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Добро утро на всички! Изключително съм щастлив, че толкова много 
поздравления получихме! Трябва да кажа, че не всяка година 
поздравленията са толкова много. Това говори, че има повишен интерес, 

предизборен, към нашата академия и аз съм много щастлив! Може би 
трябва да има избори по-често! 

 Извън шегата, преди няколко месеца бях в Индия. Не ми завиждайте, бях 
по работа и бях на един конгрес, който се занимаваше основно с виртуална 
и добавена реалност. Представете си каква ирония на съдбата е това! В 

държавата, в която изобщо не се говори за реалност и всички са в една 
неясна реалност ние правим такъв конгрес! Любопитното е, че може би в 
Индия човек наистина проглежда за това какво е реалност.  

Знаете че всяка година си позволявам да кажа по няколко притчи с 
надеждата, че абсолвентите и всички останали ще си направят някакви 
изводи ще ги запомнят. Или дори и да не ги запомнят, поне ще ги усетят. 

Тази година съм ви приготвил няколко притчи от Индия. 

 Първата притча, бих казал, в някаква степен е свързана с добавената 
стойност.  

Преди две години една компания за обувки решила да проучи пазара в 
Индия. Изпратила двама експерти. Двамата експерти били абсолютно 
независими един от друг. И единият не знаел и другият не знаел какво 
правят съответно. След няколко дни се получил имейл от първият експерт. 

„Ситуацията е кристално ясна. В Индия никой не носи обувки. Компанията 
ще бъде изправена пред пълен фалит.“ Няколко секунди по-късно се 
получил имейл от втория сътрудник. „Ситуацията е кристално ясна. В 

Индия никой не носи обувки. Предстои ни генерален успех!“ Мисля, че 
представата за реалността, дали тя е отворена към нас, към нашите 
чувства, към нашите желания, към нашите надежди, в крайна сметка си я 
изграждаме самите ние. Надявам се, че абсолвентите са научили този 
важен урок, че трябва сами да преценяват до каква степен могат да си 
позволят да оценяват положително или отрицателно фактите от живота. 

Фактите са факти. Те зависят от нашата оценка.  



Втората притча, бих казал е за видимата реалност. 

 Преди 2000 години в един будистки манастир, през нощта, паднал дълбок 
сняг. На сутринта монасите нямало как да отидат в залата за медитация и 
всички се събрали и изчакали да дойде най-висшият учител и започнали да 
умуват пред него, показвайки какво са научили. Единият казал: 

- Моят професор Атанасов ме учеше, че всички трябва да се хванем заедно 
за ръце да се молим и така ще победим.   

Другия казал: 

 -Моят професор Добчев ни учеше, че всеки трябва да се съсредоточи в 
себе си и със силата на мисълта си да разбие стените около себе си.  

Третия казал: 

-  Нашият учител Енчева ни казваше да изчакаме докато тя дойде.  

Няма да изброявам какво е казвал всеки, защото ще отнеме много време, 

но висшият учител ги гледал, слушал ги и накрая им казал: 

- Хайде сега хващайте по една лопата и изчистете снега! 

 Надявам се че вашите учители, извън шегата, са ви научили на това да не 
умувате много, а да действате!  Действието е в основата на всичко това, 

което ние правим и в театъра и в киното. 

 Последна притча е свързана в невидимата реалност.  

Преди два милиона години две мухи паднали в една паница с мляко и 
започнали да се давят. Започнали да пляскат с криле, да рита с крачета, да 
блъскат. Колкото повече се уморявали, толкова повече на едната й 

хрумвало че всъщност това е карма и няма смисъл да се борим. „Това е 
предопределението на моя живот“ -  казала си тя. Отпуснала се и се 
удавила. Другата муха или не я чула, или не е разбрала, или както бихме 
казали в България била по-тъпа и упорита и продължила да блъска с крака, 

да маха с криле. По едно време стъпила на нещо твърдо. Какво била 
направила е ясно. Избила млякото и го превърнала в масло! С последни 
сили помахала с криле и отлетяла! 

 Скъпи абсолвенти, след всичко, което сте научили или не сте научили, 

след всички онези години в които са ви казали че сте тъпи и упорити или 



сте страшно талантливи, но не сте достатъчно упорити, а това е много 
важно в нашата работа, все едно, след всички тези поучения, които сте 
получили, ви пожелавам никога да не се предавате! Да не вярвате в 
кармата! Кармата нека да я оставим за индийците, а не да вярваме в 
собствените си сили, в това, че трябва да преодоляваме всеки проблем със 
собствените си умения и със собствените си сили и познание! С това кои 
сме самите ние!  

Ще завърша тези няколко думи с отдаване на почит към професор Сашо 
Стоянов! Вие ще гледате филма след малко и ще чуете неговите ученици 
какво мислят за педагогическите му методи. Най-важното според мен от 
всичко, което казваше професор Стоянов, и в това мисля че сме на едно 
мнение с всичките му бивши ученици, беше, че човек трябва да получи 
свободата да взема сам решенията си. Човек трябва да умее да отстоява 
тази свобода! Свободата да бъде себе си! 

 Пожелавам на всички да отстоявате тази свобода до края на живота си, 

независимо къде и кога! 

 На добър час на всички! 


