвърта или в Петата коренна раса. Но те носят знанието през всички тези векове, за да могат да да-
дат на човечеството глътка от Божествеността, която техният Сътворител е вложил� да си върнат живот за Бога, 
Когото трябва да осъществяват в последния Му пристан, наречен физическо поле. И така ще търсим един Хер-
мес в Египет и в познанията на Четвъртата коренна раса, Кришна – в Индия, също ще го търсим в Четвъртата 
коренна раса, когато поемат арийците. Но енергията, която е отделена с идеята за предшествието на Любовта, 
е изнесена от Христос в Петата коренна раса с отговорността адептите, посветените и учителите да я дадат на 
човечеството в неговите мирови граници, а не само в малкия юдейски храм. Ето защо Християнството мина 
границите на Юдея и стана Мирово учение, а моисеизмът си остана само юдейска религия.

~ Ваклуш Толев, Кришна, Хермес, Христос – духовно родство, сп. Нур 2/1999 211 



“Държавата е  
акумулация на  
духовността. 
Тя е, която дава 
устойчивост; тя е 
идея, която има 
едно право –  
присъствие. Тя 
като принцип е 
присъствието  
на Божеството  
в човека.  
Затова Хегел си 
позволява да каже:  
Държавата 
е въплътеният 
Божий Дух. Така 
че дори и само 
като философска 
спекула,  Държавата 
е изява на Духа. 
Кръвната картина, 
кръвният знак е това, 
което създава 
националния 
дух. Когато идват 
мултинационалните 
държави, вече се 
поставя въпросът за 
духовни държави. v



SuperM – ИMПЕРИЯ
на супер синергията

●  Neo Culture Technology ● 
или за сънищата, които трансформрат реалността 

Подготвил Ралица Благовестова, 2019 г.  край

Значи, трябва да се 
смени кръвната, или чисто 
биологичната държава, в 
такава, която има еднаква 
ритмичност. Докато 
етническата държава е  
по-властна от националната, 
много трудно човечеството 
ще има просперитет... Ето 
защо идеята е, че трябва 
Държавата да я направим 
духовна, за да може 
биологическата разлика 
постепенно да отмре.”                 
~ Ваклуш Толев, 
                         сп. Нур 2/2009

След като открих EXO за себе си, с всяка следваща стъпка към тях граду-
сът на изумлението ми се покачваше заедно с възторга ми от поднасяното и 
научаваното... Логично, едно известно време нямах ни най-малко желание 
да проучвам и харесвам каквато и да е друга к-поп група, пък ако ще и BTS 
да е това :) Разбира се, нямаше как да не ги поразуча все пак тях в качеството 
им на основен конкурент на EXO за сърцата на милионите почитатели на 
корейския поп по света. Харесаха ми някои от песните и видеата им, както и 
характерното им гласово звучене, когато не се набляга на рап. Може би N.O 
(2013) от песните с музикално видео най-много ми допадна по всички кри-
терии. Силна е. И посланието в нея ми въздейства. Напомня ми освен това 
като стилистика малко за Wolf (на EXO :) А като музика, хореография и ви-
зия най-много харесвам Fake Love (2018) – всичко в клипа е направено изклю-
чително красиво и единствено съдържателната част не ми достига, защото 
е обичайно умствена (както и първоначалното значение на името им1, макар 
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v

1 BTS е акроним на корейския израз Bangtan Sonyeondan, превеждано на английски 
като Bulletproof Boy Scouts, т.е. Непробиваемите бойскаути. Интересно е, че в среда-
та на 2017 обявяват израза Beyond the Scene (Отвъд сцената) за разчитане на името 
им като част от изграждането на нова идентичност, очевидно адаптирана за излаза 
към световния музикален пазар и за повече метафизика в посланията им. – Б.р. 





в границите на “регулярното” да е яко). Последното 
се отнася с още по-голяма сила и за другата им 
изключително красива песен с музикално видео –  
Blood Sweet & Tears (2016), поради което доста ряд-
ко си я пускам... С подобни забележки DNA (2017) 
и Fire (2016) също са ми в списъка на любимите, 
а благодарение на Idol (2018) пък научих за биту-
ващото в Корея разделение айдъл/артист и в тази 
връзка прочетох за публичното предизвикателство 
на Бекхьон от EXO (2017 или по-рано, ако не греша) 
да промени негативното отношение към айдъли-
те, доказвайки се като артист... Намерих си също 
някои свежи и забавни техни песни като Anpanm-
an, Go-Go и Airplane, също новата Dionysus, които  
обаче отново са в тази светонагласа на ума: “Не съм 
супергерой, но мога да съм твоя герой” (Anpanman) 
в противовес на “Всички ние сме свръхчовеци” 1 на 
NCT. И Дионисий тук е обичайният винопиец, а  

“NCT споделя сънища. Всеки има своя тон на съ-
нуване. Тези отделни тонове се събират в едно цяло 
и се превръщат в музика. Ние се свързваме един 
с друг в нашите сънища. Можем да споделяме съ-
нища по целия свят с NCT. NCT е група, фокусирана 
върху отвореността и разрастването без ограни-
чения за броя на членовете в нея, което позволява 
редица комбинации. Това, което обединява NCT, са 
сънищата и мечтите. Винаги можем да се срещнем 
в съня си, да се свързваме в сънищата си с емпа-
тия и да се превръщаме в едно цяло, посредством 
музиката. * Всичко е възможно тук, в моя сън. * Сега 
ще влезем в сънищата на NCT, посредством нашите 
визуализиращи оператори [членовете на групата]. 
Докато сънуваме, верижна реакция a) се задвижва в 
нашия мозък. Сънищата се влияят от изразите на под-
съзнанието ни, миналите ни преживявания и впечат-
ленията от ежедневието ни. И постепенно навлизаме 
все по-дълбоко в съня...”
~ Из NCTmentary видео поредицата, еп.1 Dream Lab

a) Когато чух момчетата от NCT да акцентират в ко-
ментарното си студио за дебютната си песен The 
7-th Sense върху веригите като аксесоар в стайлинга 
им, веднага ми стана ясно, че не е случайно и на-
мекват за верижната реакция в разпространението 
на Корейската вълната например, а след това видях,  
че направо имат такава песен – Chain, както и друга 
от терминологията – Switch, и албум Empathy. – Б.а.
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1 “We all are superhumans” в оригинал. Така се презентира 
посланието на песента им Superhuman от албума “we 
are SUPERHUMAN” в медиите – да изведем потенциала 
си на свръхчовека в нас, а конкретно в текста се казва:  

             Границите, които са вече непоносими, разбий
Своето вътрешно истинско Аз събуди и разкрий

Зададените външни стандарти – иди и ги наруши
Знаеш, че може да бъде опасно това

но ще откриеш в себе си истински скъпоценен камък така
Затова в корейската версия на Regular, която представя 

v

Следва на стр. 219

v

Следва на стр. 218
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стойностната мечта за постигане на успех с усилен труд и 
извеждане на собствената светлина (докато в английската 
се описва несъстоятелната житейска цел с преследването 
на чисто материалния успех и външния блясък) се пее:

EXO (и Бекхьон), от друга страна, имат песен Diamond (Dia-
mond Crystal е на EXO-CBX) както и лого диамант за албу-
ма Love Shot. При Super Junior (и SHINee) също забелязах 
подобни нюанси на лого и особено от най-новите варианти 
“змията” (S) – (мъдростта на) събуждания Кундалини, около 
вертикалата нямаше как да не ми привлече вниманието, 
а напоследък често виждам и Сатурн (астрологичният пок-
ровител на България, която е под знака на Козирог) – пла-
нетата на мъдростта и отговорността, да присъства като 
визуален образ тук и там. – Б.а.

Не гоним торбата с парите, а да сме най-най-добрите...
Здраво стиснал съм в дланта си мечтите

Въображението в главата ми ярко се вихри
Парите се трупат ли тупат, но все съм си недоволен, неудовлетворен
Разбира се, така е в обичайния случай, но аз съм по-друг – необикновен...

     Ние движим напред и нагоре света (Точно така...)
  Към висините, към висините (Да, да...)        ...

Толкова съм чист, толкова съм жив и свеж
Повече от слънчев лъч блестя – искря и грея

 Диаманти на врата ми са това
 Но повече от тях самият аз светлея...

Мелодията ни е вълна, направете път от нея

Логото на EXO за 
албума им Love Shot

Логото на 
Super Junior

Сезонният поздрав 
за Новата 2020 г. 
на Super Junior.
Тези издания 
освен  DVD 
съдържат все 
по-голямо 
разнообразие от 
елементи, като 
забавни стикери 
с изпълнителите, 
тефтер с включени 
техни снимки, 
техни картички, 
календарчета в 
различни рамери, 
настолен календар 
и др.

v



“Усещах натиск върху гръдния си кош. Помислих си, 
че изпадам в сънна парализа. Когато отворих очи, 
видях едно огромно Око точно пред мен, което ме 
наблюдаваше. Не откъсвах поглед от Окото, което 
бе изпълнено с венчелистчета като цвете. Взорът на 
Окото бе толкова успокояващ, че от този момент си 
пожелах сънят никога да не свършва...  Многочисле-
ни мои версии, стичащи се в Окото... Чувството, че 
ограниченията на реалността са изчезнали...” a)    

~ Из NCTmentary, еп.4 Synchronization of Dreams 
a) Концепцията на групата е присъединяване на неограни-
чен брой членове със създаване на нови формации като 
вълна към света с център Сеул. NCT U (от United, “обедине-
ни”) е първата формация, в която може да участва всеки 
член, от която и да е друга подгрупа – за конкретен проект. 
Следващата формация е NCT 127, като цифрата е взета 
от географската дължина на столицата Сеул. NCT Dream е 
младежката формация и идеята е след навършване на 20 
години членовете да излизат от тази към други подгрупи и да 
отстъпват място на нови младежи. Следващата сформи-
рана група е създадена за излаз в Китай под името WayV, 
като взема четирима от вече активните в NCT членове и при-
съединява трима нови. Във видеото на песента им Moon-
walk (2019) виждаме надпис NEO BOY на гърба на едно от 
момчетата, за да е ясна нескъсаната връзка, a самото то е 
удивителен шедьовър и истинско произведение на изкуст-
вото, каквото е например и видеото на Лей за песента му 
NAMANANA. Понякога ми е жалко, че не се гледат толкова, 
колкото продукциите на корейските им събратя (или поне 
що се отнася до ъплоудите в Ютуб, към които Китай е огра-
ничил достъпа за територията си), защото си заслужават! И 
все пак WayV стават първата и единствена китайска група 
за момента, която за втори път (с второто си EP) влиза под 
#1 в iTunes Worldwide Album Chart. – Б.а.

не мистичният възкръсващ Бакхус. Накратко, в  
излъчването на BTS силно присъстват социалната 
нотка и бунтът, но липсва Пътят – извеждането 
от лабиринтите и тегобите на земното същест-
вуване. (То това си липсва по принцип в поп-култу-
рата, всъщност :) Чувствам се горда с постижения-
та им и превъзходното качество на поднасяното, 
когато някъде ми се случи да споделя увлечение-
то си по к-попа, но го няма идейният свят и аура 
с усещането за други измерения на реалността, в 
които ме потапя продукцията на любимците ми с 
призив за отземяване. Музиката, хореографиите, 
излъчването на EXO ме привлякоха моментално, 
безусловно и ме изпълват с радостно възхище-
ние постоянно. Също с усещането за тих копнеж и 
смирено приемане при песни с минорно звучене 
като Miracles in December, Sing for You, или Beauti-
ful Goodbye на Чен и най-новият ми абсолютен фа-
ворит на EXO-CBX – Paper Cuts (горещо благодаря на 
всеки участник в създаването на това произведение на 
изкуството, а за изпълнението в Япония, поклон1)...
1 Визира се излязлото в DVD изпълнение на EXO-CBX от 
концерта им в Япония (2019), където тази и други песни 
са символично посветени на Шиумин (в сбогуването му 
за две години с групата и почитателите за изпълнение на 
военния му дълг в корейската армия) и когато момчетата 
се обръщат с лице към приятеля си в ключов момент от 
текста, след прочувственото встъпление на Чен, Бекхьон 
губи за секунди гласа си, надвит от емоциите. – Б.р.  
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Във видео-реакция на Ютуб канала Classical Musicians 
React по повод Call Me Baby на EXO едно от момчетата 
отбеляза нещо, което много добре формулира раз-
ликата между аурите на двете групи: “Докато BTS е 
съвкупност от индивидуалности, които работят като 
група наистина много добре, то за EXO имам усещането, 
че като група, като едно цяло – са действително една 
много добра самостойна единица.” Тази констатация 
за мен е реален израз на водеща идея, манифести-
рана дори в слогана на EXO: “Ние сме едно” (WE ARE 
ONE) и това единство може да се възприема на мно-
го нива – група от две фракции (EXO-K и EXO-M), 
промотиращи отделно или заедно; изпълнител и 
почитатели; ние като човечество; Бог и човек. 
И така, докато търсех и изследвах наследството на 
EXO, натрупано през годините, започнаха “дразне-
що” да ми привличат вниманието постоянни ноти-
фикации в Ютуб за новоизлизащи видеа на някакво 
си NCT. Чудех се какви са тези корейски групи, пос-
тоянно ползващи неразбираеми съчетания от букви 
за име, и упорито избягвах тoвa NCT да гo проверя, 
докато един ден не забелязах заглавие по моята лю-
бима метафизична част, а именно песента The 7-th 
Sense (“Седмото чувство”). Мога чистосърдечно да 
си призная, че бях (не)приятно очарована от музи-
ката и хореографията им, но поне самото видео не 
можеше да се мери и сравнява като кинематограф-

ско майсторство, изграждан свят и визуални ефекти с 
тези на ЕХО – стори ми се загадъчно като излъчване, 
но на места твърде семпло, плакатно. Тоест можех 
да се оставя и тях да харесвам без опасения, че току 
виж ми засенчат възторга към топ любимците ;) 
Изгледах след това Dream in a Dream (“Сън в Съня”) 
и Without You (“Без теб”) и трябва да си призная, че 
ми харесаха отново, пу да му се не види :) – особено 
специфичното настроение на втората, която ми зву-
чи като блян за чакана и осъществена реално след 
години среща и всъщност е именно нещо такова, 
защото героите в песента се срещат в съня си като 
продължение на The 7-th Sense... Не помня как забе-
лязах, че има и NCT Dream (“сън-мечта”) формация 
от тийнейджъри, което започна да ми се струва 
подозрително тематично и добави капка към вече 
събудения ми интерес и любопитство... (Има дори 
член с китайското име Кун, което звучи подобно на 
“мечта” на корейски, който стана впоследствие ли-
дерът на китайското поделение WayV, чийто слоган е  
WE ARE YOUR VISION – “Ние сме Идеята за теб”. А  
наскоро разбрах, че Тен – също вече от WayV+SuperM –  
в основното си изписване 天 на японски пък означава 
“небе” и на китайски има подобно значение с нюанси 
на “ден, небеса, божество, природа” в зависимост от 
съчетаването с други йероглифи. Това, че на английски 
е числото 10 е друг въпрос :) Зачетох се в коментарите 
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под клиповете в Ютуб и с изненада се информирах 
за революционната нишка на посланията в The 7-th 
Sense, поднасяни чрез хореография (с движения като 
вълна, прескачане на образувани от композицията им 
барикади); цветови акценти (“червената сила”, против-
ник на EXO в концепцията им, тук от самия старт на 
видеото залива екрана със значението на започнала ме-
тафорична революционна културна вълна, предпо-

