Боян Магът
– Има ли разлика по начина, по който си бил при Андрей и при Боян?
– Бях до Боян по същия начин и обикаляхме....много.
– Кой е Боян? Как се е взело решение за неговото идване?
– Всъщност аз влязох в Боян доста по-късно, тогава когато той вече беше приел изцяло
Христовото учение и тръгна да обикаля земите. Боян е син на цар Симеон.
– Как изглеждаше царят?
– Цар Симеон беше с прошарена коса...всъщност на картините, на които е изрисуван е
точно предаден външния му вид.
– На картината с червената мантия ли? (картината на Димитър
Гюдженов)
– Да. Той така е изглеждал, като само не са предали остротата на погледа му. Той
притежаваше пронизващ поглед. Заложбите, които са получили децата са съчетание от
Симеон и от втората му жена (неизвестно име предполага се Мария, сестра на Георги
Чургубоил (Сурсувул от гръцки)), която е от друг български клон, друго българско племе.
Тази жена е била много красива, но едновременно с това е притежавала висок морал и
високи духовни качества. Името ѝ в духовния свят е Агата.
– Колко деца е имал цар Симеон?
– Пет. Син от първата си жена, трима сина и дъщеря от втората.
– Как са имената им по реда, по който се раждат?
– Михаил от първата, Петър, Аз (Боян), Йоан и Оля (Олга).
– Защо дойде при Боян?
– За да се даде подтика за богомилството. Боян е действащото лице на богомилите.
– Това е решено още в духовния свят?
– Да, преди.
– Той знаел ли е за това, когато е идвал?
– Не, но той е бил в непрекъснато общение с Бог, в молитва, спазвал е традициите.
– Кога е роден Боян?
– (пауза)… Късната есен… (пауза, сякаш пресмята нещо)… края на октомври 897г. по
тогавашния календар.
– Как изглеждаше?
– Висок 1,90м, строен, атлетичен с много гъста къдрава коса и лека брада. Светлокафяви
очи. Той имаше здраво телосложение и много красив външен вид.
– Можеш ли да ми разкажеш за неговия живот, така както ти си го видял?
– Те (децата) всичките израснаха заедно. Възпитавани бяха не като царски синове, а като
хора от народа. Когато отрасна Боян замина да учи в Школа на юг до Бяло море. Там той
получи знанията на есеите.
– Къде се е намирала тази Школа?
– В Константинопол.

Магнаурската школа
– Това ли е Магнаурската школа в Константинопол?
– Да. Това е Школа на последователите на есеите. Боян там получи образованието,
знанието и най-вече подтика от Христовата енергия.
– В отделен факултет ли е било окултното знание?
– Есеите, да в отделен. Там са били допускани само хора определени от есеят, ръководещ
Школата. Той е определял, кой да дойде при него.

– Как се е казвал този есей?
– Йамати му е духовното име.
– Добър ученик ли беше Боян?
– (с възхищение) Изключителен! Заедно с брат си – Йоан Рилски (св.Иван Рилски). Те
двамата бяха там (в Константинопол), но Йоан в последствие се замонаши и замина за
Рила, а Боян пое всичко, пое богомилството.
– Бил ли е и поп Богомил в МагнаАура?
– Не той е бил в окултната Школа в Плиска.Такава Школа е имало и в Преслав.
– Пак ли на есеите?
– Школите по българските земи са били на есеите. Те са дошли по българските земи в
Плиска, Преслав, Охрид.
– Знаел ли е за тях цар Симеон?
– Знаел е. Това са били по принцип теологични Школи, но са имали към тях и окултен
факултет.
– Есеите не са ли юдеи?
– Не, юдеите са си юдеи. Есеите може да се каже, че са като светлите атлантски жреци. Те
са пряки техни наследници. Те наследяват учението на атлантите. И има школи пръснати
по цялата Земя на тези наследници на светлите атланти.
– Има ли най-стара Школа?
– Най-старата Школа е в Тибет, другата е в Египет, където най-напред отива Иисус като
малък и другата е на Рила. На територията на Балканският полуостров има много такива
школи. На Рила, на тепетата на Пловдив, на Плиска и в Преслав е най-силно, в Охрид, тук
на Витоша, в Одесос (Варна), в Бургас, в Търново не е имало школа.
– Посещавал ли е Боян други Школи? Бил ли е в Египет?
– Ходил е, но посвещението си получава в МагнаАура.
– Не е ли сириеца Вотан духовния учител на Боян?
– Не, той е духовен водач там (в Сирия), те с Боян са били... Боян му е предал... всъщност
изцяло богомилството се предава на Боян.
– В Константинопол с Боян се сближава Василий Византиец, малоазиец,
скулптор, по-късно управител на императорския двор при Константин
Копроним, след което епископ на Кипърската църква.
– Да, Василий става сподвижник на Боян и помага да се разрастне богомилството из цяла
Европа.
– Имало ли е роман между Боян и Мария, внучката на император Роман
Лакапин (по-късно българската царица Ирина)?
– Не. Боян беше аскет.
– Но тя харесвала ли го е?
– Боян беше харесван от всички жени.
– Имало ли е опити от нейна страна...
– Тя да, но той не. Боян, а и брат му Йоан са аскети. В тях желанието към жена не е
пробудено.

