


ЦВЕtОВЕ ОТ АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ
                                                                  Път за Възкресение

Новата раса е пръсната по цяло-
то земно кълбо, на най-неочак-
вани места. В съответствие с 
множество условия, магнитите 
са заложени там, където хората 
най-малко очакват. Мрежата на 
зараждащата се Раса обхваща 
далечни земи, но само част от 
Света решава световните съд-
бини. Няма да я Назовавам. Исто-
рията на всички движения я е от-
белязала достатъчно отчетливо. 

Агни Йога: Огнен свят 1, §197



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! 

ЦВЕtОВЕ ОТ АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ
                                                                  Път за Възкресение

София, 2018 

Посвещава се с обич на 

всички служители по света

на Бог  - Съвест - Небе



СЪДЪРЖАНИЕ

ЦВЕtОВЕ ОТ АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ, албум “Път за Възкресение” първо издание, 2018   /доп. 2020/

© Съставител, гл. редактор и предпечат: Ралица Благовестова

Дизайн корица: Александра Вали
Редактори: Елена Пенчева, Александра Вали
Коректура: Евелина Чакърова, Силвия Иванова
Автори и интервюирани в броя: Александра Вали, Ангел Димитров, Борислав Миланов, Ваклуш Толев, 
Диана Иванова-Николова, Емил Андреев, Иван Станчев, Йордан Камджалов, Камен Банков, Кристиан 
Костов, Ралица Благовестова, Стефи Божилова и др. 
Фотографии: Александра Вали, Асен Бакалов, Владислав Терзийски, Евгени Динев, Евелина Чакърова, 
Инес Колева, Любомир Андреев, Люси Георгиева, Никола Донев, Ралица Благовестова, Israel Ministry 
of Foreign Affairs, Mahir Jahmal & Stefan Joham, Лични архиви 

Печатното и електронно издание се разпространяват безплатно благодарение на:

©            Фондация FreeVISION, www.fvision.eu   

“Битката за човека свърши, започва битката за извеждане на Бога от човека!”
~ Ваклуш Толев

Има нещо много странно, когато Иисус е увит в плащеницата. Той нямаше гроб на 
Земята, трябва това добре да се знае – Христос има само един, Всемирен гроб. Той 
няма Своя гробница. Човешкото Му тяло бе приютено от каменната гробница на Йосиф 
Ариматейски. И Той възкръсна – разруши гроба, като изпълни това, което беше казал: 
Ще разруша тоя ръкотворен храм и след три дни ще съзидам друг, неръкотворен. Той не 
остана в гробница! Силите на святостта отвалиха камъка! Умря едно старо учение, 
умря едно старо пътуване, умря онова, което човечеството наричаше грехопадение. 
Възкресението даде Учението за Любовта...

~ Ваклуш Толев, Голгота – реален и мистичен път, Нур 2/1993 
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ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 

— Искате да кажете, че човек може сам да издърпа себе си за косата?
— Разбира се. Всеки МИСЛЕЩ човек е просто длъжен да прави това отвреме-навреме!

~ Из филма “Този същият Мюнхаузен” (рус. “Тот самый Мюнхгаузен”, 1979) 

Вълната на Мъдростта е възрастта на духовната зрялост на човечеството.
 Мъдростта ще осъществява йерархията на възможностите, които носи вложеният Бог у нас. 

Ще осъществи всичко, каквото висшата същност на Християнството е оставила.
~ Ваклуш Толев
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Ще осъществи всичко, каквото висшата същност на Християнството е оставила.
~ Ваклуш Толев

през погледа на Мъдростта
Възкресението не е мит на религиозния бит, а е реалност. То е мистична възможност всеки да 
го осъществи – щом Един може да го извърши, то е право и дълг на всеки – в Космичността няма 
единични действия. Възкресението е най-важният и последен акт на земната еволюция.
Възкресението е реален земен феномен, а не подземно или надземно тайнство. Излив на енергии 
за освобождаване от плътта на планетата. Вложената в човека възможност да събира и пръска 
материята. Не е чудо, а феномен на одухотворената плът. Възкресението не е тайнство, 
защото не е приземеност – то е велика тайна на вътрешно съпричастие с Божествеността. 
То е формула за посвещение, обожествяване, съхармонизиране с Целостта! Възкресението 
е Мирова мистерия, защото енергията му храни цялата планета. С него не се освобождаваме 
от света (както повечето хора мислят), а овладяваме света. Възкресението е признанието, че 
човек може да одухотвори и да владее материята.

~  Ваклуш Толев, сп. Нур 2/2011, 8 април – Ден на Възкресението – www.nur.bg



* Meine Pflicht ist dich weiter zu führen:  
Мое задължение е да те отведа до “отвъдното”.

Реплика на един от жреците в операта
 “Вълшебната флейта” на  Моцарт.

Арката е декор на теливизионно предаване...



b 
Рецепта за

Щастие

~ Мира Дойчинова – irini 

Какво ли значат хиляди богатства,
пари и власт, престиж и много слава?

Не струват те, щом нямаме си щастие,
и ето, че сега ще го направим!

Рецептата е много проста даже,
но важна до последната си стъпка.
(Дали се справяш, то ще си покаже
по броя на получени прегръдки :)))

Хвани дъга и скрий я във душата си
и с всичките вълшебни седем цвята
рисувай само с пръсти в небесата
най-светлите усмивки на Земята.

Вземи и Слънце, то ще ти потрябва
страха да гониш като облак лош.
А също и звезди, за да те радват

мечтите си щом следваш всяка нощ.
И детски смях, не можем хич без него –

да литнат пеперуди из полята.

Пчела и цвете трябва да си вземеш
и ето, че усмихна се тревата...

Не можем май без грейнали кокичета?
Прибавяме и цяла вечност Пролет.

Нататък продължаваме с “Обичам те”
и няколко въздишки птичи полет.

Прегръдка от приятел трябва също –
със някой радостта да споделиш,
за някого света да преобръщаш
и всеки дъх по равно да делиш.

Парченце хляб – да можеш да разчупиш
за мравките – на мънички трохички.

Вземи и книга – себе си да учиш.
И много време – да обичаш всички.

Видя ли колко проста е рецептата?
(Хем лесна и съвсем безплатна май.)
Ти вече имаш нужните вълшебства.

Сега излез навън и ги раздай!

9 
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Да носиш името Българин е титла по Дух, не са-
мо по кръв! Българинът е силен и благороден човек  
и в неговата парадигма на ценности и същност е зало-
жена изконната мисия на човешкото съществуване.  
Българинът разчита единствено на себе си и е готов 
да помага на всички, независимо от последствията.  
Българинът никога не се предaва на противника си, 
но винаги е готов да му прости, ако противникът му 
се покае. Българинът знае, че ще победи, защото 
следва пътя на съдбата и се подчинява единствено 
на закона на Абсолютната Справедливост.
Българинът не е жесток, нито е агресивен – той не 
е зъл и арогантен, но когато е яростен е по-добре да 
не се изпречваш на пътя му, защото няма сила, коя-
то да спре свещения му гняв и възмездието, което 
носи. 
Българинът осъзнава, че може да притежава всичко 
и да покори всичко, което реши, затова не ламти за 
чуждото и не се стреми към излишество. Той осъзна-
ва, че Времето и Пространството са подвластни на 
неговата Воля и на силата на неговата природа и за-
това е щастлив в своя дом, в своя двор и няма нужда 
да притежава Земята, за да осмисля битието си. 
Българинът е свикнал да дава, а не да взема; да 

гради, създава и твори, а не да консумира; да про-
правя пъртина, а не да следва чужди посоки. 
Българинът е в началото и в края. Той е достолепен и 
носи България завинаги в своя генетичен код и съзна-
ние, защото тя е неговата майка и неговият завет. 
Българинът е една неразгадаема мистерия и най-
големите му противници инстинктивно усещат, че 
Българинът всъщност е непобедим. Българинът до- 
ри да е изчезнал, по ирационален начин се възраж-
да като птицата Феникс от пепелта на забравата.  
Българинът е обречен да Бъде, за да изнесе на 
плещите си тежестта на обречеността на този 
свят и тихо и величествено следва своя ход, наб-
людаван единствено от светлината на звездите и 
мъдростта на Вселената. 
Българинът е този, който ще разбере, ще вникне в 
тези думи и никак няма да ги опровергае, защото 
ще открие в тях своята дълбока съкровеност.
Създадената по Божията промисъл българска 
държава, като стожер и люлка на цивилизова-
ност, знание и култура, е единствената на евро-
пейския континент, която е пренесла през хи-
лядолетията и запазила своето свещено древно 
име – БЪЛГАРИЯ.

~ Автор Емил Андреев, Легия “БОЛГАРИ”

БЪЛГАРИНЪТ



<< Кръстът Болъгар на легията, художник Красимир Матейн

            ВСЕКОЙ  РОБЪ,
отъ  какъвто  полъ,  вера  и  народность  да  Бъде,

             СВОБОДЕНЪ  СТАВА, 
     щомъ стъпи  на  БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ. 

/“Търновска конституция”, Глава XII, Делъ I, 61/

Днешният век е век на свободата и равноправието на всич-
ки народности. Днес всеки притеснен и потиснат, всеки, 
комуто тежат робските синджири на врата и който носи 
жалостното и срамно име роб, е напънал всичките си сили – 
и нравствени, и физически – и търси случай да отърси от 
себе си по какъвто и начин да би било робското тегло, да 
разкъса робските вериги и да отстрани далеч от себе си 
името роб. Иска да живее свободно и да се наслаждава на 
Божията природа, иска да бъде човек. / Левски до богат 
българин във Влашко, 6.10.1871 г.

И ние сме хора и искаме да живеем човешки: да бъдем на-
пълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – 
в България, Тракия, Македония. От каквато и народност да 
живеят в този наш рай, ще бъдат равноправни с българи-
на във всичко. /  Левски в дописка до в-к “Свобода”, 1870 г.

Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във вся- 
ко отношение: било във вяра, било в народност, било в граж-
данско отношение, било в каквото и да е било. / Из “Нареда 
на работещите за освобождение на българския народ”



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

ЩРИХИ ОТ БИТИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ:
ВАСИЛ ЛЕВСКИ – АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА 

Вместо въведение
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ЩРИХИ ОТ БИТИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ:
ВАСИЛ ЛЕВСКИ – АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА 

Вместо въведение
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Вероятно сте попадали в интернет-пространството 
на едно любителско видео с майка и дъщеричка1, 
което показва как малкото (двегодишно) момичен-
це посочва с пръстче портретите на именити наши 
възрожденски личности в дебела книга и ги назовава 
с още бебешкия си изговор почти безпогрешно по-
именно. Запомнило е десетки лица с имената им –  
истински затрогваща гледка, но още по-впечатляващ 
е спонтанният възглас на детето при два от много-
бройните иначе портрети. При два от тях момичен-
цето възкликва сладко, изразявайки специалното си 
отношение към конкретното лице: “Много е хубав!” 
При образите на Раковски и Левски, по-точно – 
именно колосите в революционно-освободителната 

ни дейност. Каква “случайност” само, нали!
Сякаш детето е уловило интуитивно духа им, за да 
се възхити точно на тях. Защото ако лика на Левски 
грее със светостта на саможертвения му огън за 
реализиране на национална свобода, то при Ра-
ковски е видна изключителната му начетеност и 
размах на действеност с дълбочина на вникването. 
“Житието” на Раковски е слисващо изпъстрено с  
височайши приятелства (включително сръбски, тур-
ски, руски, гръцки), покровителства на всяка крачка 
(сякаш ръката на Провидението го следва неотмен-
но навсякъде) и професионална реализация с фи-
нансови успехи в едно съчетание с нестихваща кул-
турно-просветна и организационна дейност, имащи 

Баща ми неведнъж казваше: 
“Народ, който е родил Левски, е велик народ!”

~ Иван Унджиев

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
евентуалното предателство
нереализираното спасяване 
липсващите тленни останки

1 Линк към видеото: www.facebook.com/marian.kukata/videos/730411677047231
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Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.



“Ние сме жадни да видим отечеството свободно, 
па ако щат ме нареди да паса и патките. Не е ли 
така? По мое мнение е така най-право и човешко... 
Историята няма да прикачи заслугата ни другиму.”
“И на често трябва да се съветваме ний дейците, 
щом спазим един другиму погрешките си защото 
секи бърка, па ни мой да се съвземе. На драго 
сърце трябва да обичаме оногова, който ни пока-
же погрешката. Инак той не е наш приятел.”

~ Левски, из писмо до Филип Тотю

“Не ни трябва таквоз бутане и заобикалки. Но кажи 
това и това ти е грешка, та да се поправя, ако съм 
чист човек, както и аз за вашите най-малки криво-
лици, или по-добре да кажа неразбории, не ги за-
мълчавам. За отечеството работим, байо! Кажи ти 
моите и аз твоите криволици, па да се поздравиме 
и се да си вървим ведно, ако ще бъдем хора.”

~ Левски, из писмо до Иван Кършовски

“Съгласен съм тогава, когато по-напред сме разгле-
дали, че вишегласието като не одобрява мнението 
ми! то тогава турям се на работа с тях заедно със 
сичкити си сили! но пак не подписвам, че аз съм го из-
брал за така да бъде. Пък то, ако излези на добро, то 
е на вишегласието; и зло ако е, пак на тяхна отговор- отговор-отговор-
ност остава; мене ме нема там защото не подпис- подпис-подпис-
вам, а не развалям като е по вишегласие; длъжност 
ми е да работя и аз с него; но като ся одобри моето 
предложение от вишегласието, тогава съм в отго- 
ворност на злото; и нека чернеиа аз пред народа.”         

~ Левски, из писмо до Данаил Попов
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изключително значими отзвуци. 
И все пак, ако трябва да откроя само един сред  
българските революционери – признавам, че (както 
е сигурно за повечето от нас) на най-безспорен пие- 
дестал в сърцето ми открай време стои Левски –  
Апостола на Свободата, дякон Игнатий. При него 
не знанието, а деятелността е доминанта и все пак 
върви пътя си с повече проницателност, чистота 
и реална духовност от всеки. Самите му прозвища 
дори са достатъчни за нагледност. Както и твърдите 
му позиции да даде равни граждански права на все-
ки в освободената си вече Родина – в това число на 
бившите оробители. 
Извън патоса, който личността на Левски обичайно 
извиква, има няколко неща, които са предизвиквали 
у мен размисли. Темата за евентуалното предател-
ство, темата за нереализираното му спасяване и те-
мата за липсващите му тленни останки...
Когато стигнем до периода от жизнения път на Апос-
тола, в който Димитър Общи се появява на сцената, 
ни обхваща усещането за съдбовна неизбежност. В 
прецизните организационни дела на Дякона влиза 
един силен и борбен, но неовладян и себичен харак-
тер, рисуван с изрази като амбициозен, недисцип-
линиран, с огромно самомнение... Левски не го иска – 
преценката му за хората е безпогрешна, но Цент-

ралният революционен комитет му го натрапва. 
И интересното е, че нерядко се прехвърля паралел 
между Общи и Ботев като подход, характер, дей-
ствия и по отношение търсенето на външна 
политическа намеса. Едва ли е случайно, макар че 
поетът-революционер носи ореол, какъвто трудно 
ще се намери някой да сложи на Димитър Общи. 
Но действително прави впечатление едно – не ос-
тава заобикаляна или подминавана от повечето 
изследователи съдбовната причина Левски да се 
окаже в положението да спасява делото на живота 
си от пълен погром. Сочи се именно злощастния 
обир на турската поща в Арабаконак (извършен на 
своя глава от Димитър Общи), с последвалите съ-
бития, за истинското и най-голямо предателство, 
довело до залавянето на Апостола. Действително –  
за едно народно (тоест надлично) дело има ли нуж-
да от други предатели, когато нечия лична неиз-
работеност и ненадмогнато в показността му его са 
вече с пълна сила в действие? Димитър Общи, след 
като бива заловен, е увлечен от желанието си раз-
гръщаната у нас революционна дейност да гръмне в 
световен политически проблем и буквално се хвали 
с всичко каквото се сети, издавайки хора и комитети 
наред. Можем дори да се запитаме какъв друг из-
бор е имал Левски, освен сам да се предаде в опит 

v
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Следва на стр. 21

да разсее впечатлението, че се готви у Българско 
нещо голямо. Да, битуват и такива хипотези – че не е  
предаден, а сам се оставя да го заловят, за да спаси 
Организацията от по-нататъшно разнищване; че 
дори се е надявал тайничко много скоро да е пак на 
свобода и някакси да продължи делата си... Но той 
отдавна всъщност сам е очертал в писмата си – 
нееднократно, каква е съдбата, която най-много 
му приляга. 
“Велико качество на народния деец, според Левски, е 
жертвоготовността в името на свободата” – вкратце 
обобщава Николай Генчев в своя труд (стр.49) и ци-
тира по-натам Апостола: “С безукорно усещане за 
историческа вечност той пише, че който се жертва 
за свободата, ‘неговото име навек остава живо’. За 
решителния, постоянния и благороден деец на рево-
люцията и свободата ‘няма страх, няма извинения 
никакви, а смъртта му е самата утеха и душеспа-
сение, която смърт заслужава горепосочената ни 
слава от българския народ и венец от Бога’.”  
В същия дух са и разтърсващите откровения на 
Дякона в известното писмо до Филип Тотю (по Ген- 
чев, стр.109): “Аз съм се обещал на отечеството 
си жертва за освобождението му, а не да бъда кой 
знае какъв. Там нека съди народът, а не да давам глас 
за себе си. Това е презряно от човещината за глупаво и 

най-просто нещо. Какво искам повече, като гледам 
отечеството, че ми е свободно, такова нали ми е 
предназначението ни днес за него – не да видя себе 
си на голям чин, но да умра, братко. Това трябва 
на всеки работник български да даваме таквоз 
предначертание. И тогава работата ни ще свети 
и Българско ще гърми най-бляскаво като едничка 
държава в цяла Европа.” Мдам... Ето как ще “гърми” 
всъщност, вместо с тупане в гърдите... 
Можем да се запитаме тогава каква друга кончина 
би прилягала на Левски във вървяния път, ако е била 
така властна в душата му описваната вътрешна по-
веля, с която е дошъл? И има ли нужда да говорим 
за предатели в такъв случай? За мен съдбовността 
на пътя му, в съчетание с “градуса на вътрешно му 
горене” го отвеждат на бесилото – не за да си отиде, а 
за да остане навеки като идеал и светъл пример, при 
което Димитър Общи е просто оръдието на обстоя-
телствения свят. Паралелът с грандиозния общочо-
вешки пример на Христос е повече от очевиден, как-
то е очевиден и другият елемент – липсата на гроб. 
“В песенното творчество липсват също мотивите 
за предателите и за гроба на Васил Левски. Те са за-
менени от величествения силует на софийското бе-
сило. ‘Светецът’ – герой и мъченик на българската 
история няма гроб. Той като че ли е възкръснал” –  

<< Пред паметника на Апостола, София 2015

v



<< Арх. Алеко Христов, София 2015

За своето дело Левски взе кръв от народа, път от 
Христа и воля за живот от идеята за Свободата. Той 
и духом, и физически приложи Учението на Христос, а 
жертвата си даде не само като подражание, а и като 
самосъзнание. Само Васил Левски има прозвището 
Апостола, защото този човек наистина беше с прови-
денцията на апостол. Съдбата е изпратила този свой 
син, за да върне на историята едно забравено име, 
един народ, чийто Дух се облече в плът и кръв. Той 
имаше служение в името на България; жизнен път – 
обречен и достойно изходен; кончина, несравнима 
по мистериалност и почитана не само от нас, но и 
от онези, които пращат такива синове да ратуват за 
нещо повече от обикновената ни трапеза – за свобо-
да. Левски не беше тръгнал съблазнен от величие за 
жертва, не потърси и евтино спасение в Румъния или 
отново в манастир. Не – той като Иисус трябваше да 
изходи голготския си път. Това е доброволна жерт-
ва на съразпване! Имаше отговорност, пред която 
трябваше да положи жертвата си, за да не бъде сму-
тена душата на тези, които вдигна в цялата страна. 

~ Ваклуш Толев, сп. Нур 6/94 и 0/2000 – www.nur.bg

Васил Левски, с характеристиката Икона на българската свобода,
е един от избраните 13-сет поименни безсмъртни българи,  
определени и посочени от богослова и мъдрец Ваклуш Толев в 
идеята му да се учреди Ден и изгради Дом-светилище за тях.

~ ~ ~ 
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заключава Николай Генчев (стр. 211, 206).
И за да е пълна картината, в която реално живеят 
големите личности, още един ярък щрих от книгата 
на Генчев бих искала да вметна, защото винаги ми 
въздейства покъртително (стр. 145): “Мнението на 
тези, които ненавиждат Дякона приживе (тук не става 
въпрос за турските управници и за българските преда-
тели, а за тези, които са участници в движението или са 
български патриоти от другите политически лагери), 
най-ярко е изразил Атанас поп Хинов. 
Едно свое писмо до Апостола, в което се възмущава 
от укорите, които Левски е отправил по негов ад-
рес, Хинов завършва така: ‘Но моля ти се, недей ми 
току стъпа на краката, че ща са изправа един път и ща 
та клъцна в челото и няма да ма забравиш за сякоги.’ 
Само каква злоба е стаена в дребната Попхинова душа, 
щом може пред лицето на Апостола да изсъска пепе-
лянското си желание да го клъцне по челото. Така разп-
рите за големство, стигнали у един Атанас поп Хинов 
до завист, която ражда смъртна омраза, съпътстват 
последните дни на Левски, за да осветлят откъм друга 
страна историческото му безстрашие, което го отвежда 
до бесилото. 
Софийското бесило през 1873 г. озарява с нетленна 
светлина живота на българския Апостол. Бунтът 
на страхливите души срещу него, съмненията на бога-

тите, дори и на самите му съратници, секват зави-
наги. Никой не би се осмелил повече да си помисли, 
че може да клъцне като пепелянка по челото този 
великан, защото за това е нужно да се изкачи до 
бесилото. Никой не ще се осмели вече да разправя 
насам и натам, че това карловче ще продаде и баща 
си за пари, защото той е дал живота си за Бълга-
рия.” Поклон!
И тук е моментът за вмъкване на следващата тема – 
защо няма категорични и значими опити Левски да 
бъде освободен, а каквото и да е имало, е приклю-
чило безуспешно? Струва ми се обаче, че отговорът 
е повече от очевиден и само бихме се повторили. 
Защото точно по примера на Христос, и Левски не е 
трябвало да бъде спасен от личната му Голгота... До-
като Раковски е спасяван по най-странни начини от 
смъртна присъда – два пъти. Следователно има как! А 
от друга страна, Димитър Общи също увисва на беси-
лото. Но не със същата “страшна сила”... Ясно е...
И стигаме до любимата ми тема – за религиозния 
дух и пословичния аскетизъм на Апостола, на 
дякон Игнатий, сочени сред най-значимите му и  
вътрешно присъщи белези. Като особен нюанс на 
правдива иносказателност в този контекст идва 
фактът, че монашеското му име забележително 
се превежда от латински като “огнен”, а една от 
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най-удовлетворяващо проникновените и катего-
рично истинна за мен характеристика на Левски в 
тази връзка съм открила в труда на Иван Унджиев 
(стр. 88): “Идеята за Бога, както правдиво бележи 
М.И.Кирчев ‘лежи дълбоко в природата на Левски. 
Вярата при него не е научена, придобита, но изхож- 
да от дълбините на неговия дух, проникната от 
всички елементи на евангелската проповед.’ Рели-
гиозен дух ще открием в цялата послешна дейност на 
Апостола, която за него е била всякога едно обществено 
богослужение. Безукорната нравствена чистота, 
мистиката на неговото себеотричане, както и пу-
ританската строгост на живота му имат именно 
това нещо в своята основа.” 
Темата продължава в “дебата” защо тогава той на-
пуска монашеската обител и угаснал ли е религиоз-
ният пламък в душата му, или е тъкмо обратно – по 
думите на Деян Енев (www.kultura.bg): “Левски не 
загърбва монашеското служение, а просто избира 
една от най-трудните му форми – да бъде монах в 
света.” Мисля че няма сериозен изследовател, кой-
то да не подчертава тази линия в приложността на 
Апостола (и как иначе!), но в заключение бих при-
вела два последни кратки откъса, които поставят 
въпроса и дават отговора в пълен синхрон. 
“Искрено религиозен за него актът на разкалугеряване-

то не е акт на ликвидация с вярата. И скътването на 
косата има своето дълбоко значение. В разстригването 
на Левски има още една подробност, която прави впе-
чатление. Защо все пак той избира именно Великден, 
най-големият християнски празник, и в тоя тър-
жествен ден захвърля расото?” – пита Иван Унджиев 
(стр. 136). А в своеобразен ответ Генчев ще обобщи 
(стр. 194): “Захвърлянето на расото, и то не кога да е, 
а на връх Великден, не е преценено от народната па-
мет като кощунство, а като знак, че героят тръгва 
по път, който по-сигурно ще го сроди с небесата. 
И може би не случайно през целия си живот Левски 
неизменно ще продължава да бъде назоваван дякон 
Игнатий, дякон Левски или просто Дякона.” 
И все пак ми се иска серията от докоснали ме ци-
тати да затвори кръга си с любими ми думи на 
Левски (до брата на Атанас поп Хинов), в които 
съм видяла примера как се работи за другите, въп-
реки това кой колко поотделно си заслужава: “От 
тогава и досеги, малко много в това съм се занимавал, 
и работата ма е срящала със сякаква тюрлия, 
и не можя ме отвърне да работа за други или да 
ма отчяе да гледам своят си интерес. Ако ни знай-
те! питайте и научети са добре, чи ако ма земите 
за вярване пълно, тогава знам чи и думите ми ще  
бъдат истинни във вас.”
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БЪЛГАРИЯ Е ШАНС И ПРИВИЛЕГИЯ

Интервю с диригента Йордан Камджалов



Да умееш да управляваш процеса, без да го притискаш – това е най-висшето ниво на дирижиране и 
на ръководство изобщо. / сп. Осем, 2010

Всичко става при мен с извънредно много работа, с изключително много воля, с много мечти, с много 
посока... И с много копнеж за принос. Защото всяка една дейност, която няма принос към цялото, 
ми изглежда малко несъществена. / БТВ, Преди обед, 05.01.2015

Истината е, че нямам нито професионална, нито финансова полза да правя каквото и да било в България. 
Моето желание да работя тук има съвсем други подбуди – стремежът човек да дава, да споделя. Тако-
ва е и по принцип заниманието с изкуство. В момента, в който осъзнаваш, че имаш какво да дадеш, в 
теб се ражда огромно желание да го направиш и ти идват сили да работиш. / сп. Осем, 2010

Пътят е в едно дълбинно превъзпитание на човека. Трябва да се научим от какво да се вдъхновяваме 
и трябва да се научим да различаваме – същественото от несъщественото; приоритетите, които 
могат да ни изведат, от нещата, които не могат да ни изведат никога. Да се научим да виждаме съ-
щественото абсолютно навсякъде и абсолютно във всеки. / ТВ7, Пряка демокрация, 06.06.2015

В този кръг от съвременни будители, смятам че един от лидерите е Теодосий Теодосиев – един човек, 
който показва, че без някакви значителни външни условия, може да има огромни вътрешни резулта-
ти, но постигнати чрез едно вътрешно усилие. Ако позволите да го цитирам – той казва, че “СВРЪХ-
ПОСТИЖЕНИЯТА СА ИЗРАЗ НА ВИСОК ДУХОВЕН ГРАДУС”. И там, където има този висок духовен 
градус, който е винаги отвътре, там има условия за хиперпостижения. Той е пример за това, че 
тази формула работи. / ТВ7, Пряка демокрация, 06.06.2015

Йордан Камджалов: Същественото
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Ние си стоим в къщи и искаме някой да ни подари нов живот – хубав, лесен, удобен. Първо, аз не по-
знавам сериозен човек, който да мечтае за такъв живот. Ако видим какъв е бил животът на Шуберт 
или на Моцарт, как е живял Менделеев или Ван Гог, или младият Вагнер, който буквално гладува, за 
да си купи хартия, на която да пише... Но това са хората, които останаха в историята. Какви удоб-
ства? Няма такива явления в историята. Парадигмата ни и критериите ни за същественост са 
абсолютно погрешни и нищожни. / ТВ7, Пряка демокрация, 06.06.2015

За всяко едно свръхпостижение се иска един задължителен минимум от трудности. Този задължи-
телен минимум в България го имаме в изобилие. Защо една школа на Теодосий в Казанлък има повече 
златни медали от Англия и Франция взети заедно? Нали те живеят по-добре, нали имат по-добри 
условия, нали имат по-малко трудности, нали имат по-голяма подкрепа от държавата, нали имат 
повече педагози... Защо те имат по-малко постижения от нас? Трудностите са благословение. Бъл-
гария винаги е живяла в трудности и винаги е давала хиперплодове. Мисля че плащаме достой-
ната цена за тия плодове и в никакъв случай не трябва да се подхлъзваме да предпочитаме удоб-
ството пред тези покъртителни резултати, които дава нашата нация. / ТВ7, Пряка демокрация, 
06.06.2015

България винаги е била източник на култура и на духовност. България винаги е давала импулси. 
България е била център на култура и на цивилизация. Тя E и ще продължава да бъде. Абсолютна мис-
териозност е защо успява да дава тия плодове. Няма никакво (външно) основание – та ние сме с го-
лемината на едно средно голямо китайско село. Колосални са постиженията на България в почти 
произволни области – шахмат, химия, физика, математика, гимнастика, музика... и няма рацио-
нални обяснения за това – нито на ниво обем на населението, нито на ниво бюджет, нито на ниво 
образование. Значи причините за тези постижения са някъде много дълбоко в човека. / Радио FM+, 
16.10.2014

27 





Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.

“Ние сме в Космоса и Космосът е в нас” – заключава маестро Камджалов в телевизионен разговор 
с журналиста Стойчо Керев. “Времето е в нас и ние сме във времето”, “Бог е у нас и ние сме у Бога”... 
Усмихваща случайност? Или единен смисъл, облечен в израза на конкретната разцветка в мислене-
то?
Успехите на маестро Камджалов в диригентското изкуство са респектиращи, въпреки младежката 
му възраст. Лондон, Цюрих, Люцерн, Бон, Берлин, Париж, Тоскана, Бостън, Ню Йорк, Хамбург, Хелзинки, 
Токио са само част от световните музикални сцени на изява. След обучението си в България следва 
дирижиране в Берлин и едва 30-годишен е избран единодушно за Главен музикален директор и Главен 
диригент на музикалните институции в Хайделберг сред десетките отлично подготвени кандидати. 
Но не просто формалността на техническото съвършенство, а потребността да се отиде 
отвъд тези разпознаваеми граници – в пределите на властната невидима реалност на битието – 
е онова, с което безусловно покоряват ума и сърцето ни неговите прояви. Особеният му визионерски 
устрем намира израз, например, в цял един концертен сезон на Хайделберг с уникална спирално-
възходяща драматургия под надслов “Еволюция” – открит съвместно с Института по астрономия 
към Университета в Хайделберг.
За своето личностно израстване, идеен светоглед и социална приложност, маестро Камджалов 
споделя с нас в следващите редове.

Носите малко трудно за запомняне фамилно име – 
какъв е произходът му и какво означава то, знаете 
ли?
Има редица тълкувания на това име. Някои от тях 

отвеждат и към асоциации с прабългарски тради-
ции, но не се чувствам достатъчно компетентен и не 
бих могъл да дам точен отговор. Каквото и да кажа 
ще бъде фрагментарно.
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Говорите често за копнежа на човешката душа да 
твори. За горене на човека в работата му и влага-
нето на ума и сърцето му в нея. Какви бяха Вашите 
детски творчески копнежи? И по-различни ли са днес 
или просто по-конкретни? 
Копнежите ми са едни и същи – в последните два-
десет и повече години няма никаква промяна. Коп-
нежът ми е тази сила, която е вътре в човека, да 
може да се прояви и да се сподели в служба. Като 
дете нямах никакви конкретни планове и съответно 
никакви творчески стремежи, но се събуди едно чувс-
тво на състрадание към хората, когато бях на 13-14 
години. И това усещане ме накара да активирам себе 
си и да се организирам. Защото да наблюдаваш това 
нещо беше болезнено за този младеж и това даде 
цялото гориво за движение тогава. Единственото,  
което съм мислил относно бъдещето, е как и 
дали мога да направя нещо полезно. Нещо, кое-
то да има смисъл. Нещо, което поне минимално 
да намали страданието в света. 

Училищното образование със съвременния му уклон 
към наизустяване на данни, а не приучаване към мис-
лене създаваше ли ви тревоги или намирахте с леко-
та своя път и в тези условия?  
Преди 13-годишна възраст не помня да съм имал 

някакви тревоги, а след това не съм имал време да 
мисля за това, защото бях зает с други неща. Свирех 
на пиано всяка свободна минута. Обичах моите пре-
подаватели, обичах моите предмети – аз на учили-
ще си почивах. Натоварвах се в къщи – за мен учи-
лището беше почивка. Нищо не ме е затормозявало, 
нищо не съм наизустявал. Имах мои задачи – да ста-
вам музикант, да се уча и развивам. Четох много-
много литература извън училище – класическа 
и всякаква, защото осъзнавах колко много път 
има пред мен и колко много празнини в моето 
познание и схващане трябва да запълвам сам. 
Никога не съм го очаквал от училището и затова съм 
нямал никакви разочарования. Очакванията бяха 
единствено и само към мен. Така че нищо не ме е ра-
зочаровало – просто ми е вземало от времето и това е 
единственото, което ме натоварва и в момента. 
Възхищавах се на всички учебни предмети, като имах 
особен афинитет към химия, физика, астрономия – 
това го знаеха моите преподаватели и имаха разби-
ране, че съм много зает и нямам време да ходя винаги 
на училище. С тези хора и сега продължавам да съм 
в близък приятелски контакт. Те знаеха, че това е 
един извънреден луд млад човек, за когото тряб-
ват извънредни условия. Имах шанса с такива пре-
подаватели, които да се застъпват за мен и да знаят, че  
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този човек иска да прави история, а не просто да 
има добри оценки. 

Как израства едно съзнание от пределите на малка 
България до диригент от световна величина? Какви 
бяха Вашите стъпала? И двигателите?
Животът е като една писта, която се изкачва нагоре. 
Изглежда, че има стъпала, но това е само привидно. 
Всъщност всичко е постепенно и отвреме-навреме 
забелязваме, че е направен скок, но той изглежда 
като скок само когато не знаем неговата предисто-
рия. Предисторията на всеки един скок е свързана с 
изключително много подготовка, работа, всеотдай-
ност, целенасоченост, идеал, самокритичност, само-
взискателност, безкраен интерес за света, за специ-
фиките на нещата... Горивото е било първоначално 
онова състрадание, за което стана въпрос и от което 
трябва постепенно да се октавира и да се обърне 
в Любов. Любовта е най-висшият стимул. Любовта е 
най-голямата сила в света. И този път – от състра-
данието към любовта – е един път, който в общо-
културен и исторически план е бил изминаван 
символично от Будизма към Християнството.