лагам, редувайки се с луминисцентно синьо, символизи-
ращо студа и отчуждението между хората, което има-
ме да преодоляваме с културата на новите измерения в 
светогледа си1), музикални детайли (със звуци като от 
стрелба); визуални препратки към класиката в лите-
ратурата 1984 на Оруел; огнени пламъци (огънят от-огънят от-
вътре), дим, счупени стъклени (невидими) прегради и 
т.н. С нарастващо въодушевление потърсих преводи 

1 Тоест тук символиките на цветовете са обърнати, защото полярните сили в природата са си взаимно необходими в ба-
ланс и хармония, намирайки единството си в белия цвят около тях в корейския флаг, който ми се струва един от най-мис-
тичните (от инволюционната епоха на света). Точно както и концепцията на женската група Red Velvet (“Червено кадифе”) е 
Радостта и щастието със сценични имена за момичетата като Joy – “радост” от английски, Irene – “мир” от гръцки, Seulgi –  
много популярно корейско име, означаващо “мъдрост”...  Не е ли уникално!! Но и в тяхната концепция има сенчеста стра-
на на щастието, която може да се открие дори в най-привидно веселите песни и всичките имат привкус на заклинания с 
препратки към приказни и митологични сюжети. (P.S. Предколедната им песен Psycho е великолепна; всичко ми хареса в 
нея и ми напомня като въздействие на WayV с новия им албум – красиво и някак отнесено в други светове, възхитително...) 
Задължително присъстват полярните гледни точки при SM, и то със знание. В Monster видеото и Love Shot фотосесията на 
EXO виждаме кадри, в които осветлението е било така направено, че момчетата хвърлят едновременно две сенки – синя и 
червена, което едва ли е случайна заигравка. За отбелязване е и това, че между видео концепциите на двете песни опре-
делено има свързващи елементи. В Obsession виждаме представени заедно двете полярности – като синя и червена вер-
сия, но когато Сехун стреля по лошия образ, стрелата се забива всъщност в неговото сърце, защото “ние сме едно”. Jekyll 
от албума толкова красиво изразява мъката на заключената у нас неглижирана сенчеста страна, докато Butterfly Effect 
говори за това как да направим промяната – с топлината, подкрепата, любовта, които сменят цялата аура и преодоляват 
отчуждеността. Day After Day е сякаш за отминалото хубаво време преди “разделението” и т.н. Тук е мястото да спомена 
любимия си отскоро Ютуб коментатор Бен (Deacs Channel, впрочем и Тейонг го е забелязъл!), който единствен от всички, 
които следя, обърна внимание на концепцията на Obsession и я разгада без да е гледал или чел нещо преди музикалното 
видео. Видя преди мен дори изписаното NEO BOY на гърба на Шаоджън в Moonwalk. И наскоро беше постнал това: “Пре-
ди шест години на този ден оставих задръжките си и открих най-голямата си страст като качих първото си видео в Ютуб. 
Датата 22 ноември може да не означава много за повечето от вас, но за мен е може би по-важна от рождения ми ден. На 
11/22/13 спрях да слушам този или онзи и вместо това се вслушах в сърцето си. Това решение в крайна сметка ме доведе 
до настоящия момент.” Е, аз бих казала, че за мен тези цифри са много яки – двете господарски числа, 11 на вътрешното 
виждане и 22 на овладяната материализация + 13-ката на Мъдростта за капак. Има енергия тук, Бен, има енергия ;) – Б.а.
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Питах се кога бъдещето в настояще ще се превърне, 
но ето че погледът ми може вече да го обгърне, тук и сега.

Кратка, но силна синкава светлина –
Седмото ми чувство бе събудено ето така...

~ Из Limitless, NCT 127
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на песните, намерих коментарни видеа на момчета 
от групата, обясняващи с небрежни вметки някои от 
вложените идеи, споменавайки и филма “Генезис” 
(Inception)... и вече бях наясно, че няма случайни 
неща в забелязваните образи и символи. Но когато 
открих двете поредици клипове, въвеждащи в кон-
цепцията на NCT, останах потресена от смайване –  
дори само някои от заглавията им да прочете човек, 
е достатъчно показателно: Лаборатория за сънища, 
Емпатия, Превключване, Синхронизация на сънищата, 
Обратно към реалността...  Не можех да повярвам, че 
има такава музикална индустрия по света! Особено  
ме впечатлиха части като: “Сънуване... В някакъв мо-
мент Реалността ни се е превърнала в свят с ограниче-
ния. В Реалността нашето въображение и безкрайност-
та на възможностите попадат в клопката на тези огра-
ничения. Отвъд синхронизацията на сънищата за- 
почва един по-дълбок сън. В това ниво на сънуване съ-
нят е в състояние да въздейства върху реалността. 
Наричаме това състояние Сън в Съня. Реалността след 
дълбокото сънуване не е съвсем същата като Реалност-
та преди това сънуване. То е състояние, което превръща 
съня-мечта в реалност. Тази Лаборатория за сънища е 
създадена, за да разчупи ограниченията на Реалност-
та и да превърне Сънищата в Реалност.”1 Не е ли 
удивително каква концепция има една поп-група!!
Заинтригувана се заех да се запознавам и с NCT в  

детайли, събирайки с постоянно изумление впечат-
ления, но така и не можех да напиша материал за 
тях, за разлика от това как се изля почти отведнъж 
този за EXO, още преди дори да съм разбрала за яв-
лението, наречено Халю (Hallyu) – Корейската въл-
на, и да съм осъзнала кой стои в дъното на нещата, 
а именно създателят на SM Entertainment (накратко 
SM или SME) – И Су Ман, родителят и гениалният ум 
зад всичко това...2 В началото не бях забелязала дори, 
че името на групата разгърнато не е NEW Culture Tec-
hnology, т.е. Нова културна технология, aми NEO Cu-
lture Technology!! New е наименованието на цялост-
ната стратегия на SM Entertainment, но за групата се 
ползва директна препратка към филма “Матрицата” 
с главния герой Нео (изписвано “Nео” на английски), 
а дебютният албум на NCT U – Empathy (“Емпатия”) 
започва с въвеждащо интро Neo Got My Back (“Нео 
пази гърба ми”) и завършва с аутрото Vision (превеж-
дам думата като “Идея”, защото текстът гласи “I see 
the Vision”, т.е. “Виждам Идеята”). 
За радост, и тази група, подобно на EXO, се оказа, че 
ми предлага пълния пакет за харесване – някои от 
хореографиите им са дори една степен по-виртуозни 
като техническа трудност, с впечатляващо убийствен 
синхрон (Cherry Bomb е наистина бомба от легендарния 
хореограф Тони Тестa), включително що се отнася до 
тийнейджърската формация NCT Dream. Изпълни-
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телите (визуалните оператори ;) – са повече от пре-
красни, иска ли питане. Откроиха ми се веднага най-
много Тейонг и Доянг..., също Лукас, Теил..., а после 
почти всички от малките дриймъри ми влязоха ди-
ректно след EXO (и Тейонг!) в топ листата :) Музи-
ката на NCT е специфична, особено едни от най-лю-

бимите ми песни като Limitless, Simon Says, Wakey-
Wakey, The 7-th Sense, Boss, Regular 3, Chain, YestOday, 
End to the Start, Blow my Mind, Boom, Stronger, Go, 
119... Mad City също ми е интересна и необичайна, 
бидейки почти само рап, но с много приятна музи-
калност и ритъм: NCT, N-City, the place I’m located, Soul  

1 Из поредицата NCTmentary, Еп. 5 – Back to the Reality (“Обратно към Реалността”), в коментарните секции на която можем 
да срещнем не един пост в ето такъв дух: “аз, след като гледам NCT: ти да видиш, нещо като учен съм вече и аз самият”. 
Нищо чудно, че в техния тим има много Водолеи, в NCT 127 са трима: Джехьон, Джони и Доянг. – Б.a.
2 Често се цитира 1995 г. за основаването на SM Entertainment, но се пропуска, че всъщност 1989 е годината, когато И Су 
Ман създава своето SM Studio (преименувано впоследствие), т.е. годината, когато идва при нас “Новото време” на демо- т.е. годината, когато идва при нас “Новото време” на демо-
крацията. Същата година издава и албумите си New Age 2 и New Age 1 – в обратен ред именно. През 1992 г. песента I Know 
на Seo Taiji & Boys, която е микс от модерните западни стилове (за разлика от обичайните тогава балади и поп-фолк), прави 
обрат в музикалните тенденции на Южна Корея. Тази група се разпада през 1996 г., но същата година дебютира първата 
същинска к-поп група H.О.Т. на И Су Ман, който до това време вече е развил вътрешна система за грижа и обучение на 
артистите във всички аспекти. Първият им албум е озаглавен We Hate All Kinds of Violence (“Ненавиждаме всяко насилие”) 
и още с него виждаме заложения баланс на настроенията и посланията – силно социални; емоционални; с идеите на 
бъдещите мета-групи в зародиш; както и по детски весели. Успях да намеря преводи на емблематични техни песни 
(открай-докрай смислени и с енергия) като We Are the Future, част от която EXO изпълняват на наградите Golden Disk 2013, и 
ще цитирам само ето това от нея: Старите пътища на света ще променя тук и сега... Вътре в мен нов свят ме очаква да израсте –  
сам ще го изградя... Или ето това от Line Up: Остави алчността и погледни към небето. Взорът на Окото можеш ли да усетиш? 
(Танг Ра – Небето, което вижда всичко.) Не мога да не спомена и другата песен, която много ме впечатли – I yah! Музикално 
е като мозайка от разнородни мелодични линии и започва с любимата ми 25-та симфония на Моцарт! А съдържателно 
е посветена на инцидент с пожар в детска градина, подобен на нашия с децата, загинали при дискотека Индиго. Темата е 
подобна в световен мащаб – къде е грижата и отговорността за бъдещето на човечеството в лицето на децата, при това и 
децата на бъдещето в иносказатен нюанс – индиговите деца, или децата на огъня в корейския вариант. – Б.а.
3 Всеки път, когато гледам клиповете на тази песен и видя Хечан да се спира в тълпата от хора и да поглежда нагоре, се 
сещам за края на филма “Матрицата”, когато точно по същия начин Нeо се спира и поглежда нагоре, след което полита, 
напук на “системните” ограничения, с думите: “Ще покажа на тези хора свят без забрани и контрол, без ограничения и граници. 
Свят, в който всичко е възможно...” А видеото на WayV за китайската версия на същата песен си е направо въвеждане в 
Матрицата – гениално е направено, удивително е! Елементи от Нeо-концепцията можем да видим и при EXO, естествено –  
в китайската версия на МАМА например Крис излита от небостъргача (защото летенето е неговата супер сила) и сцената 
напомня на момента, когато Морфей, богът на сънищата ;), тества Нео ще успее ли да полети. – Б.а.
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City...4 :) Не зная дали някой е обърнал внимание 
също така колко интересно е изградена музикално, 
визуално и текстово Wе Go Up на NCT Dream – нещо 
като калейдоскоп от всички други основни песни е – 
като сън, в който се събират по нов начин парченца от 
преживяната реалност. Има го, разбира се, и обичай-
ното разнообразие в настроението със звучащи ма-
жорно, радостно и свежо по детски песни като Touch, 
Switch, Welcome to My Playground, Chewing Gum, 

Dream Run, Best Friends... Както и в обратната – ми-
норна гама, съответно.  
Когато гледах видеото на Boss, определени неща 
ми напомниха символно за Руския ботуш и Русия 
по принцип, а след като чух, че видеото е заснето в 
Украйна, ми се изясни политическият нюанс на про-
тивоборствата в песента, с метафората за военния 
конфликт там между Русия и Украйна. Забелязах и 
Единния купол, под който се събират накрая поми-
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рени враждуващите страни, а коментарното студио 
на NCT ми потвърди символа, че всички ставаме ед-
но в Него, но бях пропуснала детайла на свързване- 
то с протягането на длан по оста Марк-Доянг пре-
ди последните кадри. При Cherry Bomb и Fire Truck 
също веднага си направих политически асоциации, 
за които не открих коментари да ми ги потвърдят, но 
определено намирам в първата песен препратки към 
Втората Световна Война с атомната бомба и отноше-
нията Америка-Япония, а втората няма как да не си 
асоциирам с Европа и нейните проблеми, включи-
телно заплахата от мюсюлманската бежанска вълна, 
докато корейските “ангел-пазители”, в лицето на 
NCT, тихомълком помагат и бдят :) Америка винаги 
потупва себе си като “I’m the biggest hit on the stage” 
(Cherry Bomb) – т.е. те са хитът на световната полити-
ческа и икономическа сцена, но песента, разбира се, 
има и нюанса, че NCT са хвърлената на сцената бом-
ба и хит... Благодарение на най-новите коментарни 
видеа на WayV най-сетне ми просветна и защо много 
често виждаме групите във всевъзможни вариации 
на военни униформи със и без пагони (или изцяло в 
бяло) – защото освен всичко останало те са и войните 
на една Нова културна вълна, едно Небесно войнство 
(но защо постоянно има и морска пехота все още не зная). 

И така, трупах впечатления, без да пиша, докато не се 
появи следващият “ъпгрейт” – SuperM, супер тимът 
на SM Entertainment, с участието на Бекхьон и Кай 
от EXO, Тейонг и Марк от NCT, Лукас и Тен от WayV 
и като център, най-старшият в индустрията, макар 
и не по години – Темин от SHINee, когото също вече 
познавах, тъй като е много близък приятел на Кай 
още от времето на обучението им в SM, но дебютира 
цели 4 години преди него. В едно старо интервю бях 
видяла пък Марк и Лукас да споделят, че са си много 
близки и ето, че сега отново ги виждаме събрани. 
След като научих за стартирането на проекта и учас-
тието на Бекхьон в него, първата ми мисъл бе “Най-
сетне!”, защото вече с нетърпение чаках и се надявах 
да направят нещо по въпроса за същински излаз на 
Запад. Спомням си дори едно TV предаване, в което 
Бекхьон сподели, че когато майка му ходила при 
гадател, за него са й казали, че ще бъде успешен 
дотам, че ще промотира и отвъд океана. Тогава той 
си свърза предсказанието с успеха на хита им Growl  
(2013), след което действително имат концерти в чуж-
бина и Америка (2016, 2017), но моето усещане бе, че 
това не е всичко. Защото EXO на Запад не са за мо-
мента еталонът, който са в Корея и Азия, и се чудех 
все повече как това положение ще се промени след 

1 Текст от песента – игра на думи с произношението на името на групата и столицата Сеул, получавайки се на английски, че 
NCT и мястото, където са те, е Градът на душата.  P.S. От скорошната поява на EXO в Star радио разбрахме, че Сехун е можело 
да бъде със сценично име, произнасяно като столицата, но накрая е запазено неговото – изписвано като столицата :) – Б.a.
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като BTS вече се наложи по нашите ширини като  
еталон.1 Бидейки късен фен на Корейската вълна,  
имах възможността да наблюдавам в реално вре-
ме неимоверното и много скоростно разрастване 
на популярността на BTS по цял свят, благодаре- 
ние на пробива им на американския пазар с ре-
микса на песента им MIC Drop (2017)2. Имайки 
предвид вложеното значение3, не е случайно, че 
именно тази песен става спусъкът за триумфира-
нето на BTS на световната музикална сцена, но все 
пак не са те носителите на идеите, които раждат 
явлението. BTS, както и женската група Black Pink,  
последвала световния им успех с песента си Kill This 
Love, стъпват на развитите във времето от SM из-
пълнителски форми, но са изразители на настоя-
щето като върховно постижение откъм съдържание.  