Завръщане в България
– Среща ли се Боян с брат си Йоан Рилски след замонашването му в Рила?
Кога и по какъв повод?
– Няколко пъти, за да работят за благото на човечеството. Те не са свързани с църквата. Те
допринасят едно и също, но по различен начин, както и днес на Земята, много хора по
различни начини свалят учението на Христос.
– Значи за това Йоан Рилски отказва среща с другия си брат – цар Петър,
защото няма какво да обсъждат?

– Да, разбира се.
– Йоан така ли е изглеждал, както го представят иконите?
– Да, само че в много по младежки вид. Лицето му е с много младежки вид, дори и в
преклонна възраст.
– Колко е разликата в години между тях?
– Йоан е по-малък с две години.
– А между Петър и Боян?
– Петър е по-голям с четири години и затова той е избран за цар.
– Предлагано ли е на Боян да бъде цар?
– Да!
– Но защо, след като не е по-големия?
– Защото е притежавал по-добрите характеристики за цар.
– Цар Симеон ли му е предложил?
– Да, баща им.
– Значи Боян не получава посвещение в Сирия при Вотан?
– Боян получава директно посвещение от Христовата енергия. Той е директно посетен от
Иисус в материализиран образ. Това се случва, когато Боян се завръща в България и трябва
да поеме царския трон. Той го отказва, брат му Петър го получава и тогава Боян получава
посвещението, в манастир, в усамотение, близо до Плиска и Преслав.
– Какво му казва Иисус, когато му се явява?
– „Тръгни след мен и ще те направя ловец на души! Предай моето учение такова, каквото
трябва да бъде. Поеми кръста ми!“ След това му показва и обяснява, това което и Боян е
виждал: тъненето в мрак на така наречените християни, догмата на църквата, канонът....
– На колко години е бил Боян тогава?
– 29-30г.
– Тази среща ли е решаваща за Боян?
– Да. Оттук Иисус го е съпровождал навсякъде и Боян е бил в... всъщност е виждал Иисус.

Основателите
– Смята се, че началото на богомилското движение е поставена на 12-13.
04. 928г в подземна зала на манастира «Света Параскева»…
– По-късно е.
– Кога точно и къде?
– Създава се в местност между Плиска и Преслав, не е в църква. Започнало е със среща на
определени хора и след това е в църквата. Самото богомилство също има патриарх, така
наречен дедач, не е само Боян. Когато навсякъде минават и създават групите, на всяка
група е имало и по един водач. Групите са били 24 и са имали 24 водачи, които са
преминали посвещението с Боян. Това посвещение е било под прякото ръководство на
Христос. Той им е предал директните знания, както и на Учителя (Петър Дънов). Тези 24
са имали дарбите да виждат, да пророкуват, те са били много повече от посветени. Те не са
се движели, а директно са се материализирали от Плиска например в Охрид, където е
имало също Школа.
– С тях ли Боян организира първата среща?
– Да. Боян е бил 25-тия.
– Сред тях ли са Йеремия-Богомил, патриарх Стефан, Симеон Антипа,
Василий Византиец и Гавриил Лесновски…
– Да. Те се събират най-напред там, а след това отиват в църква за земното си посвещение,
защото за него е трябвало да са в църква. Цървите се строят по определен начин. Под
куполите на православните църкви се акумулира огромно количество енергия. Огромно!
Затова, когато застанеш под купол или в пирамида – изчистваш себе си.