Как се роди и оформи уникалната Ви математическа 
система за преобразуване на музикалните произведе-

ния, които дирижирате, в структури от осмици? Как 
виждате математиката в музиката? И как това Ви 
помага в дирижирането?
Системата започна да се развива през 2007-ма го-
дина. Тя продължава да се развива и в момента. Да, 
този математически превод на музикална форма е 
нещо, което изключително много помага за цялост-
ния поглед върху произведението. За да може човек 
да бъде истински пилот, истински планински водач –  
трябва да познава перфектно пътищата. Трябва и от 
хеликоптер, от горе, да ги разпознава, и отвътре да 
ги разпознава, и на тъмно също. И без този тотален 
поглед върху формата и върху съдържанието не 
може да стане това нещо. Диригентът има ръко-
водна функция – той води. Няма как да водиш дру-
гите без ти да си минал вече по този път и да си 
завел себе си. 
Мотивацията е засилване и интензифициране на ко-
муникацията с хората. Видях, че колкото по-силен 
и по-интензивен е този контакт, толкова по-добри 
резултати се получават. В момента, в който съзрях 
тази истина, започнах да мисля какво може да се на-
прави, за да се усили комуникацията. Как да може 
да си изцяло с хората, а не с партитурата. Как да 
може да внушаваш нещата по време на случването 
им. Как да може да изпреварваш събитията. Как 

Премиерен концерт на Genesis Orchestra с “Музикална лаборатория за Човека”, София 2016 >>
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да може да имаш този птичи поглед отгоре и в 
същото време да имаш този супер поглед върху 
детайла. Съчетанието между погледа отгоре с хели-
коптер и този с лупа отдолу, като едно органично 
цяло, бяха задачите и целта, които трябваше да пос-
тавя пред себе си, за да мога да си позволя да се фо-
кусирам изцяло върху комуникацията по време на 
музикалния процес. Това беше цялата мотивация в 
търсенето на една качествено нова система на учене.
Като методи системата не е толкова непозната и 
далечна, но съм изключително благодарен за тази 
крайност, до която имах възможността да я доведа 
с годините. Оказва се, че схващането за формата 
и числовите съотношения – числовият еквивалент, 
е нещо, което се оптимизира паралелно с развитие-
то на човека и съзнанието му. Гледайки собствения 
си код-превод една година, две години, пет години 
по-късно, виждам почти винаги несъвършенствата в 
него и го дооптимизирам. 

Най-новият Ви проект Genesis Orchestra, освен ембле-
матичното си наименование, има и многозначител-
ната абревиатура GO – какво е това, на което иска-
те да дадете старт в общественото пространство 
чрез него?

Импулс за нов вид комуникация, за ново стъпало 
в културното пространство, импулс за движение, 
импулс за развитие, импулс за събиране на хората 
на едно място, които да чувстват, мислят и действат в 
единство. Genesis Orchestra и “Музикална лаборато-
рия за Човека” са създадени да дават нови импулси 
в социалното и културно пространство. Създадени 
са да служат и да бъдат на фронта, който работи 
за повдигането на човека.

Защо точно Вагнер и Бетовен избрахте за начало? 1 
Кое е това, което открои и определи в съзнанието Ви 
именно тях?
Това са двама абсолютни мулти гении на човечест-
вото – ултра идеалисти, хипер концептуалисти. 
Катарзисното начало и освобождението чрез 
любовта – на Вагнер, и тази борба, това надмогва-
не над човешкото и пътя към свръхчовешкото, 
екстатичното – в Бетовен, са онова, което ме е прив-
личало винаги в тези автори.

Често подчертавате темата за доверието в човеш-
ките взаимоотношения като ключ за създаването на 
среда, в която вътрешният човек да може да се раз-
гърне.  Вървим ли в тази посока като общество или  

1 Премиерният концерт на Genesis Orchestra, съвместно с хористите от “Музикална лаборатория за Човека”, е открит с  
Вагнер – из “Тристан и Изолда”, встъплението и смъртта на Изолда, последвани от “Девета симфония” на Бетовен. Датата 
е 6 април 2016, а мястото е традиционната за такива събития у нас зала България, София. – Б. ред.
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“лявото и дясното” ще продължават да са взаи- 
моизключващи се? До кога?
Да, доверието е абсолютно централно във всяка една 
комуникация, във всяко едно взаимодействие. Това 
по най-добрия начин може да бъде тествано в колек-
тивните процеси и особено в музиката – в това огром-
но колективно пеене или свирене. В обществото има 
поляризация от една страна към хипер доверие, от 
друга страна към хипер недоверие. Това съответства 
на много други аспекти и движения в обществото. Те 
в момента са в реда на нещата, защото няма как да 
имаме поляризация на толкова много нива, а да ня-
маме поляризация по отношение на доверието. Съз-
даването на доверие е едно отражение на процесите 
на душевно ниво между хората. Ако искаме да пос-
тигнем доверие по външен път, това е невъзможно. 
Доверието е един вътрешен процес и в момента,  
в който можем да видим хората в другата им 
същност, тогава ще се реши въпроса с него. 

Какво е да гледаш с очите на човека, виждащ по-го-
лямата картина, в която наука и религия например 
не са антагонисти? Или управляващи и управлявани, 
оркестър и диригент, Америка и Русия... :-)   
Това е един много естествен възглед, който е 
много икономичен сам по себе си. Защото не те 

хвърля в никакви противоречия, които са така или 
иначе функция на едно известно късогледство, ако 
може така да се каже. Включително и по отношение 
на времето – по отношение на минало и на бъдеще. 
Това е може би една голяма радост, може би е една 
особена и привилегия на човек да не му идва на ум, 
че неща, които са в подразбиращо се единство, могат 
да бъдат в неподразбиращо се неединство. Ние прос-
то трябва да учим от всички гении на човечеството, 
от всичко, което досега се е дало, и да не робуваме 
на клишета. Трябва да гледаме действителността – 
там всичко е свързано. 
Картината е повече от прекрасна, въпросът е, че те-
първа ще става още по-прекрасна, защото тепърва 
трябва да свържем, да интегрираме много неща, 
както вътре в нас, така и навън. Мисля, че истинска-
та интеграция тепърва предстои – ние сме много 
далеч от нея, но причината тя да не се случва веднага 
е изцяло в нас, а не в тези области. Областите са 
свързани, ние сме ги разделили по изкуствен на-
чин и затова трябва по един естествен начин да 
ги съберем отново.  

Как преодолявате неизбежните трудности и ограни-
чения на битието ни тук? 
Какви трудности?... :-) Приемам ги като временни. Да,  
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наистина ние сме в перманентни, 24-часови огра-
ничения. Това, че трябва да се храним, да ходим да 
пием вода, да се обличаме... също е ограничение. 
Да, много голям компромис е животът тук на Земя-
та в редица отношения. Може би ограниченията са 
голям подарък, голяма школа. Мисля, че трябва да 
сме благодарни за тях и това е единственият път да 
се разделим с тях. Мисля, че могат да бъдат прео-
долени ударно – с една мисъл, с едно чувство, 
с едно разширение. Влизането и излизането от 
тях е изцяло в ръцете на нашето съзнание. Може 
би това е повод да се тестваме, повод да разберем 
повече. Големият тест за преодоляване на гравита-
цията... Стремежът към светлината е опозицията 
на това ограничение. Служенето, идеалът, свет- 
лината, красотата, истината, великото, мощно-
то, свръхчовешкото... 

Какво е това, което ви насочва така страстно към 
българската тема и духа на България през вековете и 
какво Ви кара да се завръщате отново у нас? 
Това, което Е България – не защото аз съм бълга-
рин. Това, което са хората тук сега. Хората, които 
са се раждали в тези земи. Огромният исторически 
пласт, огромният духовен пласт, огромният кул-
турен пласт, огромното количество свръхчовешки 

прояви. Силата, която тук е живяла и която тук жи-
вее. И убедеността, че това може да помогне с нещо 
на света. Мисля, че светът има нужда от България, 
както България има нужда от света. За света би било 
богатство да разбере какво е България. И сме длъж-
ни това нещо да го направим даже заради света, не 
заради България.
Моите усещания и търсения навсякъде са едни и 
същи. Това, което търся в хората и в себе си, в при-
родата и навсякъде, е едно и също. Нямам право да 
правя разлика. Когато съм в Япония, в Америка, в 
Европа или България, аз нямам право да отида с по-
малко енергия, с по-малко подготовка, с по-малко 
идеал. В България се завръщам, защото трябва да 
си помогнем взаимно, защото България има един 
хипер-хипер-хипер потенциал, който спи и защото 
тук трябва спешно да се случат нови неща. Идвам 
заради това, което Е България.

Какво бихте пожелал на читателите в заключение?
Абсолютно същото, каквото бих пожелал и на себе 
си. Да имаме сила и воля да учим, да се развива-
ме, да създадем условия да сме благодарни, да 
сме даващи. Да сме разбиращи, да можем да сме 
максимално адекватни на цялата реалност и духът 
никога да не отпада.





Аз мисля, че българският дух никога не е бил по-силен отколкото е 
сега. Това, което виждаме на повърхността, са едни неща, които ни се 
говорят и ни се наслагват отвън. Аз съм благодарен, че имам тази дис-
танция, с която мога да видя реалното положение на България. То е ка-
тастрофално в редица отношения, то е трагично, то е безсрамно, то 
е неадекватно – тотално. Не си правя никаква илюзия. Но тук, на тази 
територия, в тази земя живеят хора, които са изумителни и заради 
тези изумителни хора си струва човек да е българин, да е роден в тази 
държава. И заради тези изумителни хора си струва човек да работи, да 
мечтае и да постига. България е шанс и привилегия. 

~ Йордан Камджалов, ТВ7, Пряка демокрация,  28.02.2015

България и българите са нещо колосално. Ние имаме огромен интелек-
туален, културен и духовен елит, ресурс, потенциал – една част от него 
е тук, една част от него е навън, но аз си мисля, че точно в този кръг 
е ключът към бъдещето на България, защото не мога да си представя 
смислено бъдеще на един народ или на цялата човешка цивилизация 
без духовността. Трябва ни един нов Паисий Хилендарски, който не 
само да напише История СЛАВНО1 българска – не само история, но да 
говори за сегашното грандиозно настояще, което много българи ма-
териализират и показват ежедневно в различни точки на планетата. 
То Е грандиозно. Ние нямаме достатъчно информация, за да си го пред-
ставим.            

~ Йордан Камджалов, БНТ, Панорама, 23.05.2015
1 Това е думата в оригиналното заглавие на Паисиевата история. – Б.ред.







<< Бурята, която започна и приключи с премиерния 
концерт на Genesis Orchestra с диригент Йордан Камджалов

 и хористите от “Музикална лаборатория за Човека”
6 април 2016, зала България – София 
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“Когато Йордан Камджалов дирижира... небето се отваря чрез гръмотевични залпове, а 
на сцената Нейно величество Музиката е повече от завладяваща! Справка – концертът 
на 6-ти април 2016 в зала България, с първите акорди на Бетовен, 9-та симфония” – спо-
деля с вдъхновение концертмайсторът Чавдар Вълков впечатлението си от преживя-
ното събитие. На което маестро Камджалов отвръща с усмивка: “Бурята... сте вие :-)” 
“Това беше може би най-красивата буря, която съм виждал над София, а съм се качвал 
многократно на Витоша да гоня бури. Тази беше точно над София и само над София” – 
коментира Владислав Терзийски пред Пътешественик.com по повод фотографията си, 
запечатала природната стихия, и уточнява, че този ден съвсем случайно е бил тръгнал 
с компания към Витоша, носейки по навик със себе си и фотоапарата. 
“Вятърът беше издухал гадния смог над града и затова стана тази снимка. А най-
интересното е, че валеше само там, над София. Ние си бяхме на сухо” – допълва той. 
И продължава разказа си: “Статив не носех, затова сложих апарата на една масичка. Тази 
снимка е с 13-секундна експонация и няма как да се снима от ръка, защото апаратът 
трябва да стои 13 секунди абсолютно неподвижен, за да “събира светлина“. Няма как 
да разбереш кога ще има светкавици – оставяш апарата статичен и той събира светлина 
за времето, което си избрал. Ако небето светне през това време – супер, имаш кадър. 
И трябва да светне в посоката, към която ти си насочил фотоапарата. Конкретно в тази 
снимка има едни бели неща, като духчета – мисля, че това е водата, която се е леела 
от облаците.” 



<<  КРИСТИАН КОСТОВ, НА СЦЕНАТА НА ЕВРОВИЗИЯ 2017
В КУЛМИНАЦИЯТА НА ПЕСЕНТА НА СЦЕНАТА ПЛИСВА СВЕТЛИНЕН (метафоричен) ДЪЖД  

И ЕМОЦИЯТА СЕ РАЗПРЪСКВА ВИЗУАЛНО С КАСКАДА ОТ ЕЛЕКТРИКОВИ БЕЛИ СИЯНИЯ

 Запознаване с артиста Кристиан Костов



<<  КРИСТИАН КОСТОВ, НА СЦЕНАТА НА ЕВРОВИЗИЯ 2017
В КУЛМИНАЦИЯТА НА ПЕСЕНТА НА СЦЕНАТА ПЛИСВА СВЕТЛИНЕН (метафоричен) ДЪЖД  

И ЕМОЦИЯТА СЕ РАЗПРЪСКВА ВИЗУАЛНО С КАСКАДА ОТ ЕЛЕКТРИКОВИ БЕЛИ СИЯНИЯ

МАЛКИЯТ МАГЬОСНИК И 

МАГИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ

 Запознаване с артиста Кристиан Костов
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Журналист: Вярваш ли в знаци? Заваля (реален) дъжд по време
на твоето изпълнение тук в Киев... (на полуфинала)
Кристиан: Не само това! Всичко ни върви като по вода... 
Влизаме на интервю – вали сняг, градушка, дъжд... 
Приключваме интервюто и всичко спира!
~ БНТ, 11.05.2017



Кристиан, личен влог, 11.05.2017: Има един такъв момент... всички в ранното ми детство ми обясняваха, че няма шанс 
да се занимавам с пеене и трябва да забравя напълно за всичките си мечти. В детския хор винаги съм бил десети 
ред, трийсети в ляво и... ми беше много обидно. Участвах в 90% от всички изяви, но никога не съм бил солист. Това 
нарани детската ми психика. Никога не съм го обсъждал със семейството си, това сега е вид откровение от моя 
страна – отдавана исках да споделя и ето, че дойде моментът... Държах в себе си обида към всички тези хора, които 
винаги ми говореха, че никога няма да реализирам мечтите си, че трябва да забравя за това и да се занимавам с 
нещо сериозно... Вероятно това беше този двигател, който ме караше да вървя напред... Само ние си знаем колко 
много работех, колко много се занимавах... Всички говорят талант, талант, но талантът е 10%, а всичко останало са 
часове наред работа с гласа и над себе си и т.н. Беше ми много трудно, не съм споделял дори с майка ми... Затова 
самият аз винаги помагам на хората и всичките ми приятели знаят, че винаги могат да разчитат на мен, защото 
много добре зная какво е, когато няма на кого да разчиташ. И това може би ни е семейна черта... А когато даваш, 
то и на теб се връща. 
Борислав Миланов, пресконференция в Киев, 06.05.2017: Мисля, че е лесно да се чуе и види, че Кристиан е световен 
артист и бъдещето му, както го виждам аз, е да бъде световна звезда. Мога да го кажа със сигурност.
Анджелика Артунян (първа открива Кристиан), БНТ, 14.05.2017: За мен той винаги стоеше над първите. За мен той е идеален. 
Винаги съм му го казвала и винаги съм го хвалила. Не съм се страхувала да го хваля, защото знаех, че той всичко въз-
приема абсолютно правилно. Познавам го от 9-годишен. И от позицията на своя голям опит като музикален педа-
гог, мога да кажа, че за него има само един учител и това е Бог. Той е целунат и е изпратен при нас, за да се учим 
да бъдем по-добри. Не беше нужно нищо да виждам. Можеш да си сляп, но да имаш уши, за да го чуеш. Но дори 
да нямаш уши, можеш да почувстваш енергията. Той изпя буквално една фраза при първата ни среща и аз разбрах 
това, което казах веднага на майка му, на леля му, брат му, баща му: може да ви прозвучи крайно, защото ще е нуж-
но да мине известно време, но него го чака световна слава. За мен беше ясно още след първата изпята фраза.
Владимир Михайлов, БНТ, 28.05.2017: Когато чух за първи път песента – Боби ми я пусна, защото работехме в едно 
и също студио, Perfect Records, по различни проекти – без да знам кой е изпълнителят, си спомням, че се уди-
вих кой е този певец! Въобще нямах никаква представа, че е българин, защото знам, че Боби работи с певци 
от всякъде. Чух това изпълнение и щях да падна! И той ми казва – това е Кристиан Костов. Викам: “Не, това не 
може да е истина просто...” Но Крис си го спомням още от българския формат на Х-фактор, в който той участва. 

КРИСТИАН
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С Миша, жена ми, двамата гледахме и когато чухме – не помня сега кое изпълнение беше точно, но сълзите 
направо тръгнаха директно. Ние го следяхме през цялото време, така че не зная кое е било първото, което 
сме чули, но Крис има невероятна харизма – освен, че е безумно талантлив и работлив, както вече разбрах- 
ме. Има една харизма, която не може да се сбърка и това го видях там на Евровизия. Там, където бекстейдж 
всички сме заедно в една огромна зала и гледаме огромния екран... Не можеш да сбъркаш истинската любов 
на хората към някого. Минават артистите и всички си пляскаме, това е нормално и го правим искрено, но когато 
минеше Крис – хората се променяха и това го видях с очите си. И съм много щастлив. Това си е харизма просто.
Кристиан: Аз се сприятелих с всички наоколо, помня им имената, имам им телефоните... Ясно е, че това е тайната 
на добрите отношения – трябва да си искрен и да си благодарен за работата, която вършат за теб. 
Журналист: Ти това го казваш много често и то прави добро впечатление. 
Кристиан: Много хора не оценяват, че по принцип не си ти на сцената, а всички заедно. Това да съм избран е БНТ, 
това как изглеждам – Демо база, песента – Борислав Миланов и Symphonics Musicology, как звучим – озвучителите, 
беквокалистите, които бяха страхотни... 
Саня Армутлиева: Това превъзбудено, превъзнесено говорене за Кристиан по повод тоталния му успех и начина, по 
който се справи с огромната задача, наречена Евровизия, обикновено би ме притеснило, защото малко хора имат 
потенциала да издържат на това отношение. Нямам никакви притеснения обаче за Кристиан. Онзи ден се смяхме с 
него в колата – бързахме, закъснявахме, имаше затворена улица... и той по едно време се обърна и ми каза: “Абе и в 
майка ми, и в тебе има някакъв звяр, който в най-верните моменти е готов да скочи и да се справи с някакви си-
туации.” Аз мисля, че и в него има такъв звяр – много симпатичен звяр – и това е безпощадността към себе си.
Вяра Анкова, БНТ, 14.05.2017: Кристиан е боец в най-прекрасните характеристики на тази дума. Той е толкова кон-
центриран и дисциплиниран в това, което трябва да направи, че го превръща в своя мисия и ти го виждаш, ти го 
чувстваш и се прехвърля обратно върху целия екип, който седи зад него.
Журналист, Нова ТВ, 14.05.2017: Това, което не се знае, е, че зад този крехък вид стои една българо-руска машина. Той 
има страхотен характер, много е дисциплиниран и не зная дали се усеща от зрителите, но има една твърдост на 
характера...
Саня: Това изобщо не е майтап – той Е машина. Уникален характер. Ние бяхме така уморени след всичко, седяхме 
в самолета за България и аз му разказвах за една книга, която се нарича “Талантът е надценен”. Говорихме си, че 
90% от това, което прави някои хора екстремно добри в онова, с което се занимават, е всъщност начинът, по кой-
то се работи. Те имат по една килийка в мозъка, която им позволява да понесат усилието, което не е забавление и 
не е удоволствие, но през което трябва да се премине... 47 
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Не зная има ли други, които подобно на мен още с първо-
то чуване на представящата България песен в Еврови-
зия през 2017 година са се почувствали сякаш най-после 
са дочакали нещо извънредно и много специално, но ако 
има – зная, че ще ме разберат. Никога досега не съм била 
такъв фен на конкурса, в какъвто ме превърна именно 
тя. Но ключът към магията все пак държи Кристиан.1 
В него има нещо много специално, което се видя още с 
първата му поява в Х-фактор. Няма да забравя почти 
шокиращата изненада, която предизвика и продължава 
да предизвиква, когато запее, защото никой не очаква 
от едно такова мило дете да демонстрира гласа и ду-
шевността на истински покоряващ с артистичното си 
въздействие изпълнител и певец. Зрялост, стил, вкус... 
и безпределно въздействаща искреност. Енергия от- 
вътре, предавана покоряващо чрез гласа.
В потвърждение на всичко това бих споделила нещо при-
ятно и вдъхновяващо чрез един сън от края на 2015 г., 
който сега разпознавам като поднесен красив образ за 
онова, което Кристиан направи за всички нас със своя-
та песен от Голямата европейска сцена. И така, бях 
сънувала интересен сън, който не успях да си свържа с 
никого по онова време, но наскоро установих, че младе-

жът от съня е бил именно Кристиан. В онзи момент не е 
имало как да го разпозная, въпреки че вече беше пред по-
гледа ми в музикалното реалити, защото посланието 
на съня е свързано с магията на настоящата му изява. 
И как точно го разпознах? Веднага след чуването на Be-
autiful Mess тотално бях привлечена, въвлечена, приоб-
щена – влязох във филма, да кажем :-) – и започнах отно-
во да гледам всичко негово в ютуб. След изпълнението 
си на Chandelier в началото на Х-фактор, беше ми при-
ковал вече плътно вниманието, но истината е, че де-
бютната му песен впоследствие не ме впечатли (която 
се оказа идеална за сцената на Мис Свят 2017, призна-
вам), защото не усетих онова, което очаквах от него 
като специфика, и бях го позабравила, честно казано. С 
чуването на Beautiful Mess обаче се върнах с пълна сила 
в играта и един ден го “видях” – изплува ми образът от 
съня, докато си въртях изпълнението му на Wild Wild 
Dance, защото там той е облечен от глава до пети в 
бяло, както беше облечен младежът в съня ми. Сънува-
ла бях, че със сестра ми отиваме да се запиша в някаква 
агенция, за която правеха интервюта. Преди мен беше 
влязъл млад човек, облечен от глава до пети в снеж-
но бяло. Разбрах, че той всъщност е бял магьосник – 

1 Следващият проект на Кристиан – руският сингъл “Глубина” (“Дълбочина”, октомври 2017), който до голяма степен е лично 
негов и на брат му Даниел – затвърждава заявката му да поднася известна доза източен дух и дълбочина в съдържателно 
отношение, облечени в добре шлифована западна форма: тоест идеалното съчетание и баланс между външна форма 
и вътрешно съдържание. Надяваме се и стискаме палци да продължи все така!  

<<

Подготвил Ралица Благовестова, 2017 г.





   – Park Naejoo, фризьор
на знаменитости от години
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занимаваше се с бяла магия и разказваше своята ис-
тория, от която нищо не помня. Помня само, че се 
почудих как ме оставят да го слушам и наблюдавам, 
докато разказва, и разбирах в това време някак, че 
белият магьосник беше всъщност Бял Орел от-
вътре и ползваше магия, за да бъде човек... Той не 
се смути от нашето влизане и дори не зная дали 
изобщо ни забеляза, защото си продължи разказа-ин-
тервю към агенцията, като жестикулираше с ръце.  
Забелязах, че е с къса подстрижка – черна коса, но лице-
то му не ми беше някак в полезрението. Все пак имаше 
нещо азиатско в него, беше слабичък и изтОчен като 
фигура. Направиха ми специално впечатление дланите 
и по-специално пръстите му – нежни като на художник 
или пианист. И това е. Никакво действие, завръзка или 
развръзка – само една красива характеристика, но мно-
го реална, струва ми се, за Кристиан и неговата бяла 
магия, разпръсната от световната сцена на Еврови-
зия. Защото при него важното нещо е особената енер-
гия, която излъчва душевно и ментално... (И Белият 
Орел, според мен е именно символ на извисен дух в плът, 
дошъл да даде на света нещо.)
“Ти пееш не с гласа си, а със сърцето” (Саня Армутлиева, 
жури в Х-фактор – България)
“Това, което ти правиш, се нарича истинско пеене на 
душата” (Дима Билан, жури в Голос Дети – Русия)

“Имам име за теб и то е Пеещото сърце” (Заки, жури в 
Х-фактор – България)
И тук идва най-важният момент в цялото – реалност-
та на магията, пренесена в ежедневието на взаимо-
отношенията ни. Екипната работа в измеренията на 
ново ниво. Най-важното, което се очаква най-после да 
започне да намира своето място в света, е точно това – 
духът на новото хилядолетие в приложност. Кристиан 
определено е живо олицетворение на същественото, 
което се иска от нас в новото време. А то е да се ра-
боти с висок дух, заразителна енергия на ентусиазъм, 
въодушевление, отговорност и дисциплина, разбира-
не, съпричастност, сътрудничество, топлина и т.н. 
И не просто, за да се побеждава, а за да се изразява и 
дава. Може би това е най-същественият урок на него-
вия вечен абонамент за второто място. Наистина не е 
важно състезанието и съревнованието, а даването на 
израз и пример – това именно е в основата на личния 
му път и светонагласа. Останалото, ако е нужно, ще 
му се придаде :-) Хубавото е, че Кристиан си го знае... 
И още нещо... Чух го да казва с детски ентусиазъм в един 
от своите коментари след Евровизия: “Ние СМЕ но- 
мер едно – просто светът още не е готов за нас!” :-) 
Истината е, че именно това беше основното ми усе-
щане, когато имах съмнения дали песента ни ще спече-
ли, в крайна сметка. Мен лично ме покори моментално <<
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1 Кристиан е сред финалистите в Новата вълна и Гласът на децата (RU); втори в Х-фактор (BG), втори и в Евровизия... След 
участието в Евровизия обаче, започва да получава престижни награди в България и Русия, а в началото на 2018 г. печели и 
Голямата награда на публиката сред получилите през 2017 г. отличието EBBA.  
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и безапелационно, но аз вече познавах Кристиан и знаех 
какво изразява. Именно качествата му да вълнува 
и въздейства като изпълнител с чистота, искреност 
и дълбочина на предаваната емоция, е това, което 
поначало привлича погледа на Борислав Миланов, за 
да напише с екипа си Beautiful Mess специално за него. 
Недосегаемата любов обаче тепърва ни чака като осъ-
ществяване и е повече от наградите... 
Факт е, че през голяма част от времето до финала на 
Евровизия публиката се припознаваше приоритетно в 
съдържателното иронично послание на Очиденталис 
карма и танцуващата горила. Да, много е зле цивили-
зацията ни и все пак маймунското в нас ли е съществе-
ната характеристика на нашето битие? Не можех да 
се съглася, защото в света ни има много повече, макар 
недъзите да са явни. И наистина спечелилата накрая 
песен се оказа най-добрата и точна настояща харак-
теристика – омиротворителното решение... Едно кра-
сиво признание, че сърцето на Европа и на света е бол-
но и е нужно да се върнем към истинските ценности 
някак, макар все още да чакаме и да не знаем как точно. 
Не че решението го няма, но ни липсва знанието, до-
лавянето, прилагането... И даването... – онзи безко-
ристен излив (плиснал дъжд от бяла магия), който ще 
отмие болката и страданието на миналото. Водещо-
то и важното в излъчвания от Кристиан дух като ат-

мосфера, е именно свързването... и даването... съвсем 
реално, до пълно изтощаване, ако се налага, но винаги с 
енергията и заряда на възземането и ентусиазма. 
Посланиците на новото време тепърва ще дават 
тон именно в това отношение, според мен – при това 
във всички възможни сфери и особено в политиката. 
Промените тепърва ни предстоят – нямам съмнения 
в това. И всеки, докоснал се по някакъв начин до онова, 
което ни предстои, ще разбере позитивния ми енту-
сиазъм без скепсис. Иска ми се вече да сме го реализира-
ли. Но уви... Това време тепърва ни предстои.
Имаше обаче нещо особено в енергията около Еврови-
зия през тази конкретна година и мисля, че безпреце-
дентните крайни резултати за първите две песни са 
водещата характеристика. Няма друга година, в която 
жури и публика да са били така непоклатимо единодуш-
ни. Песента на Португалия не помръдна нито за миг 
от първата си позиция, а по отношение на събраните 
точки от първите две песни и следващите надолу, се 
наблюдава рязка граница – истинско открояване.
О, и да не забравя – когато питат в Лондон Кристиан 
какъв би бил, ако не беше певец, той отговаря: “Мисля, 
че бих могъл да бъда един добър учител. Наистина 
много обичам да уча хората на нови неща.” 
А любимият му филм (жанр) е Interstellar и любим 
цвят – белият. Йеп!





Кристиан с тениска Воскреcший
на FatersArms,  Москва 2017 >>

(БНТ, 14.05.2017) Вяра Анкова към Крис за изпълнението му на финала в Киев: Ние със Саня седяхме и понеже от теб 
излизаше тази енергия, този ток – ние се опитахме да я предадем цялата на екипа и на зрителите ето така 
(прави забавни жестове с ръце)... | Софи Фей, приятелка на Кристиан от ранно детство: В него имаше една особена 
енергетика, която просто те пронизва. Много емоция имаше, която извираше от него. Аз седях и плачех... 



(БНТ, 14.05.2017) Вяра Анкова към Крис за изпълнението му на финала в Киев: Ние със Саня седяхме и понеже от теб 
излизаше тази енергия, този ток – ние се опитахме да я предадем цялата на екипа и на зрителите ето така 
(прави забавни жестове с ръце)... | Софи Фей, приятелка на Кристиан от ранно детство: В него имаше една особена 
енергетика, която просто те пронизва. Много емоция имаше, която извираше от него. Аз седях и плачех... 

Кристиан, www.eurovision.bg, април 2017: Всеки път, когато изпълнявам Beautiful Mess, сякаш изпадам в 
някакво много особено състояние, което не мога да обясня. Песента ме превзема напълно и сякаш тя 
мен води, а не аз нея. Уникално чувство! Никога не съм го изпитвал това досега с никоя друга песен.

Кристиан, БНТ, 12.05.2017 (за преживяваното около Евровизия): Имам астигматизъм, не мога да фокусирам и да 
различавам хубаво цветовете. Не виждам публиката и май това ми помага, защото когато стоя на сцената, 
имам усещането, че съм сам, обаче си представям, че зад мен има една огромна армия от хора, които ме 
подкрепят. Имам усещането, че някой отзад ме бута, помага ми, стои до мен докато пея... Защото аз не пом-
ня нищо след като изпея песента. Не помня нищо от репетициите... Винаги като изляза на сцената имам 
усещането, че някой ме превзема и просто всичко тече самичко. И това не го казвам, понеже звучи красиво, 
а защото така се чувствам. Всеки път като гледам видеата си после, малко ми е странно, защото наистина 
гледам като зрител – не го помня и не знам какво съм направил, какво не съм.

Борислав Миланов, пресконференция в Киев, 06.05.2017: Основната идея и началото беше мисълта да на-
правим песен за Кристиан, която да може да покаже цялата му сила. Не само като гласови данни, а преди 
всичко неговите емоции, защото той е много чист и искрен артист. Той е един от онези изпълнители, които 
изливайки енергията отвътре, не оставят никого безразличен – всеки усеща това по един красив начин. Така 
че, по начало песента е създадена специално за него. И тя си остава негова, според мен. Красива песен е, но 
не мога да си представя друг да я пее така, както я пее той.
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Същественото във Възкресението, това са трите момента: “Свърши 
се”, “Радвайте се”, “Аз ще бъда с вас до края на света”... 
Какво е Радостта? Винаги съм казвал: тя е усмивка на Мъдростта. 
“Радвайте се!”, т.е. “Бъдете мъдри!” Радостта е Светлина, защото 
Мъдростта е прозрението на света. И когато сте простили, когато 
сте обикнали и сте могли да излезете от гроба, остава едно велико 
дело да извършите – това е да носите просветление и обич. Мъдрост-
та е, която трябва сега да освети материята. Мъдростта е, която 
ще трябва да ви даде служение. И оттук емблемата на следващото 
служение, това е горната част на кръста, която прави триъгълни-
ка. Когато Мъдростта ще бъде живот, т.е. когато кръстът ще бъде 
победен в този смисъл, че духовността е взела превес над земното ни 
битие, тогава като изповедност ще имаме триъгълника. Кога ще дой-
де будното око вътре – това е еволюция, която всеки ще осъществява. 
Полярността като път на развитието ще отстъпи мястото си на 
прозрението. Прозрението е утрешното наше възкресение. 