Докато същината на Корейската вълна е в инова-
циите и погледа навътре – в посланията за една 
обновена реалност с извеждане на вложения в 
човека потенциал, т.е. на божествеността му. Има 
защо SM Entertainment като музикална компания да 
е известна с това, че не търси само готови, завършени 
таланти, а се вглежда за наличен потенциал. Така 
именно е открит Шиумин от EXO, например, който 
е доста пълничък в детските си години и преди да 
участва в състезание на SM е бил на прослушване 
в JYP (друга от трите големи музикални компании 
в Корея днес), но там е отхвърлен. Историята гласи, 
че Шиумин се решава да опита и в състезание на 
SM благодарение на свой приятел, който му казва 
точно това – че тази музикална компания търси 
потенциала, а той го има и трябва да отиде да им 

1 Между другото, когато започнах да гледам всичко, каквото открия за EXO, не бях обърнала внимание, че в телевизионното 
предаване Star Show 360 (2016), при специалните, предварително подготвени видео-материали, Кай прави оригами – хар-
тиено самолетче, но гледах предаването наскоро отново и докато го слушах какво обяснява, забелязах, че много точно 
маркира идеи, които сега вече са ми познати като концепции. Нарече самолетчето бял орел, например, и можело да 
отлети много далече, да ни отведе където поискаме, а в началото на видеото за корейската версия на песента Regular на 
NCT 127 специално се акцентира графит на бял орел след Марк, разперващ ръце в кръст, подобно на WinWin преди това; 
Тейонг пък има пръстен със змия. Орелът и Змията много често ги виждам дори в хореографиите – около средата на  
Wakey-Wakey има момент, когато Джехьон прави движение сякаш ще полети и тогава излиза цветен визуален ефект като 
птица с разперени криле; в Love Shot на EXO Чен още в началото прави бързи движения като кръст и след това извива нагоре 
ръце като криле във формата на буквата V; Темин има в Jopping подобен момент след якото рапиране на Марк и Тейонг 
с готиното потропване, а култовата сцена с Тен в края си е точно като на Чен, но в боен вариант; отново в Love Shot виждам 
всички да правят с ръка движение като змия точно преди сцената със Сухо като пулсиращо сърце в центъра; в Jopping  
Бекхьон се извива като змия в неговия култов кадър с високия тон, докато другите пеят, че ще подпалят тази сцена; към края 

Следва на стр. 233
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на японската видео версия на Limitless имамe момент с Теил, който се обляга на другите момчета зад него със същото дви-
жение на разперени ръце и веднага следва кадър с “огнена змия” от нещо запалено, виещо се във въздуха; дори и в новото 
видео Obsession видях образите – този път беше Чаньол с орела и кръста (всъщност всички, но последователно, като ехо), а 
змията се къдри в запаления огън и т.н. Направо съм потресена от нещата, които забелязвам, защото показват тънкостта на 
реални знания и влагани енергии... Да се върнем на самолетчето-орел на Кай. Стори ми се подозрително съвпадение, но 
щях да отмина, ако не ми бе попаднало два дни след това пред погледа лирик видео за песента Paper Plane (“Хартиено са-
молетче”) на NCT 127. И ето две строфи от текста: “Като хартиено самолетче в небето летя на път към Небесните двери; Колко-
то по-нагоре и нагоре летя, по-ясно очертават се контурите на един нов свят, на едни нови предели.” После обърнах внимание, 
че детето в The Origin видеото на NCT също пуска такова самолетче да полети. Тук идва моментът да споменем, че женската 
група Girls Generation (SNSD) дебютира с песента Into the New World (“Към новия свят”) и видеото започва с излитане на хар-
тиено самолетче, като има и реален аероплан, който Тейон успява да поправи за полет! Интересно “съвпадение” е и че в 
края на 2011 г., когато EXO вече промотира предстоящия си дебют, Girls Generation излиза с песен The BOYS (“Момчетата”), 
клипът на която започва с футуристичен пейзаж и откриването на нещо като кристалния метеор на EXO – едно от момиче-
тата го вижда и когато го взима учудено, кристалът се издигна в дланта й. Ютуб ми поднесе песента в еуфорията около обя-
вяването на SuperM, сякаш за да ми бъде посочено още веднъж, че творчеството на SME е свързано. В иносказателния си 
нюанс текстът веднага ми прозвуча като зов EXO “момчетата” да излязат най-сетне на сцената, следвайки водачеството на 
“момичетата”, които са “Атина номер 1, носеща мъдростта, не пропускай това – всички тези момчета, които ще поведат 
света”... А с тях да се изведат на светло пред погледа ни и всички, само маркирани до преди това, главни идеи, за което е 
нужна смелост, както и в песента се казва. (Концепцията на EXO действително среща в началото доста отхвърляне и подиг-
равки, като са наричани дори “най-голямата грешка” на SME, точно както и SuperM бяха посрещнати сега доста полярно.) И 
за да е ясно, че действително има нещо вярно в асоциацията ми, под лирик-видеото за корейската версия на The BOYS по 
забавен начин е изразено подобно усещане в един водещ по харесвания, наистина показателен коментар от lala elizabeth,  
написан преди година: SNSD: п-пуснете момчетата!  мениджър: о-окей момчета, излизайте преди те да са побеснели –  
*избутва на сцената Super Junior, EXO, SHINee, NCT* :))) – Б.а.  |  2 За сравнение, в началото на 2017 г. BTS са общо взето почти 
двойно по-назад от EXO по продажби; в началото на 2018 г. са все още с ок. 2 м. назад и до края ги задминават. Уикипедия: 
От 2017 г. BTS стъпва на международния музикален пазар, повеждайки Корейската вълна в Щатите, като чупи множество 
рекорди по продажби, ставайки първата корейска група, получила признание от Recording Industry Association of America 
(RIAA) с ремикс-сингъла си “MIC Drop”. “MIC Drop” е част от Б-страната на шестото им EP, озаглавено Love Yourself (“Оби-
чай себе си”) и след ремикс от американския DJ Steve Aoki с участието на рапъра Desiigner е пусната в края на годината 
(2017) като сингъл с видео, превръщайки се в световен хит.  |  3 На пресконференция за представяне на албума им лидерът 
RM (Rap Monster) и главен рапър на BTS, обяснява, че песента е вдъхновена от жеста на американския президент Барак 
Обама с хвърлянето на микрофона в края на речта си за сбогуване с Белия Дом през 2016 г. Този жест на умишлено, де-
монстративно изпускане на микрофона в края на публична реч или изпълнение се е наложил като израз за сигнализиране 
на триумф в края на успешно приключило събитие – за чувството на задоволството от собственото ни представяне. – Б.р.



Кадри от музикалните видеа на NCT, 
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покаже. Другата интересна история е, че Чен и Бек-
хьон са обучавани само 4 месеца, когато са избрани 
да са водещите певци в EXO, a всеизвестен факт е, 
че ако някой оспорва гласовите качества на корей-
ските айдъли, това никога не засяга т.нар. power  
house – съсредоточие на сила, на вокалната линия 
в EXO. Всепризнати са уникално добрите им гласо-
ве и всъщност това се отнася също за рап-линията. 
Оспорват им рапа, но тук става въпрос за нагласа и 
вкус, защото именно различното им – по-певческо – 
 звучене е това, което на мен и много други ни до-
пада. Чаньол, Сехун, Кай – уникални тембъри имат 
просто. Внасят звучност, която за мен специално е 
истинска наслада. Мисля, че гласът на Лукас също 
мога да го причисля към тяхното звучене.
Никой не твърди обаче, че е лесно да бъдеш избран 
за дебютиране. Обучението, на което са подлагани 
бъдещите айдъли, е безжалостно. Бекхьон не вед-
нъж е споделял, че доста сълзи е пролял в началото, 
когато нещо не му се е отдавало да направи, както 

би трябвало, но е работел с нагласата “направи или 
умри”. (И съвсем не е единственият, разбира се.) Поня-
кога ме обхваща смътно подозрение, че той толкова 
късно е открит1 от SM Entertainment, защото най-скъ-SM Entertainment, защото най-скъ- Entertainment, защото най-скъ-
поценното в него е характерът му и е било важно да 
бъде опазен в свободата си, докато израства и се из-
гражда. Такъв характер наистина е рядък диамант. 
Цялото това рушене и разбиване на стени, прегради, 
граници и освобождаване на твореца в нас, което е 
лайтмотив на SME, всъщност Бекхьон го въплъщава 
и непринудено изявява с пълна сила. В неговата аура 
границите между хората се стопяват и спонтанният 
живот започва да бълбука. Има един момент в доку-
менталното видео SuperM – The Beginning, когато са 
в залата си за тренировка в Холивуд и започват, както 
е обичайно, с малко разгрявка в началото. В някакъв 
момент Бекхьон се заседява на колене, подпрял се на 
дланите си отпред и привел глава, след което вижда-
ме Тейонг развеселен да идва до него да “разгрява” и 
да се “разтяга” по същия “много уморителен” начин. 

1 Завършил училище, бидейки вече на 19 години, Бекхьон отива да кандидатства в Сеулския Институт за Изкуства и докато се 
разпява отвън, агент на SME го забелязва и му дава визитка да се свърже с компанията. Преди това е ходил на прослушвания 
тук и там, безрезултатно. По подобен начин Чен се готви две години с вокален педагог също за Сеулския Институт за Изкуства, 
но не е приет и по препоръка на преподавателя си се явява на прослушване за SME, където се запознават всъщност с Бек-
хьон и дори обядват заедно. А каквато и песен да са изпяли като дует двамата в корейските шоу програми, изпълнението им 
ми влиза директно в графа Музикална Магия. В комплект с Дио пък са наричани Светата Tроица на вокалната линия в EXO. И 
така... съдба :) Впрочем Сехун, Сухо, Чаньол, Лей, Дио, Лухан от EXO също са открити от агенти на компанията – понякога 
директно на улицата, какъвто е случаят с Тейонг от NCT, в училище или при певчески/танцов конкурс или състезание. – Б.а.
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Накрая Беки се излягва по гръб на пода “изтощен” 
от толкоз усилия, при което Кай се присъединява 
със смях, ползвайки Бек за възглавница, последван 
от Тейонг от другата му страна и след малко вижда-
ме как всички един след друг се скупчват около него, 
опъвайки се с глава един върху друг “да си починат”  
и те :) След секунди Тейонг скоква шеговито с идея-
та, че това може да е интродукцията за песента им  
I Can’t Stand The Rain (“Не издържам на дъжда”, мета-
форично – на трудностите в нечии взаимоотношения): 
целокупно натръшкали се на пода, неиздържащи 
повече :))) Беше много смешно... Мисълта ми е, че в 

такава динамика на взаимоотношенията всеки може 
да си каже всичко, без да обиди някого или да се за-
сяга. И когато обявиха дебютирането на SuperM, за-
чаках с нетърпение интересни коментари за Бекхьон 
от страна на новите му съотборници и такива за моя 
радост никак не закъсняха! Темин веднага сподели 
искрената си благодарност, че в тревогите му около 
този отговорен проект Бекхьон много бързо е успял 
да внесе сред всички успокоение и с лекота е свалил от 
плещите му товарът на напрежението, а в последва-
лите им лайфове стана вече напълно ясно, че такова 
забавно чудо като него никой от тях до момента  

1 В първия им инста-live всеки от членовете отговаря на въпроса “Кой от съотборниците в SuperM се оказа най-различен от 
първото впечатление за него или от очакваното?”, при което Тейонг признава “За мен това е Бекхьон”. Тогава Кай се включ-
ва, смеейки се: “Оказа се още по-екстра от очакваното? Излезе, че е отвъд всичко, което си си представял?” И Бекхьон 
бързо се съгласява: “Видял си, че съм дори повече извън контрол от това, което си мислел, че е възможно.” Тейонг от-
говаря: “Това, което казвате, е точно така. Не мисля, че съм срещал някой толкова весел и забавен през целия си живот 
досега.” След което Кай уточнява усмихнато, че EXO са подложени на това от цели осем години. После и Тен се включва 
с неговия отговор, визирайки очевидно отново най-вече Бекхьон. “По-старшите членове винаги изглеждате толкова яко в 
изпълненията си на сцената и винаги съм ви следил изявите. Когато обаче започнахме тренировките заедно, бях много 
изненадан. Бяхте толкова смешни и забавни през цялото време и постоянно се шегувахте с нещо...”, на което Бекхьон иг-
риво отвръща: “Тен вероятно наистина е останал много изненадан. Сигурно си е мислел, че работя здравата.” И допълва 
как когато си е почивал в залата, членовете на NCT са идвали един през друг да го подкрепят с думи като “Можеш да се 
справиш” :)) Друго уникално при Бекхьон, което много ги е учудило, е начинът му на запомняне на танците. Всички повтарят 
движенията след хореографа, а той само стои и наблюдава, след което танцува наравно с тях. Всъщност същото споде-
лят и съотборниците му в EXO преди години – бидейки избран за дебютиране в EXO-K в последния момент, за всеобща из-
ненада е научил хореографията точно за един ден само от комуникацията си с отделните членове. И така, въпреки че по-
начало Темин е бил обмислян за лидер на групата, което си личи от трейлрите и всичко останало, в споменатия инста-лайв 
той въодушевено отказва ролята в полза на Бекхьон и след доводите му, всички единодушно се съгласяват. По този повод  
прочетох в www.kpopstarz.com усмихващ коментар: “Бекхьон бива избран на тази позиция, за да поддържа радостния 
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не е бил срещал (въпреки че много от тях самите са 
истински забавни, особено Лукас и Тен!).1 Темин споде-
ля, че е преживял направо културен шок, когато на 
снимачната площадка всички се опитвали да са се-
риозни като истински професионалисти, а Бекхьон 
по всякакъв начин само им правел смях. Имало дори 
моменти, когато направо не можели да продължат 
снимките, защото не могат да спрат да се смеят. По 
този повод Кай вмята, че за него е нещо нормално и 
ежедневно да го вижда в тази му светлина, но наблю-
давайки с почуда въздействието му сега върху нови-
те членове, преоткрива колко уникален е техният  
“хюнг”2 всъщност. С неговия образ на световната сце-