– Те първоначално са се видяли на поляна ли?
– В гора.
– Има ли име тази местност?
– Няма име, те са въвяли, говорели са, стигнали са до тази поляна в гората и са насядали,
за да обсъдят как и какво смятат да правят, защото духът Божий ги е зовял. Тук определят
датата, на която да отидат в църквата, защото в църквата е трябвало да бъдат само те. И
тогава в този ден в църквата са били само те. Там в църквата са ръкоположени вече лично
от Иисус, който се е материализирал пред тях, така както преди години в Юдея пред
учениците си.
– Кой ги събира?
– Боян изпраща вестоносци.
– Значи Боян ги е познавал всичките предварително?
– Да, защото Иисус вече е бил във връзка с мен, с Пазителя, и чрез мен му ги е посочил.
– Знаел ли е някой друг за тази среща, например Йоан Рилски?
– Не. Това е било в абсолютна тайна, както и посвещението.
– С кого преди срещата се е познавал Боян?
– С Василий, с Богомил......
– Как се е запознал с Йеремия-Богомил? Кой е той?
– Братовчед му. Всички основатели на богомилството са хора натрупали знания, хора с
болярско потекло. Но и болярството е от Създателя. С него се удостояват родове, които
спазват определени принципи. Тогава са били много.
– И пак за датата? Кога се създава богомилското движение на 12-13. 04.
928г.?
– И пак казвам – по-рано. Има ли са няколко срещи. Всичко е започнало близо 9 години
по-рано. Били са още юноши, при първите си срещи. Боян е учил в Константинопол, но
когато се е завръщал периодично тук, те са се срещали.
– Значи Боян е изграждал групи, както Христос?
– Да, точно по същия начин, по дванадесет, защото това е числото, което най-добре
акумулира енергиите в себе си.
– А сред тези 24 основатели имало ли е жени?
– 12 на 12. 12 мъже и 12 жени. Това са неговите две групи.
– Това ли са така наречените съвършенни?
– Точно така!
– Първите 24 съвършени, от кого получават своето посвещение?
– Първо посвещението получава Боян Мага (директно от Иисус), той му го предава, но след
това и тези 24 са ръкоположени директно от Иисус.
– Какво е словото на Боян при ръкополагането на неговите ученици?
– (пауза, след това тихо, с дълбок глас) Благославям ви в името на Христа. Над вас е
Неговия Дух, неговата Истина. Нека Духът Божий почива във вас, да бъде във вас. Нека
Създателят ви движи. Амин!
– Какво представлява духовното богомилско кръщение? С вода ли е?
– Да, с вода, защото водата има памет и чрез молитвата Духа слиза над тях.
– Съвършените посвещавали ли са и други?
– Да, но всичко се е предавало от уста на уста. Не е било записвано. Посвещението се е
извършвало така: богомилът коленичел и съвършеният полагал ръка на главата му,
прочитайки молитвата.

Богомилите
– Каква е структурата на движението?
– Водачът (Боян), 24 съвършени водачи и на долу на 12 един отговорник и пак на 12 един
отговорник и така…Надолу са ги наричали христовите.
– Кои са били отговорниците на групите?