~ Ваклуш Толев, Голгота – реален и мистичен път, сп. Нур 2/1993 – www.nur.bg





“Музиката измива от душата ни прахта на ежедневното живеене.” / Бертолд Ауербах

Още с появата си в българския X-Factor (2015), Кристиан Костов даде заявка за нещо открояващо се, появило се 
на сцената. С вид на дете, но с глас и душа на завършен артист, младежът докосва силно с емоцията, която влага 
и раздава от все сърце. Още по-учудващото е, че прави с лекота това и в контакта си с почитателите си. Открит, 
достъпен и чаровно приобщаващ, заличава излишните граници с непосредственост и сърдечност, които наистина 
могат да възхитят всеки по-внимателно вгледал се в поведението му на сцената, зад нея или в медиите. Почти е 
сигурно, че голямото му и любящо семейство оказва благотворното си влияние със своята задушевна атмосфера 
и солидна опора. 
Разнообразието в единомислие и единодействие – като че ли можем да натоварим образа, който ни се представя 
в лицето на Кристиан, именно с една подобна характеристика. Дори думите на дядо му от Казахстан, който го 
поздравява в една от визитките при участието му в X-Factor, са знаменателни, ако се замислим: “Винаги служи на 
хората честно, благородно и призови мира между народите...”
На мен лично много ми бе допаднала идеята духът на новото хилядолетие, представляван от Кристиан, да 
победи през 2017 г. на европейската сцена. Защото той, освен че изключително добре въплъщава единството 
на националното разнообразие с произхода си, по стечение на обстоятелствата се оказва и реално първият 
изпълнител на Евровизия, роден в изгрева на новия век.  
Но същинската победа, показана ни от Христос, минава през реалната загуба – на себето... на живяната отделност. 
Първо трябва да умре егото и тогава идва едно друго измерение на живот. Идва “Радвайте се, Аз победих 
смъртта!” – т.е. разделението... Усещането ми бе, че именно затова Beautiful Mess няма да е овенчаният от “мира 
сего” победител, но пък отвори вратите на Кристиан към света и обединението в реално живяни ценности... 
За мен победата над разделението, враждуването, съперничеството, над потъването в материалното, делничното 
и т.н. е вече започнала и когато срещна души, готови да я осъществяват, се радвам с цялото си сърце. В тази връзка 
са и следващите по-долу редове на есе, чийто автор е едно друго дете на новия век – роденият също в зората на 

АНГЕЛ  от  ЗЕМЕН
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Третото хилядолетие Ангел Димитров. Ангел от град Земен! (интересно стечение на символи в обстоятелствения 
свят) е ученик от Класическата гимназия в София, медалист от олимпиади по философия, и ще го чуем убедено 
да заявява в друго едно от многобройните му есета: “Посредственият човек мисли философията като 
посредствения философ – област, диаметрално противоположна на всекидневния живот. Но това 
абсолютно не е така! Философията е одухотворяване и просветляване на облаците всекидневност, 
съставени от молекулите на битови дела.” И така, нека си вземем частичка ведрина от по-долните редове, за 
да усмихнем и повдигнем деня си... ~ От Редактора

Струва ми се, че добре е да започна есе за ежедневи-
ето си с парадокс. Цялото ми ежедневие е парадокс. 
То прилича на квантовия скок на Бор, при който един 
електрон може буквално да изчезне и да се появи на 
друго място като нов електрон и на друго енергийно 
ниво, при което излъчва фотони (светлина). Никога 
не съм обичал физиката и математиката в училище, 
но квантовата физика е истинска материя на духа, 
която така прекрасно танцува по книгите на някои 
автори, че ме оставя без дъх, и разбира се, връща вя-

рата ми в науката (парадоксално), която, прочее, ни-
кога не съм спирал да обичам от най-ранно детство. 
Та, когато за пръв път се запознах с т. нар. “квантов 
скок” и как електронът става нов и излъчва светлина, 
в ума ми изникна една… библейска сцена. Сцената 
на преображението Господне, която ще приведа 
тук, за да я припомня: “След шест дни Иисус взе със 
Себе Си Петра, Якова и Йоана, брат му, и възведе 
ги насаме на висока планина; и се преобрази пред 
тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му 

Автор Ангел Димитров, 2017 г.

Това, което липсва в ежедневието ми, е...



станаха бели като светлина.” (Мат. 17:1-2)
Нека да приемем, че Христос е електрон. Това със свет-
лината и пре-образ(ж)-ението Му, т.е. приемането на 
нов образ изведнъж (и появата на още две фигури с Него – 
Моисей и Илия), абсолютно прилича на квантов скок. 
Но защо казвам това? 
В едно есе за депресията, проф. Калин Янакиев я опре-
деля като “vita minima” (минимален, минимализиран 
живот): “Бесът на депресията се проявява в усещането 
ми за процесуалност като особено преживяване на 
моята вътрешна времевост. Ново не може да има – на-
шепва този бяс, защото вече сме някакви… Бъдещето 
е само продължаването и развитието на онова, което 
съм, и значи не е истински ново, а само продължаване, 
многоточие, след точката на казаното.” Значи всъщност 
депресията е една не-новост, поредната не-новост в жи-
вота ми. Някак съм задължен да “влача” трупа на моя 
не-нов живот на гърба си без надеждата, че има защо да 
го правя, без надеждата, че има изобщо накъде да влача 
тоя без-жизнен “труп” на самия живот. Ставам сякаш 
стъклен – студен, гладък, и поради кривините на тялото 
си – замъглен и размазан от-вътре. А когато съм стъклен 
“трупоносач” на своята мъртвина, на своята не-нова, из-
вечна смърт, която, о, съдба, е и моят живот, какво ще 
правя със себе си? Когато животът престане да присъства 
с мен-живия, чие присъствие ще мога да доловя и кой 

Ангел Димитров, София 2017 >>
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ще бъде с мен, ако самият аз съм далеч от себе си? 
Защото какво мое “себе” мога да имам, ако нямам с 
кого да го споделя? 
В “Погнусата” Сартр казва, че всичко, всичкото, би-
тието, започва без смисъл и се удържа без воля. Т.е. 
ние като кухи ледени късове се мъкнем по безсмис-
лените води на морето-живот, без надежда, както 
изяснихме, че има защо да го правим… Кой съм, 
прочее, без да знам защо съм? А дали аз не съм Си-
зиф, обреченикът, наказан от безсмислената “съдба” 
да бутам “камъка” си безспир? Първо аз него, после 
той мене, и така “во вся веки”? А защо, защо, Боже 
мой, да продължавам да го правя? Във всеки случай 
не ме въздържат от самоубийство “надъхващи” ци-
тати стил Островски – “умей да живееш и тогава, 
когато е непоносимо”. Не, прекалено интелигентен 
съм. Нито мога да се съглася с Камю, че има нещо 
красиво, героично в гордостта на човешкия дух, 
който ей така, без нищо, “си свирка”, докато бута 
камъка си – напук. В една статия Даниъл Денет, 
“философ” и невропсихолог, без свян заявява, че 
ние сме “вързоп неврони, и всичко – мислите ни, 
чувствата ни, всичко, е химия в мозъка ни”. И ако 
в изказването на Камю заменя поетичния “дух” с 
“вързоп неврони и химия в мозъка”, а аз мога да го 
направя, защото той е материалист, и се получи “аз 

се удивлявам на красотата и героичността в гордост-
та на един вързоп неврони, за който всичко е химия 
в мозъка, и който безсмислено блъска своя камък”, 
нещата изглеждат различно, нали? Как да живея? 
А съм принуден всяка сутрин да ходя на училище, 
където ми се преподават разни абстракции, чиято 
цел като че ли е да имам поне хляб докато си бутам 
камъка… Но никакво решение защо го бутам тоя 
камък, защо животът ми е като разлагащ се труп на 
плещите ми, как да живея, докато любовта и красо-
тата са просто химия...
Ето за това в училище отговор няма. “Напиши си до-
машното, та един ден работа да имаш, мани ги тия ра-
боти.” Ама как да ги “мана” като на мен ми се отщява 
да живея, за да работя? И като си помисля, че всеки 
четвърти, а скоро даже всеки трети човек на планета-
та ще е или вече е депресиран, това какво трябва да 
ми подскаже? Че работата на света ни е тотално сбър-
кана, че така повече не може. Трябва ни парадокс, 
трябва ни повратна точка. Но аз искам такъв пара-
докс, който да възкреси духа ми, който да ми даде 
да се надявам, искам пълен абсурд, защото животът 
е абсурден – абсурд, в който да повярвам, на който 
да се опра. Трябва ми такъв абсурд, че трупът-
живот на гърба ми да скочи, да ме хване за ръка 
и да тръгне с мене. Ето това липсва в делника ни.  
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Неговата магическа не-делничност, необикновеност. Но аз ще кажа 
къде е най-големият абсурд. Няма да оставя недовършен въпроса 
си. За пример ще взема едни думи на Тертулиан от началото на 
трети век:

“Natus est Dei Filius, non pudet, quia pudendum est;
et mortuus est Dei Filius, prorsus credibile est, quia ineptum est;

et sepultus resurrexit, certum est, quia impossibile.”
(De Carne Christi V, 4)

“Роди се Синът Божий – това не е срамно, защото е достойно за срам;
и умря Синът Божий – това е напълно вероятно, защото е нелепо;
и погребан възкръсна – несъмнено е, защото е невъзможно.”

(За Плътта Христова V, 4)

Това е своеобразна ода на абсурда. Каква красота! Без “Сина Бо-
жий” животът е толкова скучен, толкова празен, толкова безсмис-
лен, а съществуването Му и имането Му са такъв абсурд, че просто 
трябва да са истина. Ако не вярваш в Него, другото просто не е за 
вярване! Credo, quia absurdum est. 
Сега – защо в началото говорих за скокове и преображение? За-
щото такъв абсурд няма как да се приеме без “скок” на ума, без 
абсолютно преображение на нагласата за света. Точно със “скок” 
Христос се преобрази за света. Трябва да се изкачи планина, да 
се мине в друга реалност, за да видиш истинска Светлина. Да 
не си “от мира сего”, за да бъдеш наистина “в мире сем”. За 
да бъде един делник не-делничен, трябва истински абсурд. А 
абсурдите винаги си струват.



Тайната, която културите не разгадаха, е трудът на Сизиф. Труд неуморен, 
квалифициран като безплоден. Наказаният Сизиф тика своя камък до върха 
на една планина, но щом го качи, камъкът отново се връща... 
Трудът на Сизиф не е в безсмислието, а в липсата на отчаяние! Този камък е 
именно кармата, а връщането на камъка и непрекъснатото тикане нагоре 
е законът за прераждането. Но най-после той може да си сложи камъка на 
кармата в ръката и да го качи където иска.
Дълбокият смисъл на тази уж безсмислена и безполезна човешка опит-
ност е именно в липсата на отчаяние. Тогава ще се разбере колко строен, 
законосъобразен и отговорен е всеки човешки труд, всяка човешка воля и вся-
ка човешка дързост! И тогава, когато съм характеризирал поведението на 
българския исторически дух и националните му доблести, винаги съм казвал: 
Българите сме сизифовци – ние нямаме отчаяние! Защо? Защото носим 
благодатната вълна на прозрението – да създаваме култури за света.

~ Ваклуш Толев, Кармата и Прераждането в Духовните вълни, сп. Нур 1/2013, 2/2008

Само Пантократорът е, Който е имал същината – Той да носи планетата, а 
не планетата да го носи. Дай Боже да извървите ония пътища, когато може 
да се видите като Космична цялост в човешки образ, както в една иконна 
рисунка е дадено – Пантократорът. Тогава ще видите колко по-цялостен е 
човекът от планетата си – вие ще може да я носите.

~ Ваклуш Толев, Аурата на Мъдростта; Личност – Индивидуалност – Космичност, Нур 1/2006, 2/2005
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ЛЮБОВТА КАТО УНИВЕРСАЛНА СИЛА
 НИ ПРАВИ НЕДОСЕГАЕМИ ЗА ВСЯКО ЗЛО



Докато съм жив, искам да успея да дам любов на света ∆ /Кристиан, 08.07.2017, Instagram/

Кристиан Костов, Радио LOVE, 23.05.2017: Компанията е Symphonix. Момчетата са просто невероятни! Наистина, 
това са едни от най-добрите музиканти, с които съм работил, едни от най-добрите композитори и в екипа им 
всеки има своята си задача. Трудно е да си представиш как толкова добре се усещат един друг, как се разбират 
и са просто на една вълна...
Даниел, братът на Крис: Като близки роднини са – разбират се един друг от половин дума и даже само с поглед.
Борислав Миланов за критичните моменти, БНТ, 14.05.2017: Искам да спомена един много критичен момент, който 
започна още в България и за който трябва да се извиня на Саня Армутлиева, защото когато като екип вървяхме 
много силно, се оставих да ме въведат в една интрига, която се опитваше да ни раздели като екип, но не успя, 
защото посланието на тази песен е точно това – че общата любов, нашата любов е недосегаема за всяка 
злоба и завист. И трябва да кажа, че това е абсолютно формулата за нашия общ успех. Това момче там ни 
обедини. Толкова различни хора, продуценти, нагласи, БНТ... той ни вдъхнови и ние работихме там за Бълга-
рия, а не за себе си. 
Кристиан, за проблемите с озвучаването: Преборихме се благодарение на Борислав, сериозно ви казвам.
Борислав: То е нормално. Знаем колко беше трудно на Украйна да го направи това нещо възможно и от първата 
репетиция имаше проблеми. Хората там бяха в стрес, всички държави се оплакваха, но аз намерих, да кажем, 
един добър подход да се преборим за нашия звук...
Кристиан, от друго интервю по същия проблем: Ще издам една мъничка тайна. Когато си приятел с всички, си в  
добри ръце.
Саня Армутлиева, БНТ, 14.05.2017: Бих могла да кажа, че в началото подходих с известно недоверие към сътруд-
ничеството с БНТ. Без никаква преструвка в момента говоря. Знаете, че нямам талант да се преструвам. Изу-
мена съм от хората, с които работих на всички нива в БНТ! Само да ви кажа, че не съм била в такъв филм – 
не съм била в такъв енергиен позитивен облак. Много си имахме доверие и някакси се заобичахме... 
Журналист: Дълго ще се говори за тази любов. Кристиан успя да спечели любовта и на своите конкуренти.
Кристиан, www.gazeta.ru, 18.05.2017:  Аз тръгнах за Евровизия с мисълта, че ще се конкурираме, че наоколо си ще 
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имам противници, които трябва да победя. Но когато се запознахме, ние станахме едно голямо семейство. 
Не зная как е било други години, но през тази атмосферата на Евровизия беше главното нещо. Ние всички си 
помагахме един на друг: ако на някого му е лошо – другите тичат да купят лекарства, ако има проблеми със звука –  
някой ще отиде да сигнализира на продуцента, друг ще се обърне към звукорежисьора. Беше много мило.
Журналист: А лично теб подпомагаха ли те?
Кристиан: Абсолютно всички. Аз може би съм единственият от участниците, на когото се отдаде да се сдружи 
с абсолютно всеки.
Саня Армутлиева, Нова ТВ, 14.05.2017: Кристиан беше любимото дете на всички там... Шефовете на делегации, 
самите артисти, хората на бара, хората, които се занимаваха с грима и косата, хората от охраната... Всички бяха 
прекрасни. Ние работихме с уникален украински екип там, със страхотни координатори... Аз мисля, че Кристи-
ан е научил един урок и той е, че ако искаш да успееш, трябва да си много внимателен, много мил и добър с 
екипа, който работи за теб, защото тогава всички хора правят много повече отколкото се очаква от тях. И из-
веднъж всички някакси се завъртяха и започнаха да правят много неща за него – всеки ден. 
Вяра Анкова, БНТ, 14.05.2017: Това е състезание – ще има и нули, ще има и 12-ки... Но водещото е едно. Кристиан е 
големят победител за мен на тази Евровизия, защото той е на 17 години и успя да пребори това напрежение и 
тази отговорност, която носеше върху себе си.
Кристиан, бТВ, 15.05.2017:  Тази година ние двамата със Салвадор бяхме победители наистина, обаче моментът 
беше негов. Не мисля, че бях по-слаб от него или той беше по-силен или по-слаб – ние просто сме различни 
и точно в този етап публиката избра него. И не мисля, че е заради информациите, че има здравословен проб- 
лем. Вижте изпълнението му, движението на ръцете му – той направо ти пипа душата, когато пее... свири с 
тялото си... 
Журналист: Много хора подкрепят и наистина има много адмирации за Салвадор.  Песента му е уникална... На 
финала, при последното изпълнение заедно със сестра си, която е писала песента и която му помага, усетих 
едно общо смирение. Може би пък това е било и посланието на Евровизия тази година. Това са искали... на-
края да прозвучи едно общо смирение...
Саня: Тази година беше една много хубава Евровизия, защото нещо се случи там... Ние бяхме абсолютно 
привилегировани да участваме в цялото това нещо. Живяхме там като в един любовен балон.
Кристиан (в интервю на БНТ): Тазигодишна Евровизия е наистина някаква малка революция!
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Да ни разкажете какво дете сте бил? Къде и как из-
раснахте, любими занимания, интереси, мечти?
Бях доста любопитно, будно дете. Доста палаво, с 
приключенски дух. Търсех постоянно нови неща да 
ми се случват и да научавам. Бях и много контактен – 
постоянно заговарях хора, запознавах се. Щастливо 
ми беше детството и бих казал, че благодарение на 
това сега някои неща са ми по-лесни в общуването с 
хората, а и като цяло. 

Прабаба ми, при която отраснах, ми даде пълна сво-
бода. Израсъл съм без баща, майка ми замина много 
рано, още по комунистическо време, на Запад – тя е 
художник, така че прабаба ми, която беше учителка 
(светъл й път) ме възпитаваше, както и отвреме-на-
време другата ми баба по бащина линия. Имах, раз-
бира се, задачи да решавам още преди първи клас – с 
две учителки, баба ми и прабаба ми, имахме усло-
вие: първо това ще напишеш, това ще сметнеш, това 

Подготвил Ралица Благовестова, 2017 г.

Влюбих се в Beautiful Mess още с първото чуване. Съчетанието между песента, представила Бълга-
рия на Евровизия тази година, и изпълнителя в лицето на Кристиан Костов, предизвика у мен емо-
ционален взрив, какъвто никога досега не бях преживявала с поп произведение. Минималистичното  
(бяло и изискано) lyric-видео, което си въртях дни наред, докато излезе официалният клип... все още ми 
носи може би най-силно усещането за духа, който песента въплъщава. Като медитация и издигане 
над земните драми е – онова вътрешно състояние, в което не си повече участник в битките на от-
делните лагери, а можеш да видиш цялата картина и да обгърнеш с енергията на тихо смирение и 
приемане всичките й участници. Наистина ненакърнимото състояние на недосегаемата любов, коя-
то може да направи отново красив и свързан света ни – съвсем буквално. Така възприех посланието на 
песента и с трепет следях да чуя официални признания, че усещането ми не е само лично въображение 
за мечтана реалност. И такива не закъсняха, за мое най-голямо щастие! Но нека дадем сега думата 
на главния виновник за “Красивия хаос” в душите ни – авторът на песента, оплодила от световната 
сцена много умове и сърца с бялото си сияние – Борислав Миланов.

<< Борислав Миланов, изпращане на Equinox за Лисабон, София 2018 71 



ще прочетеш и тогава вече мога да правя каквото си 
искам. Имах пълна свобода – до единадесет часа ве-
черта пред блока с големите деца. И пазя много ху-
бави спомени от тези години тук в София. След 10-
ти ноември, с падането на Стената отидох във Виена 
при майка ми, 7-годишен, и ми беше малко трудно в 
началото. Влязох изведнъж в студената вода, защото 
австрийците са малко резервирани – особено към 
чужденците, особено децата, и то по онова време. 
Сега вече се поомешаха нещата, но аз когато бях, 
нямаше толкова чужденци, както е сега, и ми беше 
по-трудно в началото. Може би точно заради това 
бях мотивиран и много бързо научих езика – да се 
докажа, защото имаше предразсъдъци за това, че 
съм от България. 
Относно интереси... Занимавах се с музика – все си 
тананиках някакви мелодии, пеех си, като видя ня-
какъв инструмент си експериментирам, свиря си по 
усет... Измислях си също разни истории, сценарии – 
затова впоследствие кандидатствах кинорежисура и 
драматургия.  Спортувах също така... Постоянно си 
намирах с какво да се занимавам.
Впоследствие на компютъра с програми, плъгини, 
заместващи различни живи инструменти, започваш 
да се учиш как да правиш един инструментал, как 
да правиш музикална скица... съвсем аматьорски, 
по усет... В един момент се събрах с приятели музи-
канти, бих казал – бяхме малки, но особено едното 

момче беше много напред, свиреше на пиано от 
малък и беше много музикален. И постоянно се чу-
деше как правя нещо без да знам какво е точно, без 
да съм учил нотиране. Така покрай него започнах 
да уча и теорията, да задълбавам в музиката. Бяхме 
на по 14-15 години тогава. И така, без никакъв на-
тиск, по много естествен начин се разви всичко. Бил 
съм изключително голям късметлия да се събера 
с такива хора, които бяха много отворени заедно 
да творим, заедно да прохождаме в музиката, но на 
мен паралелно главният фокус и първата ми мечта 
беше кинорежисурата. Музиката ми беше винаги 
нещо ей така – беше част от мен и ми доставяше 
удоволствие, както и спортът – играех футбол, лека 
атлетика, но никога не съм си мислел, че ще се за-
нимавам главно с музика, както и със спорт не съм 
мислил професионално да се занимавам. Бях си 
казал, че ще пиша сценарии, ще режисирам филми – 
това ми беше от малък главната цел. 
В един момент обаче някакси се обърнаха нещата – 
след 21 години видях, че ми е интересно да се зани-
мавам повече с музика, да навлизам повече в мате-
рията. Работех като асистент при един организатор 
на концерти в Австрия. Запознавах се постоянно 
с чуждестранни изпълнители... Това ми помогна 
впоследствие с другото ми начинание – самият аз 
да организирам, да правя събития, да посреднича, 
да създавам контакти. Всичко беше свързано – твор-

72 



73 

ческата и организационната част. Запознавайки се 
с други музиканти, докосвайки се до тях, виждаш, 
че те са съвсем нормални, обикновени хора, все-
ки със своите си особености... и виждаш, че всичко 
е възможно, ако много вярваш в себе си и работиш 
много. Трудът е може би най-най-важното. Та-
лантът, интуицията – без него не може, но да ра-
ботиш и постоянно да се развиваш – това е клю-
чът. Никой не е седнал и само защото е талантлив, 
нещата да му се случват. Няма как да стане. 

Режисурата не може ли да се прилага сега за музикал-
ни клипове например?
Това го правя, да. В повечето случаи съм си режи-
сьор на музикалните клипове, но тъй като не може 
да си всичко в едно, си наемам и допълнителен ре-
жисьор, който само за това да отговаря. Аз пиша 
сценария, правя на място с него концептуалната 
режисура, но той се разпорежда на снимачната 
площадка. Той влага свое виждане, но винаги се кон-
султира с мен или ако на мен нещо не ми харесва, 
му казвам... Така сме работили винаги и слава Богу 
досега всички режисьори, с които съм работил, са се 
съобразявали и не сме имали някакви его проблеми. 
Предварително сме изяснявали нещата – това, че аз 
също разбирам от материята и ми е важно основна-
та идея да се реализира, но давам и поле на някой 
друг за собствена визия и принос. 

А какви четива или филми Ви бяха интересни в дет-
ските години?
Първата книга, която много ме впечатли, беше 
“Малкият принц” на Екзюпери. Приказки от рода 
на “Хензел и Гретел” – те са ясни, но наистина нищо 
не ме беше така докоснало до момента, в който про-
четох “Малкият принц” – много ми хареса и я про-
четох сигурно пет пъти. Като филми винаги харес-
вах по-историческите, които са свързани с някакъв 
героизъм. И “Междузвездни войни”, разбира се. 
“Смело сърце” ми е много любим филм, много ме 
изгради като тийенджър, който израства без бащи-
на фигура, и си казах, че Уилям Уолъс с тази смелост 
и всичко е тип мъж, на който бих подражавал като 
идол. Мисля, че такива образи са много полезни за 
всяко едно момче – да има някаква личност за при-
мер като героя в “Смело сърце”.  Подобен герой за 
нас е Левски. 

За концерта на Джей Ло в България, станал емблема 
за добра организация, да ни разкажете – как се случи 
да се заемете с реализирането му? 
С риск, смелост. Покрай връзките, които бях създал 
във Виена, се свързаха хора с мен, които държаха 
правата и ми имаха доверие – търсеха някой да им 
организира концерт в България. Допитаха се до мен 
дали мога да им препоръчам някой. В този момент 
реших лично аз да рискувам, защото вярвах. Казах, 
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че искам аз да пробвам. Бях убеден, че ще е разпро-
даден концертът. И рискувах, въпреки че не бях 
изобщо подготвен и в движение решавах всичко. 
Беше си голям риск, но от средата натам, когато се 
поразпродадоха вече местата, нещата се поуспокои-
ха. Трябва да мине човек през такова напрежение, за 
да натрупа опит. Това беше през 2012 г. Бях се при-
брал вече в България – може би 3-4 години по-рано.

Междувременно с участията в Евровизия как се за-
почна?
През 2011 г. така се случи, че Поли Генова беше чула 
за нас и се свърза да й направим песен за Евровизия. 
Събрахме се, тя дойде в студиото ни във Виена и на-
правихме “На инат”. Тогава изобщо не знаех какво 
е Евровизия. Тотално влезнах в небрано лозе. На 
място в Дюселдорф въобще не се занимавах в дъл-
бочина и по-скоро се забавлявах там, пък каквото 
дойде. И всички бяхме малко така – никой не знае-
ше какво наистина се случва и какво трябва да се 
направи. След това през 2015 г. имах възможността 
отново да участвам – този път с песен за Македония, 
като правихме в нашето студио във Виена песента 
на Австрия също така, която беше написана иначе 
от едни немски композитори, но решиха при нас да 
завършат продукта – записвахме с Кончита Вурст. 
Така започнах да навлизам повече в материята и ко-
гато Поли ми се обади миналата (2016) година, вече 

знаех какво трябва да се направи и имах същото 
чувство като с концерта на Дженифър Лопес. Поли 
беше пробвала с други композитори други неща 
и ми се обади точно четири дни преди абсолютния 
краен срок, когато България щеше да бъде дисква-
лифицирана. Беше си чудо, страшна магия. Но аз 
вече знаех какво трябва да се направи – и по отно-
шение на самата песен, и след това за сценичното 
представяне и т.н. Консултирах БНТ и Поли... И се 
справихме, като през цялото време имах усещането, 
че можем да спечелим, но нямаше и какво да губим. 
Беше много добра позиция. Забавлявахме се доста. 
Имаше и критични ключови моменти, особено пре-
ди полуфинала, когато трябваше да се взимат добри 
решения и слава Богу успяхме да направим добри 
избори и да се сплотим като екип. 
Тази година (2017) позицията не беше толкова при-
ятна от гледна точка, че имахме вече високата летва, 
която трябва да надминем. Но аз пък бях още по-
уверен, защото знаех, че трябва да се заложи абсо-
лютно върху емоцията и върху нещо, което не е има-
ло досега в Евровизия. Когато се сетих за Кристиан, 
ми стана ясно, че това е изпълнителят и той трябва 
да разполага с точната песен. Имах Beautiful Mess 
от преди това като тематика и скица и избирайки 
Кристиан, веднага се обадих на Саня Армутлиева и 
попитах дали ще имат интерес. Тя каза да пробвам 
и тогава започнах да развивам с екипа си песента 

74 1 Става въпрос за спечелилата Евровизия през 2014 г. песен на Австрия: ‘Rise Like a Phoenix’. – Б.ред.
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специално върху Кристиан – и като мелодия, и като 
структура, като текст също...  Тоест основната идея 
тръгна от мен и моето студио в София, а когато има 
нещо като лейаут, като скица, заедно с партньорите 
ми сядаме и мислим паралелно – правим нещо като 
бейнсторминг. За тази песен, както и при някои 
други от проектите ни, първият тласък, първата 
семка слагам аз и после заедно развиваме нещата. 
Ние сме много сплотен екип и това е много добра 
формула, защото няколко творчески глави, които се 
разбират много добре, мислят по-добре от една. Ако 
има някакви его игри между хората, тогава няма как 
да се получи. 

А тази начална скица как се роди?
Много е трудно да кажа – това е вдъхновението... 
Постоянно имам някакви идеи, а когато е оформена 
в главата ти някаква картина, някакво настроение и 
някаква емоция усещаш в себе си, ти вече горе-долу 
знаеш накъде ще тръгне произведението – стига 
да знаеш какво искаш да кажеш и концептуално, 
и като емоция. То е малко като режисура – първо 
оформяш сценария в главата си, а после към този 
сценарий трябва и саундтрак да направиш.  

Имаше ли момент, когато усетихте, че песента 
тази година заживява свой живот извън пределите 
на музикалното произведение – че посланието й ожи-

вява в ежедневното общуване?
Посланието на песента аз лично за себе си посве-
тих на любовта като универсална сила, каквато е 
Божията любов – любовта на Твореца на Вселената, 
която живее в нас, която е движеща сила и която 
въпреки видимата разруха ни държи и ни кара 
да вървим напред. Каквото и да се случи – even 
in the line of fire – любовта ни прави недосегаеми 
за всяко зло. Какъвто е примерът с Христос. Това 
е истината, в която аз вярвам, но не само вярвам – аз 
съм го виждал. 
И посланието се прехвърли в реалността. В целия 
процес от самото начало имахме страшно много 
спънки, интриги, проблеми, различни страни – коа- 
лиции трябваше да правим между толкова различ-
ни хора – постоянно имаше някаква сила, която ся-
каш искаше да спре проектът да се случи, но имаше и 
другата сила. Беше точно като борба между доб-
рото и злото, в интерес на истината. Сега много 
банално ще прозвучи, но е така наистина. И за мен 
любовта и доброто спечелиха. Тази енергия се съ-
здаде и трябва да ви кажа, че Кристиан беше за 
мен точно това чисто същество... като във филма 
“Петият елемент”. Даже и сценично отначало така 
си го представих – нещо между Малкият принц 
и Петият елемент, който обединява всички нас 
без даже да знае – без да го осъзнава, в интерес на 
истината. Той не го е правил целенасочено, но го 
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носи и това също беше много ключов момент. 
Много красиви спомени ми останаха и съм много  
щастлив, че успяхме да се преборим това да се слу-
чи, защото наистина не беше лесно да се стигне до 
там. 

Синхронности и случайности наблюдавахте ли – хуба-
ви съвпадения, които сте забелязали в тази връзка?
Аз лично не вярвам в съвпадения въобще – вярвам, 
че всичко се случва с определена цел, и имаше дос-
та... То цялото това нещо е такова – първо как се се-
щам за Кристиан; после, точно когато песента беше 
готова, можем на следващия ден веднага да я запи-
шем – защото той си беше в Москва, но пътуваше на 
другия ден към София за презентиране на проекта 
си с Павел и Венци Венц “Вдигам Level”. 

Хех, за “вдигане на нивото” значи ;) А какво е веруюто 
Ви в живота, най-общо казано? 
Като всеки нормален човек, който се интересува от 
духовния свят и духовното, аз също съм минал пър-
воначално през всякакви вярвания, теории, филосо-
фии, търсейки Бог, но вярвам, че всеки от нас от дете 
общува и си има свой личен разговор с Бог. И след 
като се запознах с всичко каквото можах – даже своя 
собствена теория си имах за създаването на света – 
в един момент съвсем буквално усетих за себе си 
Христос. Не по пътя на логиката, а като едно усеща-

не е. Без въобще да навлизам в църковната система 
и догматиката. Просто Изворът – това, което е Той. И 
интересното е, че в другите изповедания също Го по-
читат и се говори за Него. Христос съществува и там 
намерих себе си. Особено ми хареса това, че Той 
е и човек, и Бог. Както и че ти се доближаваш до 
Него най-вече, когато прощаваш даже на врага 
си и на този, който те е наранил; когато се жерт-
ваш за нещо по-голямо от тебе... Това са моменти-
те, в които се доближаваш до Божественото. 

Като енергията в песента на Кристиан – все едно е 
вложено нещо!
Да. Аз и при If Love Was a Crime, и при Beautiful 
Mess си мислех за Христос, когато ги правехме, 
но не исках да бъде твърде конкретно като думи. 
Даже имаше един момент, когато краят беше His 
love is untouchable, но го махнах, защото по-силно 
е Our love is untouchable. Не искам по този начин да 
натрапвам на някого нещо, в което аз вярвам, защо-
то всеки трябва да си открие сам за себе си и трябва 
да сме много толерантни към всички вярвания. Има 
я тази тънка граница да се прекали в творчеството. 
В If Love Was a Crime можем да се замислим кой е 
първият, обявен за престъпник заради любовта 
си и е разпнат. То това е цялата идея. Но после 
има и други примери. Затова беше хубаво всеки сам 
да открие себе си. А в началото на тази част, която е 
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леко като семплирана, си имаше текст, но той беше 
замаскиран, закодиран – само Поли и бек-вокалис-
тите го знаеха и те си го пяха. Иначе не можеше да го 
чуеш. И там текстът беше “I believe in Love, I believe 
in Him, I believe” – много простичко и беше така не-
натрапчиво закодирано. Те го знаеха, защото е важ-
но ти да мислиш за това, докато пееш, и да вярваш, а 
не само да повтаряш някакви думи. 

Усещаше се нещо и в If Love Was a Crime, обаче на Крис-
тиан песента изригна вече напълно разпознаваемо –  
за мен поне. Просто магия, въодушевлението от коя-. Просто магия, въодушевлението от коя- Просто магия, въодушевлението от коя-
то не ме е напускало от 13-ти март насам въобще...
Да, имаше си магия и в двете песни... Много е важ-
но, когато се мислят песни с някакви послания, 
да бъдат наистина по-абстрактно написани, за да 
може всеки да намери неговата си интерпрета-
ция. Не трябва да бъде нещо натрапчиво и буквално, 
да кажеш това е истината. Не. Това е много важно. 

Именно интуитивното, а не догматичното – защо-
то в догматиките се губи прякото възприемане и 
идва мисловното разслоение...
Да, абсолютно.  

Забелязах при Вас и още нещо, което рядко се наб-
людава по принцип – когато Ви прекъснат с вметка, 
замълчавате почтително и не се връщате впослед-

ствие отново на мисълта си, защото темата е вече 
отмината. Това австрийското възпитание у Вас ли е 
или отработеният личен характер да говорите пре-
димно, когато искат да Ви чуят наистина? 
Не винаги съм бил така и не мисля, че е нещо ав-
стрийско. По-скоро с опита и времето човек раз-
бира, че няма смисъл. Един разговор или тече нор-
мално, или не. Когато от другата страна няма човек, 
който наистина иска да чуе всяка твоя мисъл, тогава 
по-добрият вариант е да замълчиш и да казваш само 
най-важното. Мисля, че много хора са така. Напри-
мер Камен Донев, когото много уважавам. Мисля, че 
е много вдъхновяваща личност, като разбира се той 
си има свой стил на говорене, който може би не е за 
всеки. Ицо Хазарта също ми е много интересен да го 
слушам... Те са много различни от мен, но харесвам 
начина, по който отстояват себе си и това, в което 
вярват. За съжаление по-рядко такива личности 
срещаме в медиите – по-често срещаме интервюта 
с личности, при които си личи веднага, че егото е 
движещо... 

При Кристиан наблюдаваме особената чистота – по- 
не засега, при която обичайните поляризиращи на-
вици от рода на алкохол или цигари не стоят като 
съблазън за приобщаване към света. Мислите ли, че 
реалността на социалната спирала задължително 
ще завърти и него в сенчестата посока на всевъз-
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можните стимуланти? Неизбежна необходимост 
ли е – особено за артистичните, силно емоционални, 
натури?
Не. Не, не. Определено не вярвам, че Кристиан 
може да тръгне по този път. Не, не. Той е толкова 
дисциплиниран... И много добре знае какво иска. 
Може би когато знаем какво искаме, понякога ни 
трябва помощ, за да го направим, но за годините си 
той определено е много зрял и не виждам по ника-
къв начин да се поддаде на това. Единственото, което 
му казах (той си знае) е, че трябва да внимава малко 
с тези социални медии и с телефона. Той телефонът 
му е като наркотик малко. Но това е новата генера-
ция. Аз говоря като човек, който е израснал във вре-
ме, когато въобще нямаше такова нещо. А и на него 
му е важно в момента – всичко се движи около връз-
ката с почитателите. Той самият освен това разбира 
много от тези неща... Единствено му пожелавам да 
има възможност отвреме-навреме да остави телефо-
на си и да може да не е зависим от него. Да намери 
балансът, защото е много важно човек да може да се 
откъсне и да остане насаме. Но съм сигурен, че ще се 
справи.