на често ми изниква един лайтмотив от Евангелие-
то: “Пуснете децата да дойдат при Мен, защото 
на такива3 е Царството Божие.” (Матей 19:14) Но 
истински хубавото е, че и всички останали са като 
едни умни и талантливи деца и ме спечелват постоян- 
но с веселостта, непринудеността и приветливото си 
излъчване, докато говорят с публиката си или в ин-
тервюта. Особено ме впечатляват напоследък Темин и 
Тейонг в това отношение, като Кай също ми се струва 
по-оживен и разговорлив, а Сехун дори ме изненадва 
с необичайно силното си оживление и публично из-
разяване на любвеобвилност към всички. Тен и Рен-
джун (от NCT Dream) пък ме радват много с таланта 

дух на всички и да внася спокойствие в общата атмосфера с вродената си способност да е като лъч слънчева светлина 
за околните.” А най-симпатично ми стана като чух самия Бекхьон да коментира по време на TwitterBlue лайфа им, че му 
допада новата роля, защото така има право на пряк контакт с учителя И Су Ман и изобщо забелязах, че не пропуска да 
го спомене с искрен ентусиазъм, като дори беше предложил SооManies за име на публиката на SuperM – като благодар- SооManies за име на публиката на SuperM – като благодар-SооManies за име на публиката на SuperM – като благодар-
ност съм създателя им, но и двусмислено от so many admirers, например (“толкова много почитатели”), с което предизвика 
весело отхвърляне на идеята и вълна от забавни нет-коментари. Впрочем прозвището “учителя” за И Су Ман е изключение 
дори в Корея като обръщение към директор, шеф, основател на голяма компания, а за Бекхьон принципно знаем колко 
уважава и се възхищава на умните и знаещи хора и затова много си харесва прозвището, дадено му от феновете Genius 
Idol – гениалният айдъл, или по-точно казано – артист. Беше споменавал дори – още в първите шоу предавания на EXO, че в 
училище на въпроса какъв иска да стане е написал “учен” (въпреки че вече е мечтаел да бъде певец), тъй като най-добрият 
му приятел е бил най-умното дете в класа и той искал да прилича на него. Не зная дали има нещо общо с темата, но от-
ново като ученик толкова искал да сложи очила, че накрая му се наложило и сигурно затова в някои от първите фотосесии 
на ЕХО го виждаме именно с очила като същински образ на умника-отличник в класа :) – Б.а.  
2  Hyung е корейският израз принципно означаващ някой, който е по-старши от нас на години при мъжете. Най-близко като 
превод е нашето “батко”, ако е малка разликата в годините. – Б.р.  
3  Преводът е изключително уточнен – “на такива е”, а не “тяхно е”..., т.е. същественото е характерът и светонагласата, а не 
възрастта. – Б.а. 
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си на художници, защото това изкуство също ми е в 
списъка на особено любимите. 
След ударната поява на SuperM на американския 
пазар (вече са първият корейски изпълнител със соло 
концерт в Madison Square Garden, NY), има фенове 
на BTS, които са много обезпокоени, разбира се, 
и постоянно повтарят как техните любимци са са-
мородно израсли до номер едно (a SuperM са “фаб-
рични”, т.е. изкуствено създадена мега формация)1 
и техните герои са, които утъпкват пътя на Запад 
за всеки след тях – да се знае. Няма лошо да го твър-
дят (да не кажа натякват ;) – наистина момчетата 
успяват да направят грандиозен пробив в Америка 
със споменатата песен и оттам нататък участията им 
в такива култови шоу програми като The Ellen Show,  
America Got Talent, Jimmy Kimmel Live, The Tonight 
Show... за отрицателно време ги изстреля до върхове-
те на световните музикални чартовете, защото имат 
какво да покажат и благодарение на тях все повече 
хора по света стават почитатели на корейския поп. 
И все пак G-Dragon е този, за когото може да се 
каже, че реално проправя пътя. Моето виждане 

е, че именно на BTS и Black Pink се пада честта да 
представят на западната публика Корейската вълна 
масово, защото те са по-близки до западната нагласа 
за музика, визуалност и съдържание, внасяйки и уни-
калностите на корейския дух като аура. Явяват се като 
свързващо звено несъзнателно в качеството на върхо-
ва изява в духа на Петата коренна раса.2 В този сми-
съл бих посочила също Ailee (Ейли) от соловите топ 
корейски артисти, която заедно с обаянието на ко-
рейската култура има приоритетно западен чар като 
глас, визии и послания, и би могла да е много успеш-
на световно, ако се презентира добре в US. Мисля, че 
и на мен нейното излъчване най-много ми харесва 
(след BoA), защото ми носи усещането за пълнокръв-, защото ми носи усещането за пълнокръв-
ност с визията и гласа си – присъствието й е мощно, 
без да е “роля” за конкретна “концепция”, с една 
много приятна, естествена женственост. Като музика 
и съдържание обаче песните на IU (АйЮ, от англ. 
“АзТи”) задържат повече вниманието ми – особено 
Love Poem и Above the Time, макар че и те не ми но- но-но-
сят искрата на новото. Всъщност са прекрасен израз 
именно на красивото загубено минало – на “прекъс- “прекъс-“прекъс-

1 В споменатия филм за старта на SuperM всъщност се вижда нещо много съществено – как като група постоянно обсъждат и 
усъвършенстват самите те хореографиите си. Нещо подобно съм виждала и при записите на NCT в студио – там Марк играе-
ше съществена роля. Тоест самите членове са творчески участници – аура с подобна синергия не може да се постигне, ако 
го няма искреното взаимодействие.   |  2  Петата коренна раса е тази, която утвърждава себето в хубавия му аспект на отделна 
индивидуалност (Love Yourself), която да се развие в съТворец, а Шестата започва да работи за надмогването на отделност-
та, за да се видим като едно с Твореца, с всички, и да сътрудничим осъзнато в хармония с Цялото (we are SUPERHUMAN). – Б.а.  



Сухо и Бекхьон като Ин 
и  Ян в корейския флаг :) 
ElyXiOn dot, 2019 

 Красивите
 длани на 
Бекхьон :)

Дори обичайният цвят 
на микрофоните им е в 
забавен Ин-Ян синхрон :)
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1 Направи ми впечатление, че все тича след нещо – търси, копнее, даже беснее :), но или не достига, или не успява да за-
държи. Във всеки случай музиката на BIGBANG и специално неговата успя да ме впечатли дотам, че ще го следя занапред, 
след като тъкмо излезе вече от казармата и се очаква да се завърне отново на сцената. Много интересно ми стана да раз-
бера също, че и той е открит от SME, всъщност ЛИЧНО от И Су Ман!! – едва 8-годишен, докато е на ски със семейството си, 
като участва в състезание там, което печели, и пет години е обучаван, но избира да напусне, когато е на 12, и да следва свой 
път. Наистина е силно и магнетично излъчването му и името му чудесно го изразява. G-Dragon е превод на реалното му име 
Jiyong, което на български бих формулирала като “дракон на ума”. Действително работи “драконът” в него, макар и в гра-
ниците на ума – усеща се огън отвътре, макар и все още неовладян :) Стигнал е до катарзисните добродетели по скалата 
на Плотин. И между другото да спомена, че постоянно ми напомня в някои от визиите си на Шиумин, т.е. присъства нещо от 
детската чистота (в случая на ума), олицетворяваща EXO, и в него (открих после, че съвсем не си въобразявам – има клипчета 
в Ютуб за приликата). Техюнг (V) от BTS пък често е сравняван визуално с Бекхьон и очаквано – в неговото име и характер се 
виждат много лекота и усмивки, затова нищо чудно той да е този, който носи реално енергията за популярността на тяхната 
група. Заедно с Джънкук може би. Двамата ми приличат на индийски и египетски принцове едновременно – всеки път, ко-
гато се загледам в тях, тази мисъл ми изниква в ума. А Бекхьон има визии в ежедневието си, с които всеки път ми напомня 
на образа в съзнанието ми за хитричкия учител по бойни изкуства, който не можеш да разпознаеш в началото – пияното 
старче”, което сякаш нищо не знае, но успява да парира всяка противникова атака, уж без да иска... – визирам Пияната 
тояга, Пияния юмрук кунг-фу стиловете (въпреки че Бекхьон е пословичен с това, че не пие, пу да не му е уруки на него, Кай, 
Сухо и всички други, които избират да са в добро разположение на духа, бидейки с ума си, а не без него, хехе; за който не  
знае – алкохолът просто освобождава физиката от контрола на умствената дейност, но е важно умът да бъде култивиран 
така, че да не е нужно да бъде приспиван, за да се усещат по-висшите полета в нас :) Разглеждах значенията на имената и 
на кого ли още не – на RM e “геният от Юг”, J-Hope – “името ще се разнесе надлъж и нашир из страната” (показва заложена 
популярност, но не очертава характера, за разлика от случая с името на V), Джимин – според изписването е нещо като “мъд-
ростта ми ще надскочи небесата”, йоу! (Джимин действително е най-задълбоченият, ми се струва, при тях и не се учудвам, 
че точно с него Кай е много близък, a RM е водещият творчески и ми направи силно впечатление историята му как 14-15-годи-
шен е научил английски – сякаш съдбата го е подготвяла, иска не иска, за предстоящата комуникация със света. Бил е много 
нашумял сериалът “Приятели” и майка му го заставила да изгледа всички сезони един след друг, така че той ги изгледал 3  
пъти – с корейски субтитри, с английски субтитри и накрая само слушайки) и т.н. Там, на Изток, определено е запазена древ-
ната традиция да се влага съдържание за път в името, което в ерата на Западната цивилизация е направо загубено. Моето 
име например въобще не е ясно какво означава, освен че е вид цвете (Delphinium consolida на латински), и понеже не нами-
рах никъде информации, накрая сънувах с поетични алегории, че означава нещо като “светлина в мисълта”, т.е. “интуиция”, 
примерно казано. Разбира се, винаги си зависи от отделната личност какви нюанси от вибрациите на името си ще въплъти. 

натата връзка”, с която идва цялата тъга на съществу-
ването ни в земно осъзнаване. G-Dragon обаче е ино- е ино-е ино-
ватор с изключително присъствие и артистичност ка- 
то дори имам усещането, че минава границите на 

съвремието като светоглед или поне има събудено 
реално и силно емоционално търсене.1 Виждам в пес- в пес-в пес- пес-пес-
ните му идеята за себежертвата от любов (Lies, Haru  
Haru, Blue, Let’s not Fall in Love направо ти влизат под 

v

Следва на стр. 241

v



G-Dragon вляво (и горе), Шиумин в дясно
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P.S. Завърших материала, но продължих да разглеждам песните на G-Dragon и попаднах на саморефлексията A Boy 
(след това Superstar; Divina Comedia – споменава един от любимите ми иносказателни филми The Truman Show, УАУ!, но 
не съм сигурна дали е уловил все пак сходството на идеята с филма “Матрицата”, с който излизат по едно и също време 
и дори в едно и също студио е работено по постпродукцията), където пее, че от 13-годишен не е спирал да си отдъхне и как  
помни времето на своята блестяща мечта, когато тогавашното момче е извикало с хубавия си глас към света “да бъде 
светлина”... но въпреки живота си на звезда, тъгата се увеличава и самотата не отминава... В този момент почти през сълзи 
си помислих, че SME трябва да си го вземе някак обратно този скъпоценен камък и да го върне в Радостта (със знанието на 
Мъдростта). Помислих си също, че той сигурно е бил един от възможните членове на SHINee по съдба и още повече ми се 
сви сърцето при мисълта за Джонгхьон, който си отива без време, и за двете момичета от музикалната индустрия, които 
го последваха в последните по-малко от два месеца... След кратък размисъл мога да облека емоцията си в идея за няка-
къв вид колаборация между G-Dragon и SuperM – ако SM направят албум за трансформацията на страданието в сияние и 
включат песен с него... ех...!! “Болка, която не е станала мъдрост, е страдание; болка, станала мъдрост, е сияние.” 
/Ваклуш/ За GD постоянно ми изниква в съзнанието преобръщащото погледа Послание на Бдението от 2003 г. на Ваклуш, 
което казва: “Знайте, Денят на оробителя свърши, дойде отговорният ни час. Не блудникът се завръща, а синът 
намира Бащата!” – където Бдението е прозрението, а оробителят – тлението, което ни оверижва и връща на изходната 
права, докато не изтъркаме камъка на Сизиф (кармата, неовладяната земност) дотолкова, че да можем да носим об-
стоятелствения свят в дланта си. Слушайки песен след песен и особено COUP D'ETAT, не мога да не се удивя на усещането 
за реалното улавяне и пречупване на “Вълната” през личния поглед – “The Revolution will not be televised, the revolution is 
in your mind. The Revolution is you.” – интуитивните образи там, в Heartbreaker и особено в A Boy са именно за разчупване 
на земната мисловност с ритъма на вътрешния живот, с ритъма на сърцето. * Сетих се да погледна също на Тони Леджит 
четенето по длан и отново ме изненада колко точни характеристики прави този човек. Само като хвърли поглед на дланите 
на Драконa (2015) и започна с “Уау, това момче е Мистър Персоналити. Обича това, което прави, обича себе си – на-
лице е силно его тука, но не е лошо его. Някои хора имат лошо его, контролират хората; други имат добро и той 
привлича хората към себе си. Много е уверен в това кой е реално. Тук е по повеля на кармата...” и т.н. Спомена също, 
че обича да се въртят край него пари, но с възрастта това изтънява, т.е. се одухотворява. Любопитството ме отведе и до про-
чита за съотборника му Сеунгри от BigBang, заради разследването, което тази година избухна в к-поп средите с него на-
чело, и Тони си го казва още пролетта на 2017 година! Предупреждава, че често има погрешна представа за нещата, но не 
може да си признае заради егото, и да внимава – особено с наркотици и алкохол, като добавя, че е добре да отвори очите  
си повече, за да може да влезе светлина и да му се помогне Отгоре да се измъкне от това. Е, направо все едно слушах 
текстовете на NCT от Regular или Wake Up за погрешната мечта и нуждата да се събудиш за нов поглед към света :) Тук бих 
допълнила, че неотдавна Бекхьон постна в туитър снимка на дланта си с чудесна резолюция и се вижда ясно на Аполоновия 
му хълм една прекрасно оформена звезда с дълги лъчи и точица в центъра. Някой беше пуснал в ответ картинка с корейски 
надписи и автоматичен превод от рода, че звездата там показва популярност в служба на Вселената, което ми се струва 
свързано с друго интересно от Тони Леджит за Бекхьон (2016) – че истински силно в него е мисленето, разбирането – вижда 
нещата. И за Чен забелязах интересна връзка – френологът от Star Show 360, освен за скритата сила на брадичката му, спо-
мена и, че като мине 50-те ще има много служители и би било чудесно да се ориентира към свой бизнес, а Тони Леджит на-
право си казва, че ще се оттегли от музикалното поприще и ще стартира интересен и много успешен свой бизнес. – Б.а.

v



кожата), което е същностна стъпка за освобождава-
нето от ограниченията на егото. И все пак онова, 
което явлението внася реално като новост в све-
товната масова култура – “възстановяването на 
връзката” и завръщането в Радостта, е въплътено 
в творчеството на SM Entertainment (най-новата кола-
борация Starry Night на БоА е прекрасен пример, макар 
темата да е разработвана много-много пъти, още в Hope 
на H.O.T. например, при това дори по-задълбочено, а БоА 
е също една от легендите в к-попа, които “утъпкват 
пътя” – с много силна и чиста лична енергия). То е из-
ворът и енергията, които раждат самата вълна и съ-
държанието й. И бидейки рожба на колаборация 
от най-висок ранг в музикалната индустрия, SuperM 
всъщност сублимира множество аспекти и идеи 

именно от оригинално заложените в явлението. 
На първо място в SuperM виждаме лайтмотивът на 
SME с присъствието на групата SHINee – още със са-
мото наименование имаме акцентиране върху вели-
кото в човека, т.е. вътрешното сияние (shine от англ.  
е “светя, сияя”, с добавка на суфикса “ее”, със значението 
в корейския език за утвърждаване на предходната дума; 
самото име на представителя Темин пък намерих да се  
превежда  като “велики хора”). В песента им Sherlock, ос-
вен специалната хореография (от Тони Теста), подчер- подчер-подчер-
таваща разпространението като вълна, ясно е казано:

И най-лекото потрепване на твоя дъх ще уловя
Съкровището на сърцето, към което тайно се стремя

След това имаме EXO – осъществено единство, NCT –   
разгръщане като вълна, WayV – Път на победата (т.е. 