– На мъжката е бил Богомил, а на женската е с М (Макрина?).
– От 24-те посветени до нас са достигнали оскъдни имена. Ще изчета тези,
за които зная и ще се радвам ако можеш да посочиш останалите, защото
тези имена трябва да достигнат до всички: Богомил-Йеремия, Гаврил
Лесновски, Никита Странник, Симеон Антипа, Василий Византиец, Петър
Осоговец, Теодор Преславски, Светомир Македонец, Патриарх Стефан,
Камерун Дубровнишки…
– Първите съвършени не са само с имена, а и с титли. Не мога да ги прочета. Василий Врач
е бил сред първите. Всички по-късно са взели имената на първите и така до 24-то коляно
на богомилите. По-късния Василий Врач взема и името и титлата, защото също е лекувал.
При жените също е така. Да, това са, но и Радул….пълното име на Радул е Радул-Йоаникий.
– Освен Макрина, ние не знаем имената на другите жени - съвършени?
– (дълга пауза сякаш се съсредоточава и ги търси, после започва бавно) Макрина,
Роксана, Теодора, Деспина, Евмолпия, Тамария, Александрия, Рудолфия, Мария, Диана,
Слава, Вергилия.
– А кой е Радул-Йоаникий?
– Водач на група, от болярски род, близък роднина на Боян. Той е обикалял най-вече
земите тук (Софийско).
– Значи те са имали определени зони на действие?
– Да, тогава българските земи са стигали до Бяло море и той е отговарял за тази област. За
Охрид е отговарял Гаврил, Николай Мистик за Пловдивско и Рила, Симеон Антипа в
Белоградчишко. Всички те след гоненията заминават за определени държави из Европа.
Оля е последователка на брат си Боян. Тя разпространява богомилството в земите на
другата България, когато отива там.
– Имаш предвид в Русия (Олга се жени за княз Игор)?
– Русия не е Русия, това е България. Тя е пренесла богомилството там и то още е там. В
Санкт Петербург има картинна галерия, под която в подземието има библиотека, където се
намират богомилски требници и скоро ще излезе истината за богомилите. Така наречените
руснаци ще я дадат. Руснаците държат на българския народ и казват, че сте братя, именно
защото те четат тази информация.
– От бракът на Олга и Игор се ражда Светослав, който по-късно навлиза в
земите на Дунавска България?
– Да, защото той смята, че тя по право (по майчина линия) му принадлежи, но не успява и
България пада под Византия.
– Как народът е наричл най-напред богомилите? Добри християни ли?
– Не, наричал ги е пришълците, защото са били със странен външен вид, все едно не са от
тази земя - били са непрекъснато с качулки и са говорели странни думи. Освен любовта,
която са излъчвали…Те са се обличали така, защото това е знакът на смирението.
Тъмнокафяви дълги роби с качулки и препасани с колан.
– Както по-късните монаси в западна Европа? Богомилите ли налагат
този стил облекло?
– Не може да се каже, че го налагат, просто го приемат, защото е бил най-удачен за момента
и вече другите го заимстват от тях.
–
Техни
знаци
са
Пентаграма,
свастиката,
концентричните
окръжности…
– Техни знаци са, но те са ги заимствали от руните, а вследствие на молитви и във видения
са получили информацията как да ги съчетават.
– Кога се появява названието „богомили“?
– След изтезанието на поп Богомил (поп Богомил е изгорен на клада на големия
преславски площад). След това учението се разпространява из Европа и вече
разпространителите ги наричат с това име.