На мен ми се струва, че Кристиан просто има мисията 
и енергията да скъси разстоянието между артиста и 
почитателите му – да не е само един далечен идол, 
а приятел, който споделя своите идеи и вдъхновения 

чрез социалните медии. 
Може би аз не мога наистина да вляза в неговата 
кожа и да разбера как е сега да си на 17 и толкова по-
пулярен – това няма как по никакъв начин да си го 
представя. Но наистина е полезно отвреме-навреме 
да си остави телефона и тотално да се изключи. Ето 
аз примерно сега точно идвам от гроба на св. Иван 
Рилски – мястото, където е живял той, тази пещера. 
Хора от цял свят го почитат, виждал съм дори от 
Индия поклонници да идват. Това е може би едно 
от най-специалните места в света и там си изключих 
телефона. 

Какво Ви отведе до самата пещера точно?
Прочетох преди години за Иван Рилски и ми беше 
много интересно. Отивам, разбира се, до Рилския 
манастир, който е построен впоследствие в негова 
чест, и си викам: “Добре, тук ли е започнало всич-
ко?” То беше пълно с автобуси и туристи – не мога 
нищо да усетя. Един красив манастир, но никаква 
магия, никаква енергия. В един момент разпитвам 
и някой ми казва, че всъщност малко по-нагоре, 
като продължиш още десет минути – там е мястото. 
Молитвената скала, където е медитирал и постил; 
там, където и цар Петър е искал да отиде, но той му 
е отказал като му е казал, че не е писано в този жи-
вот да се видят, но ако продължи така добре да из-
ползва властта си и да помага на хората като добър и 
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справедлив цар, тогава ще се видят в другия живот. 
Мисля, че му е направил много добра услуга, че не се 
е видял с него, защото го е мотивирал... 
Отидох там за първи път някъде 2009 година и още 
със стъпването на това място – такава разлика между 
манастира и горе се усети! Не може да си предста-
вите – това е коренно различно нещо. Останах там 
часове и след това ме държеше дни. Така че вече 
си ходя доста често и обичам много да водя нови 
хора там, които не са били. Точно сега с моя отец и 
кръстник взехме едно много готино и свястно мом-
че, с което тъкмо се бяхме запознали. И младежът 
в момента също е така – аз го виждам – както аз бях 
тогава... Има, разбира се, и други места у нас, които 
определено са много специални и не съм видял още –  
убеден съм. 

Нещо да пожелаете на читателите в заключение?
Мога да кажа като едно обръщение, особено към 
младите хора – преоткривайте България и вълшеб-
ните й места, преоткривайте магичността на българ-
ската народна музика... Вчера (8-ми юни 2017 – б.ред.) 
например бях в Пловдив и отидох на концерта на хор 
Мистерията на българските гласове с Лиза Жерар от 
Death Can Dance, смесено и с бийт бокс – Скилър 
беше там, в Античния театър... Мога да ви кажа, че... 
какво само изживях... и то беше пълнолуние... нео-
писуемо! Много интересен концерт. Така че преот-  

кривайте, четете... 
В тази връзка сме започнали един проект с Бобо, като 
идеята е да си избираш стих, цитат от любим поет, 
писател, революционер и да го поднасяш в модерна 
форма – нещо като рап, речитатив, пеене – модерен 
аранжимент за младите хора, и то в изпълнение 
точно на тези, които младите слушат в момента. За 
новата генерация, която вече не чете или й е скучно, 
не й е cool, не й е готино... Това ми е проект, по който 
работя в момента – много съм вдъхновен. Искам да 
направя компилация и да я продуцирам. 

<< Поглед от пещерата на св. Иван Рилски, 2017                            Молитвената скала на св. Иван Рилски, 2017
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Реално присъствие ли е Христовото Възкресение между хората? Реал-
но присъствие е! Внушено заблуждение ли е? Никога! Внушеното заблуж-
дение няма трайност. Догмата може донякъде да укрепи устойчивостта, 
но ако няма истина, не може да я задържи в живот. Догмата не е живот, 
догмата е възможност докато човекът се осъзнае във висшето знание. 
Догмата си отива тогава, когато знанието стане живот. И мисля, че 
е време Възкресението да не се счита като догмат, а да се приеме като 
приложена възможност на будността на Духа да пръска и събира мате-
рия. Тогава какво ни остава – да се осъществим! Да направим пътя си въз-
можен за възкресение и да кажем: ние сме дошли до своя невечерен ден. 
За него свечеряване няма, за него полунощие няма, за него изгрев няма – 
той е ден невечерен. Колкото и преходно да е мисленето ни, колкото 
и неустойчиви да са чувствата ни – изживяното с Радостта, или с Мъд-
ростта, никога не свечерява.

~ Ваклуш Толев, Голгота – реален и мистичен път, сп. Нур 2/1993 – www.nur.bg





Интервю с поета и режисьора Иван Станчев

БЪДЕЩАТА ШЕСТА КОРЕННА РАСА ВЕЧЕ Е 
ТРЪГНАЛА ОТТУК – БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА!

<<  ИВАН СТАНЧЕВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2015



Интервю с поета и режисьора Иван Станчев

БЪДЕЩАТА ШЕСТА КОРЕННА РАСА ВЕЧЕ Е 
ТРЪГНАЛА ОТТУК – БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА!

<<  ИВАН СТАНЧЕВ, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, СОФИЯ 2015 85 
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Като съдба не си приличат хората.

И да ставам герой не съм готов.
Но вярвам във всичките приказки на народите –

и така съм по-близко до Господ..
Само на Бог да не преча,

когато изкачвам върхове немислими.
И боли – кога с братана се спречкам.
Душата ми носи клонче маслиньово..
Ангелите нямат съдба человеческа.

И пътя на светец не съм избрал.
Гльодат ме звездите на Голямата мечка

и пчели целуват тръна ни бял..
Светът е хубав, защото е шарен!

Нейде затворник с очи на монахиня?!
И с цървули до крайните гари –

по земята на богове, музи и нихилисти..
Ти – българино, си тук и навсякъде.

Ти – българко и чучулиго, умиваш зорите.
И милуват се игликата и кукурякът...

На простира все по-често ветреят ританки!.
Че знамена са ветровете на Времето!

Небето катурва бастионите на Лукавия!
И Човекът пише “Историята на един грешник”.

Дядо Добри подготвя света за Празник!
~ Иван Станчев

Околчица
Небето, откъдето идваме,

а ти не вярваш –
звезди танцуват със съдбата ни.

Така о земното се милват.
И ти огряна...

на сцената – ескизи за дъгата..
Човекът – този тромав пощальон

не сеща нищо
сред бизистена от плющящи мисли.

И ги лепи връз пясъчни каньони...
Каква себичност?!

Критерии за безвизовите истини..
Земята ни – мобилен сън е...

И ти записваш.
Везните ти даряват пълномощия.
А знаеш ли короната от тръни?!

Защото кисел е
плодът, разкръстен върху мощите..

Етерна е кристалната решетка.
И вжари,

вбагри с огледалната си обич.
А Любовта в златистата си гледка

лъчи олтари...
Всемирът се докосва до Околчица.

~ Иван Станчев

Да сме по-близо до Бога 86 



актрисата 
АНТОАНЕТА ПАЛАЗОВА



“ОТ ИКЕБАНА ДЪВЕСАТА ГИ БОЛИ” – това е работното заглавие на първата издадена стихо-
сбирка на Иван Станчев “Дяволден”, появила се през далечната вече 1992 г. Но ето, че е трябвало, 
макар години по-късно, да стане реалност и това заглавие – в лицето на най-новата му стихо-
сбирка, представена с концерт на 28 априлий 2015 г. в зала Рубаят на НДК. 
ИВАН СТАНЧЕВ е роден в бунтовния град Панагюрище, но от години пребивава в столицата ни 
с най-мъдро име – майката София. Завършил е Българска филология в Шуменския университет, а 
впоследствие и Режисура в НАТФИЗ. Като член на журито участва в присъждането на Национал-
ните награди за литературна критика “Нешо Бончев”, учредени по негова инициатива. Основател 
на фондация “Съкровищата на Панагерик”, която връчва ежегодно награди за творчески дости-
жения в областта на културата и обществения живот. През 1995 г. е издадена новаторската 
му фотостихосбирка “Мед с привкус на тамян, или любов по време на СПИН”. Негови стихове са 
публикувани във вестници и списания, в сборници и алманаси, както и в електронните медии. 
За себе си Иван Станчев споделя, че издирва и събира до ден днешен истории за личности и събития 
от миналото на България, които го зареждат освен бунтовно още и с философски размисли за съв-
ремието ни, за хората, за света. На сърце му е да издаде готовите ръкописи на още три свои книги. 
Вълнува го идеята за съвместни спектакли. Иска да помага за проявата на многостранния бъл-
гарски гений. И не – не би заминал за чужбина, защото мисията и отговорностите му са тук. “Аз 
чужди езици не зная, но зная за чуждите болки” – заключава афористично поетът пред “Зов Нюс”.  
“От икебана дървесата ги боли” – името ни е добре познато днес с изпълнението на братя Недел-
чеви. По-малко са обаче хората, които знаят, че по същия текст е създадена и хорова музика – от 
Никола Вълчанов. Интересен социален акцент при хоровото изпълнение е, че скоро след инцидента 
в Япония то, от своя страна, е подето във фейсбук като Реквием за загиналите при Фокушима.
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Подготвил Ралица Благовестова, 2016 г.



89 Премиера на стихосбирката “От икебана дървесата ги боли”, София 2015
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Много неща се изписаха в социалните мрежи по повод 
песента на братя Неделчеви “От икебана дървесата 
ги боли”, а и по адрес на текста също. Каква е исто-
рията на това стихотворение всъщност? 
Здравейте! 
За първи път стихотворението беше публикувано 
навремето във в-к “Студентска трибуна” – някъде в 
края на 80-те години. Тогава Матей Константинов, 
водещ рубриката в “Студентска трибуна”, написа 
като специалист филолог неща за стихотворението, 
които бяха истина. Той говореше, че това е своеоб-
разно уникално съдържание и форма, самият изказ 
бе, че “Иван Станчев не търси, той намира”. При из-
лизане след това на първата ми книга “Дяволден”, 
работното й заглавие бе “От икебана дървесата ги 
боли”, но Георги Черняков каза: “Не, Дяволден ще  
е – няма такава дума.” Както няма и такъв ден всъщ-
ност. И така остана заглавието. След излизането, 
Никола Вълчанов – тогава ученик още в музикал-
ното училище в Стара Загора, и Деян Неделчев ми 
казаха, че по това стихотворение ще направят свои 
песни. Явно дарените хора разбират посланията в 
него. Както и децата. След като впоследствие се за-
писаха композициите, при данданията в интернет с 
песента на Деян, по телевизията имаше интервюта с 
деца – те разбраха. Аз лично съм срещал на пътя и се 

изненадах всячески как едно дете прави забележка 
на майка си: “Мамо, не гази лалетата! От икебана ги 
боли.” Замръзнах! Значи децата – чистите, и даро-
витите хора им е леко да разбират посланието, а 
всичко друго е естествена реклама.
Оттам много трудно ми стана да излезе настоящата 
ми книга, защото самата ми съвест, същността ми – 
не ми е все едно кой дава парите. Всеки с пари краде 
и лъже и народът слепчува, както сам се изразява.  
Разгеле, успях...

Цял съм кал и Иван.
Пия роса и от тичинките.

Отчет ще правя Горе! И сам!
Не съм задължен на никого.

Обичам ви всички!

Какво бихте казал на онези хора, които само се смеят 
и забавляват, без да са уловили дори малко от сми-
съла на стиха Ви за песента? Ако може да разясните 
за читателите поетичния образ, който реално вла-
гате?
Самата поп-култура и цялото разнообразие вътре, 
музикантите ги наричат лек жанр. Но този – бих 
казал нелек – жанр прави достъпни посланията 
на поети и музиканти към повечето хора, към  
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по-широката публика. Вече виждате, че ние от го-
дини живеем в суб-култура, суб-общество. Тая суб-
култура ни поднася така наречената чалга. 
“Чалга” по смисъла на думата значи надсвирва- 
не – съвсем не е онова, което наблюдаваме се-
га: посредственост и в еднообразни ритми, и в 
текст. И двете – и музиката, и текстовете в поп-
фолка всъщност действат на първа-втора чакра 
и първосигналното възприятие. Действат на тези 
хора, които са млади души и тепърва трябва да ми-
нат през АБе-то на една или друга цивилизация, но 
се прераждат днес със 7 милиарда и кусур жители 
на планетата. Което е нормално – от тях не можеш 
да искаш да имат по-висша представа за любовта, да 
слушат мъдростта от старите и т.н. 
Добре е да разбираме цялото това развитие, което 
виждаме и в престъпността. Виждате какво прави 
човекът – властта и пари имащите диктуват. Дик-
туват какво? Суб-култура. Това е тяхната култура. 
Национални ценности рухват. Беднотия и мизерия 
навсякъде. Мамон и сатана тържествуват. За съжа-
ление. Но понеже Космосът е хармония, това не е 
оправдание и всеки по пътя си. Според мен цивили-
зацията в този вид, въпреки Христовите послания, 
ще си отиде скоро, за да дойде с преродени други 
души, които да изнасят бъдещето на човечеството. 

Метафората на това “от икебана дървесата ги 
боли” включва изкуството за подреждане на цветя, 
но и цялото проявление в обществото, в социума, 
на това да променяш някого без любов и знание. 
Това вече е насилие. 
Родителите се заблуждават, че могат да възпитат 
детето си – онова, което могат да го възпитат дали 
има и 30%, останалото си го носи с преражданията, 
натрупваното в предни животи. Иначе и децата въз-
питават родителите си...

Не е ли ирония за стойността на съвременните 
“вкусове и нрави” това, че преди 15 години стихът 
Ви почти едновременно е музициран в поп вариант и 
в хорова версия, но се прочува десетилетие по-късно 
с ютуб изпълнението на двамата братя, и то преди 
всичко като забавление?! 
Ще започна малко по-отдалече... Бяха готови песни-
те – и хоровото изпълнение, и поп-вариантът. Преди 
идване на бума с популярността сънувам, че глас 
насън ми казва: “Обърни внимание на творчест-
вото си.” След време пак глас: “Обърни внимание 
на творчеството и мисията си.” И така се случи, че 
пак ни се събраха съдбите с маестро Вълчанов – не че 
са се изпускали, но започнахме да посещаваме не-
делните литургии и църква. И точно след месец-два, v

Следва на стр. 97





b                От икебана         дървесата
 ги боли

Дърветата са сякаш икебана –
оазис тих

във ниското на шепите.
Сега при тях не мога да остана,

защото пих,
а красотата им ще сгрее слепите.

.
Дърветата напомнят за сираци.

Не ги вини,
че по небето пишат!

Със есен вятърът постла си –
ще зазими,

а после римите ще станат киша.
.

Дърветата са влажните клепачи.
Не мигат,

почне ли небето да сълзи.
Земята идва ù да се разплаче…

Но стига!
От икебана дървесата ги боли.

~ Иван Станчев
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на Стефанов ден, научих че стихотворението ми 
го има в интернет. И така. Пътят на съдбата, на  
Божия промисъл – трябваше да го има изпълне- 
нието на братя Неделчеви, за да направи впечатле-
ние на суб-културните със сценичното поведение на 
Деян и бързо да достигне до най-малките. Междув-
ременно разбрах, че танцът му се изучава в НАТФИЗ.  
Румяна, моя приятелница, каза: “Е, че ние така си 
танцувахме някога.” Тоест проявява се в някаква сте-
пен законът за отрицание на отрицанието. 
Та междувременно се качи и хоровото изпълнение в 
интернет – изпълнение на студентски хор от Нацио-
налната музикална академия “Панчо Владигеров”. И 
започнах да го споделям, за да видят разнообразие-
то и музикалната виталност на дарените. И дойде 
земетръсът и сакатлъците в Япония – Фукушима, 
и тогава сякаш естествено фейсбук потребителите 
го възприеха като Реквием за загиналите. Наскоро, 
преди премиерата на книгата ми, получих и благо-
дарствено писмо от посланика на Япония у нас – той 
бил развълнуван от песента. 
Обърнете внимание на медиите – ако пускат, пускат 
изпълнението на братя Неделчеви, защото то е по-
живо по музика, действително. Една-две телевизии 
да са пускали хоровото изпълнение. От това може 
да съдите за ценностните системи и приоритетите 

в подбора на теми и естеството на темите у журна-
листите ни.

Често говорите за астрологични явления. На какви 
мисли навежда Плутон в Козирог – позицията, която 
съпътства момента на интернет-бума с песента на 
Деян? Искаме да надникнем, ако може, в психология-
та на явлението.
Аз съм Козирог, Деян е Козирог, България е Кози-
рог и т.н. В този смисъл България с посланията си 
и песента тръгна... Белким хората – властимащите, 
разберат за какво става дума – че идват и обществе-
ни, и природни сакатлъци за Земята и човечеството. 
Плутон в Козирог прави точно промените в общест-
вен план, в човешки и личностен също, в социума. 

Прави впечатление, че в поетичния изказ на цялост-
ното Ви творчество са вплетени често и множество 
“словеса” с особено архаично звучене. Как ги включих-
те в речника си, откъде черпите подобна изразност? 
Не е ли трудно в съвремието да се поддържа такава 
чудновата лексика?
Всъщност всеки човек носи и натрупва речниковия 
си багаж, за да се изкаже. Предполага се, че у хората 
на словото трябва да е по-богат. Аз не внасям умиш-
лено нови или архаични думи – те идват, получава се  

<< Aктьорът – певец и поет, Делян Дъбов, София 2015 
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в процеса на творческия излив. Искам да отбележа, 
че диалектното богатство, многообразието в българс- 
кия народностен език – това е богатството, което 
трябва да захранва за бъдещето българския книжо-
вен език, на чиято основа навремето е направен той. 
Така че е важно хората на словото,  пишещите, да при-
помнят архаични думи, а ако им се дава – да правят 
и нови, да получават като мисловност и нови думи. 
Аз много-много не обръщах внимание на това, но 
хора, четейки стихотворенията, ми казват “Станчев, 
абе ти имаш архаизми, имаш и неологизми” – както 
отбеляза на премиерата и актьорът Йордан Петков, 
че той самият намира в книгата толкова нови, непоз- 
нати за него думи. Та това е и предназначението на 
писателя, на поета, на журналиста. Неслучайно наб-
лягам на журналистите, защото журналистическият 
език при нас е опосредствен. 
Задачата на пишещите е да използват, да при-
помнят нови-стари думи на четящите. Така дядо 
Вазовият език ще се обогатява и човек ще може да се 
изразява и точно, и правилно, и богато. Българският 
език е чудноват език. Вижте как звучи “Азбучна мо-
литва” – старобългарският език. Ами той бълбука-
бълбука, музика – да слушаш и да се ненаслушаш. 
Вече вследствие на развоя на езика българският 
става от синтетичен в аналитичен и го има такъв, 

какъвто го говорим и пишем сега. 
Така че народ, който е наследник на първата циви-
лизация в Евразия, на първото култивирано злато – 
днес съкровище, не може да бъде друг. 
ДНК-то на индоевропейците също тръгва от тук. 
След Ледниковия период тръгва и изниква като ге-
нотип и цивилизация, а след Потопа тукашното на-
селение и култура се разселва на Изток, на Запад, на 
Север, за да роди нови религии, нови култури, нови 
държави и пак да се върне тук. 

Все пак за натрупването на тази лексика трябва да 
сте чел нещо – да четете такива неща. Откъде Ви 
идва?
Идва като натрупване от предни животи – богатите 
възприятия за едно, друго, трето...
И самото естество на човека и жаждата му го карат 
да вижда точните думи, макар и стари, забравени... 
или да му се раждат нови. И оттам се получава един 
богат изказ в дадено творчество или писание. Така че 
от предни животи с възприятията улавя. А в интерес 
на истината аз много малко чета художествена лите-
ратура. Не че не харесвам, но друго ми е интересно – 
животът, историческите, религиозните книги... Това 
ми е интересно – животът, общуването с хора... Много 
е важно. Оттам е живият кладенец-извор да виждаш 

<< Aктьорът Йордан Петков–Дуньо, София 2015 

v

Следва на стр. 102



b Възкресение
                      или подир пепел от рози

Все срещам слънцей от рози.
Като вричане.

Небе и Земя тук се целуват.
Има пътища за пеша и коловози...

Теб обичам
сред градините райски до Тулово.

.
Ти имаш дъха на България

и ласката,
а аз съм влюбен хайдутин.

Хората учат из небесната ария
и бляскава е

съдбата ни подир света срутен.
.

Някъде там пъплят огньове.
Изгрев е.

И гюла влюбено диша.

Человекът, знам, е Богу шедьовър.
Помилуй ме!

Аз, на българица, така пиша.
.

И всяка чар е пепел от рози
в страдание

с уханието на земята ни багрена.
Аз пришпорих из Алтън Калофер

към Пирина
по чакръка на звездата Полярна.

.
Камбани в Долината на василевсите.

И е песенно,
и тръпнем из небесен мегдан.

Колчо, брате, видя ли невестата,
Възкресението

и сите българи заЕдно?!

~ Иван Станчев
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архаични думи и мъдрости, формулировки, изрази, 
артистично присъствие. У панагюреца е в едно това – 
и изказ, и артистично проявление. 

С какво светоусещане посягате към листа хартия 
обикновено? Какво извиква във Вас желанието да му 
дадете израз в стих – идея, настроение, споходила Ви 
мисъл? 
Обикновено е интересен този въпрос и се задава. За 
мен човекът с дарба – творящият едно или друго 
изкуство, той си го носи като кълбо, плака, аура 
с цветове и рецептори за външния свят... и с цен-
ностна система вътре. 
Друг е въпросът, че много творци лъжат – едно пи-
шат, друго им е в живота. (Запомнете го това и се 
вглеждайте внимателно.) Та в тоя смисъл, при да-
дена благоприятна ситуация, настроение... отварят 
се рецептори, канали и се излива стихотворението. 
Или го мислиш, пишейки, и после може да редак-
тираш. И имайте предвид... Всъщност знаете – и Ор-
фей го е казал, че човек се оглежда в Небето, човек е 
частица Небе. 

“Онова, което е горе, е и долу.” (Хермес)
“Опознай себе си, за да познаеш боговете и
 Всемира.” (надписът на Делфийския храм)

“Битието сътвори човека бъдещ Бог 
и бъдеща Вселена.” (Орфей)

Това са постановки преди Христови. Затова ви 
казвам, че тази земя Ракхива не е случайна. Фини-
кийците наричат нашата земя Ракхива – “небесна 
твърд”, “етерно пространство”. 

Казвате в едно свое интервю, че не можете без “Все-
мира – Светата Троица”. Какво изразяват за Вас тези 
понятия?
Не искам да теоритезирам що е Света Троица – 
Отец, тоест Татко ни (хубаво е да си го казваме Татко 
ни), Бог Син и Светият Дух. Не само аз – всеки един 
човек, ще или не ще, е с това... 
В едно стихотворение – напоследък го писах, споме-
навам като фраза, че “Светият Дух тук е наместник 
на Бога, афиф е папата!” Папата не е никакъв на-
местник. Ето тук спекулация и обратната връзка с 
лошотията. Това е вид възгордяване, което в крайна 
сметка изтлява и се проявява като лоша карма за 
човечеството. Да ме извиняват – аз обичам всички 
религии, но Католицизмът е ерес, според Правосла-
вието. А Бог е един – религии много. И власт и пари 
имащите спекулират с това. Виждаме последствия-
та наоколо.

v
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b Йордан
Още брада време и пак тръгвам.

Бабинден е.
Жени уважават Y-хромозома.

Тело ми в пустош, духа ми пъргав.
Целуни ме!

Аз с вода Го кръстих – за да кръщава с огън!
.

Брада сплетох, одежди ми космени,
душа – София.

“Ти ли си, който трябва да дойде?” С Дан!
Чакам другар читав, другар с Космоса.

Сърце – столица.
Небето е вечност и голо – обичта на Йордан.

.
И с кръст, с друм към Разпятие...

Ясно как!
И ясно защо цъфтеше всичко!

Светият Дух тук е наместник на Майстора –
афиф е папата!

А Джордан рисува. Обича. И гледа на билки.
.

Другото е – осъзнай си кармата!
Дъгата е

Договор между Татко ни и човека.
Въпросите – отговор към себе си в Програмата:

като гатанка,
акцент в шара, знаци по пътя... И во века.

~ Иван Станчев
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България или Русия за теб притежава духовната суб-
станция, която ще изведе в живот една нова духовна 
култура, каквато окултните знания предвещават? 
Поставяме Русия във въпроса, тъй като наблюдава-
ме днес наличен пиетет към славянството, в който 
българското сякаш се губи, но културолози като акад. 
Дмитрий Лихачов или проф. Хари Салман изрично ак-
центират върху България в тезата за извор на дух 
и култура – както в миналото, така и за в бъдеще. 
Какво е Вашето мнение по темата?
Пак по политически причини се съпоставя ЦСКА с 
ЛЕВСКИ, Русия със Запада. Не съм първият, който 
го е казал – българското е бъдещето. От тук, от Рак-
хива е тръгвало и ще тръгва винаги новото за света – и 
като духовност, и като знание, и като генотип. Бъде-
щата Шеста коренна раса вече е тръгнала оттук – 
българите трябва да знаят това! Трябва да чуете  
“Господ е българин” по моя текст и музика на Деян 
Неделчев. Бях в Родопите, Сърница, да пиша книга-
та – Родопите, земята на богове, музи и хора, забеле-
жете. Първата нощ Деян ми звъни от Канарите: “Ива-
не, има музика за Господ е българин...” И Небето ни  
целува! Та там се казва, поантата: 

“ДНК оттука е, Ракхива, поличбите... 
Господ е българин... и Леонардо да Винчи...” 

Защо? Защото ДНК-то на тосканците е мотамо 
с ДНК на българите. Флоренция, като столица, и 
после градчето Винчи е в Тоскана, а до него има 
село Бугри. А Винча в Средновековието е имало 
на Балканите в Западна България (сега сръбско). 
Тоест – допълнително преселение на българи...1 
Ами това е генотип! Генотип, който ще роди гениал- 
ност, какъвто е Леонардо да Винчи – многообра-
зието на човешкия творчески излив. Е – това е 
българинът! Тук е и метафората. Да знаят хората! 
Хората не знаят...

из   България е вечна
. . .

Тук се раждат и сега сбират се души,
дето обичат и им се чини история.
Аз видях лирата да милва палитра.

Панагюрище изстрадва пророчествата си...
. . .

Цял живот. И по-нататък в други...
Пак тук ще дрежди Вселената.

И се леят – не куршуми, а звезди и друми.
България е Свещена земя. И все е бременна!

~ Иван Станчев

v

1 В Италия има град Celle di Bulgheria, планина Bulgheria, област Bulgheria (провинция на Salerno) и мн. др. – Б. ред.





b Господ е българин
Тътнат стъпките на дякон Василия.

Иде времето за сетна промяна.
С бавни и търпеливи усилия

Небето сълзи по стръковете на дряна.
.

Аз заплаках, че много дойде ми...
че омаскариха душите на хората!

Господи, толкова ти споделях...
Защо грознеем насред небосвода?

.
И са предречени чисти сияния.

Преди туй ще се чувствам самичък.

Сега истината е пяна и камък
и България е скелет от личности.

.
Тук са стъпили бъдни прозрения!

Народе, осмисли Божия изказ!
Тая земя крепи Мироздание...

Надарена за чудо – за чудо и приказ.
.

А българите са пантеони от личности.
Звездят, цъфтят и тътнат на всеки изгрев.

ДНК оттука е, Ракхива, поличбите...
Господ е българин... и Леонардо да Винчи...

~ Иван Станчев
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Културата е обществена молитва. Тя е в хубавата гълчава и в живия 
напев, в тъканта на ненадминатата българска багра, във всяка запалена 
вощеница. Тя е светило, което няма да намери заник, защото само 
българската държава (според академик Дмитрий Лихачов) е държава на 
Духа! 
Това е белег на националния ни дух, на историческата ни даденост 
и на волята да бъдем. Това е дарение на Небето, нашето вчера и утре. В 
“Солунска легенда” – на страниците на тази апокрифна летопис – пише, че 
българският народ е богоизбран и той ще съхрани до съдния ден чистота-
та на Христовото слово. Днес пак сме не на кръстопът, а на път! Път  
достатъчно велик да даде нови идеи, защото българският народ и 
българската държава са Духът на света. 

~ Ваклуш Толев, България – дух и култура, сп. Нур 0/2000 – www.nur.bg

Ликът на България – реален и мистичен, е израз на духовна благодат 
и утроба на духовни идеи. България е бременна с Мировата вълна на 
Мъдростта – новата трапеза на Европа, и онази мистична песен на 
Орфей, която укротява животното у нас.

~ Ваклуш Толев, Интервю от 01.01.2000
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И видях ново Небе и нова Земя... И Седящият на престола рече: Ето, 
всичко ново творя! И ми показа големия град, светия Йерусалим, 
който слизаше от Небето – от Бога. Храм пък не видях в него, понеже 
Господ Бог Вседържител и Агнецът са негов храм. И градът няма 
нужда ни от Слънце, ни от Месечина, за да светят в него, понеже 
Божията слава го е осветила и светило му е Агнецът. И спасените 
народи ще ходят в светлината му, и земните царе ще принесат в 
него своята слава и чест. И портите му няма да се заключват денем; 
а нощ не ще има там. 

~ Откровение на Йоан 21:1, 5, 10, 22-25

<< Родопа планина, местността Стойките
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Счита се, че българите са една от големите групи, 
които излизат из утробата на народите – Шамбала. 
Един от тези клонове, една от тези големи групи се 
наричали “българи”. Разбира се, произношението в 
различните места е било различно – болхи, булх, бол-
ги, белги, но се знае, че това е етническият ген, беля-
заната валенция на този народ. Така че българският 
род като субстрат в етничната цялост – човек от Петата 
коренна раса – е бил в тази утроба Шамбала и е дал 
своя образ върху историята.
В арменската география, наречена “Ашхарацуйц”, 
българите се наричат “бхух” (“булх”, според четенето 
на акад. С. Еремян) и се споменават като едно от раз-
витите в културно отношение племена. Те са владеели, 
например, строителното изкуство изумително добре. 
Но това не е, защото само са били гости край Индия, 
Египет и прочие, а защото са имали вътрешен храм, 
който в себе си са изграждали и който след това е в 
архитектурния план на реализацията.
Преди години се изнесе, че българите са живели в ра-
йоните на планината Имеон – факт, който също го 
пише в древната география на арменците. После от 
Имеон през Памир, Китай, Монголия, Персия, Волга, 
Онгъла до Аспарухова България. Дори, след като се 
открива (през 1799 г.) златното съкровище в Наги Сент 
Миклош (тогава унгарско градче, а сега в границите 
на Румъния), след големи спорове в края на краища-
та се признава, че е българско в усвоена персийска 
техника и персийски нюанси на изкуството. Даже на-
шите изследователи на етнографията много често са  11
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намирали персийски елементи в облеклото ни и в из-
раза на изкуството ни. Защото прабългарите, в един 
обратен път към Тракия, минават през Персия и са има-
ли там свое обиталище. Ние не идваме за първи път 
на Балканския полуостров, както мислят някои – това 
е било воля на провиденция на държавници, които са 
строили историята на нашия народ. Колко много тайни 
крие тази земя!
Българинът вече е бил в тези земи преди да отиде към 
Памир, преди да отиде към Китай... Това, което като 
учудване ще намерим в една списка в историята на 
Марин Дринов, издадена през 1869 г. – “Поглед върху 
произхождението на българския народ и началото на 
българската история”, а е загатнато и в “Шестоднев” 
на Йоан Екзарх (IХ век), е, че тесалийските мирмидон-
ци на Ахил са българи. Значи преди Троянската война 
ние, българите, имаме тук присъствие, в Тесалия. Оттук 
нататък вече започва скитничеството, което създава 
култура на пробудността. Хората се страхуват от 
скитника, но има една хубава дума – пилигрим. Този, 
който отива към някакво светилище, се нарича пилиг- 
рим – скита, за да отиде в едно огнище на Духа. А 
Имеон е бил едно хранилище, една утроба, за да си 
вземат хляб и мисъл от индийската култура. В сама- 
та “Махабхарата” се говори за “болхи” или “болхики”, 
а царят им (Кардама) е споменат седемдесет пъти1.

~ Ваклуш Толев, Тангризъм, Нур 1/2008 – www.nur.bg 

1 Добрев, П. Прабългарите. Произход, език, култура. Нов 
прочит. София, Проксима, 1991.
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Нанев: В отвъдното няма ден, няма и нощ. Според нивото на развитие може да има светлина, 
може да има и мрак. Пак елементарно звучи, но за душата светлината е много. Ето, ако погледнем 
ние на Земята сме в слънчевата аура. Небето е изписано от светлина. И действително само за 8 
светлинни минути слънчевите лъчи достигат до нас. В тази слънчева аура се рaзвива нашият жи- 
вот – светлината е много важна и за нас. За света на отвъдното светлината е решаваща. 

Керев: А кой произвежда светлината в света на отвъдното?

Нанев: Някога, когато навлизах в тези области, ме интересуваше също има ли Слънце, има ли 
Луна... Не, няма. Няма Слънце, няма Луна, но има източници на светлина и тези източници са от 
духовно естество. Ванга, когато я питат какво е сега Христос в отвъдното, тя казва: Една голяма 
светлина. 

Керев: Току-що дадохте отговор на един въпрос, който ме измъчва повече от двадесет и шест–
седем години за един мой сън. Преди хилядолетия. Египет. Голямата египетска пирамида. Аз вървя 
точно под нея в една огромна зала. И си задавам през цялото време един-единствен въпрос. Как е 
осветена тази зала, която е под земята? Как тази зала е по-светла отколкото би била през деня? 
И през тази зала вървя към една икона на Христос. Само преди няколко секунди Вие ми дадохте 
отговора на въпроса защо тази зала е била осветена. 