Кадър от музикалното видео Jopping на SuperMКадър от музикалното видео Sherlock на SHINee

v
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Пътят, водещ до Истината и Живота, или до Възкре-
сението ;)1... И всичко това в една група с абревиа-
тура SM – хитро, нали? Но извеждането на супер 
потенциала в човека (суперменът ;) е важното, 
както и невижданата до момента синергия:“M” 
означава МАТРИЦА и МАЙСТОР, като израз на “Супер” 
синергията между членовете в групата, ще прочетем 
в презентацията за дебютния им албум, носещ тях-
ното име. И това не е всичко. На 25-ти септември  
(2019) И2 Су Ман взема участие като лектор в Светов-
ния Форум на Знанието, провел се в Сеул. Говори 
за бъдещето на технологиите и как биха могли да 
се прилагат в развлекателната индустрия в бъдеще. 
Споменава между другото и SuperM с акцента, че 
групата може да внесе синергия между Изтока и 
Запада. Обявена е и колаборация с Marvel, макар и с 
неуточнени за момента параметри. 
И така, СИНЕРГИЯ между Изток и Запад – попу-
лярността не е целта, а следствие от намерението. 
Затова мога да видя, че SuperM е западното EXO. 
(Нека се има предвид, че това е мега формация, която  
промотира съвместно всички останали групи без да 

се губи идентичността им – точно както супергеро-
ите на Marvel си имат своите истории, но се събират 
в един филм за обща мисия.) Те са водачът в идеите 
на бъдещето – както гласи слоганът им WE ARE THE 
FUTURE (“Ние сме бъдещето”). Интересен детайл е, 
че в дебютното видео на SuperM, озаглавено с но-
восъздадената дума Jopping, даваща име на новото 
ниво в танците им, виждаме кадър с Темин на ма-
гистралата, а пътният знак над него показва посока 
Юго-Изток и дестинация ERUTUF, т.е. огледално 
изписаното FUTURE, от англ. “бъдеще”. И на фона на 
цялата концепциална гениалност на New Culture Тe-
chnology, където постоянно се търси сътрудничество 
и връзка между отделните обособености3 – с надмога 
над его-границите, за да се видим като едно цяло в 
по-висш план, детинските спекулации как SME съ-SME съ- съ-
здава SuperM само и само да постигне успеха на BTS и 
да ги засенчи, звучат не като простима неграмотност, 
ами направо като образец за невежество4. Достатъч-
но е дори само да споменем това, че постепенното 
разрастване – именно като Вълна с център Сеул, е 
основна концепция на SME, започнала иновативно 

1  Благодарение на Classical Musicians React разбрах, че изписано на китайски името на WayV (威神V) означава “Всемо-) означава “Всемо-
гъщото божество V” (way, се чете по същия начин на китайски), като момчето поясни, че не се има предвид единния Бог 
Вседържител на Християнството, но след като прочете и китайското заглавие на песента Moonwalk – ‘天选之城’, което пре-
веде като Божия град (или Храм Божий), се поправи, че може пък и да е точно такъв вложеният смисъл. Слушайки песента, 
отбеляза, че текстът е впечатляващ – май е най-метафизичният до момента! А семплото филмиране на песента им Love 

Следва на стр. 246

v
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Talk е една съвършена и нежна визуализация на Пътя (на Всемогъщия Бог), по който вървят (изкачват) и който е като кубичен 
каменен механизъм, подреждащ се накрая с надписа V върху него в “сърцето” на Небесния град, който представлява из-
вираща светлина от центъра на купести облаци. Интересно е, че дори в тази красиво омайна песен се чува звукът от раз-
биване на стъклените прегради, които иначе постоянно виждаме в музикалните видеa на SM. При това звукът идва на израза 
I can here it CALLING from where you are (“мога да чуя ЗОВА ти от там”)... Впрочем във видео-презентациите по заснемането 
на всичко около албума, Кун специално ни показва един от пръстените си с думите, че това всъщност не е точно пръстен, а 
змия и по-точно неговият домашен любимец, който бил нещо като извънземен домашен любимец :) Тен и ЯнгЯнг също спо-
менават “змията от гръцката митология” като част от концепцията. Разбираме също така, че са пристигнали в един нов свят и 
са като богове, царствени личности и небесно войнство едновременно в двата си стайлинга – бяло и черно-виолетово... И не 
знаят какво ги очаква, така че ще посрещат предизвикателствата – както пеят ЕХО в El Dorado. А локацията за снимките им е 
Атина – с уточнението “под водата”. “Under the sea” казаха и не се съмнявам, че има причина, защото още преди да дебю-
тират, NCT правят адаптация на едноименната песен на Дисни, а после Джехьон пее на Мики Маус Клуб събитие A Whole 
New World от “Аладин”, където имайки вече “визията”, можем да разчитаме в нови измерения текста. По същия начин видях в 
нова светлина текста на песента Wind of Change на Scorpions, когато Ченьол я изпълни на концерта в Берлин (2018), особено в 
частта “When the children of tomorrow dream in the wind of change” (“когато децата на бъдещето сънуват/мечтаят с вятъра на 
промяната”)... А с какъв глас и чувство само я изпя... – обожавам музикантското му богатство на светлосенки в гласа! – Б.а. 
2 Името “И” е едно от трите най-разпространени в Корея фамилии и се изписва или като “Ее”, или най-често като “Lee”. 
Тоест виждаме връзката с новообразуваната дума за името на групата SHINee. – Б.р.
3  Става въпрос за изрично обявеният подход за търсене на сътрудничество с компании на местно ниво при излаз навън, как-
то и специалната платформа SM Station, създадена за музикални колаборации от всякакъв тип. През 2016 г. стартира NCT, a 
EXO стъпват в Америка, но го няма WOW факторът за утвърждаването им. Очевидно е нужно нещо повече, за да се оглави 
световната сцена не в стила на настоящето, а на бъдещето. И SuperM е рожба на колаборация с американския бранд 
на Universal Music – Capitol Records. При пътуване до Япония през 2017 г. директорът Стив Бенет осъзнава, че липсва едно 
звено в бизнеса им и това е да представляват к-поп артисти. След проучвания и контакти, окуражени от самата компания, 
избират без колебания да работят с SM Entertainment за създаването на супер група в духа на американските супер герои в 
киното. В този бизнес контакт определено може да се види срещата на вътрешната и външна реалност за обща изява. Сега 
нужните фактори са налице и SuperM дебютира под #1 в Billboard 200 и в още един куп други класации като Artist 100, World 
Albums (тук държи първото място със седмици), World Digital Song Sales, Top Album Sales и т.н. с обявеното намерение да 
изведе к-попа на ново ниво. Тази музикална формация е идеален израз на онова, което има да прави по принцип светът –  
обединяване под ритъма на Духа със запазване на идентичността. И това, че за лидер спонтанно е избран точно Бекхьон, 
който е реална притегателна сила за определяне на общ одухотворен ритъм, говори, че с появата на SuperM нещата си 
идват на мястото. Мечтата за единството, изпята толкова много пъти в най-разнообразни форми, ще бъде реалност, която 
поне в изкуството намира добри пътища за въплъщаване. – Б.а.  |  4  Учителят на Мъдростта Ваклуш Толев акцентира в афо-
ристична сбитост разликата: неграмотността е позволено незнание, докато невежеството е непозволено знание. Можеш 
да си неграмотен и да се научиш, но когато твърдиш, че знаеш, а говориш неистини – знанието ти е невежество. – Б.а.



Пръстенът-змия на 
Кун, видимо образуващ 
с пръстите му SM

WayV



Амару, в митологията на древните народи от перуанските Анди, e небесна, свещена Змия-дракон –  
творческата сила на Земята и човечеството. Тя е космическото създание на мъдростта и силата, 
както и на свещената среща между Земята и Слънцето, като посредничи за нея. Амару е радостта от 
познанието – силата да виждаш невидимото, за да го покажеш, и да извеждаш от себе си Светлината. 
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въплъщаване с групата им Super Junior (2005) и ви-
димо уточнена във формирането на NCT (чийто сло-
ган е WE TO THE WORLD – “От нас към света”), но 
присъстваща като интуитивен подтик вероятно още 
от самото начало в творчеството на И Су Ман. С 
едно бегло преминаване през текстовете на песните, 
които вече познавам, можем да изведем послания 
като това от колаборацията Beyond на Шиумин: 
Следвам сърцето си, изпълнено непрестанно с радостен порив

Крача по пътя – неотслабващ зовът е – към онези 
мечтани простори

Там, където все по-възхитителна музика във сърцата
Събира ни всички от Изток до Запад

Или от Limitless на NCT U:
Знакът на вечността, 

разтеглящ се в безграничността от Изток до Запад
Сенките, копнеещи за светлина, танцуват и те в мрака сега

Този повик и песента ни единени резонират в света
И ето, неусетно превръщаме се в едно цяло така...

И още нещо: човечеството днес се бори да обича себе 
си (затова концепцията Love Yourself – “Обичай себе 
си” на BTS се припознава като върхово постижение 
на съвремието), а бъдещето иска след това и да над-
могнем себе си, за да се видим едно в Цялото. Себето 
е границата, която трябва да бъде издигната при 
обособяването, но след това става пречка, която 
имаме да надскачаме. Точно както пиленцето, за 

да се излюпи, трябва да счупи черупката, която 
преди това го е съхранявала. Светът се занимава 
приоритетно със социалните теми, защото са веч-
ните наши болки, но Корейската вълна по същност 
извежда метафизиката на едно по-друго живеене, в 
което проблемите са решени от по-високото ниво на 
съзнание. И SuperM идва, за да се изрази точно това в 
световен мащаб, според мен. Няма как да е случайно, 
че се ражда в корпоративна колаборация между 
Изток и Запад, а не както е обичайно – еднократно 
или спорадично сътрудничество между артисти. 
Гениалният подход в творчеството на SME включва 
и оставянето на отворени врати за многоаспектни 
интерпретации. Дали ще е The 7-th Sense, или Limit- 
less на NCT, Overdose, The Eve или Ко Ко Bop на EXO, 
Take Off, Love Talk на WayV... бихме могли да възпри-
емем песните на съвсем тривиално ниво в обичай-
ното русло на любовни терзания, секси съблазни и 
дори напушване или надрусване... Даже в Jopping, 
при репликата си “Let’s go out to Paradise; Cheers to 
a better life” (“Хайде с мене в Рая; За по-добър живот, 
наздраве”) Кай намигва игриво и прави жест на по-
сръбване от чаша, последван от другите, а после и за 
напушване или шмъркане (в  Ko Ko Bop пък Чен прави 
жест в този дух). Но започнем ли да се вглеждаме, 
излизат толкова много различни аспекти и нюанси, 
че песните буквално имат качествата на сънища, 

v
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които маркират многопластово психологичес-
ките реалности, и ние сме, които избираме на 
коя реалност да дадем въплъщаване. 
Единственото, което им остава на корейските сце-
наристи да доловят, е, че Луната, която източните 
народи толкова много обичат, е активна сила в Ат-
лантския период на земната ни еволюция, защото 
тя е образ на астралното ни живеене (когато сме сли-
зали, или качвали, от вътрешните си висини/дълбини 
на умствено и астрално полета в земното битие), но 
бъдещето е Слънцето с огнената му сила. “Човекът 
е бъдещият Юпитеров жител” ще прочетем в раз-
работката “Шамбала – академия на посвещението и 
знанието” на Ваклуш Толев (том “Път за Възкресе-
ние, стр. 112”), където съвсем ясно се казва, че няма 
да имаме нужда от външните светила, защото сами-
те ние ще светим. И любопитното в случая е, че нау-
ката говори за Юпитер като за неуспяло Слънце, 
но може би всъщност му предстои да бъде! Защо-
то още Хермес ни е “уведомил”, че Слънцето е сбор 
от завършили еволюцията си (светещи) същества. 
А що се отнася до слънчевите петна, Ваклуш е под-
сказвал с усмивка на какво се дължат, коментирайки, 
че всяка еволюция си има и своите петна, т.е. това са 
изоставащите в развитието си същности... 
Може би неслучайно – малко след като се дочу, че 
SME се готви да стартира нова момчешка група 

(или на NCT ново поделение) – сънувах, че групата 
ще ни поведе към атлантското време, но надявам 
се в съвременното му измерение. Защото прякото 
знание за нещата и магичността, заедно с усещането 
за единство и свързаност в атлантското ни живеене, е 
предшествувание, когато завесата на ума все още не 
се е спуснала. Едва с делото на Христос в земната ни 
еволюцията, завесата на ума е най-сетне разкъсана –  
не само за посветените, но за цялото човечество. При 
това, завесата към Светая Светих, тоест към надмис-
ловното, към сакралното, а не просто умственото и 
астралното като полета, които така или иначе посе-
щаваме, макар и само насън, но за по-нагоре нямаме 
отработени сетива и будно съзнание. Счупването на 
Седемте печата е подвигът на осъщественото Едино-
същие в земно присъствие, когато Бог в човека вече 
е буден, освободен, и работи... Затова с Духовната 
Вълна на Мъдростта Пътят към Дървото на Безсмър-
тието е най-сетне отворен и концептуално човекът 
е бог в развитие. Децата на Деня като йерархия са 
тези, които ще могат да ядат от плодовете на Дърво-
то на Живота с лечебните му листа (което виждаме 
в дебютното видео на EXO – МАМА, в Wolf, в The One 
на EXO-CBX...; в клиповете на GD логично присъства 
първото Дърво – във видимо силен порив и потребност  
да бъде надскочено – с плодовете на което започва 
земната ни сага, т.е. осъзнаването в плът и постепенно 
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култивиране на буден ум, за което ясно е казано в Битие 
3:5, 22: “Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, 
ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, 
знаещи добро и зло”), т.е. човечеството върви към 
йерархия на съзнанието, за която Бог не е само 
сила отвън, а силата в нас, която събуждаме и из-
веждаме, за да свети чрез нас и делата ни... Така че 
“нека събудим този свят”, както пеят във всевъзмож-
ни варианти NCT, и изведем вътрешната му светли-
на... (SuperM, assemble! Your M-pYre is waiting :) 
Идеите се разпространяват и виждаме нови концен-
трични кръгове в творчеството и на други музикални 
компании. През 2017 г. JYP стартира нова момчешка 
група Stray Kids (“Бездомни деца”), чиято концепция 
е себетърсенето с песни като Awaken (“Събуден”) 
и 3-rd Eye (“Третото око”). BigHit на BTS пък  излиза 
с новата си генерация младежи (2019) под името TXT 
(Tomorrow X Together – “Утре X Заедно”) и албуми 
The Dream Chapter: Star и Magic, а BTS – с Map of 
the Soul (“Карта на Душата” по Юнг, както е и The 
Shadow на БоА, но в съвсем друга трактовка). През 
2019 стартира и 1ТЕАМ на LiveWorks с много прият- 
но отнесени песни като Make This или Not Afraid. 
Бих споменала и на C9 Entertainment дебютиралата 
в средата на годината група CIX, макар от видеото 
на My New World (“Моят нов свят”) да се вижда, че 
и те, както и другите, работят с поглед отдолу-нагоре 