Унищожението
– Цар Петър ли дава заповедта на 25 януари 971г. за изгарянето на големия
преславски площад на Богомил?
– По принцип би трябвало да е той, но е издадена от тогавашните религиозни водачи.
Царят не се противопоставя. Той един вид е бил абдикирал и държавата изцяло се е
управлявала от духовенството. Самият Йеремия-Богомил е заемал висок ранг в
духовенството. Той е бил митрополит на Преславската област и за това е трябвало да бъде
унищожен.
– Спасява ли се някой от първите 24 Съвършени?
– Вергилия и Евмолпия се спасяват във Франция. От мъжете Радул е бил във Франция,
занесъл е учението, но не се спасява. Завръща се в България, където е заловен и изгорен на
клада. Той най-дълго оцелява в сравнение с останалите мъже. Той е ходил и в
Константинопол, но е отговарял основно за земите около днешен Одрин, както и за някои
острови. Църквата е била по безпощадна към мъжете, защото не е считала жените, като
сериозна заплаха, която може да събори основите на църквата.
– Епископ Симеон твърди, че Боян е удушен от нубиец с примка в
Константинопол? Кой е епископ Симеон?
– Невярна информация от църквата. Боян е изненадан и убит по време на лов.
– Как загива Боян?
– Не умира, прободен е от копие и се дематериализира (възнася се). Това се случва извън
столицата, в една гора, вследствие на заговор. Той става опасен и фарисеите, книжниците
в българското царство правят този заговор. Те са искали да убият и Йоан Рилски, но не са
го открили. Цар Петър не е знаел за това, той после разбира, но не ги е наказал, защото не
е бил срещу тогавашното духовенство?
– Цар Петър слабохарактерен ли е бил?
– Много!... (подчертано)… Изключително! Цар е трябвало да бъде Боян, но той е отказал
и затова Петър нищо не прави и затова е имало силно влияние на Византия в България.
– Боян борил ли се е срещу това влияние?
– Не може да се каже, че се е борил по начина, по който се приема да е воювал, но той е
разпространявал богомилството, а то е над всяка власт. Всяка власт се допуска от Създателя
и след като е допуснато византийското влияние, значи нещо трябва да се изчиства. Те
(съвършените) са били посветени и са знаели какво трябва да бъде.
– Напълно унищожено ли е богомилството след Боян?
– Не, остава група жени с водач една съвършена, които се крият в пещерите на Балкана и
оттам разпространяват учението. То най-силно се разпространява отново и взима превес
по времето на цар Калоян, защото той им дава тази възможност и поради това той постига
много успехи. След неговата смърт богомилите отново са прогонени и затова след това
България пада под османско робство.
– Кой е епископ Назарий , който предава „Тайната книга“ във Франция през
1147г.?
– Българин избягал от България, който носи книгите. Един от учениците на Боян Мага.

Възраждането на богомилите
– Можем ли сега да установим връзка с духовната енергия на Боян Мага?
Какво би ни казал?
– (насечено) Радвам се, че започнахте да осъзнавате истината за Христос. Трудно е в тези
времена, които не са по различни от предишните, но както ние успяхме, така и вие ще
успеете. Сега на Земята е краят на духовната пролет и настъпва духовното лято. Всички сме

около вас, за да ви помагаме и да се грижим за вас. Само отворете сетивата си и ще
възприемете нашите енергии.
– Имало е 7 висши духове в нашата съвременна история въплътени в
българи. Един от тях е патриарх Евтимий, за който се говори че е бил
превъплъщение на духът на Йоан Кръстител. Кои са другите?
– Трима в богомилите, след това цар Калоян, който е богомил, патриарх Евтимий който
също е богомил, учителя Дънов, също богомил. Имало е и други, пробудени като Паисий
Хилендарски и Левски, с Духът Божи в тях. Те са пробудени същности. Цар Калоян не е бил
жесток, историята го прави такъв. Той е бил против кръстоносците.
– На няколко пъти цар Калоян се явяваше на ЛиЛе, нещо трябваше да ни
каже ли?
– Да, че България тръгва по пътя на истинския си възход, съвсем малко остана от мрака.
България ще се мие отново на три морета.
– Това как ще станае, чрез катаклизмите ли?
– Не само. С разпространението на Учението, с осъзнаването на всички. Другите ще се
присъединят към това Учение и то ще надхвърли границите на днешна България. Ще отиде
към Гърция и Турция и там ще го приемат.
– Кой ще го разпространи?
– Хората, които са в България, зрънце по зрънце, малко по малко ще се излъчва този лъч и
ще се съберат групи и ще се влеят в едно. Ще се разпространява така, както се е
разпространявало винаги през годините.
– Значи новия импулс ще излезе отново от България?
– Той вече тръгна! Вече го има! Събират се групите!
– Благодаря ти МериКхене за днешния разговор. Бохренси.
Бохренси. ИнтелеМаЕкалеваТе (неразбираем говор, след което го превежда)
Благословени сте!