~ “Въпрос на гледна точка”, еп от 23.09.2014 г. с водещ Стойчо Керев и участник Христо Нанев

Негаснещата светлина
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“Нур” в буквален превод от арабски значи “светлина“, “негаснеща, нетленна светлина”. В Хрис-
тиянството тази светлина е в кандилото на Господнята църква в Йерусалим. Взема се при Възкре-
сенската нощ, когато имаме Възкресението на Христос. Затова е негаснеща, защото е светлина 
на нематериалното светлеене – на Възкръсналия, Който няма материалното тяло. Негаснеща е, 
защото не се храни от биология. 

~ Ваклуш Толев, Раждането на списание Нур, Нур 1/2007 – www.nur.bg

От сърце благодаря на всички за вашата присъственост в такъв Ден, когато Посланията са огле-
далната ви даденост, с която безспорно минавате своята стълбица на човека – бог в развитие. 
За този хубав Ден, както е казано в Откровението на Йоан, няма да има нощ. Защото сами ще 
си светите. А богове, които не светят, са още еволюиращи човеци. 

~ Ваклуш Толев, 21 декември – Ден на Посланията, Нур 1/2010 – www.nur.bg

Учението Път на Мъдростта иска от планетата да направи Мирово знание, защото тя, Мъдростта, 
е вече неограничение на главнята на мисълта. И затова си позволява да обясни защо няма да има 
Слънце, няма да има звезди и Луна – защото сами ще си светите! 

~ Ваклуш Толев, Семинарни дискусии и срещи, Нур 3/2008 – www.nur.bg

Вие сами ще си светите ведно с Бога – ето голямата тайна! И тази светлина е фактически това, 
което древните наричат светлината на Кундалини – Змията-Огън, а Християнството – Светия Дух.        

~ Ваклуш Толев, Социалното развитие и ритъмът на Духа, Нур 1/2000 – www.nur.bg

Негаснещата светлина
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Пише се, че изворът на човешкия живот е Шамбала, 
но човекът има само един извор и той е неговият 
Отец. От Него излиза и затова в теорията за Корен-
ните раси е дадено, че е минал през няколко планети 
и в нашата се уточнява като Син и Човеческий, и Бо-
жий. Следователно, той има един извор, но няколко 
полета и планети на съществувание, през които ми-
нава, за да се върне към своя Вечен и Неизчерпаем. 
Когато пишат за Шамбала, за тайната на нейното 
присъствие, за оня велик Бял кон, на който идва 
новият Учител, не мога да си представя защо и Рьо-
рих, и другите автори не отгръщат да видят, че тези 
неща в Откровението на Йоана са дадени (19:11-16). 
Именно там се говори, че идващият ще дойде на бял 
кон, именно в това Откровение е дадена тайната на 
новия Йерусалим. Описват Шамбала с нейните ра-
зукраси, с нейните стенописи, с нейните брилянти 
и диаманти, но ако бяха отгърнали страниците на 
Откровението, щяха да видят, че там вратите двана-

десет също са с бисери (Откр. Йоан 21:21).
И когато говорят, че там, в тази райска обител, 
че в бъдещото човечество хората няма да се нуж-
даят вече във висшето си поле “ни в Сольнце, 
ни в Луне” за своя живот, нека отгърнат Откро-
вението на Йоана, където е казано: И Градът 
няма нужда ни от Слънце, ни от Луна, за да светят 
в него, понеже Божията слава го е осветила и свети-
ло му е Агнецът (Откр. Йоан 21:23).
Всички тези неща могат спокойно да се намерят в 
Светото Евангелие и по-малко разкази и поетични 
въображения да влязат в описанието на Шамбала, 
защото убеден съм, че никой от тези, които са писа-
ли, не е бил жител там. В Шамбала е фиксирано по-
ведение на изграждане на човека за Петата коренна 
раса, а в Откровението на Йоан е дадена тайната на 
битие в битиетата – Шамбала е Академия на поз-
нанията, която възпита, обучи и посвети пред-
ставителите на петата субраса като родители 

Автор Ваклуш Толев*

* Материалът се публикува за първи път на страниците на настоящето издание. Представяне на автора следва след самия материал.

И ми показа големия град, светия Йерусалим, който слизаше от Небето – от Бога. 
 ~ Откровение на Йоан 21:10
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на Петата коренна раса, а Откровението говори 
за великата тайна на шестата подкоренна и на 
Шестата коренна раса. Там е казана великата тай-
на, че не само няма да се нуждаят от светлина, но 
и защо. Ще свети онази светлина, от която е тъкан 
светът, онова “Fiat Lux” – “Да бъде Светлина”. Кога-
то Духът се обличаше в дрехата на плътта, Слънцето 
му помогна, Луната му помогна, но когато той ще си 
светлее, тях няма да ги има.
Ако разгледаме слизането отгоре надолу като един 
вид рушене на Божеството, а възземането – като 
един вид Негово изграждане, тогава ще разберем 
това, което е Шива, което е и Христос – разруше-
ние и възкресение. Не можеха, разбира се, в петата 
подкоренна раса да познаят тайната на Fiat Lux – че 
човекът носи в себе си живата светлина, която с 
освобождаването на своята по-тежка вибрация 
си дава хоризонт и атмосфера да светлее. Всеки 
от нас, когато е имал дори малка будност, знае, че та-
кава светлина у нас има. (Оставям настрана великия 
Кундалини.) Дори когато влезе в астралното си тяло 
човек светлее, а астралното поле е било реалност за 
Четвъртата коренна раса, която е била пък по-малко 
присъствена в земното поле.
Ядрото, основало Петата раса, бе събрано от люлее-
щия се океан, който заля Атлантида – от много мес-

та се събраха избраниците, за да отидат на великото 
посвещение. Но когато някои се опитват със сим-
воли да определят мястото на Шамбала като Гоби 
(между Памир и Туркестан), това са указания, които 
времето отдавна покри. 
Няма я вече там Шамбала, но тя е в душата на 
всеки от Петата коренна раса, защото носи зна-
нието на това ядро, създало оплождащото семе 
на човечеството и изградило тази раса – затова 
той трябва да се върне да търси Шамбала в себе 
си. Както е казано в Откровението: Новият Йеру-
салим слизаше из Небесата (Откр. Йоан 21:10). 
Е, има ли по-реален образ от това къде е Шамбала?! – 
онзи Рай, в който живееха Адам и Ева. “Новият Йе-
русалим слизаше от Небесата” – всяка нова Шамба-
ла ще трябва да слиза из нас, из висините, и ние 
да й правим едно земно гнездо, за да може дош-
лият “на Белия кон” да даде причастие за нова 
култура. 
Шамбала е именно Раят. Там Адам и Ева, като пред-
ставители от Четвъртата коренна раса, трябваше да 
получат своето велико кръщение и своето обетно 
задължение да научат един от големите принци- 
пи, който ги отлъчи, за да се разгърнат, за да рабо-
тят, за да отидат да се потрудят в четвъртата плане-
та – планетата на раздела от инволюционност към  
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еволюционност. Бог Отец им каза да не ядат плода 
на доброто и злото, но какво направиха те? Ядоха 
го, освободиха се от веригата на своята подкоренна 
раса, създадоха си култура, в която Адам се потърси – 
откликна на онзи ек, който го извика: Адаме, где си? 
(Битие 3:9) Оттам започва великата Шамбала на чо-
вешкия род в петата субраса на Четвъртата раса, от 
която излиза това, което сме ние сега – Петата корен-
на раса, която пък ражда своето голямо дете в една 
утрешна бъднина, наречено шеста подкоренна раса. 
Там се решава големият проблем; там е утвърде-
но това, което като Адам е същност – умът; там 
взема началото си разделителният процес на 
себепознанието, когато външните сили започ-
ват да спират своето въздействие, а вътрешната 
сила започва да се осъзнава във видимост като 
божественост. Това е великата тайна! 
Шамбала започва от тезата на Сътворението, на-
ричано от нас Рай, когато Четвъртата коренна раса 
има своя манифестиран и физически вече усвоен 
субстрат, който умът може да ръководи. (Защото 
в Третата раса човекът получава енергетични сили, 
които трябва да се упражнят да ръководят физика-
та.) Тя е една академия, тя е едно място на посвеще-
ние и работа на отработения вече, слезлия Адам, 
който в петата подкоренна раса на Четвъртата раса 

беше изведен от един велик Учител, от едно велико 
същество – този вечен Рама, този вечен Ману1 – в 
онова не само мистично, а и реално приложно мес-
то, което след това и пясъци, и снегове го покриха.
Хиляди години половата енергия е работила 
върху създаването на мозъка и ларинкса. Тя не е 
била употребявана като лабораторна възпроиз-
водителна сила, а е работила върху мозъка, кой-
то става антенна сила на идейностите, и върху 
ларинкса, за да изразяваме идеята чрез словото. 
Волята като действие, която е трябвало да сътворя-
ва, е имала нужда от приложното слово, за да ста-
не след това то идея и култура: В начале бе Словото 
(Йоан 1:1). 
И забележете, другото име на Шамбала е Калапа. 
Шамбала и Калапа са едно и също и имат по три 
срички. Когато се изгражда светът, ритъмът е бил 
основното нещо. Никоя воля не е творила хаотич-
ност, а от хаоса, който е бременен с всичко, чрез 
енергията на волята и другите вибрации, се е създа-
вал светът. Така някои дават илюстрация, че Шам-
бала е бил цар, който управлявал това място. 
Същото е и за Калапа: и той е бил цар и е управ-
лявал същото място. 
В такъв случай какво е тогава Шамбала? Ражда-
щият се Адам! Раждащ се в приложната си теза – 

1 Ману в индийската митология е т.нар. прародител на човечеството, а в по-широк смисъл е титлата на Този, Който се 
въплъщава всеки път на Земята, за да изведе в живот новата Коренна раса в еволюцията на човечеството, когато времето 
за това е назряло. – Б. ред.
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сътвореният Адам, в който работи възкръсна-
лият Христос. Великото съчетание: Адам, от който 
трябваше чрез сън да се изведе Ева, да се изведе 
животът2. Ето как влиза идеята за смъртта като жи-
вот – чрез сън. А сънят – Хипнос, е брат на Танатос – 
смъртта. Създава се великата полярност в единство, 
за да се получи конфликтът – знанието на добро и 
зло е право на боговете. 
Именно петата субраса донесе на човечеството усвое-
ната идея за победа над материята в двубоя с Духа, 
който още отгоре идва да създаде принципите доб-
ро и зло. И затова е казано: Адам стана като един 
от Нас – боговете – да познава добро и зло (Битие 3:
22). Ето ви принципи, които влизат, за да се усвоят, 
за да се приложат. И точно това изведено ядро от 
петата подкоренна раса, с преобладаващи семитс-
ки племена, е трябвало да получи своето школско 
ограмотяване за бъдеще – бъдеще, което ще се из-
веде в съответните субраси, създаващи ни култури: 
индо-европейска, асиро-вавилонска, египетско-пер-
сийска, гръко-римска, европейска (трудно е да кажа, 
че имаме и американска), а сега сме в начатъка на 
шестата подкоренна на Петата коренна раса. Следо-
вателно Шамбала, макар и като география, и като 
институция на историческо присъствие, и като ми-
рогледно виждане да я няма, ще отвори една нова 

утроба, в която ще призове избраниците на шестата 
подкоренна раса да получат своята грамотност за 
Шестата коренна раса, която след хилядолетия ще 
прави своята култура. Така че Шамбала е Духов-
ната академия, в която се отработват бъдещите 
коренни раси.
Покривайки се с материалност, губейки усетността, 
ни е трябвало насилие отвън, което да предизвика 
болка и така да ни създаде усет. Петата раса носи 
вече културата на страха като внушение, защото 
тя не е в контакт с Божеството, както е Четвър-
тата; тя е земна раса. Представете си онзи, който 
не може вече да види отвъдността, където силите са 
го ръководели, онзи, който се вижда безпомощен 
във физиката си и не може да употреби мисълта и 
духа си за свобода! Ще дойде страх (толкова реално 
легнал в юдейската религия) от Божеството, което 
ще каже: Проклета да е Земята заради тебе, Адаме! 
(Битие 3:17) 
Страх е събуждан в човешкото същество и много 
време е трябвало да мине докато една душа изжи-
вее идеята на страха чрез друго явление – молитва 
да ти се даде след като направиш дарение. Ето 
как влиза жертвоприносът, за да може човекът да 
става в идеята си свободен. Това се е опитала да 
прави Шамбала, разкривайки на своите питомци в  

2 Ева в превод от евр. означава “живот”. – Б.ред.
Следва на стр. 127
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Избраната подкоренна раса 
се посвещава в знания 
и понася отговорности. 

Подкоренната раса, 
с подготовката, с осенението си,
 служи както за раждането на 

новите чеда на Коренната раса, 
така и като носител на Учение, 

което трябва да даде на другите.

~ Ваклуш Толев, Човечество – История – Култура 
сп. Нур 1/1997 – www.nur.bg



1 За детайли относно Коренните раси виж “Родословието на човека” от Ани Безант, секция Издания на www.fvision.eu.  – Б. р. 127 

петата субраса на Четвъртата раса идеята за авата-
рите, идеята за Ишвара, или Бог Отец, с Който тряб-
ва да се дойде до свободния Адам; Адам – сътворе-
ният човек, но единствен получаващ привилегията 
да ражда. Преди това възпроизводителната енергия 
е упражнявана без негово участие. Той е можел да 
отгледа малкото като яйце и да извади своя плод1, 
но в петата субраса, която мотивира живот за пос-
лешните епохи, Адам е натоварен да ражда. Когато 
разглеждате Троицата, виждате, че Христос е роден. 
Бог нито се ражда, нито се сътворява, но Христос се 
ражда, а Светият Дух изхожда. Адам ражда – при-
вилегия на Адам е да ражда. Той получава какво – 
раздвоение от целостта! Кога можете да правите 
раздвоение? Когато сте цялостни! И той какво от-
дели от себе си? Ева – живот! Бъдещето дава свобода 
за себетворчество. Тайната на Коренните раси е 
идеята да сте сътворци. Ето генетичното начало в 
цялата еволюция.
И друго – науката говори само за еволюция, не 
говори за дегенерализация, а в развитието ние 
имаме и този принцип. Би трябвало иначе досега 
да сме станали богове. Не може! Човекът ще тряб-
ва да научи нещо повече в идеята на себетворчество-
то и себеобожествяването без да отрича Божеството. 
В Шамбала ще му се поднесе идеята за Мировата 

душа като живот: Адаме, ти ще дадеш имена на всичко 
(Битие 2:19-20). Ти научи урока в Шамбала да об-
щуваш със света. Пред тебе е Мировата душа, която 
трябва да индивидуализираш във вълната на живо-
та. Тази вълна трябва да бъде страх от Божеството 
и така ти ще носиш чашата на новата Шамбала чрез 
това, което стана в Гетсиманската градина. Чашата, в 
която трябва да кажеш: Аз за това дойдох – да предам 
душата си за вси! (Марк 10:45, Йоан 10:11, 15)
Дадена е една легенда как четирима князе отиват 
при цар Шамбала и му занасят четири чаши от би-
сери и други разукраси, но той ги отказва. След това 
му занасят обикновени чаши от сив камък, които 
той приема и ги слага в една. Четири чаши, четири 
раси са минали, които той слага в една – създава 
една нова коренна раса! Безспорно за тази чаша 
ще намерите достатъчно разкази и рицарски 
подвизи – Граалът. Свещеният Граал – чашата, коя- 
то в Петата коренна раса събира кръвта от петата 
рана на Христос. А там, в Шамбала, са събрани чети-
рите чаши на четири минали Коренни раси, за да ни 
оставят един чакащ подвиг.
Ето какви уроци Шамбала е дала на своите чада – 
ученици и бъдни Учители, за да изградят концеп-
цията за Петата раса в приложението й: небе и земя, 
смърт и възкресение, за да се изкупи проклятието 

v



128 

над Земята. Затова ще намерите у древните и в ста-
ри ръкописи, където се говори за тази благодатна 
земя, да се пише отдясно наляво. Но Петата ко-
ренна раса трябваше да се освободи от паметта на 
миналото на Атлантската раса, която имаше още 
неусвоена сила на лявото течение. Следователно, 
когато намерим едно писмо отдясно наляво трябва 
да кажем, че това са остатъци от една стара Коренна 
раса. Еволюционният конец е нанизан с култури и 
културни съзнания, с историческа памет... Ето защо 
Шамбала е заобиколена от какви ли не и колкото ис-
кате божества до такава степен, че човек не може да 
ги изброи. Там, казват, пазителите на пророческите 
легенди ги пазят от незапомнени времена. Логична 
е такава констатация, защото когато е отведена една 
група същества от петата подкоренна раса на Чет-
въртата раса, никой не ги е освободил от паметта на 
миналото. Там те трябва да обработят тази памет – 
навикът на миналото трябва да бъде претопен, тряб-
ва да се излезе с нова валентност. Коренната раса 
трябва да излезе с нова валентност, защото ново осе-
зание за познаване на света ще влезе в живот. Ето 
защо тези места се наричат още и “музеи на астрал-
ния ни образ”. Следователно, освен Шамбала, освен 
Рая, на тази планета ние оставяме и т. нар. “музей 
на астрала”, върху който бъдещата Корена раса с 

мисълта, с духовната вълна започва да чертае един 
нов образ, а бдителите (именно висшите духовни съ-
щества там) наблюдават развитието и промяната и с 
оглед на това кой с каква скорост отива към ново би-
тие, го привличат и включват в действието на това, 
което Христос каза: Моите сто четеридесет и четири 
хиляди ангели ме чакат (Откр. Йоан 7:4, 14:1), т.е. съ-
действениците за изработването на нова култура, на 
нова религия, на ново битие. 
Така Шамбала е лаборатория, в която човеш-
кото тяло, с цялото негово устройство за съста-
вяне на Коренна раса, ще е една основа за нова 
Духовна вълна. А дали е била в пустинята Гоби? 
Безспорно, но след като си свършва работата 
я засипва пясък, след това сняг. Какво да прави?! 
Така че блюстители на пост там няма поставени, 
а по върховете на различните станции на Хима-
лайските планини. И ще видите защо ние, бълга-
рите, носим такава вибрация – защото също сме 
били там. 
И виждате това интересно усещане, което Рьорих 
споделя в своята поема, а безспорно Христос из-
вършва като деяние: “Радвайте се, радвайте се, лов-
ци!” Нищо няма скъсано, стига човек да знае стра-
ниците. А те чакат! Така че пустинята Гоби – един 
хубав символ и знание за обикновения човешки 

Доц. Кирил Коликов, София 2016 >>
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ум – ще си остане, че е Шамбала, но от реките 
нито мед тече, нито целебни води. Те са вътре у нас, 
защото в Рая, който Бог беше създал за Адам и Ева, 
тези реки течаха. А водата, както съм казвал, е аст-
ралният образ на светлината. Без астрал ли е на-
правен Адама? Не. Без медоносността на ума ли е? 
Не. Шамбала е толкова земна, колкото и небесна. 
Но под Небе ние не бива да разбираме само мен-
тал и астрал, а етерното пространство, което 
в древността се е считало за всичко. (“Тракия”, 
или “Ракхива” на финикийски, означава “етерно 
пространство”, което значи “битие”.) Затова за 
мен Шамбала ще си остане една мирова школа 
на мистериите, която ще кърми идващите за 
други Коренни раси. Там ще имаме велики пос-
ветени Учители, които ще дават философията за 
Космоса – идеи, които познаваме от концепцията 
на гръцката философия за микро- и макрокосмоса. 
Гърците са взели знанията си оттам, това е много 
ясно. Но преди гръцката култура е била нашата – 
на тракийците, за които пък безспорно знаем, 
че са излезли някъде из върховете и околията на 
Хималаите...
Така че Шамбала не означава източник на щастие, 
нито означава спокойствие, както я превеждат ня-
кои. Шамбала е живот на нашия дух в полето на 

интуицията, която може да ни даде и мястото, 
където ще бъде основана. 
Не е нужно да копаем отново в Гоби, да търсим 
подземен град, за който всички говорят и никой не е 
стигнал вратите му. Имало е и пак ще го има. Оно-
ва, което шестата субраса трябва да даде, това е 
идеята за далновидност и идеята за безвремие. 
Ще се освободим от страха за време – времето е не-
изчислимо, когато умът ни е освободил от своята 
пластичност. Енергиите са, които в шестата под-
коренна раса ще отворят битието ни за прило-
жение във висшия свят. И затова казвам: “Пестете 
енергиите, а не времето!” Времето е мерилка, която 
обикновеното съзнание квалифицира. Тези, които 
имат опит, знаят, че това, което дори миг се нари-
ча, обръща хиляди страници или дава милиони съ- 
ществувания. (И нашият поет Димчо Дебелянов, в 
своето стихотворение “Миг”, когато изпада в една 
вътрешна екстаза, казва, че “там нямаше нито вре-
ме, нито пространство”.) А онзи, който измерва 
времето си със залези и изгреви, е още човекът 
от Петата коренна раса. Едва когато Адам идва, му 
се дава Слънце и нощ, за да си определя годишните 
и дневните времена. Свобода от деня като време, 
свобода от битието като планетност, защото 
човекът на Шестата коренна раса е гостенин не 



само на тази планета – той е бъдещият Юпите-
ров жител, а Юпитер е господар. Това е времето, 
когато той трябва да работи с първия Лъч – Лъча 
на администрацията. Какво ни остави индо-евро-
пейската и индийската култура? Водачеството! Това 
е принципът на князете, това е необходимостта 
от управител, който трябва да имате в себе си –  
Божествеността. 
Как ще осъзнаете този водител дали е вашият ум, 
дали е вашата душа, дали е вашият Дух, това е вече 
йерархия на преценката, но той – този, който ви е 
ръководил, ви събужда идеята за изпълнение. Така 
виждате как вървят всички неща, докато съзнаем, че 
само едно Божество ни дава заповеди, за да можем 
да се осъзнаем като себесъвършенство или потреба, 
че сме. Това е великата тайна!
Така Шамбала ще си свика чедата на шестата 
подкоренна раса, които ще трябва да създадат 
надмисловния вече човек на Шестата раса. 
Това, което ни принадлежи, то е да не се смущаваме 
от нищо; това, което трябва да знаем, то е, което 
може да ни каже Небето; това, което не бива 
да забравяме, е скалата на моралните ни устои 
и достойнства, които то ни оставя на Земята. 
Така ще направим великото съчетание Небе и Земя, 
и своето служение!
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ОСЪДЕН НА ЖИВОТ
ЕСЕ–ИДЕЯ ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

Иронията е, че винаги съм в нелегалностпо отношение на човечеството...
/“Премълчаната история на философа Ваклуш Толев”/ 

 БНР, 31.05.2017

ДА БЪДЕШ БУДЕН, когато измамен светът заспива;
ДА БЪДЕШ СМЕЛ, когато овластен страхът тронува;
ДА БЪДЕШ СИЛЕН, когато невежеството се надсмива

И ДА ПРОСТИШ, когато враг на твоя бряг гостува.
Тогава непобедима ще бъде твоята ръка

и с тебе път надежден ще ходи хорската съдба!

~ Ваклуш Толев

z



Автор Спинти
Ваклуш Толев, известен като Учителя на Мъдростта, е богослов по образование, обществен деятел, лек-
тор и автор на множество трудове с религиозно-философска и културно-историческа тематика, сред 
които са “История и теория на религиите” в три тома, “Духовните дарове на България” в два тома, “Се-
демте лъча на еволюцията”, “Беззаветен Завет” и др., както и на изцяло авторското списание “Нур”. Ори-
гиналните му възгледи, исторически прочит и тълкувания се оформят в самостоятелно учение, което 
той нарича Път на Мъдростта, израз на навлизащата в битието на планетата нова Духовна вълна на 
Мъдростта. В общочовешки план Ваклуш Толев сезира Комисията за правата на човека към ООН за включ-
ване на допълнителна клауза в Хартата за правата на човека, която да защити правата и на душата. 
Свещен е човекът, а не институцията! – казва богословът, с което извежда правото и основанието да 
се променят законите на Институцията. Искането за нова клауза включва премахването на анатемата 
от всички религии и отстраняването на понятието враг от социалните взаимоотношения на хората. 
В Третото хилядолетие човечеството влиза с нова нравствена таблица – няма зло, има нееволюирало 
добро; няма враг, има събожник – твърди Ваклуш Толев и предвижда, че в Третото хилядолетие вражду- 
ването ще бъде само вътрешно (в нас самите) и ще продължава до пълната победа на съвестта.
Роден е в далечната 1923 г. – на 7-ми януари, Рождество Христово по стар стил, и преминава отвъд на 
90-годишна възраст. След девети септември 1944 г. е изправен пред Народния съд заради политическите 
си възгледи и действията като офицер в армията на Царство България. Осъден е на смърт, но съдба-
та му отрежда почти пълни 12 години скитане от затвор в затвор – Пловдив, Пазарджик, Кърджали, 
Шумен, Белене, Варна – местен е от едно място на друго с досие “непоправим”... Тъй като самият Вак-
луш винаги е подчертавал, че не е важна биографията на човека, а каква характеристика създава – в  
качеството на негово представяне избираме да поднесем есе под формата на идея за документален 
филм, посветен на периоди от живота на Ваклуш Толев, в които го виждаме представен именно в харак-
терологичния аспект и светлина.

Горен ракурс на затворнически кръг. Стотина силуета на затворници обикалят в кръга по часовниковата стрел-
ка. Това е мястото в затвора, където можеш “спокойно” да обмениш идеи, да проведеш разговор. Само един 
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младеж върви в противоположната посока – това е нашият герой. Отвреме навреме някой от общия поток се 
отделя, забавя ход и тръгва редом с него...
Историята на нашия разказ в пет идейни щриха сублимира историята на бунтовника, будителя, мъдреца Вак-
луш Толев – жив свидетел на мракобесието, “истинското време на народните врагове”. Нашият герой е само 
на 21 години, когато бива осъден на смърт. Животът обаче му отрежда да преживее 12 години по затвори и 
политически лагери. Библейски звучащото, че хлапакът учудил мъдреците в храма е как зрели, 40-50-годиш-
ни, мъже от репресирания културно-политически елит са уреждали помежду си списък за реда, в който ще 
обикалят затворническия кръг с него.
Както всяка форма има своя гръбначен стълб, така и в случая носещата система се явява горенаписаният  
стих – плод от дървото на многото преживяно. Петте фрази съдържат концентрацията на една активна буд-
ност, на една овладяна смелост, на сила, която може да прости, и на мъдрост, която с прозренията си трасира 
пътища за бъдеще.

СЦЕНА 1 
Среден план на Ваклуш Толев, който в размисъл е подпрял с ръка чело, като почти открива лицето си. Задкад-
рово неговият глас прави афористична характеристика на Българския национален дух. В писана от него студия 
за Бога-Небе Танг Ра, той твърди че “българският народ е единственият народ на планетата, който не може 
да живее нито миг без Небе” – Небето, което е олицетворение и хранилище на Националния дух на народите. 
Картина на пасажи от облаци. Плавно се отдалечават от нас.
Спокойствието в картината изчезва, когато задкадровият глас ни връща към времето на прииждащия комуни-
зъм и унижението на един народ, принуден да пее възхвална песен, докато посредствеността окупира минис-
терства, а интелигентът е облечен в райето на каторгата. 
Облаците сменят посоката си – застрашително започват да се приближават. Небето от ведросиньо постепен-
но се отравя в кърваво червено. Изплющява светкавица, която прави прехода към черно-бял архивен мате-
риал на тревожно небе. Архивни кадри от портрети на човешки лица ни пренасят във времето на “народните 





врагове”. Щрихиращ микс от черно-бели картини, свидетелстващи за годините на разразилото се злокобие. 
Средата на миналия век, когато цивилният живот е в униформата на класовата утопия, а затворите се готвят да 
посрещнат “високите си посетители”. Ехо от агитационни речи, манифестации, паради... Полюсите губят своя 
магнетизъм, а компасите на човешките ориентири за добро и зло са лишени от стрелките си. “Спокойно” 
е, но е шумно. “Радостно” е, но се чува погребална камбана. Ще завали и дъжд, за да отмие престъпление.  
Преминал в градушка, тук-там виждаме сипещият се едър град да се червенее. Бучките лед удрят по камбана-
та – задвижват я, но вместо звън се чува: “Да бъдеш буден, когато измамен светът заспива.”

СЦЕНА 2 
Силует на млад мъж, прегорял в светлина, обикаля като в лабиринт по коридорите на съда.
Героят, в близък план, разказва за обвинението и присъдата си.
Съдът признава подсъдимия за виновен – “враг на народа”. Присъдата е “СМЪРТ”, а за назидание, както 
правят отвреме-навреме, са пуснали високоговорителите в залата. Осъдителите си мислят, че подсъдимият 
е вече смазан от присъда им, но за техен ужас, в правото си на последни думи, високоговорителите екват: 
Идейна борба с комунизма до пълно унищожение!
Съблазънта не закъснява: Много си дързък, за да те убием. Ще те задържим, за да те пречупим.
Прави се субективна възстановка от времето на съдебния процес. 
Залите са празни, коридорите – също. Не бродещ призрак, а реален, отново в коридорите на спомени- 
те се появява някога на смърт осъденият днешен разказвач. Звуците рисуват някогашната реалност в без-
людното пространство. Като че ли всички са там в залата – и обвинителите, и обвиненият. Дават му думата. 
Прогърмява несмутената дързост: Идейна борба с комунизма до пълно унищожение! Звукът ни връща в кори-
дорите, където от таваните гърмят високоговорителите. Героят отново се появява в коридора – отдалечавайки 
се, в гръб. Захльос от потракването на ледени парчета по стъкло ни връща в съдебната зала, където прозор-
ците се отварят от силата на бурята. Вече напълно почервенял, ледът бие по прозорците, влиза в стаята. От 
напора на вятъра съдийското чукче се плъзва върху масата. Там, където спира, губи фокуса си, а зад него на 
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фокус излиза празното съдийско кресло.
В поточността на разказа си Ваклуш Толев казва: “Да бъдеш смел, когато овластен страхът тронува.”

СЦЕНА 3 
Порой от червена градушка: по прозорци, по дворове, по главите на безпомощните минувачи. Тя е навсякъ-
де, тя е бедствие, от което не можеш да се скриеш. По улиците се стичат червени вади от топящия се лед. 
Преходът от предишния кадър към близкия план на нашия герой става на много бавна двойна експозиция –  
черно-бял кадър на течащ червен воден поток. 
Следва разказът за годините му в затворите и лагерите. Появява се за кратко затворническият кръг от първия 
епизод, когато разказва случая за опита на надъхан нов надзирател да го накара да върви в общата посока 
на потока затворници. След многократни опити да го подчини, надзирателят, удрящ все на камък, вече недо-
умяващ и готов на крайности изрича предупредително, че срещу ръжен не се рита. Отговорът на нашия герой 
е отново париращо дързък: Който е огън, не се бои от ръжени! Разказва за десетките си стихове и драми, 
писани в затворите на цигарени хартии. Разказва как на последната си спирка – във Варна – преди да излезе 
изгаря почти всичко на кладата на миналото. Така той освобождава пространство в душата си за идващото 
бъдеще. Обяснява ни странното си твърдение, че “затворът за него по-скоро е бил грижа на Небето, ползвай-
ки социалната репресия, отколкото страдание”, като по този начин извежда тезата си, че “няма страдание, 
а има развитие”.
Дава преценка, на “бедата, наречена невежество”, като разграничава поведението на невежия от това на не-
знаещия, неграмотния. Визията е от мястото, където той живее – къщата му в село Поповица, Пловдивско. 
Ставаме свидетели на обикновените ежедневни действия на нашия герой. Понеже невежеството няма опре-
делена принадлежност – то може да се срещне навсякъде. Затова умишлено е избегната някаква обвързаност 
с конкретен образ. Завършваме с кадър от молитва на нашия герой преди вечеря. 
В задкадров глас на самия Ваклуш Толев се чува: “Да бъдеш силен, когато невежеството се надсмива.”
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СЦЕНА 4
Склад, препълнен с картонени папки. Маса, на която има небрежна камара от същите папки. Става течение в 
стаята, разхвърчават се листове. Най-горната папка пада. Четем досие с характеристика “НЕПОПРАВИМ”. 
Като “НЕПОПРАВИМ” и като “враг на народа”, Ваклуш успява да завърши Богословие в единствено автоном-
ната тогава Духовна академия. Взема няколкогодишния цикъл на обучение само за 18 месеца. Това не е никак 
чудно, като се има предвид свръхкачествата, които проявява през целия си път.
Разхождайки се сред библиотечни лавици обяснява за времето след дипломирането си, в което е бил библио-
текар в Пловдивската митрополия. Стига до една от лавиците и изтегля оттам книга. Това е оригинал на много 
ценната Цезар-Барониева история, която е единствена в България, а в света са само няколко. Обяснява как я е 
открил – захвърлена в някакъв църковен склад. 
Разказва за работата си в Митрополията и за първата иконна изложба в България, която е направил по “онова 
време”. Съществуват архивни материали от откриването на изложбата в криптата на храма “Св. Александър 
Невски”, които ще потвърдят шествието на особено ценната иконна експозиция. Документалните кадри се 
смесват с реални от присъствието на самия герой в криптата.
Може би извървяните вътрешни пътища на затворите и сблъсъкът с богословието са лабиринтът на Де-
дал, в който той ражда своята идея за криле. А именно – запознава ни с внесеното от него предложе-
ние в ООН към Хартата за правата на човека да се включи нова клауза в защита на душата. Душата да 
не бъде анатемосвана от нито една религия и да се снеме от гражданския и наказателен кодекс поня-
тието “враг”. “Можеш да имаш противник, но не и враг, защото враждуването е социално проклятие”,  
казва героят. Проблемът е посветен на човешкото достойнство, което не е родило озлобление и реваншизъм, 
а напротив – мъдрост, която търси отговорност и призовава за съвест. Това е приложена добродетел, а не само 
изповядване на такава, която не е имало възможност да бъде проверена в огъня на живота.
Поредица иконни образи на Христос в криптата е завършекът на епизода, който е придружен с думите Му: 
Не се страхувайте от тези, които убиват тялото ви, страхувайте се от тези, които убиват душата 
ви! Така две грижи към човека излизат в идеята на по-малко отрицание. Първата е към зримия, телесния – 

138 





140 

да се освободи от враждуването в социалността 
си. И втората е към невидимия, към душата – да се 
освободи от душевното проклятие. Зад кадър про-
звучава: “И да простиш, когато враг на твоя бряг 
гостува.”

СЦЕНА 5
Тясна планинска пътека. Изглед от Родопа планина. 
Ваклуш Толев е в началото на дълга колона от хора. 
Води ги към местността Орфееви скали. Там ще им 
разкаже прозренията си за бъдещето на България, 
на човечеството и света. Завършва с последния ред 
от стиха: “Тогава непобедима ще бъде твоята 
ръка и с тебе път надежден ще ходи хорската 
съдба!”
Учителят на Мъдростта е заобиколен от учениците 
си. Разкрива тайната на принципа “Да бъдеш, а не 
да имаш”. Когато човек като екзистенция, като същ-
ност “Е” – това е нещото, от което никой не може да 
го лиши, докато “Имането” е до време, то е в скалата 
на преходностите. Когато някой успее да “Бъде”, 
той е ОСЪДЕН НА ЖИВОТ, дори когато вече е в 
незримост...