(отвън-навътре) – т.е. трактовката е в духа на нашата 
Пета културна раса. Но важното е, че се върви все пак 
към замисляне и утвърждаване на стойности, като аз 
лично намирам добри и въздействащи по своему 
песни. От най-новата и много нашумяла хит група 
X1, създадена също тази година (чрез ТВ реалити), 
обаче не ми хареса друго, освен самите изпълни-
тели. Дебютният им албум е в тренда със заглавие  
Emergency: Quantum Leap (“Спешно: Квантов скок”), 
но няма нищо от реалните енергии в него. Не се 
учудвам, че Пол Томпсън (@MZMC), чийто тим стои 
зад Overdose, Let Out the Beast, Love Shot... на EXO (а 
са работили и за BTS), е споделил в инста-сторито си 
неотдавна оплакването, че к-попът е станал отегчите-
лен днес с песни, които звучат еднакво, и концепции, 
които вече са правени, допълвайки: “Всяка нова група е 
повторение на някоя легендарна, която е по-добра. Поло-
вината от музикалните агенции в Корея искат от мен 
нещо, което да звучи като EXO. Какво ще кажете всички 
вие нови агенции да спрете да бъдете мързеливи и неори-
гинални – EXO си е EXO. Вашите групи няма да са тях. 
Бъдете креативни!” Други пък копират вече BTS...
Вероятно ще има учудени защо включвам материа-
ли за Корейски поп и Корейската културна вълна 
в изданието без никаква видима връзка с България, 
за които ще поясня – защото Духовната вълна на  
Мъдростта, извираща от България, трябва и може да 



намира своите съидейници навсякъде по света. 
Аз лично поне виждам Идеята за роднинство-
то, ако ще и да е само в това, което Ваклуш е спо-
менавал: “Няма азиатска Култура, която да не е с 
български корен.” И както темата “Битката вътре 
в нас” от том “Път за Възкресение” завършва,  
една нова Духовна империя ни чака да раз-
гърне криле.  Интересен е фактът, че членовете 
на SuperM се събират в дебютното си музикално 
видео Jopping от различни посоки с различни 
превозни средства, за да покажат – по думите 
им, че всички можем да имаме свой собствен 
цвят, силни страни, различни професии, про-
изход и т.н., но с извеждането на светлината,  
която носим в себе си по начало, се събираме 
магически и прекрачваме в новото измере-
ние... NCT преди това поеха по главния път към 
Небесата с Highway to Heaven, а WayV, излитай- 
ки от земната орбита с Take Off, направо се 
приземиха в Божия град с Moonwalk, откъ-
дето “всичко ново творят” :) EXO обаче са като 
слезлите от висините при нас богове, за да ни 
учат как се преодолява земно и друго притегля-
не, или обземане (Obsession :)... Междувременно  
SuperM с Jopping ще ни подкани:

Всички вие, чуйте това звучене
От установените рамки излезте

И нов единен свят основете...

Shinhwa, от кор.“мит, легенда”,
е втората мъжка група на SME





СЪБУДИХ СЕ С МНОГО СТРАНЕН СЪН тази 
сутрин, който сериозно ме озадачи. Зачудих се откъ-
де се появи и какво може да означава, защото беше 
силен като усещане... 
Сънувах новината, че маестро Найден Тодоров е по-
чинал, ставайки жертва на атентат, заедно с цялото 
си семейство. Видях една много ясна и хубава негова 
снимка, заедно с дъщеря му в центъра. Акцентът на 
вниманието беше върху тях двамата, като отстрани 
имаше и женска фигура, която обаче ми беше за-
мъглена – някак не успявах да я фокусирам, но си 
помислих, че трябва да е съпругата му, която по 
принцип съм виждала и би трябвало да мога да раз-
позная. Разбрах в съня, че случилото се има общо 
с някакъв психо, който си нарочваше публични 
личности и им изпращаше бомба, маскирана като 
детска топка, детска играчка – истинска кръгла (ме-
тално-черна) бомба със закъснител, облечена в кръ-
гъл протектор, направен от пухкава бяла материя на 
“кичури” – подобно на китеник, но с много пухкави, 
къси и меки ресни от материята на новите мекички и 
топлещи одеала... Научавайки новината, ми стана 
доста страшничко, защото единствената причина 
да бъдат убити бе публичността им – нямаше нещо 

конкретно срещу маестрото в дъното на действията 
на този психар и изведнъж самата аз също се почув-
ствах заплашена. Усетих много реално, че е възмож-
но следващата му нарочена жертва да съм аз и осъз-
нах, че незнайно защо и на мен ми беше изпратил 
една такава пухкава бомба, която видях да се въргаля, 
приближавайки се към мен, отвън пред блока ни в 
Плевен, т.е. кв. Дружба. И се събудих стреснато с усе-
щането за неизбежност и реално надвиснала запла-
ха, защото нарочи ли те маниакът, много е трудно да 
избягаш от бомбата – такова ми беше усещането. 
Вече толкова пъти съм сънувала под различна фор- 
ма информации, че някой е починал, и винаги е 
означавало в реалността започване на нов път за съ-
нувания човек, така че много се изненадах защо така 
изведнъж сънувах маестро Тодоров. Два-три часа по-
късно вече ровех из фейсбука и един от първите пос-
тове, появили се на стената ми, бе краткото оплак-
ване от маестрото (обичайно постовете му са доста 
дълги, разказвателни и неминуемо забавно написа-
ни): “Уф... Още два такива дни и ще си взема отпуск по 
майчинство... Има ли проблем, че бебето е на 13 години? 
Или че аз не съм майката?” Тоест визираше дъщеря 
си, а след това в коментарите по-долу обясняваше  

БОМБА : Сън на Ралица от 1 октомври 2019 г.

<< Бекхьон ‘Скайуокър’ на планетата ‘Татуин’ ;) – снимки в Дубай за видеото Jopping на SuperM  249 
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за проблеми в работата, които този път са му дош-
ли в повече. Помислих си тогава, че сигурно съм 
доловила нещо от споделените проблеми, въпре-
ки ясното съзнание, че сънувам ли някого починал, 
винаги е било знак за генерална промяна, за нов 
житейски етап.1 На следващия ден ми излезе на сте-
ната и самата снимка от съня – маестрото с дъщеря 
си и отстрани прекрасната ни оперна легенда Райна  
Кабаиванска. Помислих си: “Ааа, ето коя е била же-
ната значи!”, макар в съня информацията да бе за 
неговото семейство. И така, макар и с въпросителни, 
реших че просто съм доловила нещо важно насън и 
това е. Докато след седмица не сънувах друг сън! 
Вечерта на осми (08.11.2019) гледах в Ютуб видеото на 
пропуснатото от предния ден излъчване на SuperM 
#TwitterBlueroomLIVE и бях отново толкова въодуше-
вена от енергията им, че едва легнах да спя – в щас- – в щас-– в щас- в щас-в щас-
тливо доволство, каквото преживях преди дебюта 
им с публикувания официално в Ютуб канала на SM 
инста-лайф на момчетата от профила на Темин. Из- на Темин. Из-на Темин. Из-
глеждаха ми така радостни и въодушевени от новия 
проект – особено Темин и Кай, които след толкова го-
дини приятелство най-после могат да работят заед- 
но – и Бекхьон така добре беше успял да освободи 
вътрешната енергия на групата с гениално забавния 
си характер, че всички просто бълбукаха и сияеха. И в 
двете излъчвания. И така, заспах въодушевена и се 

събудих със сън, в който И Су Ман ме развеждаше в 
“предприятието” си – беше като фабрика за някакво 
еко-био хранително производство :)  Разбрах, че Бек-
хьон имаше назначени часове по график за правене 
на нещо и докато бях още там, той влезе по неговата си 
задача. Аз го посрещнах с възклицание от рода: “Ооо, 
най-после да те видя на живо!” А той дойде спокоен и 
дружелюбен, остави се да го гушна леко и се завъртя 
към някакво устройство от другата ми страна, с което 
щеше май да си прави записи, и в това време изко-
ментира похвално нещо от рода, че ми е бил много 
свеж материалът за тях, кимайки забавно-одобри- 
телно с глава. Един вид знаеше за мен и беше запоз-
нат с писанията ми за Корейската вълна :) И това е.
Събуждайки се, си помислих каква само истинска, 
пухкава и по детински сладурска бомба от енергия е 
този Бекхьон, с което изведнъж ми изплува образът 
на бомбата в пухкава маскировка от съня с маестро-
то и разбрах посланието. Сънувала съм дебюта на 
SuperM! Свързан е с маестро Тодоров, но само косве-
но, за да се покаже достоверност. И замисляйки се за 
снимката с Райна Кабаиванска, ми се изясни, че става 
дума за цялото музикално семейство на И Су Ман, 
който със SuperM отвори нова врата към бъдещето. 
Направила съм паралел между двамата в съзнание-
то си, очевидно, по линията на сходството им да са 
музикални ръководители с нестандартно мислене 

1 От новогодишния пост на маестрото в ретроспекция на изминалата година стана ясно, като вид потвърждение за реал-
ността на съня, че новият етап за дъщеря му е... съзряването като жена :) – Б.а.
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и афинитет към филмовите sci-fi шедьоври, а дори 
и визуално имат известна съпоставимост. Маскира-
ната като детска пухкава топка, но реално истинска  
бомба със закъснител, разбира се е Бекхьон. И разби-

ра се, че не случайно пред-дебютният танц на Кай за  
SuperM се казва “Врата”, която с хореографията от-
варя. Затова и в музикалното видео на Jopping имен-
но той откри пътя за SuperM и всички нас към ново-
то измерение... A на 13-ти октомври, официалният 
празник на Децата на Деня, фейсбук и туитър ме по- 
срещнаха с новината за #Белокосия, т.е. Бекхьон, кой-
то за новия Comeback на EXO е станал със снежнобя-
ла коса и е бил облечен отгоре додолу в бяло, когато 
е забелязан да чете в самолета писма от почитатели :) 
И още нещо. Детайлът с еко-био производството  
ми напомни за интересен сън на сестра ми Алексан-
дра Вали от неотдавна, когато сменяйки работата си 
отново с още по-добра, сънува същия шеф от съня 
“Новите дизайнери на света” в том “Път за Възкре-
сение”. Копирам накратко разказаното: “Самият сън 
беше с някакви летящи коли и летящи възможности. 
Аз скачах и се хващах за нещо, като така се придвижвах 
нагоре-надолу като по sci-fi филмите... Стигнах при 
Силвето (средната ни сестра – б.а.), пред блока (нейния) 
и в това време виждам някакво превозно средство, което 
очевидно беше кола, но беше във формата на... да кажем 
прищипана елипса, едната страна по-едра от другата, 
като 8-ца. И аз й викам: “А, гледай сега как се паркира!” 
Това нещо (което беше брандирано с логото, затова знаех, 
че е на шефа) се издигна рязко нагоре и се преобърна, 
като си “легна” плавно в “легло” от клоните на дървото,  

Маестро Н. Тодоров с дъщеря си и 
оперната певица Райна Кабаиванска  
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което го придържаше от задната страна дефакто. Аз се 
усмихнах и тръгнахме напред. Изкачихме някаква не-
равност и се обърнах да погледна към “колата”. Бях със 
слънчеви очила. През тях видях шефа да излиза отгоре –  
не от странични врати на колата, а отгоре. Той също 
ме видя и си помахнахме. След това стигнахме до асан-
сьора и зачакахме (вътре в сградата). Той дойде до нас, 
явно беше също за нагоре. Някакъв младеж коментира 
нещо за арматурата от стърчащи строителни отпа-
дъци наоколо и шефът започна да обяснява как правели 
в тяхната администрация (в съня каза Пловдивката) 
и било екологично – просто каквото остава, го ползват 
за още неща и изброяваше видове приложения (не че разби- 
рах, де :)... А някакви четири девойки се бяха наредили 
като стюардеси в стаята (която уж беше асансьор), без 
да поглеждат към нас – като роботи, гледащи в една 
точка. Аз отворих вратата, която Силвето очевид-
но не можеше да отвори и чакаше мен, и излязохме. И 
се събудих рязко. И дойдох да ти напиша съня :)”
И така, искам или не искам, веднага ми се нанизаха 
няколко асоциации. Първо лайтмотивът с “летящи-
те възможности”, характерен за SM. После формата 
на колата като знака за вечност, безкрайност – има 
го в какви ли не вариации при песента Limitless на  
NCT. Паркира плавно в... Дървото на Живота, много 
ясно. Екологичен подход в бизнеса с оползотворява-
не на налични (видео и други) материали. Четири 

девойки като роботи – защо ли веднага се сещам 
за Lucky One на EXO... Текстовото послание на тази 
песен е отново търсеното Единство: “The moment we 
become one we’ll be the lucky ones.” А Пловдив е кул-
турната столица на България и оттам започва изли-
ването на Духовната вълна на Мъдростта в социал-
ните кръгове на страната ни, както Сеул е изворът за 
Корейската вълна. Слънчевите очила от своя страна 
ми навяват връзка с другия споделен в книгата сън на 
Алекс – за лекотата на бъдното творчество... И само 
да уточня, че колкото и от деца двете ми по-малки 
сестри да слушат всичките ми ентусиазми, с които 
постоянно ги облъчвам, все пак специално по повод 
корейския поп Алекс гледа клиповете, които й спо-
делям, от визуална гледна точка на кинематографско 
майсторство, защото е художник и дизайнер и това 
й е интересно. Дори и да ме слуша да й разказвам 
отвреме-навреме за забелязаните идеи, не е запо-
зната в детайли, тъй като не й е това посоката на 
мисленето в случая и затова всички символи в съня 
ги разпознавам аз, а не тя :) Всъщност много обичам 
близките ми хора да сънуват важни за мен неща – да 
ми донасят със сънища информации като вид дос-
товерност, защото те не разбират какво сънуват, но 
като ми разкажат, е възможно аз да разбера, а за мен 
е потвърждение, че не всичко е само въображение в 
мойта глава :)



ТЕЙОНГ, КАЙ ЛУКАС

Ръката на Сабазий (Загрей) >>
Отъждествяван е 
с Дионисий (Бакхус). 
Освен орелът и змията,
тук присъства и 
шишарката, символ на 
събуденото вътрешно 
виждане, тъй като 
напомня за епифизата, 
подобно на ананаса или 
чепката грозде другаде.



Учението Път на Мъдростта върна голямата идея за Змията! Идеята е да се освободите от онова, което 
с всичките свои валенции ви сваля долу. Няма зло, има нееволюирало добро е смисълът на второто ид-
ване на Змията. Втората змия... (Трета няма да има!) В Пътя на Мъдростта тя идва след Възкресението, тя 
е сега! Змията е наистина вътрешното откровение. Двете Змии и двата пътя – на еволюиралия, който вече 
сам трябва да реши да извърви своята Голгота� и на търсещия еволюция, въведен в път на изкушение (не на 
грях!), наречен от Първата змия: Ще знаете що е добро и зло. Веднага получават възмездие – плътно тяло, 
което е вече отговорност, и трябва да направят съпоставка – добро и зло. Нека да направим този раздел: 
да се видим в кожени дрехи [физическото тяло] при първото идване на Змията, която отвори очите на Адам, и 
във второто й идване да се видим свободни от това, че сме били голи, защото тя извиква вътрешната, вложе-
ната даденост от Бога, наречена подобие, или Диханието, с което извършваме Самокръщение и правим Въз-
кресение. Иначе Змията си е една и съща – тя е символът на Мъдростта и затова Христос толкоз характерно 
посочи и утвърди: Бъдете кротки като гълъба и мъдри като змията! (Матей 10:16) А гълъбът е символ 
на женското начало в битието. В древните мистерии той е тайната на вечното женско начало, което там 
носи името Йони. Силата на този аспект е любовта: астрално-емоционалното начало на планетата. В кръста, 
където е кръстосването, лежи енергията на женското начало. И колко добре и правилно е казано в Троица 
Единосъщна, че Светият Дух изхожда от Отца. Той поддържа раменете на триъгълника� Той стои в центъра на 
Кръста със своята енергия. Това е женското начало, което ражда.
Кръстът поставя волята за победа. И в този триъгълник, който ние отлъчваме [горната част на Кръста], е имен-
но мотивираната наша воля не да правим войнство, а да разгърнем вложена енергия. Енергия на творец, 
която може да направи войнство, защото местото на волята е не само да подражавате, а да творите. Тога-
ва еволюцията ви обслужва в усвояване на събития, които ви освобождават, за да може творецът у вас да 
акумулира енергията и да създава творчество. И Христос много добре го казва: Делата, които Аз върша, 
и вие ще вършите; и повече от това ще правите. (Йоан 14:12) Той не ограничава възможността на вло-
жения Бог у човека – този, който има знание за страданието. Но Самият Бог не страда – Бог твори, а човекът, 
чрез когото изнасяме, за да бъде след това Единосъщие, е който може да се каже, че страда, защото още 
не е победил плътта. Не е победил онова, от което казахме, че е сътворен – планетната плът. И битката за 
свобода продължава, докато дойде (както дойде вече) Змията втори път като присъствие в културата на 
човечеството, за да даде идея за освобождаване.

~ Ваклуш Толев, Болката на Твореца?!, сп. НУР 4/2005 – www.nur.bg
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Бекхьон

Kадър на змията в 
музикалното видео 
MONSTER
на EXO 

МИРОВОТО ДЪРВО е познато във всички религии с различни наименования. То е из-
ворната сила, то е духовният знак на човечеството. Ще го намерите илюстрира-
но почти във всички древни изкуства и в средата винаги ще има едно Слънце. И има 
една легенда, че в корените на Мировото дърво лежи змия. А ние знаем, че змията 
е великата сила Кундалини, Змията-Огън, което преведено за нас е Мъдростта.  

/ВАКЛУШ/

ТЕМИН   ТЕН
МАРК

MАМА MV, EXO 





NEW THANGS с KICK IT на NCT,
или за края на довчерашните травми

Подготвил Ралица Благовестова, 2020

Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш
отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго, роден от Духа.

~ Йоан  3:8
Не мога да разгадая всички послания в продукцията на SM 
Entertainment, но що се отнася до любимите ми групи EXO и NCT, 
нещо постоянно ми вибрира и ме радва на фино, интуитивно 
ниво. Може да е скритата метафизика, в която няма застинали ка-
тегории на добро и зло и сам трябва всичко да преценяваш, т.е. да 
виждаш отвъд фактите. Може да е и безспорното утвърждаване на 
една по-висока реалност, в която недъзите на настоящата са пре-
борени и преодоляни – стъпка по стъпка, трудност след трудност, 
мечта по мечта... :) И ето, че след албума Obsesson на EXO, грави-
тиращ около идеята за битката вътре в нас с неовладяната ни, но 
мощна сенчеста страна, имаме вече една по-мека и оптимистична 
версия на сбогуването с довчерашното ни аз и преодоляването 
на душевните болки и травми, в лицето на новия албум Neo Zone 
на NCT, който ни въвежда в зоната на реализираните мечти. И в 
какъв момент идва само – в разгара на световното преосмисляне 
накъде вървим и кое в живота ни е същественото и важното!
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“Мисля, че въпросът изобщо не е за то- 
зи вирус [коронавирус covid19]. Мисля, че въп-
росът е за лъжата. Мисля, че въпро- 
сът е за коронацията на егоизма. Ние 
заменихме борбата за свръхчовека с 
борбата за свръхконсуматора. Мисля, 
че занимавайки се с икономиката само, 
с образованието само, с изкуството 
само, с вируса само... продължаваме да 
се занимаваме с битките и губим вой-
ната. Войната е самият човек – за не-
говото истинско здраве. Истинското 
здраве е в Любовта. Няма как да се спе-
чели тази война без някаква ре-хума-
низация. Един основен гарант за здра-
вето и смисъла на тази цивилизация, 
това е примерът на Иисус Христос.” 
– маестро Йордан Камджалов, в “Чест-
но казано” с Люба Кулезич, 19.03.2020
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Песните Dreams Come True и Day Dream от албума 
ми спечелиха сърцето веднага в усещането и наст-
роението на онова състояние, при което следваш 
копнежа си и намираш вътрешната реализация 
и омиротворение – намираш Себе Си, но не само 
вътре, a и в отсрещния. Така мечтателно красиво са 
направили видео-презентациите им, че не е нужно 
дори да разбираш текстовете, за да доловиш енер- 
гията на песните. Но запознавайки се и с преводите 
на лириките, възхищението ми дори повишава гра-
дуса си, ставайки още по-плътно и осезаемо! 
В диаметралната тоналност, заедно с водещата Kick It 
ми харесаха най-много и другите две песни от албу-
ма – а именно Sit Down и Mad Dog, за които може да 
се каже, че носят волева, материализираща енергия. 
Не са просто нежно мечтание, а действия за утвърж-
даване.
Относно Kick It  – като магнит ме привличаше да гле-
дам едно след друго всичките сценични изпълнения 
на тази песен, сипещи се по телевизионните шоу-
програми в разнообразни стайлинги и декорации. 
Още в началото много ме изненада самото й MV, на 
фона на ретро вълната в останалите видео клипове. 
Много приятно изненадване бе при това, заради 
любимия източен дух като визия, с черно-жълта-
та стилистика в чест на Брус Лий. Отделно от това 
особено ми хареса прелюдията – едно допълнение в 

изпълненията на живо, което в официалния музика-
лен клип липсва. Толкова добре предават с хореогра-
фията повей на вятър, в унисон с потракването на 
характерната китайска звукова орнаментика в такава 
ситуация, че гледах с пиетет и вътрешно задоволство 
колко креативност са вложили и как превъзходно са 
се справили. Но още повече ме впечатли връзката на 
Kick It  с интерлюдията Neo Zone в албума – нейна-
та мистична мелодия, отново сякаш довяваща нови 
енергии, е увенчана с една единствена ясно про-
шепната от Джони фраза накрая: No more trauma, 
тоест “край на травмата”. След като репликата за-
седна постепенно в съзнанието ми, в един момент ми 
просветна, че същото се пее в Kick It, в Sit Down..., но 
и в песента Trauma на EXO от Love Shot албума им –  
сетих се с изненада! Тогава се замислих, че дори ве-
ликолепната Psycho на Red Velvet гравитира около 
тази тема с рефрена Now we’ll be ok, It’s all right –  
повтарян с красива настойчивост многократно като 
“мантра”... 

След безконечното повторение на едни и същи сцени
 от толкова много дни преживени 

Мога просто да приключа с довчерашното си аз
и да извикам към света с пълен глас: 

Край на каквито и да е травми за мене!
~ Из Kick It, NCT 127



b 
Из  SIT DOWN (седни) на NCT 127

Защо ме спъваш и връзваш така?
Пилот да бъда е мойта мечта!

Към Космоса ще летя
Поемам руля на своето битие, да! 

...
Жестока е тази игра

Не мога да загубя сега
На пътешествие с теб сме поели
Сякаш на кораб към нови предели

... 
Седни

Не ми казвай какъв да съм
Седни

Не ми казвай къде да съм
Седни

Ще ти покажа как себе си да бъдеш и ти
...

Който и каквито нареждания да дава
Да следвам своя път продължавам
Към небесата, където и да са те

По пътеката, която там ще ме отведе

Из  TRAUMA (травма) на EXO

(очевиден предвестник за тематиката
 в следващия им албум Obsession)

Живее отдавна злодей в мойто сърце
Отново и отново пронизва го ден подир ден

Тъкмо почти да забравя и ето го пак
Като филм със сюжет до болка познат

Отварят се старите рани, болят 
Опитвам се да избегна това, но отново кървят

...
Светлина внасям вътре сред безкрайната мрачина 

Отварям широко вратата, която държеше ме заключен все там
Кошмарите будещи ме до вчера в съня ми безспир

Изчезват за миг, докато преброя до три
...

Гледам отблизо как точно пред мен
Довчерашните травми се разпадат в новия ден

...
Повей на нов вятър и поглед дойде

Нека да вее, нека да отмете
Всичко старо сега и да покажа тогаз на света

Как посоката на живота ми своя курс променя с това
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Интересното е, че и този път, както се получаваше 
и преди, долавях вложени нюанси постепенно, с на-
трупването на впечатления и асоциации. Единстве-
но драконите по китайски в стилистиката на песента 
ми бяха веднага усмихващо ясни – неизменното 
присъствие на Змията-Огън Кундалини в разнооб-
разието от вариации. С тази визуална концепция 
дори най-сетне си направих връзката защо толкова 
често виждаме мотоциклети в продукцията на SM –  
този път са избрали такива на вид, че фаровете им на-
помнят за светещи драконови очи, т.е. имаме образ на 
движещия се Кундалини. Точно както ще видим къде 
ли не в клиповете всевъзможни въртящи се вентила-
тори, самолетни перки, джанти на гуми, шлюзове, 
зеници, кръгови светлинни ефекти, чадъри и т.н. – из- 
разяващи въртенето на т.нар. “чакри” у нас: енергий-
ните центрове, които събуждащия се Кундалини –  
Диханието, или божествената сила, засега само спя-
ща у нас – задвижва. 
Музикалното видео на Kick It е фокусирано върху 
хореографията – върху самото изпълнение в стил 
Брус Лий, и въпреки това сценаристите са намерили 
начини да не пропуснат обичайните си идеи. Гледах 
коментарното студио на момчетата, в което акценти-
раха определени моменти, и се усмихвах отново на 
виртуозността им в асоциациите. Ще спомена само 
по-съществените. Обърнаха ни внимание на воде-

щия момент, даващ името на песента – the kick еле-
ментите, т.е. “ритникът”, с който във филма Incep- 
tion, се даваше тласък за събуждане в друго ниво, 
а може да се каже и за събуждането на вътрешното 
ни свръх аз. Подчертаха, че железните фигури (Iron 
Man, супер героят, свръхчовекът), подобни на онези 
във видеото на песента им Superhuman – са самите 
те. И Джехьон изглеждал в следващия кадър като 
истински BOSS – тоест бог, имайки предвид главната 
идея на тази им песен :) След това идва най-красива-
та музикално част с високия и вибриращ като раз-
пръскваща се вълна тон на Теил, пеейки как after 
darkness I’m born again, което бе коментирано ето 
така: “когато се раждаме отново, като орли, и отли-
таме надалеч”. А както знаем, орелът е общоприет 
символ на Духа и долавям тук препратка към думите 
на Христос от ев. на Йоан 3:3 – че трябва да се родим 
отново свише, за да видим Царството Божие :) Под-
сказват ни също, че са в техния град Neo Zone (чиито 
декори веднага ми навяха спомен за симулацията в 
The Matrix, където Нео тренираше с Морфей бойни 
изкуства, но още по-силна е приликата с обстанов-
ката на начална сцена в Inception), а Джони накрая 
заковава пояснително: “Това е вътре в Съня, това city 
е NCT!” – “Като Inception ли?” – услужливо подпитва 
Марк. – “ДА!”
Накратко, изваждайки главното от текста на песента, 



Джехьон и Теил с 
мотоциклетите

          “Аз съм възхитен от 
         един Анри Бергсон, 
       който в своята 
      философия на 
     интуицията 
                   дава 
знаменитата 
                 идея 
да се създаде 
божествено човечество –  
 “хомо деус”, а не райско, 
    което е отживелият ум – 
      Адамовото човечество.” 
        ~ Ваклуш Толев
            www.nur.bg
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имаме нещо такова като асоциативна мозайка: “сам 
творя своя свят – вътре в мен – невъобразимото – 
нови хоризонти, разкриване – след тъмата се раждам 
отново – раздавам наляво-надясно – new thAngs new 
thAngs, нови неща тоест – празнуваме моя рожден 
ден – shimmy shimmy (танцуване, и по-точното виб-
риране, в превод) – огън разпалвам – нагоре нагоре (с 
движение на картините като при изкачване с асансьор, 
а си имаме и песен Elevator в албума) – моят покрив 
(връхната 7-ма чакра) – е във Вселената... 
Веднага ми изниква в ума тайната, която още преди 
хиляди години ни е казал Орфей: “Всичко е създадено 
от Едно и се връща в Него. Битието сътвори човека 
бъдещ Бог и бъдеща Вселена” 1, йеее! :) Или надписът 
на храма в Делфи: “Опознай себе си, за да опознаеш 
боговете и Всемира!” Съвременната парадигма – Уче- 
нието Път на Мъдростта на Ваклуш Толев, пък уточ-
нява: “Битката за човека свърши, започва битката 
за извеждане на Бога от човека... Човекът е един бог 
в развитие.” LET THE FIGHT BEGIN2 ;) 
А ако тръгнем по следата на израза shimmy shimmy, 
мно-о-о-го добре познат на всеки почитател на EXO 
от песента им Ko Ko Bop в албума The War, ще видим 
нанизани същите образи, но вместо в текста, дадени 

предимно във визиите на едно коренно различно 
представяне. Изваждам няколко фрейма от музи-
калното видео за идейното проследяване. 
И така, EXO са като боговете на митологиите – слизат 
на Земята (в материалния свят) и постепенно за-
бравят откъде са дошли и че притежават свръхсили. 
Заспиват... Тогава идва синята светлина.3 Получават 
тласък, отново както в Inception – колата, на която 
Дио тръшва вратата, е огъната сякаш събуждането 
е в друго измерение и пространство, сякаш сънуват. 
Кай, Сухо и Шиумин спят седнали и следва тласъкът, 
който събужда – всичко се разлетява като при дви-
жение в бърз асансьор, както във филма. Показват ни 
и щракват запалка – задвижването на огнената енер-
гия в нас. Сухо е на “горна площадка” и се гмурва в 
“дълбокото”. Виждаме път, по който слизат надолу, 
в дълбините на несъзнаваното. Няколко образа на 
въртяща се светлина. Стълбище към покрив на сгра-
да. Момчетата вече са насядали там, на площадка-
та-покрив на сградата. Отново образи на тласъка за 
събуждане и задвижени чакри. Топката, от дадения 
й тласък, се превръща в светлинно избухване високо 
в небесата. Тук интересното е, че ползваната в случая 
топка е в цветовете на корейското знаме, т.е. в друг 

1 Виж сп. Нур 6/93, Окултизъм и мистицизъм: Орфеизъм
2 “Нека битката да започне” – изписаната фраза в края на 
концепциалния трейлър към песента  Obsession на EXO.