Пророк
Избродих пътища далечни,
пих по пътя изворни води,
сънувах сънища предвечни

и разтълмях чуждите съдби.
Ала мойта приказка остана

неразтълмена в света
и любовта ми – като рана –

буди ме дори в съня
да тръгна – в жертва пак обречен

и с пророческий си дар,
намерил своя храм отречен,
жив да вдигна там олтар.

~ Ваклуш Толев





Децата на Деня не са вестители, а освободители. Свободата не 
дава награди – тя дава осъществяване в името на Живот! /ВАКЛУШ/

А когато се вече разсъмна, Иисус застана на брега, но учениците не познаха, 
че е Иисус. Иисус им казва: Деца, имате ли нещо за ядене? Те Му отговориха: 
Не. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на кораба и ще намерите. Хвър-
лиха и не можаха вече да я измъкнат поради многото риба. 

~ Йоан, глава 21:4-6

Странно е, че на разсъмване Той посещава Своите ученици и приятели и те не Го познават. Те ходиха 
на гроба на Възкръсналия, те имаха посещение в горницата, те имаха и своята Петдесятница, но няма-
ха зрение за Учителя си, не Го познаха. (А в плащеницата си личи!) Разбрахте ли колко са били будни, 
колко са вярвали в Словото Му! И тогава Той се обръща с онова, което бъдещето чертае, забележете 
това сега – не им казва “приятели”, както ги наричаше, не им казва “ученици”, за което пък им беше 
казал да не се наричат “Учители”. Казва им нещо, което надкрачва хилядолетията: “Деца...” Вижте  
думата “Деца” кога е употребена –  когато Той е възкръснал, когато прави новото! “Деца, имате ли 
нещо за ядене?” Мислите ли, че е бил гладен? Или чака трапезата на Учението, което им даде, да я да-
дат на света! “Имате ли нещо за ядене”, т.е. онова, което ви бях дал – толкова богати трапези, толко-
ва пищно слово за Любов, за моя Бог. Те Му отговориха: “Не.” (Представям си какво Му е било!) “Не”,  
защото те се върнаха да си вадят прехраната с риба. “Не”, защото не можаха да хванат нищо – защото 
се върнаха към онова, което са мрежи... Ето, нямат нищо за ядене. И затова им каза една от най-вели-
ките тайни: Хвърлете мрежата от дясната страна на кораба! Защото отдясно е бъдещето.

~ Ваклуш Толев, Послание на Живототворчеството (Евангелия), сп. Нур 2/2001 – www.nur.bg





“СЕДЕМТЕ ЛЪЧА НА ЕВОЛЮЦИЯТА”
 отново на книжния пазар

Третото допълнено и преработено издание на книгата е отпечатано след спечелен 
конкурс на Министерството на културата и бе представено на 9-ти януари 2016 г. в 
Литературен клуб “Перото” (НДК) с отбелязване на 93-годишнината от рождението 
на автора. За автора и творчеството му на тържеството говориха литературният 
критик Петко Атанасов, художникът и скулптор Жорж Трак – управител на Култу-
рен център “Тракарт”, отговорният редактор на изданието доц. Кирил Коликов, по-
литологът Огнян Минчев, д-р Валентин Янев със специален поздрав от сънародници- 
те ни от Западните покрайнини, при които Ваклуш Толев е гостувал не веднъж, и др.

Откъси из книгата
“Седемте Лъча на еволюцията е тематика, която е част от голямата теургия, от голямата тайна 
наука – тематика, която хилядолетията не са могли да изчерпят, защото различни йерархии са 
се докосвали до езотеричното знание и следователно в различни нюанси и концепции това 
знание е правено достояние на човечеството.” 

“Седемте Лъча ни развиват – като духовност и социалност, като култура и цивилизация.”

“Всеки Лъч дава своята енергия, за да имаме цялост, макар че всеки поотделно се физиогно-
мира. А в цялост, когато Седемте Лъча изпълнят ролята си, ще имаме човека бог в развитие 
осъществен. И тук е голямата тайна на Седемте Лъча – оспорват се, за да се съгласят; раз-
делят се, за да са в единство – работят човек да стане Бог.”
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<< Политологът Огнян Минчев, София 2016 

“Лъчът на Жизнелюбието, или на Волята, създава поле на приложната осъществимост, за да 
стане: съществото – индивид, индивидът – човек, човекът – божество.”

“Лъчът на Молението, или на Религията, цели да се изграждате и да служите. Молението е без-
мълвие – във вътрешния олтар, а безмълвието е жертва! Именно безмълвието показва разли-
ката между бъдеще и бъднина. Бъднина е Самият Бог. Човекът е бъдеще сега, но когато стане 
бъднина, той вече ще е осъществен Бог. Затова е Лъч на Молението – не Лъч на Молитвата.”

“Лъчът на Проницанието, или на Философията, е лъч на недоволството от себе си. Това е вели-
ката рапира – недоволството от себе си, за да тръгнеш и не само да прочетеш Познай себе си, 
за да познаеш боговете и Всемира, но и да го направиш.”

“Лъчът на Предсказанието, или на Изкуството, ни учи на ясновидство – той предупреждава, 
той изобличава, но той е и онзи, който милва, прощава и учи. А сега великата тайна е прозре-
нието, което ще ни научи, че няма враг – има събожник!”

“Лъчът на Доктрината, или на Науката, дава на ума ни своята духовна енергия – Науката до-
вежда човека до великата тайна на Богочовека. Науката се бори с миналото, за да освободи 
сили за бъдещето.”

“Лъчът на Целостта, или на Предаността, може да бъде наречен и Лъч на осъзнатото служение. 
Още по-точно би било, ако се каже, че предаността е освободено от съзнание служение, тъй 
като съзнанието може да поражда съображения. Съзнанието се гради от воля, от интелект и от 
емоционалност, но предаността може да бъде показана само от интуицията.”

“Лъчът на Делотворството, или на Дейността, е лъч на отговорността, защото той материализи-
ра. Като сте направили криво огледало, криви ще изглеждате... А Мъдростта е амалгамата на 
огледалото на Истината. Това е великата тайна – знание и отговорност!”
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ЗНАНИЕТО НЕ БИВА ДА ИДВА ЕДИНСТВЕНО ОТВЪН  
И ДА СЕ ПРИЕМА ДОСЛОВНО, ЦЯЛО И НАГОТОВО

<<  РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА, ФОТОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ВАЛИ, ПЛЕВЕН 2014

Обобщение

Интервю със съставителя Ралица Благовестова
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Обобщение

Интервю със съставителя Ралица Благовестова



Мечта, Мисъл, Въображение, Желание, Съзнание, Разум – 
все неща, обединени в нас и практически недостъпни 
пак за нас. Ох, не съм съгласна, не мога да се съглася, че 
скоростта на светлината е най-голямата. Но мисълта! – 
тя трябва да може веднага и именно от нейната скорост 
трябва да се възползваме. Светлината с нищо няма да ни 
помогне при космическите полети, а и виждаме звезди, 
които вече са мъртви. 
Мисълта, Въображението, Мечтата, Съзнанието, Разу-
мът са нещо цяло, свързано и обобщено. Мечтата е стре-
межът, съзнанието я осмисля, въображението пък офор-
мя, а мисълта и свързва, и пренася – нейната скорост е 
просто част от общото на Разума. Ограничението е в на-
шата непригодност – така зле сме сковани от трите си 
измерения плюс това пусто време! А светът е огромен и в 
него има всичко. И нашият разум е връзката, той свърз-
ва. Виждам другия свят (или по-скоро го чувствам?) – но 
кАк да съм там?! А това със сигурност става някога! Ще 
дойде време и ще опитам. И ще видя невижданото... 

~  Ралица, 13 год.

Ралица Благовестова, фотосесия от Александра Вали, София 2014 >>150 
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Здравейте, Ралица! Представете ни се какво сте учи-
ла, каква е страстта Ви, в какво вярвате, какво Ви 
радва в живота?
Библиотечен работник съм по образование, но ме 
влече реално издателската и медийната дейност. Не 
съм работила нито ден като библиотекар, но все пак 
книгите са ми толкова на сърце, че дори дипломната 
ми работа в Библиотекарския институт (днес уни- (днес уни-днес уни-
верситет) се получи като книжка – с розови корици, 
защото бе посветена на Моцарт, един от безсмърт-
ните ми любимци :-) Сега се занимавам предимно с 
редакторска дейност, предпечат, писане/подготвяне 
на материали и онлайн издания като сп. “Зелени 
акценти” на Българското вегетарианско общество. 
Нещо много любимо от проектите, по които съм ра-
ботила, е последният епизод, 13-ти, от ТВ поредицата 

“Ария из фолклора на България”. В него има откъси 
от спектакъл на ансамбъл “Българе” и особено сце-
ните за Патриарх Евтимий и Кочо Честименски ви-
наги ми действат покъртително, но и целият епизод е 
много зареждащ, вдъхновяващ и въздействащ.1
А за другите неща, както си ги бях формулирала вед-
нъж: Обичам науката с душа и изкуството с омъдре-
ност и детска чистота. Вярвам, че не умът е родител 
на идеите, а единството между него и душата ни ги до-
насят. Търся знание, което ни прави по-прозорливи съ-
творци на общата ни реалност. Обожавам действие-
то и активността (не единствено буквалните), защото 
те крепят живота ни – света. Радвам се на хубавите  
човешки взаимоотношения, на спонтанния или пък умен  
хумор, на преодоляни трудности и недоразумения...
Приятно ми е да споделям и разказвам впечатлили ме, 

В живота на човек съществуват различни цветове. За някого те са класиката на черно-бялото, за другиго 
са пъстра дъга. Всеки сам избира своя път и цвят за живот. В поредицата “Цветове от аурата на Бълга-
рия” са включени истории на хора, избрали понякога труден, но задължително пъстър начин на живот. 
Чрез вяра, последователност и силен дух човек постига желаните цели в живота и изстраданите истини 
как да го променя. А често и да го обогатява с творчество. Важно е освен да си човек, да бъдеш и човечен. 
Важно е и да не се предаваш... Повече за всичко около проекта, с елементи на малко лично интервю, 
споделяме директно от съставителя – главният редактор Ралица Благовестова.

1 Поредицата периодично се излъчва по канал “Дестинация BG” (Булсатком), но и в Ютуб могат да бъдат гледани повечето епизоди. – Б.ред.

Подготвил Диана Иванова-Николова, 2016 г.

153 



154 

обогатяващи неща.

Как се зароди влечението Ви към писането? А от кол-
ко време сте редактор?
Хм... Трябва да съм била 12-13 годишна, когато една 
нощ от мисли в главата не можех да заспя. Не бях съг- 
ласна с нещо, което бяхме учили в училище. И наум 
обяснявах защо не съм съгласна. (Често го правех 
впрочем – все наум, защото никога не съм вярвала, 
че някой може да чуе гласа ми и че има смисъл нещо 
да изразявам.) Но онази нощ станах от леглото и по-
неже спах при баба и дядо, не знаех при тях къде 
има хартия, така че си намерих едни бели салфетки  
и започнах да пиша на тях. След това ми хрумна и си 
направих дневник на мислите ми :) И до днес пазя ня- 
кои от нещата, а после и сънища взех да записвам... 
Ето нещо от времето, когато съм била на 16: 
“Искам да помогна на себе си и на човечеството да дос-
тигне все още твърде далечната, непонятна и коренно 
различна от съвремието Истина! Знанието трябва 
да идва отвътре, да прониква сякаш по вътрешни – 
пространствени, смислови и енергийни вечности. 
То не бива да идва единствено отвън и да се приема 
дословно, цяло и наготово. Творческо мислене – то 
струва ми се въвежда, то води навътре.” 
Относно редакторството – предполагам, че идва от 

страстта ми да поправям и разхубавявам. А също и 
да подбирам теми и материали. Кога точно е започ-
нало даже не помня, но тази ми страст особено се 
проявява, когато има някакви идеи да се поднесат. 
Така направихме фен-книга за участието на Иван 
Ангелов в предаването Мюзик Айдъл – книга от 1000 
страници с афористично “библейски” нюанс – зара-
ди идеите в нея, нали :) Основната от тях е за талан-
та, който посредствеността иска да убие: Моцарт 
и Салиери,  Разпятие... Беше незабравимо да се ра-
боти редакторски по идеите, макар да е спорно до-
колко реалният Иван ги въплъщава и дали не е било 
до голяма степен добре изиграна от него роля. (И все 
пак беше нещо специално, в крайна сметка!) 
А любопитното е, че имаше сън на моя приятелка по 
случая – предсказателен, защото е от преди появата 
на Иван на екрана, и се сетих за него едва след като 
ми бе предложено да направим книга. Обобщено 
посланието бе, че  момчето в съня е извършителят на 
действието, аз ще го осмисля, а сестра ми Александ-
ра ще направи визуалното представяне – тя реално е 
дизайнерът на книгата за неговото “представление”. 
Но нека добавя като лирично отклонение и още не-
що – по повод друга една книга, която грабна внима-
нието ми с основната си идея и асоциирах отново с 
отношението на обществото към човешката личност. 

Първа заглавна страница от книгата за Иван Англелов >> 
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Става въпрос за “Детство без сълзи” на Александър 
Миланов. Книга за живота в домовете, но написана 
красиво и одухотворено, за да трогне и замисли 
наистина, а не просто за да отрази някаква грозна 
социална реалност. Когато я получих по куриера 
и отгърнах страниците, отворих на глава с големи 
букви “БЕЗ ВИНА ВИНОВНИ” и сълзите ми рукна-
ха. Защото Глава 4 от книгата за Иван е белязана със 
същото заглавие. То е като всеобщ символ, според 
мен. Отразява дори сковаващо недоразбраната 
старозаветна идея за грехопадението на човека – 
когато посегнеш към ябълката на познанието не 
ставаш лош, а просто започваш да работиш активно 
с ума и познаваш смъртта, защото се виждаш вече в 
материята като физическо същество. Но духът и ду-
шата също са в теб. Както и да е. 
Исках да кажа, че за мен Александър е развита душа, 
приела кармично или не да премине през социал-
ните институции, за да покаже какво имаме да про-
меним като общество там. Както Иван демонстрира 
като едно талантливо “дете-индиго” за “какво Шоу 
става на въпрос” в развлекателната индустрия. При 
Иван ме впечатли идеята за “отвъдното”, при Алек-
сандър – признанието му, че образованието е това, 
което спасява от затъване... Любов и знания – от 
това имаме нужда :) 

v

Тази книга съм я писал вече, само че насън...
~ ИВАН       

Следва на стр. 159
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Скъпи читателю,
Написах тази книга, защото исках да променя отношението на обществото към децата, които растат 
без родители. Събрах парчета от личната си история, разказах историите на мои приятели, чието  
детство е преминало в българските сиропиталища. Направих го, не за да парадирам и да търся съжа-
ление, както за себе си, така и за останалите. Ние вече берем плодовете на детството си – детство, в 
което хората са минали през живота ти като товарен влак. Детство, лишено от закрила. Детство на 
изкуствената любов – онази, която цялото общество ти прокламира, а всъщност те оставя сам.
Да си възрастен е лесна задача. Сам носиш отговорност за решенията си. Но понякога мнозина от нас се съ-
буждат през нощта и се чувстват като деца – отново сами, отново излъгани, тъжни и предадени. Любов-
та в живота ни се случва трудно, а когато някой успее да докосне сърцето ни, после остава разочарован. 
Прочетете тази книга не защото трябва да се почувствате виновни, а за да разберете много бързо 
своята мисия. Аз, вие, ние не трябва да оставяме дете да расте в бедност, самота и изолация.  

~ Авторът
СПИРАЛАТА НА СИРОПИТАЛИЩАТА
Някой някога решил, че домовете за бебетата ще са строго специализирани, с медицински кадри, за да се запази 
здравето на бебетата, които са изоставени. Без обаче някой някога да е отчел, че ЧОВЕКЪТ СТАВА ЧОВЕК, КОГАТО ОБ-
ЩУВА, КОГАТО ГО ГУШКАТ, КОГАТО РЕДОМ С ХРАНАТА ИМА И ЕМОЦИЯ, ТОПЛИНА, ГОВОРЕНЕ. Когато един човек те при-
дружава в пътя на порастването ти. Някой някога беше пропуснал, че първите три, а не първите седем са най-важ-
ните години за детето. Най-вече заради това, че в тази възраст хлапетата научават какво е да се довериш изцяло, по 
принуда, на един човек и той да ти помогне до първите стъпки в твоята самостоятелност – прохождането, проговаря-
нето, дори момента, в който сам контролираш какво и кога ще има в пелената ти. В домовете за бебета нито един 
човек, нито една леля в бяло, нито един възрастен не може да осигури това, което може да осигури семейството на 
бебето. Колкото и да се стараят, хората в бяло са на работа и дори сред тях да има бели лястовици, които да дават 
всичко за децата, системата ги ограничава. Защото в дома за бебета всичко е под час, под норма и под контрола.  

ДЕТСТВО БЕЗ СЪЛЗИ
Автор Александър Миланов

откъс из
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Домовете за бебета увреждат българските деца и това 
не трябва да се забравя. ВСЯКА ЕДНА ФОРМА НА ФО-
КУСИРАНЕ ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКАТА ГРИЖА, ОТГЛЕЖДАНЕТО 
КАТО В СТАДО И ПРОПУСКАНЕТО НА НАЙ-ВАЖНОТО – 
ЕМОЦИОНАЛНИЯ, ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН, СИГУРЕН И ИЗГРАЖ-
ДАЩ КОНТАКТ С ВЪЗРАСТНИЯ – УВРЕЖДА ДЕЦАТА. Някой 
попита дали е по-добре едно дете да живее в циганс-
кия квартал, сред мизерията, сред нещастие и крайна 
бедност. Не, не е по-добре да живее в такива условия 
едно дете. Но нали не мислим, че всички цигански деца 
живеят така? И даваме ли си сметка колко сериозна 
е отговорността да се грижим за чуждо дете? Нима 
е по-добре да се нагърбим с непосилната задача да 
отглеждаме деца на конвейер? Защото домовете за 
деца се грижат за много разбити детски истории, но не 
поправят счупеното, а го счупват още повече...
ВРЕМЕ Е ДА СЕ ЗАМИСЛИМ КЪДЕ СА БАЩИТЕ, КЪДЕ СА 
РОДНИНИТЕ И ЗАЩО ЖЕНИТЕ РАЖДАТ ДЕЦА. НИМА НЕ СА 
ИСКАЛИ НЯКОЙ ДА БЪДЕ ИСКРЕНО С ТЯХ, ДА ГИ ОБИЧА 
И ЗАКРИЛЯ, ДА СЪЗДАДАТ СЕМЕЙСТВО, В КОЕТО ЖЕНАТА 
НАИСТИНА ДА СЕ ПОЧУВСТВА ИСТИНСКА И ЦЕНЕНА? 
Да изоставиш детето си сигурно не е най-лесното ре-
шение. Отстрани всеки от нас може да бъде съдник и да 
сложи жената в една или друга графа, да я определи 
като престъпник. Не отричаме, че безотговорността съ-
ществува, но нека помислим за онези майки, които не 
са създали сами децата си и имат около себе си хора, 
които не ги подкрепят, а напротив – не искат детето. 
Ситуацията е класическа за много от случаите. НЕ БЕД-
НОСТТА, А ЕМОЦИОНАЛНАТА БЕДНОСТ И ЛИПСАТА НА 
ПОДКРЕПА РАЗДЕЛЯТ МАЙКИ И ДЕЦА. И е време да го 
осъз-наем, преди да осъдим някого.

ПОРЪЧАЙ СИ КНИГАТА
ОТ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ

 www.dets tvo.eu





Откъде идват идеите Ви? Има ли нещо, което Ви 
вдъхновява – случки, сънища, хора?
Отвсякъде! От фейсбук, от телевизията, от книгите, 
от разговори, а и от сънищата включително, да. Раз-
ни неща ме впечатляват и след това си ги навързвам. 
Анализ и синтез – това ми е силно качество, но само 
по отношение на идеи и теми, които могат да ме за-
палят. Тогава виждам същественото и свързващото с 
другите неща. Освен това се опитвам да съм възпри-
емчива за финото и да разпознавам истината зад 
фактите... А още в тийнейджърските години устано-
вих, че неортодоксалните и много специални знания 
идват чрез определени изявени хора в изкуството, 
науката, ученията и т.н. Започнах да ги търся, да им 
се възхищавам и да тъгувам, че не сме всички заедно – 
че не ги срещам всеки ден край себе си. Предпола-
гам, че и досега го правя – все търся и се оглеждам за 
“зрънцата”, с които заедно ще можем да помогнем 
за преобразяването на света ни и мисля, че проце-
сът на събиране е започнал :-) Точно както във 
филма “Утреландия” накрая, когато беше разру-
шена излъчващата мрачна картина машина и ново-
то трябваше да се построи от онези, които не са се 
предали – започнаха да се събират мечтателите. 
Когато го гледах, цял ден ми беше меланхолично 
и еуфорично едновременно. И ето, дори във филма 
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видях връзка с три мои сънища. Единият ми изплу-
ва по отношение на идеята за двата вълка – кой от 
тях ще храним в живота си, този на мрака или този 
на светлината, образно казано. 
Другите два съня са свързани помежду си – нарекла 
съм си ги “Двете епохи”, защото точно това изразя-
ват, според мен. (По символиките на Зороастризма, 
където бог на злото е Ариман и има определено 
време да властва, а бог на доброто е Ормузд и когато 
успее да надвие над Ариман, остава да царува вечно.) 
Но чак след като дойде и вторият сън – три години 
и три месеца след първия, тогава си ги разтълкувах. 
Предполагам, че все на някого ще му е любопитно, 
затова ще ги споделя накратко. 
В първия сънувам, че сме седнали няколко човека на 
столчета през големи разстояния един от друг, 
без контакт помежду си. Ваклуш мина покрай мен 
отзад и сложи длан на челото ми. Усетих една огром-
на, безмълвна тъга, която струеше от него. Това беше 
онази мека, тиха, но и дълбока тъга на огорчението 
от хорската изостаналост и неразбиране... След миг 
той може би отмина – повече не помня. Беше ме до-
коснала огромната болка на неизведената за реално 
присъствие и несподелена от света истина, но кол-
кото и властно да влезе в душата ми, бе мимолетно – 
отмина сякаш никога не е било, както епохата 

на Ариман ще отмине. 
Във втория сън бяхме се скупчили разни хора край 
Ваклуш, а той ни говореше нещо с едно такова – под 
мустак, задоволство. Топло, хитричко усмихвайки 
се... И по едно време си сложи дланта на челото ми – 
точно както в другия сън, но този път с “Радостта – 
усмивка на Мъдростта”. Беше ми толкова хубаво 
да усещам дланта му на челото си, че сърцето ми се 
сви в очакване на предстоящата ей сега загуба, която 
обаче, за моя най-голяма възхита и изненада, все не 
се състояваше. Той продължи да ни говори в същия 
закачлив дух, а дланта му не се отлепваше и не се от-
лепваше от челото ми! Радостта от докосването не 
отминаваше и не отминаваше – защото Ормузд е 
истински властният, Ормузд е вечният! :-)
 
Това е книга-албум за духа и мисията на България, но 
по думите Ви преливате от идеи – има ли такива за 
следващо издание или поредица?
Да, вече ми “пристигат” теми, които ще са свързани с 
работещи и добри “зелени” практики у нас и по све-
та, обединени под наслова “Нека направим Бълга-
рия символ на екологично чиста зона в Европа”.
Върти ми се също и тема за работещите иновативни 
системи на образование, каквито са държавните учи-
лища Витра в Швеция, например. Там освен промяна 
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в методите на преподаване – всички ученици са 
с индивидуални учебни планове – има и промяна в 
щампата на учебната среда. Няма ги класическите 
учебни стаи, нито специалните кабинети. Има обо-
собени пространства, обслужващи различния тип 
учебни взаимоотношения: Лагерен огън е мястото 
за комуникация на един към множеството край него 
в дискусионен ракурс; Планински връх е, когато 
някой се обръща към целия свят, за да покаже свое 
достижение; Пещера – за уединение и размисъл; Во-
доем – свободно общуване; Лаборатория – за прак-
тически занимания. Но толкова по въпроса. Нека и 
аз един път да отговоря нещо уж по-кратичко :)))

А как се зароди идеята за настоящaта поредица?
Идеята отново дойде от света на сънищата :-) Но 
всичко тръгна от сестра ми Александра. Нали се 
занимава с фотография и искаше от много време 
да направим списание FashionVISION. Е, през 2015 
година най-сетне го направи онлайн – под форма-
та на pdf, като ме приобщи и мен с редактиране 
на текстовете. Покрай този първи брой и темата за 
фитнес реалитито в него, Богомил1 й беше изпратил 
видео с неговата история и тя ме попита за мнение-
то ми дали можем да го включим в следващия брой 
на списанието. А на мен само такива затрогващи и  

поучителни истории ми дай – така се въодушевих да 
мисля и по-нататък за теми, че като заваляха едни 
дълги текстове... Започнах да се притеснявам как с 
моето задълбаване от едно хубаво вървежно нещо 
пак ще направя някакво тежко и несмилаемо :-) Тук 
визирам “моето” онлайн списание “Ентусиаст” – то 
еее... с десетки страници текст. И с много илюстра-
тивен материал, разбира се, но... нали. 
Освен това ме притесняваше защо точно в брой но- 
мер две (като число) ще се окаже толкова любимата 
ми идея за България и просветната й културна ми-
сия – не й подобава сякаш  И тогава сънувах, че един 
приятел ме пита да му пратя през интернет втория 
брой на FashionVISION, а то – взех направо да му го  
показвам в съня и беше отпечатано като книжка, 
напомняща АРИА... А имам и друг отдавнашен 
сън – за едни албуми, напълнени с “вълшебство”. 
И така, една нощ от много мислене ми изплува ре-
шението, че ще е идеално да направим нещо като 
фото книга, която да си е отделно издание и да се 
казва “Цветове от аурата на България” (прераснало в 
поредица). Хареса ми двусмислието между цвят и 
цвете, свързано с представяните хора. А след това 
свързахме начинанието с друга наша мечта и така...

Каква е основната идея на поредицата все пак?

1 Виж интервю с Богомил Йорданов в албум 3 от поредицата.





163 

Бих казала, че основната идейна нишка и послание 
е назоваването на една масово неглижирана пробле-
матика, а именно нуждата от самоосъзнаването ни 
като духовни същества с душа и тяло, така че нито 
тялото да е разглеждано като дяволско творение, 
нито душата да бъде считана за някаква си фикция. 
Всичко е важно и особено важно е адекватното отно-
шение към йерархията им – да се знае на всяко нещо 
мястото. Вярвам, че България има мисията да внесе 
нов мироглед в света, който да донесе знания, които 
е време да понесем, усвоим и постепенно да прило-
жим в реалния си живот и взаимоотношения. 
В този ред на мисли това може би е издание за оне-
зи, които жадуват за иносказателния и творчески 
поглед към битието ни тук и с радост намират себе 
си в концепции, за които сигурно животи наред са 
се подготвяли :-) Защото за по-рационалния или 
ортодоксален ум дори скалата на добродетелите на 
един Плотин определено ще бъде или богохулство 
(от гледна точка на догматиката във вероизпове-
данията), или пък хумореска – за едно атеистично 
научно-прагматично мислене. А за Плотин (и това 
е мислител още в трети век след Христос!), най-нис-
шето стъпало в изграждането на човека е усвояване-
то на гражданските добродетели – това да си добър 
и честен представител на обществото. Следващото 

стъпало е много друго вече – то те прави дете на бо-
говете и за него трябва да си преминал катарзисните 
(тоест очистващите) добродетели – вътрешният ки-
пеж, ферментация и израстване са важните. Следва 
усвояването на теоретичните добродетели – когато 
си развил дълбочина и вникване в същностите на 
света, което те прави бог. И накрая е парадигматич-
ната добродетел, която те прави Баща на боговете. 
Е не зная колко хора са чували такава една таблица 
на стъпалата за израстването ни и колко ще я усетят, 
но Учението на Мъдростта днес утвърждава вече 
тези неусвоени толкова столетия Христови знания. 
А казвам Христови, защото Той поставя много ясно 
парадигмата “Аз и Отца едно сме” и “Аз съм Пътят, 
Истината и Животът” – заедно с подсказката “бого-
ве сте вие” (Йоан 10:34). И една любима ми мисъл 
от Мъдростта в този дух е: “Време е боговете, които 
станаха лоши човеци, да се сменят с човеци, които 
са добри богове!” Но още повече ми харесва друго 
подобно в този дух: “Битката за човека свърши, за-
почва битката за извеждане на Бога от човека!” 
Ехеее!!! 

В изданието се набляга на духовното, както разбира-
ме – съществува ли посредственост и в тази сфера, 
според Вас? Как мислите?

<< Пътешествие на автостоп до Финландия и обратно – Вилнюс (Литва) 2014 
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Ох, както навсякъде и тук посредствеността е... често 
срещано явление. Измамите с разваляне на магии и 
всякакви шарлатании в това отношение са едно на 
ръка. По-важно е, че често и в тази плоскост надежд-
ността на знанията е съмнителна. Просто защото съв- 
сем не е достатъчно човек да има събудено зрение 
за фините сфери – важно е да е развил преценка, 
вникване, да има отработено мислене, интуиция, 
отговорност и какво ли не – тоест цялостната отра-
ботеност и безспорността на невидимата вътрешна 
йерархия са от основно значение. Точно както в из-
куството или науката за един ще кажем, че е талант-
лив, за друг, че е гениален, а за трети, че е направо 
божествен. Очевидно ще има значение дали едно 
знание идва от “дете на боговете” или от Отца в зем-
но представителство ;)
Чудесен пример за разноликост в преценките е 
интерпретацията на турското робство като кар- 
ма на България заради гонението на богомилите 
в миналото. Тезата идва от окултния учител Пе-
тър Дънов (понеже той и много от последователите 
му се считат за преродени богомили) и е повтаряна 
масово и безкритично. Но има нещо друго – в тър-
сенето на повече чистота и истина, богомилството 
всъщност не се бори да одухотвори институцията, 
а направо да я срине – и църква, и държава. Това 

е генерална грешка поначало. И ето, че един Пат-
риарх Евтимий прави коренно различно нещо –  
той внася молитвената чистота и себевгръщане 
на исихазма в Църквата ни и така дава всъщност 
устойчивост за векове напред духът на този на-
род да не се прекърши. Обръща му погледа навът- 
ре – там да търси извори и устои. Не се бори сре-
щу институцията на Христос, а я осветява с нова 
струя на реална мистика и святост. Много е ин-
тересно житието на Патриарх Евтимий наистина –  
просто се вижда как пътят му е предначертан да ни 
остави в ръцете на “Светата Троица”, както е казано, 
за предстоящите тежки векове. Едва ли друго е може-
ло да ни съхрани срещу инвазията... А пътят на Учите-
ля Беинса Дуно днес, много ми напомня този на Йоан 
Предтеча някога ;-) Сцена от спектакъла “Велика 

България” на ансамбъл БЪЛГАРЕ

v

<< Руски православен Храм, Рига (Латвия) 2014

Следва на стр. 168
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b П ринос  къмЕвропейската история
Европа, млада и непохитена,
четеше своя рицарски роман,
когато, във зора незазорена,

загина рицарят Иван-Шишман.

Европа плачеше за Жулиета,
Европа се прехласваше по Бах...

А с вълчи вой, в тракийските полета,
вървяха глутниците на Аллах.

Когато обкръжена от слугини,
тя тънеше в охолство и разкош,
във Солун, на пазара за робини,

гяурките вървяха пет – за грош.

Когато тя строеше катедрали,
замъци... Във стария Балкан

скърбяха тънки липови кавали
и плачеха за Алтанлъ Стоян.

Въздигаха се кървави калета,
градени със отрязани глави.

И всъщност си остана непревзета
страната на хайдушките орли.

А беше колкото калпак голяма,
широка колкото следа от лъв,

но се превърна в страшна вълча яма,
покрита с кости и залята с кръв.

Със кремъклийка пушка, с проста сопа,
със камък и стрели от бучиниш,

дедите ни завардиха Европа
и турците не стигнаха Париж!

        ~ Ивайло Балабанов 
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Защо тогава е това многовековно робство?
Да си дойдем на думата, нали :-) Ами на мен няма 
как да ми е ясно, разбира се, но ето в стиха на Ивайло 
Балабанов поетичен израз на уловена идея. И тя е в 
унисон с тезата на Ваклуш Толев, който подсказва, 
че ако логиката за гоненията е вярна, тогава и цяла 
Европа не трябва да осъмва от робства – да не види 
бял ден, тоест. Защото са гонени векове наред хрис-
тияните, например. Защо тогава за едни държави 
ще има векове робство, а за други почти нищо? 
И тук тезата му е, че ние – като богоизбран народ, 
имаме онази изграденост, зрялост и готовност, поз- 
волила ни да понесем като акумулиращ фактор едно 
бреме върху себе си, за да може през това време дру-
гите държави да напредват и да се градят в науки 
и знания. Точно както всъщност самият Христос 
дава себе си в жертва – с предназначение, а не 
като възмездност. И възкръсва! Както и ние... 