3 Из песента Limitless на NCT:

Питах се кога бъдещето в настояще ще се превърне
Но ето че погледът ми може вече да го обгърне, тук и сега

Кратка, но силна синкава светлина...
Седмото ми чувство бе събудено ето така

<<



“Падналите ангели” – EXO, в
  Съня на земното живеене :) 
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Откъде този вятър дойде?
Тласка ме стъпка след стъпка все напред 

Като изгубен съм в гъсталаци, зашеметен
Но дочувам позната мелодия, проникваща в мен

аспект може да имаме проекция за яркото избухва-
не в света на самата Корейска вълна :) Музиката – пе-
сента, беше това, с което в Inception се даваше сигнал 
за събуждането в ново ниво – както в The 7-th Sense 
позната мелодия идваше, за да буди от кошмарите 
на довчерашното!
Но да се върнем на момента с лекуването на травмите 
ни. Чела съм текста на песента Trauma на EXO и пре-
ди, но сега ми се откроиха нюанси, които ми отво-
риха очите за някои от настоящите символи. Както в 
много други, и в тази песен имаме изразни вариации 
за вечно завръщащия се кошмар на душевните на-
ранявания, от които искаме най-сетне да се освобо-
дим. И какво е лечението? Осветяваме ги и започва 
вътрешната ни ферментация... Оставяме отворени 
вратите към болезнените спомени, пускайки ги да 
си отидат завинаги с повея на новия вятър, с който 
се променя погледа и осъзнаването ни... Вятърът на 
промяната! Виж ти, ето защо прелюдията към Kick It 
започва с такава визуализация – идването на вятър, 
който разклаща всичко. Разклаща устоите ни, за да 
ни промени... 

Котката, която показва промяна в Матрицата и до-
вява усещане за сънуване ;)
Не мога да не спомена за финал чудесния патетичен 
завършек на една “Приказка под карантина”, на-
писана в хумористичен стил, с астрологични заиг-
равки, от “селския драскач: Антон Божиков – Звез-
добройски”, появила се на фейсбук стената на моя 
приятелка и завършваща ето така: “Ето как, мили 
деца, доброто победило злото, а се оказало, че и у най-го-
лямото зло живее нещичко добро. Исторически времена 
били, нова епоха се родила... Епохата на Хомо Деус... 
Светлината е олицетворение на доброта и просвещение; 
обич, загриженост, солидарност и емпатия. Йоан ни 
казва – ‘има спасение, нема се коркате, но трябва да се 
осъзнаете и да се промените’. Съдбата на човечеството е 
да превръща немислимото вчера в реалност утре.”
Не бих обърнала сигурно такова внимание на този 
завършек, ако не ми беше събудил спомен за един 
от най-първите ми паметни сънища, в който женски 
глас четеше анотацията на книга, изписана отзад на 
корицата й. Говореше се в нея за автора като за светов-
но известен писател, който е завършил най-новия си

Сякаш в един съвсем нов свят съм попаднал
Оглеждам внимателно всичко, не се чувствам отпаднал 
Изникнала незнайно откъде котка съзирам с изненада

Усмивка единствено след нея остава

Из  DAY DREAM на NCT 127

v



“роман” – “Палубата”, и имал в него вече “зряла рели-
гиозна идейност”. Разказвало се в сюжета за една “жес-
тока любов”, а когато всички битки и страдания свърш-
вали, започвала “нова, бяла ера за цялото човечество”. 
С тези думи дословно в съзнанието ми се бях събудила 
тогава и все още ги помня, макар да са изминали це-
ли 27 години от онзи ден. Помня и друг сън, от около  
година по-рано, в който ми се изписаха високо във 
въздуха, жълтеникави, цифрите 05.05, т.е. 5-ти май, 
след което ще може да се помогне, но до този момент 
само ще боли. Няма да уточнявам всички подробнос-
ти, но ми бе казано, че тогава щели да дойдат някакви 
нови енергии. Виждах ги как действително идват от-
горе, от Космоса. На фона на нощно звездно небе беше 
образът... И най-интересното е, че  скоро след това – от 
слово на Ваклуш Толев в Софийския университет, раз-
брах, че на всеки четири години, през май месец, се 
спускали към планетата нови енергии за усвояване. 
Бях невероятно удивена, защото все още нямах идея, 
че сънищата понякога носят реални информации... 

Из  DREAMS COME TRUE на NCT 127

Ако срещна своето минало мен

Че се справя добре, ще му предам окрилен

Че нескончаемите потискащи дни, многото трудности

Всичко това ще се промени
...

Засияй ярко точно както блестя аз сега!

Където и да си бил, сякаш все не си ти

Където и да си бил, една и съща история се върти

Преди да е станало късно ще осъзнаеш това

Ще заблестиш отвътре тогава –

Знаеш, нещата в точното време стават
...

Сбъдват се всички твои мечти

Себе си в чисто нов човек превърни

Повярвай си, мечтите грабни

Животът прекрасен е

Мелодията в себе си долови
...

Когато си останал без дъх

Може просто да седнеш и отмориш

Няма нужда да препускаш безспир

Ако не се откажеш да продължиш

Очаква те среща с това мое щастливо ти!

Наситихме се да се говори за Апокалипсиса 
като възмездие, като жестокост, като унищожение. Апокалипсисът, Откровението, е събуда за култура, Бог в живот!

~ Ваклуш Толев, Битката между мисъл и откровение, НУР 3/2000 266 
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мистерията на 
ДРАКОНОВИЯ ПЕЧАТ

Подготвил Ралица Благовестова, 2020

Понеже сме на тема държавност, не можах да не обърна 
внимание на този интересен като идейни нишки филм 
на Джеки Чан и Арнолд Шварценегер. След работата 
им по The Game Changers, очевидно им е харесало да 
си сътрудничат и отново ги виждаме много добре сра-
ботили се за поредна екранизация. Филмът е приказка 
и който очаква обичаен екшън, едва ли ще е доволен, 
макар че и тупаници има – без да са водещ акцент. Това, 
което виждам като водещ елемент, е идеята за истинския 
и фалшив владетел, където и да е по света. Фалшивите 
са приели образа на истинските, но не служат, а грабят. 
Подменили са силата на духа с мощта на ума, употре-
бяван за господстване чрез терора на страха. Някъде по 
места – дори най-неочаквани, като затворническата кула 
в Лондон, на която героят на Шварценегер е главният 
тъмничар – има и справедливо ръководство все пак. Но 
най-важното е, че върховната сила на Дракона може 
да бъде събудена и реално използвана единствено от 
онзи, у когото Той види достойните качества – на него не   
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му е нужен външен “печат”, за да разпознава истинския 
владетел. При самозваните Той спи и силата му се ими-
тира с изобретателността на ума...  Колко точен образ, 
нали! Който ме подсеща за един интересен мой сън от  
30.05.1995 г.: “Сънувах, че присъствам на коронация. Виж- 
дах се в неголяма стая цялата облицована в бледо жъл-
то-розов мрамор, а на входа й срещу мен се задаваше це-
ремонията по короноването. (Имам чувството, че това 
трябваше да е тронна зала.) Начело вървеше свещеник. 
Тъкмо беше приключил с основната част от свещенодей-
ствието и поемаше вече короната, за да я положи над 
избраника и тогава чух Учителя – Ваклуш, да ми казва (а 
фигурно го видях до свещеника, малко зад него, но без да е 
видим за другите хора, както се усещах, че съм и аз сама-
та), че сега над короната трябва да се появи пламъче (не-
видимо за обикновеното зрение, но иначе напълно реал-
но). И то се появи! Приличаше на малка, рубиненочервена 
капчица и появата му всъщност беше един вид знакът, 
че владетелят наистина осъществява предначертана-
та връзка с небесните сили, на които тук той трябва да 
е проводникът и представителят. Ако ли пък това пла-
мъче не се появеше, щеше да означава, че коронясваният 
не е истински владетел, не е избраникът, който може да 
приеме над себе си волята и енергиите на Небето – защо-
то самата церемония по коронясването като тайнство 
представляваше всъщност ‘концентрация на силата на 
владетеля за свързване с небесната сила’ – това разби-
рах, формулирано направо още в съня.”



Другият готин филм (кратка поредица), в който ми на-
прави впечатление колко находчиво, с остроумни за-
качки към остаряли и спорни схващания, са уловени и 
предадени доста от фундаменталните идеи за света ни, 
е “Добри поличби”. Темата за свободната воля, с която 
творим собствената реалност... Кой е Антихриста, наре-
чен във филма спонтанно Адам; кой е всъщност “Баща-
та”; къде се води битката и как изглежда Краят на света; 
какъв е и какво включва Големият План – “неведомият”... 
Отговорите са наистина много креативно и оптимистич-
но поднесени. Дуализмът в устоите на редица духовни 
учения бледнее в умствения си недоимък пред тезите, 
които с незлобливо чувство за хумор през цялото време 
тук ни подхвърлят за обръщане на закостенели предста-
ви. Увлекателно, свежо и прозорливо (в много отношения) 
е направен сериалът още от първите кадри, та до самия 
край, заради което си струва да му обърнем внимание.

“Предпазата ми да не давам обряди е, че
 човек се удовлетворява и не расте.” /ВАКЛУШ/

Често съм казвал, че ангелите нямат нашата еволюция и са по-назад от 
нас. В Първо послание до коринтяни намерих: “Не знаете ли, че ще съдим и 
ангелите?” * Адам става земен човек, а онези, които са били човечество 
в другите периоди – в Слънчевия, в Лунния, т.е. архангелите и ангелите, 
са извисени до това да ни сътрудничат отвън навътре. * И си спомняте 
една дързостна фраза, която казах, че ангелите и архангелите копнеят 
да бъдат земни човеци, защото нямат нашата еволюция – те не могат да 
слязат на Земята. Инволюционната крайност на слизане е Земята – тя 
е крайният пристан на вибриращата Светлина! * Само кореспондентска 
дейност вършат ангелите. И в бъдеще вестителят – ангелът, ще ни бъде 
ли нужен, щом предаването ще става чрез мисълта, чрез телепатията? 
Дали в едно следващо наше потомство те ще могат да ни обслужат вече?! 
Разбирате ли какво ли е човекът? Тогава бихме могли да кажем какво значи 
градацията човекът – бог в развитие.    – Ваклуш Толев, www.nur.bg



ЦВЕТАН  РАДОСЛАВОВ
съкровище от 
националната памет

<< Цветан Радославов (деветгодишен), 1872 
    Портрет от Николай Павлович

Създателят на българския химн “Горда Стара плани-
на” (“Мила Родино”) е философ, психолог, историк, 
задълбочен познавач на съвременни и древни ези-
ци, включително и санскрит, преводач, поет, музи-
кант – цигулар, пианист и композитор, художник, 
драматург, археолог, етнограф, нумизмат, педагог, 
деен общественик. Една енциклопедична личност с 
богата духов-ност, но и голям патриот, приел за своя 
мисия да допринесе за изграждането на младата 
българска държава след Освобождението, да дава 
знания и възпитава младите българи.

www.archives.bnr.bg
Поетът Иван Вазов живее в неговата стая – същата, 
в която години преди това Георги С. Раковски напис-
ва своя “Постъп българский”. Дядо му Цвятко Радос-
лавов е близък приятел и ятак на Раковски и един от 
основателите на читалището в града.
Сърдечна и неразделна е дружбата и приятелството 
между Цветан Радославов, Алеко Константинов и 
Иван Шишманов.

www.pamettanabulgarite.com, Илонка Денчева



Като дете Цветан не бил палав, не обичал да дружи и да играе с момчета, прекарвал 
повече в средата на своите сестри и братовчедки и бил много набожен. Още ма-
лък четял често “апостола” в черква, в празничен ден, и пеял в черковния хор. Той 
знаел цялото богослужение наизуст и когато някога в игрите на децата е имало 
сватба, кръщение или погребение на някоя кукла, той е изпълнявал ролята на све-
щеник и цялата служба за случая е била извършвана от него. На тавана в къщата 
му в Свищов още стоят останки от малка черквица, която той сам си бил стъкмил: 
дървената резба на темплото и свещниците, иконите и всичко друго. Пред тази 
черквица той често е повтарял тайно цялата литургия в празничен ден след бого-
служението в черква. Тази религиозност той запази до края на живота си. Тя опре-
деля и основното настроение на предлаганото тук негово съчинение.
Тих и примирителен, той не обичаше да се налага със средства, които стоят 
извън неговото достойнство и достойнството на другите. Въпреки дарбите си, 
с които би могъл да завоюва по-високо положение, той остана до края на живота 
си скромен. Но тъкмо тая скромност издаваше силата на духа му и висотата 
на морала му. В нея той беше победил себе си – най-мъчната победа. Затуй му 
беше така лесно да побеждава другите. Класик по образование, Радославов беше 
класик и по дух. В неговото отношение към живота и към хората имаше нещо от 
простотата, равновесието, силата и мъдростта на старите елини. Той напомняше 
в това отношение Сократа и това тъкмо го чуждееше от нашето време.
~ Спиридон Казанджиев, из предговор към труда на Радославов “Емоциналният фактор при мисленето”
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Съществува поверие (а тези, които са се занимавали с 
дълбочината на историческото битие, знаят), че чове-
чеството е имало свой Златен век. В този свой Златен 
век то е имало едноначален, първоначален свой бо-
жествен свят. Преди езическите периоди, преди всич-
кия тотемен, митологичен свят, човечеството е имало 
своето историческо битие като единобожие. Защо? 
Защото един от изводите е, че Златният век е имал свое 
единствено Божество и че думата “Бог” на санскритски 
е “дий” – “светлея, светлина”, а след това преминава в 
“деос”. Знаете, че прабългарите единствени в история-
та са били монотеисти и си останаха монотеисти. Затова 
и на въпроса, който ми беше поставен: Защо българ-
ският народ се счита за атеистичен, какви са исто-
рическите предпоставки за това? – аз отговарям: 
Cамо той единствен носеше единобожието, c нищо 
не го смени и с нищо не го обремени. Той нямаше друга 
мисъл освен това – светлина! И знаете, че бог Танг Ра 
точно това значи: Бог-Слънце – светлина. 

~ Ваклуш Толев, “История на религиите”

Политиката учи, религията посвещава, 
държавата прави Съсътворители! /ВАКЛУШ/