Но нали еврейската народност се сочи за богоизбра-
ната, а сега и българската ли?
Така излиза :-) Еврейството, както се вижда и знае, е 
водещата народност в настоящата Пета коренна раса. 
Това е расата, която дава приоритет във всяко едно 
отношение на ума и евреите показват, че наистина 
го могат това – за жалост, понякога и в доста себични 

направления, но всъщност “двете страни на медала” 
са си част от самата характеристика на умственото 
начало – средината между Небето и Земята. От тео-
софската литература съм запомнила един много 
хубав израз в това отношение – “умът е или убиец на 
реалността (на духовната реалност, се има предвид), 
или камбанен звън за пробуда”. Без ума няма самосъз-
нание, но без изфинването и одухотворяването му 
пък няма богосъзнание :-) 
Хм, сещам се сега един запечатал ми се красив образ, 
илюстриращ оттеглянето на Духа в качеството му на 
невидимо водителство при развитието на Петата 
раса – от разказите на Едуард Шюре за пътя и живо-
та на Рама съм го запомнила. А Рама, между дру-
гото, подобно на Христос е наречен “духовен цар на 
Земята” и реално полага началото на първата под-
раса от Петата коренна раса – арийците. Вече в пре-
клонна възраст, след всички промени и нови идеи за 
приложност, които той дава на избраните си следов-
ници, идват при него царе и пратеници да му пред-
ложат върховната земна власт. И тогава Рама сънува 
Петата раса в образа на бяла жена, носеща му ве-
ликолепна корона, за да я положи той на главата си и 
да царуват двамата заедно над света. Но след това му 
се явява и Духът, който го ръководи, за да му каже, че 
приеме ли короната, Божественият Разум ще го на-

v
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пусне, а прегърне ли тази жена, тя ще умре от негово-
то щастие. Ако обаче я остави, тя ще заживее свобод-
но и честито на Земята, а неговият дух невидимо ще 
царува над нея. Тогава Рама полага ръка на челото й 
и я освобождава от себе си с благослов. 
Тоест Бялата раса, за да извърви пътя си, има нужда 
да остане сама със себе си – да развие и изяви его-
то, правейки своите собствени избори и учейки се 
от собствените си грешки. Ако остане под прякото 
водителство на духовността, тя няма да може да от-
работи личностното начало. Този процес на “отде-
ляне” май се оказва най-тежък и проблемен в еволю-
цията, но все пак и той има край. А дали е случайно 
или не е, не мога да кажа, но забелязах сега детайла 
с полагане на длан върху челото... Сигурно съм чела 
книгата на Шюре (“Великите посветени I”) преди 
да сънувам епохата на “Ариман” и оттам съм взела 
символа – без да разбера даже... 
И ако се върнем на темата за богоизбраността – се- 
митските племена се сочат от окултната литература 
като пета подкоренна раса на Четвъртата (атлант-
ската) раса, затова от тях трябва да се вземат из-
браниците за извеждане на новата Пета раса, коя-
то започва активното развитие на ума и прекъсва 
пряката връзка с Небето. Едновременно с това обаче 
се развиват и оставащите две подкоренни раси на 

Четвъртата – всичко е по 7, нали1 :-) И отново едно-
временно с това се подготвят и ядрата, които ще из-
веждат новите Коренни раси. 
Счита се, че българите са предназначени да внесат в 
света културата на новата Шеста раса, която отново 
ще се върне в духовността, но вече като личен избор и 
отработена зрялост. При нас освен развит ум – и ние 
имаме предостатъчно доказателства, че можем много 
и дори повече от еврейството в това отношение (само 
шахматните първенства или олимпиади по физика и 
математика нека да вземем, но далеч не е само това) – е 
налице и... знам ли как да го кажа... чистота на при-
чинния ни свят, например. Нямаме като народност с 
нищо непровокирано зломислие и злодействие към 
отсрещния. Съвсем доскоро така нареченото раз-
вито и цивилизовано човечество имаше робство над 
себеподобния си, а ние никога не сме имали такава 
приложност като държава – не е ли уникално! Дока-
то в това време “умниците” без съвест, управляващи 
задкулисно света, се чудят как от цялото човечество 
да си направят робско поданичество. Еми да се чудят – 
на нас ни остава да творим и вдъхновяваме, включи-
телно чрез лични примери, от които най-големият 
е на Христос, разбира се, Който е предречен и чакан, 
но и до днес остава непризнат от Юдейството... Иро-
нията на ума – късогледият и догматичният ;)

1 “Жълтите” народности, например, се сочат от окултните знания като наследници на последната подраса на Атлантида, “черве-
ните” – индианците, на по-ранните й, а чернокожите хора пък имат наследствена връзка с още по-ранната Трета коренна раса.
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Как искам да бъда навсякъде, да има частичка 
от мен във всеки и във всичко. Искам да знам, 
да усещам – и тук, и там, и навсякъде. Искам 
всички да разбера и всички да обичам. Тъкмо 
сега! И тези, които отдавна са си отишли, 
и онези, които утре ще се родят. Нали и тях 
ги има! Те вечно и винаги съществуват. Само 
че мигът и пространството са други и тъй 
като ние живеем само с настоящето – не виж-
даме нито миналото, нито бъдещето. Но ако 
пуснем душата? Ето, тя стои по средата, 
тъй да се каже. За нея тъмнината е прозрач-
на. Тя наблюдава всичко едновременно, живее 
във всичко, защото няма за какво да се грижи. 
Всъщност не, не е точно това. Тя във всичко 
се движи... 

~  Ралица, 17 год.
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1 Подробно за културните Коренни раси и окултния прочит на човешката история, с описание на духовната и физическата 
еволюция на човека, виж в “Древнте раси. Теософското знание за произхода на човека” от Ани Безант.  – Б.ред.

Казахте ни в началото какво Ви радва в живота – а 
какво е, което Ви тежи в битието на тази наша на-
стояща “Бяла” раса1?
Най-много ми тежи, че няма много любов понас-
тоящем в света ни, няма и знания, както споменах... 
Тежи ми цялото това хлевоустие в публичната 
сфера – политика, шоубизнес, социалност... Враж-
дуването, жълтината, неразбирането на отсрещ-
ния... Всеки иска да бъде обичан и признаван, 
но не сме се научили как да си показваме грешките 
един на друг без да изглежда сякаш направо сме го-
тови да убием отсрещния с камъни. В социалността 
днес съм видяла може би само Джейми Оливър, 
че успява да направи от противника си верен 
поддръжник – с търпение, добронамереност и 
постепенно показване, че идеите му са правил-
ни и ползотворни за всички. Това беше в предава-
нето му за въвеждане на здравословна кухня в едно 
американско училище. За мен той е пример как 
трябва да се правят реалните промени в света, като  
на първо място е това, че той влага цялото си сърце и 
определено няма идея за враг – влиза в положение-
то на отсрещния и търси кое е неговото вярно място, 
чрез което да се отключи и да прегърне той една 
чужда идея като своя. Изводът е, че е важно да 
намериш начин да приобщиш човека, но без да 

стане така, че да ти се качи после на главата, нали. 

Разбираме, че освен писането Ви влече и рисуването?
О, това беше навремето – обожавах, да. Но като мал-
ка. И половината ми рисунки бяха все на тема Космос,  
а другата половина – пейзажи или принцеси :) Най-
хубавите си големи рисунки обаче ги загубих един 
ден на път за вкъщи – забравих папката с всички тях 
в автобуса. Тогава ми стана мъчно, но го приемам 
като знак, че рисуването е било минало съзнание за 
мен – сега имам други задачи. Все още пазя някои 
от малкия формат рисунки, но днес страстта ми се 
събужда от предпечата и видеото като съвременна 
форма да се поднася светоусет с уклон към космич-
ното или красивото :-) Може би затова освен книж-
нини, често цитирам и филми ;) 

А имате ли любими творци, от които много искате 
нещо да споделите и няма как по друг начин да вклю-
чите все пак в това издание? 
Много любими имам – и наши, и чужди. Почти като 
колекционер съм – фен-маниак на най-разни творци 
и наистина се чудя как да ги правя по-достъпни за 
повече хора с някакъв вид поднасяне. Ще пропусна 
Моцарт този път – ей така за разнообразие :)))
Селинджър, например, ми се е запечатал с неговата 

v
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175 << Залцбург (Австрия) 2009

идея за поета-художник-ясновидец. За умението на 
китайския или японския поет да различи – “хуба-
вата слива, хубавия рак, хубавото ухапване от комар”.  
Тоест умението да се вникне в същността и да се  
улови духът на видимото – точно като в даоистката 
приказка от новелата му “По-горе билото майстори”.  
И заключението по темата за поета: “Липсва ли му то-
ва умение, то колкото и необикновена и очарователна  
да е неговата семантика, колкото и примамливо да 
звучат, когато ги подръпнеш, неговите интелектуални  
струни, никой в Загадъчния Изток не го брои за поет.” 

(Из “Сиймор. Запознаване”)

Селинджър е един от първите ми любими класици, 
впрочем. Бях на 15-16 години, когато ми попадна. 
Благодарение на него даже разбрах, че имам рели-
гиозна светонагласа – до преди това нямах предста-
ва. Та неговият главен герой нали е поет и се казва 
Сиймор – което се превежда като “виждам повече” 
от английски. А самата дума “поет” пък от гръцки се 
превежда като ясновидец...
После Достоевски ме впечатли с неговите уж “голо-
словни твърдения” за вярата в безсмъртието на 
човешката душа като най-висша идея, “тъй като 
всички останали висши идеи за живота, с които може да 
живее човек, произтичат единствено от нея”, по думи-

те му. Как да не го цитира човек просто!
“Аз заявявам (и пак засега голословно), че обичта към 
човечеството изобщо е немислима, неясна и съвсем не- 
възможна без вярата в безсмъртието на човешката 
душа. А ония, които са отнели на човека вярата му в 
неговото безсмъртие и искат да я заменят като висша 
житейска цел с “обич към човечеството”, те, казвам аз, 
вдигат ръка срещу самите себе си, защото вместо обич 
насаждат в душите на загубилите вярата си единствено 
зародиша на омразата към човечеството. Нека мъдре-
ците на железните идеи да свиват рамене срещу това 
мое твърдение. Но тая мисъл е по-сложна от техните 
сложнотии и аз вярвам, че някога тя ще се превърне в  
аксиома за цялото човечество. Макар и това да го казвам 
засега голословно.” 

(Из “Голословни твърдения”, Събрани съчинения, том. 10)

Ами при Кристофър Марлоу пък какви вдъхновява-
щи идеи има за държавата на Духа – по Шурбанов, 
от коментарите му за пиесата “Тамерлан Велики” – 
където “всеки трябва да се научи да диша огнения ефир 
на тази сфера, ако иска да бъде приет и да остане в нея”. 
“В Тамерлановия свят всичко е прекрасно, възвишено и 
свободно. В него словото е озарено от магия, защото 
то е и дело. В него битките се печелят не със сеч, 
а с поглед, в който пламти силата на духа. В него 
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властта се определя и разпределя леко и естестве-
но – според вътрешното достойнство. Според дос-
тойнството се изгражда и приятелството. Личнос-
тите са цялостни, единни в мисъл и дело и затова са 
недосегаеми за раздвоения език на иронията. Това е сфера 
на чистия патос.” 

(Из “Между патоса и иронията”, Шурбанов)

Салустий, римският сенатор и историк от времето на 
Цезар, също много ме беше впечатлил с някои неща... 
Почти като Лао Дзе ми прозвуча с ето това например: 
“Всичко, което се ражда – умира, всичко, което рас-
те – старее. Само духът, неразрушим и вечен ръко-
водител на човешкия род, управлява и владее всичко. 
Самият той обаче не зависи от нищо.” Или: “Водач и 
повелител в живота на смъртните е духът. Ако люде-
те търсеха да постигнат истинските блага със същата 
настойчивост, с каквато те се стремят към несвойст- 
веното на своята природа, безполезното, дори и опасното, 
то не съдбата би ги вече направлявала, а те нея.” 

(Из “Югуртинската война”)

До утре мога да изреждам – например специфични 
неща от Екзюпери. Или от откриватели като Айн-
щайн, Бъкминстър Фулър, Тесла... За тях в сп. Енту-
сиаст съм се разпростирала обаче :-) 

Тук бих завършила с любима фраза от Учението на 
Мъдростта: “Мъдростта има едно лице – пропито 
от Любов и отговорно пред Истината.” Йее!

Какво бихте искала да кажете на хората в заключение?
Много неща. И ги казвам – с поднасяните материали 
и идеи в тях. А като някакви конкретни пожелания 
за общото ни изграждане – би ми се искало да ги 
насърча да се стараят повече в живота си: да мислят 
повече, да търсят смисъла, да не съдят и действат 
първосигнално, да обръщат внимание на тънки-
те невидими послания, да не се фокусират върху 
оцеляване, а върху промяна на нагласи, с които да 
променят и обстоятелства... И да не се отчайват – 
“добре сме, ама ще се оправим” ;)

Да издържим своя дял от нощта –
своя сутрешен дял.

Да попълним празното на радостта – 
и на своя провал.

Минава звезда подир звезда –
някои падат сред път.

Минава мъгла подир мъгла –
и тогава – Денят!

            ~ Емили Дикинсън 



И чух глас от Небето като шум от много води 
и като звук от силен гръм; чух глас на гуслари, 
които свирят на гуслите си и пеят като че 
ли нова песен пред престола и пред четири- 
те животни и старците; и никой не можеше 
да научи тая песен, освен ония 144 хиляди,  
които бяха изкупени от Земята.    

                  ~ Откровение на Йоан 14:2-3

Сънувах, че сме наредени в хор, а Ваклуш стои 
пред нас и ни учи да пеем нова песен. Сънувах, 
че ни я пее, а ние трябваше да повтаряме след 
него. Аз го слушах-слушах в захлас и с удивле-
ние си мислех колко дълбок и звучен е гласът 
му. Помислих си още, че ще трябва да чуя пе-
сента множество и множество пъти докато 
се отпечата тя в мен и стана способна сама да 
я пея. Така се събудих, запленена до дън душа 
от мелодичността на гласа и песента му.

~  Ралица, Сън от 24.05.1995 г.

В Третото хилядoлетие сме! Една нова 
духовна песен, за Бога-Човек и човека-бог в 

развитие, се пее... ~ Ваклуш Толев, сп. Нур 3/1999
                 <<  

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА КЪМ ГЛАВА 13 ОТ КНИГАТА ЗА ИВАН АНГЛЕЛОВ
* ЗАЩО НЕМСКАТА ФРАЗА Е ПРЕВЕДЕНА “ДО ОТВЪДНОТО” ВИЖ В ГЛАВА 1 

ПДФ-ФАЙЛ ИЗТЕГЛИ ОТ: WWW.FVISION.EU 
Символика... винаги тряба да се търси.

~ ИВАН, 31.05.2008       

МОЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ Е ДА ВИ ОТВЕДА ДО ОТВЪДНОТО!
                

* 
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b 
Време разделно!

Стефи Божилова
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Голямото пресяване започна –
време разделно за душите.

Момент на избор,
чакан векове.

Момент на преход,
чакан от еони.

И ето идва Нов живот –
със здрави, чисти основи.
И върху тях ще съградим

свят според духовните закони.
Свят като този, който помним всички

от някога далеч във времето преди.
Свят, откъдето идваме

на групички със сродните души.
Стремежите, горящи във сърцата

със огъня на чистата Любов
и сънищата – спомени за място,
където водили сме друг живот.

Където не е имало омраза,
ни болка, ни обида, ни тъга.
Където сме били щастливи,

разтворени в блажена свобода.
Не помните ли всички друго време?

Или отдавна забравили сте детските мечти,
когато всички бяхме тъй наивни

и никога не ни болеше, щом останехме сами...
Забравихме, че ни изпратиха тук долу със задача

да бъдем Воини на Духа.
И да работим само и единствено за Светлината,

рушейки всичко старо във света.
Време разделно – ето го настъпи!

Дойде моментът да решим.
И Висшите най-чисти идеали

във себе си да въплътим.
Дали ще се будим всеки ден с усмивка

със избора за осъзнат живот?
Дали ще поемем отговорност

и ще разпръскваме навред Любов?
И всеки ден, когато изгрева посрещнем

нека наум да замълчим –
нека изпитаме смирение

и с цялото си същество поблагодарим.
Нека развием Доброта в сърцето,

а Светлина и Чистота в ума,
Решителност да бъдем себе си
и Сила, за да променим света!







Автор Стефи Божилова /www.stefibozhilova.com, 2013, 2016/

Стефи Божилова – Слънчевото момиче с неспокоен, или иначе казано бунтaрски, характер. Пъте-
шественик, йога-инструктор, психолог, хипнотерапевт, блогър, веге-кулинар, мечтател, практик... 
Любима и майка... Избрахме да поднесем в ролята на своеобразно заключение нейните вдъхновяващи 
думи за времената, в които днес живеем и се развиваме, както и за първите й стъпки в майчинство-
то, за да подкрепим всеки, дръзнал да се вслушва с отговорност в гласа на интуицията у себе си и 
стремящ се да долови мъдростта на Твореца в цялото Му творение, както и реално да я прилага...
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Живеем в изключителни и интересни времена – с 
изключително забързано време и много интензив-
ни промени. Всички го усещаме! Всеки от нас си го 
обяснява по различни начини, всеки си има своя 
интерпретация – в живота на всеки тази Промяна се 
проявява различно и далеч не винаги това е прият- 
но. А и не всички си признават, че нещо се случва 
и предпочитат да си затварят очите и да вървят по 
утъпкани коловози. Няма лошо, всичко е опитност!
Много стари неща обаче (с които сме свикнали) си 
отиват и много нови (които ни стряскат и понякога 
откровено ни плашат) идват, без да питат искаме 
или не искаме :-) Наместват се в живота ни и всичко 
се преобръща, а ние можем да изберем дали да по-
магаме в тази трансформация или да й се съпротив-
ляваме. От нас си зависи.
Като малка много често излизах на балкона, 

гледах нощното небе с милионите звезди и само 
една мисъл крещеше в главата ми: “ИСКАМ 
ВКЪЩИ!” И очите ми се пълнеха със сълзи. Кога-
то обаче съм в природата, с точните хора, с раз-
говорите край огъня, песните и притихването 
в тишината… тогава тази мисъл я няма. Тогава 
просто се чувствам вкъщи и се чувствам жива. И 
всичко е съвършено такова, каквото Е.
Едно пророчество от традицията на северноамери-
канските индианци Хопи вече се сбъдва. То гласи, че 
в дни на голям упадък, когато човечеството забрави 
откъде произлиза и накъде трябва да върви, когато 
Земята умира... хора от всички краища на света, от 
всички цветове и убеждения, ще се надигнат и ще 
следват повелите на Великите духове, възвръщайки 
отново красотата на Майката Земя. Ще влагат вяра-
та си не в думи, а в дела.



Настръхвам всеки път като чета това послание. Нас-
тръхвам, защото съм израсла, чувствайки се сама 
и като извънземно, а сега навсякъде – накъдето се 
обърна, срещам сродни души! Светещи и греещи... 
Грижещи се не само за себе си, но и за планетата, 
животните и природата... Живеещи себе си и приз-
ванието си, следващи сърцето си, търсещи отговори, 
помагащи на себе си чрез помагането на другите. 
Виждам как душите от Семейството на Дъгата се съ-
буждат, откриват се, събират се, вдъхновяват се, запо-
чват да вярват все повече в себе си и в даровете, които 
са донесли на тази планета. Виждам как нещо голя-
мо се случва и как душите се разпознават отпреди… 
Търсят, борят се, смеят се, вдъхновяват се, споделят 
се, творят! И разбирам, че това пророчество се сбъд-
ва. Наред с всички драми – лични, общностни, дър-
жавни и глобални, наред с всички размирици, войни 
и глад по света – и нещо друго се случва. И с времето 
става все по-силно, все по-голямо и все повече започ- 
ва да влияе и да променя... Животът е съвършен 
и всичко е прекрасно. Всичко, което трябва, ще ни се 
случи. Животът ще ни сблъска с всеки, с който имаме 
договор да се видим в този живот. Всичко, което не 
искаме, а трябва, пак ще ни се случи и ще ни побут-
не, ако сме заспали. Ще си научим уроците, ще си 
изпълним мисията. Сега или по-натам, все едно. Ще 
се случи :-) Ще бъдем себе си и единствено себе си, за- 
щото друг път няма. Еволюцията тече с пълна пара. 
А спиралата се вие само и единствено НАГОРЕ!

184 



Само за 40 дни майчинство...

НАУЧИХ, че тялото ми е перфектна саморегулираща се система – много по-съвършена откол-
кото някога съм очаквала, въпреки цялата изчетена информация. Четеш, четеш... но докато не 
преживееш всичко лично, не осъзнаваш как цялото ти тяло се настройва към малкото човече и 
неговото оцеляване. Нужно е само да следваш детето си, а не да се подвеждаш по инструкции 
за режими на отглеждане и то ще расте здраво, сито и щастливо. Изумена бях как при първия 
скок в растежа на Лея бе нужно само една нощ тя да се буди на всеки час, за да се пълнят и по-
тичат сами гърдите ми точно на един час на следващия ден. И така бе няколко дена, след което 
тя отново се върна към обичайния си режим – кърмене на всеки 2-3 часа. И тялото ми отново 
се настрои спрямо нея.

НАУЧИХ, че усещането да нямам нужда от нищо външно и допълнително, за да храня детето си 
е преизпълващо и безкрайно удоволетворяващо! Нямам нужда от помпи, бутилки, стерили-
затори, кутии с адаптирано мляко и прочие “удобства” на съвременния свят. Всичко, от което 
бебето ми има нужда, е майчината кърма и тя е в мен, произвежда се на поискване и мога да 
отида в някоя хижа на върха на далечна планина, а храната за детето ми ще е винаги с мен – 
топла, хранителна и променяща състава си спрямо неговите моментни нужди. Това е наистина 
изумително! Точно толкова, колкото и фактът, че само за 40 седмици в тялото ми се е създало и 
оформило едно перфектно човешко същество.

НАУЧИХ, че търпението ми си има граници и че ако някой ще ме научи наистина на търпение 
и смирение, това ще бъде дъщеря ми. Не че не го знаех отпреди... Дори винаги съм казвала, че 
явно нито една ситуация или изпитание в живота ми не са прекалено големи, за да ме научат 
на истинско търпение и смирение и явно ще почакам докато си родя деца. Е, вярно беше :)
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НАУЧИХ, че хормоните, които се освобождават по време на раждането и по време на кърменето 
наистина са тук, за да си свършат работата – колкото и да плаче, колкото и да е неспокойна, 
колкото и да съм недоспала си и изнервена, колкото и да ме боли какво ли не по тялото ми – 
достатъчно е да я погледна и се изпълвам с умиление и Любов. И с усещането, че мога да из-
държа още много безсънни нощи заради нея и това ще си заслужава. 

НАУЧИХ, че най-хубавото усещане на света е усещането за заедност, което се появява след едно 
естествено раждане, на което активно присъства и бащата. И с радост открих, че нашето до-
машно раждане ни сближи още повече и че обичам мъжа си дори по-силно отпреди и го чув-
ствам още по-близък. Иска ми се да кажа на всяка жена, която се притеснява от присъствието 
на мъжа си по време на раждането – няма място за притеснение! Изживяването за него ще 
бъде силно и разтърсващо, ще остави емоционалния си отпечатък в него за цял живот и ще 
му помогне да се почувства много по-свързан с детето си и по-съпричастен в грижите за него 
впоследствие. А за дълбоките чувства на уважение, признателност и ново измерение на Любов 
към вас, след като е бил очевидец на това, през което преминава жената, за да дари живот... 
няма смисъл да споменавам, то е ясно. 

НАУЧИХ, че времето само за вас двамата е изключително важно и с него компромис не бива. 
Детето се е появило на този свят в резултат на вашата силна Любов и тя не е редно да остава 
на заден план. Да, времето е ограничено и нещата вече не са толкова прости, но е безкрайно 
важно да намирате моменти един за друг и усамотение – по този начин стресът и за двамата 
ще е по-малко и по-приемлив. Отново – отдайте се на хормоните и ги оставете да си свършат 
работата ;)
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НАУЧИХ, че наистина, а не на теория, се обичам и държа на себе си и това 
е умение и качество, което съм изградила на практика в характера си. 
Не съм от хората, които ще се забравят и занемарят в името на някак-
ва ненужна саможертва към детето. Научих, че да изглеждам красива 
и поддържана е нещото, което ме кара да се чувствам наистина добре в 
кожата си и в тази нова роля на майка, която тепърва уча. Една щастли-
ва и спокойна майка означава едно щастливо и спокойно бебе. Толкова 
е просто наистина. 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ завършвам с нещо, което не съм научила сега, а ви-
наги съм знаела, но днес с още по-голяма сила и тежест: Природата е  
съвършена! Човешкото тяло е пряко отражение на природните закони и 
с пълна сила важи правилото, че колкото по-малко намеси и интервен-
ции оказваме върху него и върху процесите, протичащи в него, толкова 
по-добре ще функционира то. Това важи още повече за бебетата и на-
чина, по който израстват, хранят се и се развиват. И по който се раждат, 
разбира се. Колкото по-малко се намесваме ние с недоказаните си тео-
рии и хипотези (които загърбват индивидуалните особености и нужди), 
толкова по-голям е шансът всичко да се развива перфектно и в разцъф-
тяващо здраве. Пожеланието ми към всички майки е да се вслушват в 
себе си и детето си и да следват интуицията си, тоест собствения си 
Път! Тъй като на всекиго той е различен и индивидуален.

188 





Умът има нужда от предметност, за да се възхити на цялото строителство, но само интуи-
цията може да даде преценка. А интуицията не е верска концепция – интуицията е зрелият 
плод на причинността, на висшата разумност. Чрез знанието човекът съзнателно ще транс-
формира страданието, съзнателно ще създава друга олтарност: да бъдеш, не да имаш!

~ Ваклуш Толев, Духовните вълни в еволюцията, сп. Нур 0/2000 – www.nur.bg

Буквалният превод на интуиция от латински значи усет, но и предчувствие, защото инстинк-
тивният усет стои още в първичната ни биология, а тя като самосъхранение носи божест-
веността си, която ни пази – това, което наричаме инстинкт. Той е умножен в човешката 
логика и мисъл като усет. Но когато речем предчувствие, ние го качваме в друга категория на 
психо-знанията. То е яснота, то е едно точно и правилно знание – знание истинско, получено 
без “разумност” и без експеримент. Както го нарича Анри Бергсон – елан, порив. Някъде се каз-
ва, че то е догадка. Но догадка не значи още предчувствие. Това е едно снижаване. Догадката 
има въздуха на съмнението, докато предчувствието е чисто усещане и знайност. Догадка-
та е непълно знание, а интуицията е прозрение.
Самата реалност постепенно отваря дълбоката бразда на интуицията, в която никне семе-
то на познанието. Тя все повече ще става доминанта над разсъдъчното мислене, защото раз-
съдъчното мислене и логиката ще поставят все по-солидни стъпала, та когато на площадка-
та на интуитивното знание човечеството започне да извежда истините – да няма съмнение. И 
както сме признали разумността; както сме признали възприятието на очите, което минава 
в понятие; както сме признали понятието, с което квалифицираме и изразяваме мисъл на по-
ведение или мисъл за характеристика на предмета... така ще дойде време, когато ще жънем 
от тази бразда голямото семе на интуитивното знание – пряко, чисто и непосредствено.

~ Ваклуш Толев, Интуиция – Боговдъхновение – Богооткровение, сп. Нур 4/1993 – www.nur.bg
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Сън на Александра от 3 юни 2015, дискутиран онлайн

Александра Вали е артистичен псевдоним и името, с което всички я познават. Фотограф, дизайнер, 
автор на документални филми с еко-тематика, изпълнителен продуцент за ТВ-продукции, зелен  
активист и ентусиаст. Следва “Социални дейности” в СУ “Климент Охридски”. Занимава се активно с 
дейности в социалната сфера като член на политическа партия и председател на сдружение с идеал- 
на цел. Обича моторите, спортното катерене и шофирането. Винаги позитивна и с усмивка, но не 
и мекушава! Идеалист и приложник – вярва, че светът може да е това, което сами си изградим и че 
всяка една промяна започва от съзнанието на отделния човек. Затова независимо какво говорят 
околните и колко трудни изглеждат нещата – не прави компромиси с ценностите и идеалите си.

СЪНУВАХ, че на новото ми работно място имам пър-
во битка – имаше все едно пет подредени “неща”, 
които трябва да премахна, за да спечеля битката, и 
аз избрах да стрелям по средата, защото ми се стру-
ваше, че там е “главата” (изглеждаше като окото на 
Саруман, пламтящо в огън1). 
Стрелях с лък един път – то умря, но веднага на не-
гово място излезе ново. Стрелях втори път – уцелвам 
средата, нали – пак същото се получи. Тогава реших, 
че няма да стрелям – отказах се от битката и махнах 
лъка. И видях себе си отстрани – бях на вид точно 
като това в средата пламтящото, но с две “очи” в 

центъра. Нито това отсреща, с което се борех, нито 
аз в момента, в който се виждах вече отстрани, бях-
ме в човешка форма – само пламтящото око, точно 
като във “Властелинът на пръстените”. И един вид 
бях спечелила битката, защото се отказах. 
Тогава ми казаха, че изпитателният срок на тази 
заплата (колкото си бях поискала) е 4 дена – супер 
кратко ми се стори! – и след това става 9000 лева. 
И аз им викам: “Ехеее, кой да си помисли, че изоб-
що може да има такава заплата, но трябва да го 
казвате след като мине изпитателният срок, а не 
преди това, за да оцените хората дали наистина 
1 Визира се герой от филма “Властелинът на пръстените”.<< Александра Вали, София 2012 195 
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се стараят :-)” 
Нещо такова беше.
Имаше цяла група – може би бяхме 6 човека, един 
вид новият екип дизайнери. После отиваме всички 
(групата) за първия работен ден, а шефът ни пос-
реща. Но отивахме като в някаква глинена кариера – 
по предложение на някой от групата минахме по съ- 
кратен път по едни глинени стълби през тесен про-
ход (а аз си представях обиколния път – беше през 
зеленина и като през гора – природно такова). Тук 
цялото пространство беше светложълто, беше свет-
ла глина – и стълбите, и прохода/стените. Като цяло 
си беше приятно усещането – и за единия, и за дру-
гия път. 
Излязохме на широко огромно пространство със 
сгради. Шефът беше седнал по средата на площад-
ката, където се появяваме ние – на едно столче. 
Като хронология в съня беше първо посрещането 
от шефа, след това битката и накрая изпитателният 
срок за драстичното повишаване на заплатата. 

Ралица: Хехехееееееееееее, какъв интересен сън!
Това 9000 си го тълкувам като “изобилието”. Едва ли 
реално ще е толкова заплащането, но постепенно 

ще става все едно е така. Имам предвид усещане-
то за пълнота на ползотворност в реализацията на 
нещата, за които все не стигат средствата, хората, 
енергиите... и затова чакат ли чакат...
Александра: И аз това с изобилието си помислих 
сега, като се събудих :-) То беше невъобразима сума, 
нали. Не можеш да си представиш да поискаш така-
ва сума за заплата. 
А това с лъка ми е като препратка към българската 
тема – оръжието на древния българин, с най-съвър-
шената технология на изработка. 
Ралица: Мисля си също, че битката е свързана с не-
щата, които имат да се оправят по принцип като 
част от властта над света. Но тази битка се прави не 
с конфронтиране, а с одухотворяване отвътре. Не 
може да се спечели иначе – окото на Саруман бди 
и властва...
Александра: Дамм... и един вид аз станах властни-
кът. Двоен даже ;-) Удвои се окото при мен :-) Ама не 
като две очи обикновени – просто двойно. Нелиней-
ните измерения са сложни за обяснение ;-)
Ралица: Като казваш “двойно” малко ми напомня 
за полярността на света – тоест надмога над поляр-
ностите, властване над тях. Като Хор над двата свята. 
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Още повече, че “изпитателният срок” е точно 4 дена, 
тоест четворката на Разпятието, битката между Духа и 
материята. А тя се печели именно с одухотворяване, 
а не отричане на земното :-)
Александра: За 5-те неща и за 6-те човека не сме 
обяснили. Все пак реално екипът на дизайнерите 
е от двама-трима. Поне това ми бе казано – че ще 
има още един-двама човека, няма да съм сама. 
А тук бяхме егати групата. Иначе това за петте не 
ми е толкова важно, защото другите неща не бяха 
важни. Но може би е от сорта да различиш – кое 
точно трябва да “трепеш”, за да спечелиш. Един 
вид не можеш още от първия път да вдигнеш ръце 
и да кажеш “няма да се бия”. Напротив, трябва да се 
биеш и “вдигането на ръце” (това междудругото си 
го направих буквално в съня) е едва след като си раз-
личил и “убил” едно-две. То е вдигане на ръце, но не 
като да се откажа или да се предам, а трето някакво – 
все едно да покажа, че не съм въоръжена вече, 
оставям лъка настрани. 
Ралица: Да нямаш враг в лицето на отсрещния ;-) А на-
прави ли ти впечатление подчертаното “по средата” 
как се връзва на двете места? Това е като знак, че 
от водещите личности зависи – те са, които имат да 

се променят, в мисленето си. С тях е битката... А то 
си е казано ясно в съня – пет неща, но те идват от 
“главата”, хахаха :)))
Александра: Ахахаха, даааа! Ейй, някои неща колко 
са ясни като ги видиш ;-)
А има и още нещо, което ми се върти – основно 
и важно е, че както сумата е невъобразимо голяма, 
така и срокът е невъобразимо малък. Защото може-
ше да е поне 40 дни и пак да е 4-ка, нали. Може би 
е нещо, че много бързо ще станат нещата... И още 
един нюанс – битката, тия неща, стояха вдясно, с 
перспектива така леко настрани. Не бяха срещу мен 
точно, което ме навежда на мисълта, че няма да е 
“веднага”, а леко в бъдеще време.
Ралица: А на мен ми прави впечатление и това със 
“столчето” – като директна препратка е към старата 
епоха на Ариман, тоест на разделението, от моите 
сънища. Хрумва ми също за 5-цата и 6-цата, че при-
личат на смяната на мирогледа от Петата към Шес-
тата раса – новият екип дизайнери “на света”, нова-
та група нали го прави нещото в съня :-) И затова си 
мисля дори, че новата ти работа е просто поводът да 
се кажат някои идеи в съновидение :-)
Александра: Мдаааммм...!





СЪНУВАХ най-изненадващо и необичайно Калинка 
Ваташка от Общество Път на Мъдростта (неправи-
телствена организация с идеална цел – б.ред.), 
която е запечатана в съзнанието ми като вечният ка-
сиер на модул София – това е първото, с което спон-
танно я свързвам – финансите на Обществото. Беше 
покрита в татуировки от краката нагоре и облечена в 
бяла ефирна рокля. Бях клекнала, за да видя татусите 
й – гледах първо десния крак, който беше с направо 
чудовищно голям глезен в размер поне 20 см – като 
вековен дънер, но не беше лошо усещането, просто 
ми направи впечатление, че е голям. Гледах татуси-
те, които не бяха много плътни, а по-скоро нежни 
нишки... технически елементи (като техническо чер- 
тане)... неразбираеми. На десния крак нямаше тол-
кова много, но на левия крак се изкачваха нагоре 
и аз както съм клекнала, повдигнах роклята да видя 
под нея целия татус (на левия крак) и тогава много 
нагоре, скрито, видях лицето на Учителя, на Ваклуш. 
То беше доста плътно измайсторено – за разлика от 
тънките линии на останалия татус. Все едно беше 
изрисуван в цял ръст от елементи, но единстве-
но лицето му се виждаше ясно (макар и на доста 

скрито място под роклята). Останалото го “знаех” без 
да е конкретно. Визията на цялата картина беше като 
в арт филм за летен фестивал – лятна еферия, лятно 
усещане... Слънцето се прокрадва през ефирен бял 
плат, за да освети покритата картинка. И това е!

Ралица: Ооо, нишките – веднага ми изпъкна този 
детайл! Това съм го чела в Агни Йога1 и Ваклуш го е 
коментирал в слово – как нишките на съдбите ни са 
изплетени така, че да се срещаме където и да е по 
света, за да работим за новата култура заедно. Ще 
се намерим, където и да сме, йее!! Това е изпле-
тено за Културата на Мъдростта – вече е даденост, 
щом е на левия крак :-) А образът на лятната еферия 
звучи много красиво – великолепна картина... Чак 
ми е трудно да доловя смисъла... Лято, слънце, свет-
лина... Напомня за лекота и спокойствие. Може би 
е образ на времето, когато има енергия за разгръ-
щане на същинското творчество, времето за лекота 
на изява след тежкия и труден период на зимата...? 
Това с “дънера” също е много интересно и яко – 
масивно присъствие, здраво стъпване на Земята... в 
предстоящото бъдеще... пу-пу...

Сън на Александра от 6 май 2017,  коментиран онлайн

1 Виж точния цитат от Агни Йога в началото на албума. << Александра Вали,  Атина 2017 199 
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Сънят е метод на познание, метод на работа! /ВАКЛУШ/

Сънят е присъствие в света на астрала, в който се създават две големи форми: 
сънят като идея на познанието и смъртта като идея за безсмъртие. Цивилизацията 
ни започна да доказва, че в съня има познания. Има, разбира се – в астрала се пише, 
астралните акашеви анали стоят. Можем още да градираме съня като идея на 
знание – когато ще имаме и буден сън и когато няма да имаме сън. А можем ли без 
сън? Да, но какви трябва да бъдем, за да можем без сън?!

~ Ваклуш Толев, Доктрина на Духовните вълни, сп. Нур 0/2000 – www.nur.bg

Много велики учени твърдят, че след като работят дълго и стигат до нещо труд-
но разрешимо, знанието идва в съня им. Защо? Защото там човек е в себе си и няма 
пречката на долните нива на астралното поле. Медиумите обикновено донасят 
информация от долни подполета, но един учен може да присъства и в седмото под-
поле на астрала, което е в границите на мисловната област. Безспорно основният, 
трапезният хляб на науката е нашият ум, но осенението за евристичност, за 
пророкуване, за откровение... е вече причинният свят, т.е. Христовото съзнание! 
Христовото съзнание е цялост – живо присъствие на проявения Бог на Земята. 

~ Ваклуш Толев, Лъчът на доктрината (науката), сп. Нур 1/1997 – www.nur.bg

Сънят в бъдното поколение ще е настолен урок в храма на Мъдростта, където ол-
тар ще бъде Книгата на Живота! Книгата на Живота е съзнанието на Бога. И нищо 
общо няма Тя със сказания и писани книги, че това били акашевите анали. Книгата на 
Живота е Диханието, материализирано като олтар на изповеданието на човека. А 
за мен Мъдростта е сънят на боговете...

~ Ваклуш Толев, Възкресението – надгробна властност, сп. Нур 0/2000; 1/2000 – www.nur.bg
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“КЛУБ 27”... бях чувал за него. Няколко познати ми 
разказаха как Джими Хендрикс заявил, че ще го осно-
ве. Но явно не е имал предвид стандартната концеп-
ция за клуб. Смъртта му поставя началото на мисте-
риозно явление, в което личи нещо повече от обик-
новени случайности или умишлена човешка намеса. 
И то сякаш не касае само музикалната индустрия. 
Кое беше последното попълнение на клуба – Ей- 
ми Уайнхаус? Не, сякаш бе онзи забавен актьор от 
Стар Трек, с източно-европейския акцент – Антон 
Йелчин. Много са така или иначе. Цяла плеяда от 
знаменити персони (в това число непрежалимият Кърт 
Кобейн – б.ред.), чиито живот бива прекършен в раз-
цвета на младостта им и по доста несправедлив на-
чин лишава екзалтираната им публика от тяхното ар- 
тистично присъствие. Може би има нещо твърде зло-
вещо в тази история. Или просто не сме разбрали вло-
жения смисъл добре? А дали енигмата на числото 27 
е адресирана само към известните личности или може  
да бъде принципен знак в чието и да било битие? 
Да, числото 27 се оказа пътеводно и в нашия живот, 
като под “нас” имам предвид себе си и най-близките 
ми двама приятели: Живко и Васил, триото от гим-
назията. Добре е да отбележа, че нашата дружинка 
принципно е белязана от редица знаци, започвай-
ки с рождените ни дати. Освен това и тримата сме 

артистични натури, насочени към различни сфери 
на изкуството. Моята насока е литература/хумани-
таризъм + изобразително изкуство; Васко е музи-
кант и художник; Живко от своя страна има афини-
тет и към словото, и към музиката. Забележете как 
особено се групират насоките ни две по две. 
И така, Живко ми говореше за това число от извест-
но време. Твърдеше, че го преследва навсякъде, че 
го намира по всевъзможни поводи. “Сигурен ли си, 
че просто не си повлиян от Джими Хендрикс и Джим 
Морисън?” Отначало не ми се вярваше много да има 
връзка, макар да знаех, че той е не само фен на Джим 
Морисън, а и чувства една особена духовна връзка с 
него. При това доста преди да разбере за въпросния 
Клуб 27. През 2015 все пак и тримата навършвахме 
благополучно “съдбовната” за този клуб възраст.
Един септемврийски ден Надя – рускиня, наша поз-
ната, която подобно на доста хора от приятелския 
ни кръг храни особен интерес към сферата на езо-
теричното – имаше път към Бургас и се уговорихме 
да отидем на сладкарница, хем да ми гледа на кафе 
(просто така, без надвиснала житейска несгода като 
повод). Принципно не си падам по кафето, но в слу-
чаи като този все пак се подлагам на мъчителната 
процедура. Глътка по глътка, абстрахирайки се от 
горчивия вкус и частиците утайка, полепващи по 

Автор Камен Банков, 2017 г. 
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зъбите, успях да смъкна нивото на напитката почти 
до дъно. Обърнахме наобратно и изчакахме малко. 
Утайката, заедно с останалата течност, се беше раз-
стлала върху повърхността на чинийката. В самата 
чаша също се бяха образували петна, чертаещи 
определени фигури. Но преди да огледам каквото и 
да е, вниманието ми моментално се прикова върху 
една форма до самия ръб. Това не бе просто размито 
петно с всевъзможни тълкувания спрямо нагласата, а 
съвсем ясен символ. “Виж ти, латинско V!” (знакът 
на победата, англ. victory – б.ред.) Но не беше просто 
буква, а и още нещо – досущ като герб, по-точно 
като старинен имперски герб, изобразяващ разпе-
рените криле на граблива птица. Този мотив е впле-
тен в държавните емблеми на имперските народи, 
в един или друг вид. Крилатата твар лети високо, 
над всички останали – нейната обител се явява 
върхът на Мирозданието, следователно на нея 
се пада върховната власт. Очите ѝ съзират всич-
ко, което става по широкия свят, за нея няма 
прегради и недостъпни места. Дойде ми твърде 
изненадващо. Даже нямаше нужда от тълкуване на 
образите, та те бяха съвсем видни. 
Буквата/птицата/ангелът – не знам как точно да го 
нарека, сякаш и трите думи пасват – кръжеше над 
страховито бойно поле. Сред хаоса от взривове 
и пушилка ясно се открояваха две военни машини. 
Танк и хеликоптер. От дулото на танка, през огнени 

езици, излиташе снаряд. Дори се виждаше профу-
чаването му, бе обгърнат от светъл “ореол” (цвета на 
чашата) на фона на утайката. Перката на хеликоп-
тера, както и корпусът му също не бяха нещо, което 
може да се тикне в графата на размазаните петна. 
Няколко елипсовидни линии обрисуваха движе-
нието ѝ. А малко по-встрани зловещо се издигаше 
голяма експлозия с типичните “стълб” и “гъба”. 
Интересното не свършваше дотук. Погледнах какво 
има и в чинийката. Скупчената утайка и остатъчната 
течност образуваха някакво хармонично съотноше-
ние, почти като символа ин-ян. По линията на съпри-
косновение между “светлото” и “тъмното” имаше 
три-четири пласта утайка, съумели да се подредят 
така, че да формират стъпаловидна пирамида с пра-
воъгълна основа. Да, именно – пирамида насред 
своеобразна дзен-градина. Естествено, подобна 
комбинация бе в пълен разрез със “стенописите” 
из вътрешността на чашата. Какво ли можеше да 
означава? Хармонията и войната като две страни на 
една и съща монета? Наблюдавах картината поч-
ти като омагьосан. Не мога и да предам дослов-
но как моята събеседничка я разбра, но опреде-
лено у мен се оформи лична концепция, изпъл-
ваща ме с енергия. За пръв път обаче съжалих, че 
нямам модерния навик да правя снимки. Сетих се за 
пропуснатия шанс едва пред прага на дома. Телефо-
нът ми е от по-старите така или иначе (използвам  
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го само за разговори), не знам и доколко 
сполучлива щеше да бъде сниката при да-
дените обстоятелства, но все пак би било 
по-добре, ако можех да покажа нещо. 
Какво общо има този случай ли? Ами 
на практика след него числото 27 нах-
лу и в моя живот. Искам да отбележа, че 
преди това бях следил
умишлено за появата му,
но без успех. Сега ме деб-
неше на всеки ъгъл из гра-
да. Пресичайки се размина-
вах с различни вариации на
автомобилни номера, съдър-
жащи 27. Улавях фрагменти от
разговори, касаещи 27. Виждах го 
и на всевъзможни хартиени носители.
Ситуацията във виртуалното простран-
ство бе същата. Редовно например бях 
27-ят, харесал дадена публикация. Ва-
сил също започна да попада на числото. 
Ясно е, че явлението бе ново и твърде 
натрапчиво. Оставаше открит въпросът 
какво точно означава. От самото начало 
бях някак убеден, че за никой от нас не 
вещае фаталния изход на световния Клуб 
27. Може би е именно това – различни ко-
дове и всеки код е актуален за определена 
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група хора или конкретен индивид. Моя позната 
например попада на 13-ки, за други са 11-ки и т.н. 
При нужда цифрите се превръщат в послание и те 
насочват по абсолютно същия начин както пътните 
знаци. “60 км до община Резово”… “30 км до община 
Резово”… “Добре дошли в община Резово!” Ако ги няма, 
ще започнеш да изпитваш безпокойство за правил-
ната посока. Ще се съмняваш дали не си объркал 
завоя нейде назад или пък, още по-лошо, дали не 
си излязъл на черен път. Затова числата идват като 
гарант. Силите от горните йерархии деликатно ти 
нашепват: “Давай, само напред! На прав път си, няма 
от какво да се притесняваш!” 
Честно казано, всички ние – визирам моята група – 
имахме нужда от подобно нахъсване. Сякаш бяхме 
поизгубили нишката и не виждахме как точно ще 
действаме занапред като изява. Мислим ги на тео-
рия нещата, но практиката ни куца. За всеки от нас 
27 бе съдбовна възраст. Дадохме си оценка на ми-
налото, за да прекрачим успешно в бъдещето и 
да вложим жизнената си енергия по най-целесъоб- 
разния начин.
За момента едва ли може да се определи и докаже 
на 100% какво всъщност представляват подобни яв-
ления. Проблемът обаче е в несъвършенството на 
познанията ни – науката понастоящем не разполага 
с инструмент, който да разграничи ясно целенасоче-
но събитие от т.нар. случайност. Да, има си цяла тео-

рия на вероятностите, но тя само извежда някакъв 
шанс дадено събитие да се случи, без да претендира 
доколко е възможно. Отново чрез това лично въз-
приятие, чрез изначалната си интуиция, разбираме, 
че в живота ни действа нещо повече от случайност и 
хаотично движение на обектите. Има някакъв план, 
някакъв замисъл, който винаги се разкрива завоа-
лирано и сякаш цели да продължава да провокира 
нашето въображение. Днес стана популярно назва- 
нието синхронност. То като че ли най-точно отразя-
ва същността му. Говорим за онова почти чудодейно 
напасване на лица, събития и обстоятелства, което 
всеки от нас е преживявал под някаква форма. 
Мога да дам един доста интересен пример. Моя 
приятелка се подготвя за изпит (завърши право). 
На масата стои лист с темите за изпита. Повдига 
чашата кафе, вследствие на което две капки изхвър-
чат и падат върху листа, маркирайки две от темите. 
Именно тези две теми й се паднаха после. Ето, това 
е Синхронността. Изглежда тя е двигателят и на 
енигмата 27 за нас. Във всеки случай връзката между 
двете е неразривна. 
За финал искам да кажа няколко думи от Живко, 
които той ми заръча да напиша. За него 27 е въз-
растта, след която идва духовното озарение. Човек 
се изкачва на върха, приключва един зрялостен ци-
къл (нумерологично 27 се редуцира до 9, което е “зрял 
плод”, ”зряла карма”, “завършване” – б.ред.) и достига 



ново равнище на осъзнаване, но поема и мощен 
емоционален заряд, с който невинаги успява да се 
справи и да използва по предназначение. Точно 
това се случва с представителите на Клуб 27. Те са 
имали възможността да продължават да творят, но 
не са успели да реализират правилно заложения по-
тенциал – при всички има известна доза неовладя-
ност и емоционална разрушителност в живота им. 
И може би, ако бяха останали на този свят, щяха 
да започнат революцията на Новото време, но 
тежестта на старото ги надвива... А може би тя 
принципно не е била узряла да се случи по-рано 
и затова идва днес… 
Колкото до мен, мистиката все пак не ме оставя. 
Когато навърших 28 години през октомври 2016-та, 
27-цата като че ли изчезна за месец-два от полезре-
нието ми. Но ето, че на 6-ти декември, Никулден 
(интересно, че името на светията идва от гръцката 
дума за “победа” – б.ред.), внезапно се появи от-
ново. Беше хубав, слънчев следобед, а аз си се 
разхождах из града. На една пешеходна пътека ми 
спря кола с регистрация 2727. Точно в този момент 
погледнах и часа – 14:27. (Тук се вижда, че крайно-
то число при сбор и редуциранe е 5-ца, а 5 се тълкува 
нумерологично като “приятелство, надмогнало радя-
лата”, “свобода, разширение” и може би указва за по-
беда над разделението, с което се бележи краят на 
стария еволюционен етап, т.е. победа над егото, ко-

гато дойде зрелостта на Петата коренна раса, за да се 
премине към Шестата? – б. ред.)
Постоянно се сещам за онези образи в чашата кафе. 
Събеседничката ми ги разтълкува в по-романтична 
насока, но шепотът на интуицията ми реди друго. 
Тези знаци вещаят нещо с общочовешко значе-
ние. Картината на моята житейска мисия и на 
много други хора покрай мен. Страховито бой-
но поле, където се води войната на Новото вре-
ме. Танковете и хеликоптерите са само метафора на 
по-висши сили. Тук не става въпрос за физическо 
стълкновение. Това е битка от съвсем различно 
ниво. Битката за съзнанието. Новата цивилиза-
ция се задава в мъгляв силует на хоризонта и опитва 
да си проправи път през умишлено подкладено вар-
варство, крупни финансови интереси и политически 
машинации. Бавно, но сигурно, противоборство-
то се пренася в нова сфера, където огнестрел-
ното оръжие загубва своята мощ. И като ангел-
вестител, това “V” кръжи над бойното поле, за 
да отбележи победата и основаването на новата 
империя. Империя вече не е дума, натоварена с 
епохален негативизъм. Империята на Духа... Tя ще 
властва над света без насилие и разруха и ще го пре-
върне в райска градина. Мисълта за нея ме изпълва с 
енергия. Всички мои предчувствия се потвърждават. 
Вселената резонира с мен и ми говори. А битката –  
вътре в нас – зове!
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Вселенската сага на “Петият елемент”, с епицентър България,
се разиграва на сцената на Евровизия през Май месец ‘18 :) 1 

EQUINOX
Рекламни материали: 
ИВАН МОСКОВ, БОЖИДАР КОСТАДИНОВ



Не очаквах и тази година (2018) песен на Борислав Ми-
ланов от името на Symphonix да представя България 
на Евровизия. Не за друго, а защото едно поредно не-
гово избиране би предизвикало вълна от недоволство, 
че отново е той... И спекулации. Искаше ми се, но на-
истина се съмнявах БНТ да прояви куража да заложи 
отново на негов проект, пък ако ще да е действително 
най-съдържателният и майсторският. Искрени адми-
рации, че екипът на БНТ се е осмелил да поеме все пак 
този риск!  
И така, подобно на миналата година, Евровизия бе из-
вън полезрението ми, докато не се появи избраната да 
ни представлява песен. Спомням си, че в тази връзка 
видях някъде забележително стилна черно-бяла рек-
лама на музикална група, чието име ми бе непознато 
и дори трудно да прочета. И това е. На 12 май – точно 
така случайно, както се случи с Beautiful Mess преди 
това (а и с If Love Was a Crime), на стената ми във фейс-
бук се появи и самата песен с лирик-видео за гледане 
в ютуб. Кликнах любопитно, разбира се... Пускам. И... 
“Еха, космическо sci-fi излъчване, харесва ми!” – отбеля-
зах си като първа мисъл и впечатление, заслушвайки се 
с повишено внимание. До края на песента бях напълно 
въвлечена в посланието – виждаше се загатнат дори 

образът на Христос (или The Jedi Master) в лицето на  
един от певците. Бях в тих възторг... Усетих омирот-
ворението на извървяния Път. Битката беше при-
ключила. Интуитивно възприех групата като Хармо-
нията на многообразието в Цялото, без да се досетя 
за препратката към “Петият елемент” на Люк Бесон с 
идея-та за универсалната Любов. И без допълнителни-
те разяснения бях отново омаяна... Отново една пре-
красна и фина песен... Мила, красива и... с идеи Отвъд 
думите... Обединяваща реално. С вплетени дискрет-
но, но разпознаваемо български фолклорни мотиви – с 
точни акценти на точното място. Нямах търпение 
да разбера дали и други хора са възхитени като мен от 
поднесеното ново музикално вълшебство и с радост 
видях, че не съм единствената. Усещам в излъчването 
на тази песен точно както е казано: “Радвайте се! Мо-
жем да победим света”, тоест себе си в тлението :-) 
По-долу следва малка представителна извадка от ко- 
ментари, споделяни във фейсбук групи. Мисля, че каз-
ват най-важното – особено първият и последния от 
избраните (огледалният след тях също е много ори-
гинален :) След това са поднесени и акценти от самия 
Борислав Миланов – подбрани откъси из негови интер-
вюта в медиите (най-вече).

Подготвил Ралица Благовестова, 2018 г.
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1 БЪЛГАРИЯ с песента “Bones” печели наградата на композиторите и журналистите за най-добра песен и най-добро заснема- 
не и остава на далечното 14-то място в крайното класиране на Евровизия 2018. Победител е песента “Toy” на Нета от Израел.
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Martin Terziev: Лирик видеото е достатъчно силно и стилно. Играта със светлината и малките детайли са 
уникални! Браво хора, браво! Това не е само на световно ниво, вие налагате собствен стил и линия. Поли, 
Кристиан и сега Еквинокс сякаш следват една история и са различни елементи на нещо голямо, различно! 
Бъдещето!!!!

Hristina Sokolova: Хареса ми още от първо слушане! Тази мистична енергия направо ме погълна...      Кокош-
ки, каубои, всякаква паплач... и НИЕ – проект в друга ВСЕЛЕНА! 

Martin Terziev: Песента е УНИКАЛНА! От друго измерение и Галактика е. През цялото време изпитвах тръпки. 
По-хубава песен тази година няма, по-хубава песен не сме пращали!

Sofia Toneva: Да, аз току-що я гледах и останах като вцепенена. Не съм очаквала такава песен. Просто нямам 
думи какво повече да кажа. Побиват ме тръпки по тялото. 

Valya Todorova: Песента е смазваща просто. Убийствен текст има. Остави ме без думи направо! Любов от 
първо слушане е това. За първи път я слушам и запомнете какво съм казала сега... Това е песента, която ще 
потопи всички останали в Португалия! :-)

Биляна Параловска: Песента е като хипноза! Браво! Дано и сценичното представяне бъде на ниво.

Mehmed Metin: Само да кажа, че поотделно всеки един от певците е вокален звяр! А заедно на голямата сце-
на на живо – не мога и да си представя как ще звучат... Очаквам да е космическо и да предизвикат истинска 
черна дупка, която да ни погълне всички :-) 

мариана марина: BONES ще е тоталната изненада и сензация на тазгодишната Евровизия, сигурна съм! Това 
е песен от Космоса, изумителен музикален шедьовър с докосващо и много дълбоко послание на текста     ! 
Втрещена съм и настръхвам и ако и милионите европейци FEEL IT, FEEL IT, FEEL IT като мен... – като нас, то 
значи тази година сме първи!!! 
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Ralie Blag: Наистина завладява! Влюбих се от раз, както и миналата година. Отново с идеи Отвъд... Като ме-
дитация от бъдещето е!!! Дано спечели вече, защото показва точно реалността на бъдещото обединение, 
когато егото е надмогнато      Жалко, че като цяло политическият живот на планетата ни не е узрял за реално 
въплъщаване на поднасяните в изкуството важни идеи...

Dobrinka Bojilova: Песента е страхотна – на световно, космическо ниво... Браво на Борислав Миланов! В един 
коментар под песента беше казано: ние не отиваме да спечелим, а да преподаваме...!

~ ~ ~
А ето и избран забавен шедьовър на подетото недоволство, което се изля в медиите от речовитата ком-
позиторка и поетеса Вида Пиронкова, след обявяването на песента, избрана да представи България на 
Евровизия тази година. За да имаме и огледалната страна, макар и в надмога, надяваме се...
Emily Georgieva: Песента ми звучи първо някак небългарско и второ – някак зловещо! Като на опело на почи-
нал от свръхдоза наркоман или пък самоубил се, изпята от негови дрОгари наркомани, изпаднали в групово 
състояние на транс. Язък за прекрасните гласове на изпълнителите! С една дума за песента: Ужасна! С две 
думи: Пълна отврат!! С три думи: Музикална кална боза!!! Дано на живо да я направят да не изглежда така 
умряло. Дано чрез красиво звучащите гласове на певците, сценично поведение, ефекти и добавки песента 
даже да заприлича на неповторима, уникална и интересна... да бъде нещо като химн за задгробния живот, 
химн на наркозависимите, на самоубийците, на феновете на сатанински сектантски ритуали, на психично 
болните, на мятащите се между този и онзи свят хора, на такива в състояние на кома или хипноза, на вам-
пири, зомбита или на други подобни другарки и дрОгари по света и у нас. Жалко, че не можахме да видим 
всичките 13 кандидатствали песни. Аз лично покрай скандала: “Жана Бергендорф ме измами” видях един-
ствено парчето “Rebirth” (“Прераждане”) на Вида Пиронкова, което парче според мен е брилянтно и мо-
жеше да ни представи достойно, колкото и да е опорочен, измислен или политизиран въпросният песенен 
конкурс. Но стига толкова от мен. Искаме песен на Вида Пиронкова за Евровизия 2018!



                       Защо ЕQUINOX                                                                                                                       и защо BONES
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Как се стигна до създаването на точно това парче и защо 
е такъв съставът – многочислен, включително с чуж-
дестранно участие?
Трябва да ви кажа искрено, че формата на песента и 
проекта както е в момента се роди в процес на разви-
ване. Песента се роди в първоначалната си идея след 
като гледах един филм, който много ме вдъхнови – 
“Петият елемент” на Люк Бесон, и понеже имах една 
такава фаза, при която много се интересувах също 
от Православието. Основата на тази песен се роди в 
един songwriting session след това вдъхновение. Усе-
тих обаче, че тази песен не е за един изпълнител, за 
един певец, още от самото начало, но тогава още не 
ми беше ясно за какво става въпрос. 

Защо Equinox? Откъде дойде името?
Първата идея за името не беше това – беше пак 
около Петият елемент. Да събера петте елемента – 
Жана като Петият елемент по средата. В Equinox има 
“equal”, което е “равнопоставеност”, а “nox” е нощ. 
Равноденствието е денят, в който нощта и денят са 
равни, тоест има мир между мрака и светлината, 
между доброто и злото. И след този ден на Равно-
денствие, денят става по-дълъг. Тоест това е победата 
на доброто и надмогата му над злото. Също така, да 
кажа като вярващ човек, на Равноденствие Христос 
е заченат – така поне пише. За мен лично това е сим-
воликата. Обаче после ми казаха други хора – мои 
приятели, изповядващи други религии, че Равно-

денствието и в тяхната култура е много важен ден. 
Тогава в един момент усетих, че това е ден, който 
обединява цялата планета, всички народи и култу-
ри. На Равноденствие нещо се случва във всеки от 
нас и това за мен е символика, която е много силна.

Но разбираме, че двамата ви американски колеги не са се 
почувствали особено равни, пристигайки в София?
Трябва да кажа наистина как се роди при мен името 
да е Equinox. Първата вечер след пристигането им ги 
оставих да се приберат до хотела сами. Извиках так-
си за тях, защото аз трябваше да откарам Жана. По 
средата на Цариградско шосе обаче нещо се случва, 
шофьорът спира и им казва да слизат, обиждайки 
ги. Дали защото говорят на английски, дали защото 
са тъмнокожи – изгонва ги като им казва, че не иска 
да са повече в неговото такси. Там наблизо те виж-
дат заведение за бърза храна, работещо денонощно, 
и Джони, който е тенорино и с уникален глас, започ-
ва да пее песента на Уитни Хюстън I Have Nothing 
с апел да му помогнат, защото беше най-големият 
сняг, студено и човекът иска да се прибере в хотела, 
3 сутринта е. В този момент продавачката казва: “Аз 
ще го закарам!” Шефът: “Ама ти как ще напускаш 
работното място?!” И тя си рискува работата, за да 
ги закара. Случката за мен показва, че по отноше-
ние на предразсъдъците този таксиметров шофьор е 
един лош пример за българите, но това момиче пък 
е уникален пример за българите.



Да, но този шофьор трябва да бъде уволнен..
И да си довърша само с другия случай. Бяхме се 
събрали в един нощен бар точно преди тръгването 
им, заминаването им обратно след като завършихме 
клипа, и седяхме и пяхме. Там има пиано, те седна-
ха и целят бар запя с нас. Мога да кажа, че повече 
любов в това помещение нямаше как да се побере. И 
както винаги, когато зацари много любов, идва една 
сила, която иска да прецака нещата. 
В този момент дойдоха двама души при нас и аз до-
като се обърна, не знам какво стана, но им казаха: 
“Мръсни негри, смърдете някъде другаде и изчез-
нете от тука!” Те се обидиха, искаха да си тръгнат... 
Трябваше да се разправям с онези хора, които този 
път не бяха българи – оказа се, че жената е рускиня, 
а мъжът е грък. 
Жана тогава се опитваше да успокоява Джони и 
Трей като им разказва как е била обект на расизъм 
в Дания и тогава Джони каза нещо, което изключи-
телно ме вдъхнови: “Не се притеснявай, Жана – ние 
с теб като хора сме равни.” Това ми се запечата в съ-
знанието и на следващата сутрин чета – защото се 
поинтересувах за нещо, потърсих в интернет и ми 
излиза – Равноденствие. Прочитам го и в този мо-
мент осъзнавам, че искам да кръстя тази формация 
Равноденствие. / бТВ, “Преди обед”, 15.03.2018 

От музикална гледна точка бих казал, че гласовете 
им много си пасват, допълват се и във всяка една 
част в песента всеки един от тях си има един момент, 
в който блести и го изпява така, както никой друг не 
може да го изпее. Тоест тази равнопоставеност я има 
и в самата песен – всеки си има неговият момент, 
който е много важен, като всеки пее през цялото 
време, има ангажираност – дали дублира горната 
или долната октава, дали пее втори глас... Това също 
беше много важно при избора им. / ФБ БНТ, 13.03.2018

Защо Bones и защо е огледален образът?
В човешкия организъм има една единствена част, 
която винаги помни болката и травмата, никога не 
може да зарасне напълно и винаги остава резка... 
Костите са единствената част от нас, която остава ви-
наги след нас.. векове и хилядолетия... В този ред на 
мисли, проекцията на костите в тяхната символика, 
са символ на нетленното, на бавното време... Бавно-
то време, в което се разстила нашата душа... Нашата 
душа, която всъщност е Бога в нас... И така, в този 
ред на мисли, огледалният образ на посланието е 
костите като символ на нетленното, еквивалент на 
извечайната любов, на всички любови накуп, които 
душата ни преживява. Да обичаш съвършено, без-
условно и отвъд материята... / ФБ статус, 13.03.2018
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Бях много несигурен дали отново да кан-

дидатствам с песен или проект за България 

тази година, а моите чуждестранни колеги  

и семейството ми ме съветваха да пропус-

на поне нея. И всъщност бях решил вече, че 

няма да участвам, но както често се полу-

чава в живота, нещо неочаквано се случи 

и промених решението си в последния 

момент. Поглеждайки сега назад съм тол-

кова щастлив, че кандидатствах и толкова 

доволен от крайния резултат! Обичам този 

проект... (ФБ статус, 17.03.2018) Но каквото 

и да стане в Лисабон, в едно нещо съм сигу-

рен – че ще оставим една красива следа от 

името на България. Защото такъв проект е 

много силно нещо от името на България.  

(Б. Миланов, бТВ, “Преди обед”, 15.03.2018)

~ ~ ~

Винаги има неизходени пътища и отдавна 

отречени улици. А новият път е Културата на 

Мъдростта! Духовното средище на бъдна-

та култура на Мъдростта е България. Като 

Мирово предназначение, като историчес-

ка даденост, като национално самосъзна-

ние в битието на планетата с тази задача е 

натоварен българският народ.  

   ~ Ваклуш Толев, www.arhiv.marica.bg
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What is life
if it’s just of the earth,

only of the flesh and bones?
Wanna thrive in the dust

of the Universe and way into unknown
Wanna be the fire

even if it burns
Offer up my fibers

to feel it, feel it, feel it
I love beyond the bones

Goes deep inside your soul
where no other love goes

Какво е животът, ако е само земност
ако е само плът и само тленност?
Искам да разцъфтя в прахта 
на Вселената и да продължа
нататък в неизвестното
Искам огънят да бъда 
дори да ме изгаря
Нека всяка моя фибра 
почувства този пламък
Обичам отвъд тленното,
дълбоко и от дън душа –
отвъд костите и отвъд плътта

   Ч
аст

 от
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екст
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>>

Борислав Миланов: Всеки от изпълнителите има своя 
част в песента, а когато Жана влезе в края, се получава 
събирането1 на петте елемента. Преди това са сами – 
да кажем изгубили са се в мрака, но когато се обединяват 
със свързващия пети елемент – Жана, тогава идва свет-
лината. Това е своеобразна метафора за живота – когато 
сме сами (в отделността си, в азовото – б.ред.), често сме 
в мрак. Когато се обединим и има любов помежду ни, то-
гава светим и тогава светлината влиза в сърцата ни. Това е 
посланието на песента и сценичното представяне е изгра-
дено върху тази концепция. В началото ще ги видим като 

група, но група от индивидуални артисти. И тези индиви-
дуални артисти в началото ще бъдат сякаш отчуждени, 
отдалечени и в момента, в който Жана се появи, в този 
момент вече са обединени – от Любовта, която е свързва-
ща сила в тази Вселена и това искаме да предадем на зри-
телите. (БНР “Хоризонт”, 22.04.2018) Евровизия за мен 
всъщност е огромна отговорност. Не е просто възможност 
за развитие в кариерата, желание за изява на егото или 
само бизнес – отговорност към цялата аудитория е. Основ- 
ното е да бъдат вдъхновявани хората – поне за мен това е 
задачата. (Пресконференция в Лисабон, 03.05.2018) 

От Любов е сътворен светът, но и от Мъдрост е неговото движение. / Плотин, Енеади /

1 Образът на Жана напомня много и на зрелостта, която се достига в края на Петата коренна раса – завръщането в единството. 



Човекът е една вертикала! Милиони години са били потребни хоризонталният гръбнак да 
стане вертикален. През човека трябва да потече Oгънят, а огънят е вибрации нагоре и 
неговият символен триъгълник е с връх нагоре. Tриъгълникът на водата е с връх надолу. 

~ Ваклуш Толев, Елементи на битието, сп. Нур 2/2017 – www.nur.bg

Когато Огънят ви освободи от това, което наричаме ум, от това, което наричаме ду-
шевност, вие имате вече не виждане – имате властност, властност надгробна, идея за 
Възкресение. А Възкресението не е привилегия, то е урок, през който всеки трябва да мине 
и чрез който всеки трябва да научи тази властност – как да надмогне водата, която дава 
зрение, т.е. излизане от астрала. Самокръщението се извършва в гробницата! В гробни-
цата Иисус, Който вече е Христос, не е кръстен от никого освен от Своята будност, освен 
от онова, което Неговият Сътворител рече – че не го създава само по образ, но и по подо-
бие, като му дава Диханието Си. Това е възможността всеки да направи Възкресението –  
да събуди в себе си огнеността, вътрешния огън, чрез който може от гробницата да 
възкръсне и да стане надгробен властник. Защото няма по-властна сила от вложеното 
Дихание, от Искрата, която се връща в голямото вълмо – в Огъня на Отца!
Мъдростта е, която символизира победата. Идеята да победи, идеята да надмогне све-
та един ден е право на Мъдростта – символът на Третото хилядолетие! И няма по-голя-
ма отговорност от това нейната идея на Самокръщението да ни изведе в най-голямото 
предназначение – Съсътворителя. Сътворен е човекът, но по Божий образ и по Божие по-
добие. Трябва да изведем най-вярната тайна на подобието – Боговластието у нас! Тогава 
и Самосътворението, и Самокръщението ще свидетелстват за вродената възможност да 
сме Единосъщни. 

Със Самокръщението правим Възкресение,
а с Единосъщието – Съсътворителство!

~ Ваклуш Толев, Самокръщение – Единосъщие – Съсътворителство, сп. Нур 2/2003 – www.nur.bg
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“Синът Божий стана син човешки, за да може 
и синът човешки да стане Син Божий.” 

– Св. Ириней Лионски

Моят кръщелник 
(той е малък, 4-5-годишен),

баба му го завела на църква и му говори: 
– Бог иска да слушаш, иска да си послушен...

Той й отвръща:
– Бог иска жертви, бабо.

– А ти знаеш ли какво е това жертва, което иска Бог?
– Огън в сърцето!

На 5 години показва, че е наясно за някои неща.
Затова онзи ден завършихме с думите на Ваклуш:

“Не се изживявайте във величие, 
а се подгответе да посрещнете (в домовете си)

 богове-човеци, които времената 
са отгледали.”

– Реална история, Събор на Мъдростта, Пампорово 2017




