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Сенека казва “Бог ни е счел за достойни да из-
пита чрез нас докъде стига издръжливостта на 
човешката природа”. Ние постоянно сме из-

правени пред изпитания и “важно е не какво понасяш, 
а как го понасяш”. Важно е да имаме позиция, да про-
явяваме мъдрост и благородство, да помагаме на ближ-
ния - особено в морален и духовен аспект.

Понастоящем сме изправени отново пред сери-
озни изпитания - и във вътрешен за страната ни и в 
международен аспект - като Тамплиери - за защита на 
християнството в Светите земи. Не можем да не вземем 
позиция- всеки според разбиранията си във вътрешен 
план - и обединени - в позицията ни за случващото 
се в Близкия Изток. Не можем да подминем безучаст-
но изтребването на хиляди християни, поругаването 
и разрушаването на църкви и манастири, терорът, уп-
ражняван от т.нар Ислямски халифат по отношение на 
инакомислещите. За голямо съжаление нашата църква 
няма изразена официална позиция по този въпрос, 
но ние - Велик Приорат България, като гражданска 
организация, се обявяваме твърдо срещу терора, къде-
то и да е по света в защита на християнската ни вяра. 
Днес терорът се превърна средство за всяване на страх 
в населението, за подриване устоите на обществото, 
доверието в правителства, в обществения ред и дори 
на вярата. Липсата на позиция по тази тема е опасна 
и показва липса на далновидност и вярна преценка за 
нивото на опасност. Всички ние сме изправени пред 

изпитанието да се определим къде сме, кои сме, кои 
са ценностите, които защитаваме да вземем страна. 
Вярвам, че всички ние ще бъдем достойни за изпита-
нието и както винаги досега ще постъпим правилно, 
уповавайки се на християнските и рицарски ценности, 
които изповядваме.
Нека Бог бди над нас!
Бъдете благословени!

Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomine Tuo da 
Gloriam!

 генерал-майор (о.р.) д.ф.н. 
Румен Ралчев
Член на Великия Магистериум на Ордена
Носител на Великия Кръст 
на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България

Благородни Рицари и Дами,Благородни Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,Скъпи Постуланти и симпатизанти,
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Гийом дьо Сонак е роден в се-
мейство на благородници в Ру-
ерг, Франция. Не е известна да-

тата на раждането му. Описват го като 
"дискретен и предпазлив мъж, опитен 
във военното дело".

      Дьо Сонак е уважаван член 
на Ордена преди избора му за Велик 
Майстор. Бил е Прецептор на Акви-
тания, Франция. Пристига в Светите 
земи през есента на 1247 г., където 
намира останките от Кралство Йе-
русалим в плачевно състояние.Ве-
ликият Майстор Арман дьо Перигор 
е пленен в битката при Ла Форби и 
след провала на 2-годишните прего-
вори за освобождаването му, де Сонак 
е предложен за Велик Майстор. Така 
почти веднага след пристигането му 
на Изток той става новият водач на 
Ордена.

Управлението на дьо Сонак е 
белязано от непрекъснати военни 
действия. През 1247 г. християните 
загубват базите си в Тибериас, Пла-
нината Табор, Белвоар и Аскалон. 
Това кара френският Крал Луи ІХ да 
организира нова военна кампания. 
Той пристига в Лимасол, Кипър, на 
17.09.1248 г. Де Сонак отплува от Акр, 
за да се срещне с него и подготви по-
хода. Малко по-късно новият Велик 
Майстор приема емир, пратеник на 
Султана с предложение за мирен до-
говор. Де Сонак информира за това 
френския крал, който му заповядва 
да прекрати всякакви преговори без 
негово предварително разрешение 
и възможностите за дипломатическо 
решение са изгубени. Започват воен-
ни действия.

На 5 юни 1249 г. френските кръс-
тоносци, заедно с Дьо Сонак и Рица-
рите Тамплиери се опитват да дебар-
кират в Египет. Целта им е Дамиета, 
същата цел, която има и V-тият Кръс-
тоносен поход преди години. Битките 
на египетските брегове са тежки, като 

кралят заедно с войските се бие до 
кръста във вода. След продължител-
ни боеве мюсюлманите са принудени 
да се оттеглят, оставяйки града почти 
незащитен. На следващия ден Дьо 
Сонак пише на Роберт от Станфорд, 
че на следващия ден след битката Да-
миета е превзета само с 1 жертва.

В края на м. ноември дьо Сонак 
и Крал Луи започват похода си към 
Кайро през Мансура. В Мансура са 
съсредоточени отбранителните вой-
ски на целия регион, последна пречка 
за настъпление в Централен Египет. 
Мюсюлманите са били защитени от 
придошлия Нил, но на 08.02.1250 г. 
местен бедуин показва на кръстоно-
сците брод през реката. Дьо Сонак, 
Граф Робер от Артоа и Уилям ІІ Лонг-
спи, водач на английските войски за-
почват нападения на мюсюлманските 
сили, без да дочакат основната част 
от франкската армия. Изненадани 
египтяните бързо изоставят позици-
ите си на речния бряг и се изтеглят 
в града. Граф Робер безрасъдно ги 
преследва, независимо от численото 
им превъзходство. Джон Лонжвил 
твърди, че графът възнамерявал сам 
да преследва мюсюлманите, а остана-
лите се присъединили към него, за да 
не ги обявят за страхливци, като каз-
ва, че Тамплиерите "мислели, че ще 

се обезчестят, ако позволят на Графа 
да стигне преди тях". Друг източник 
обаче- Матю Парис пише, че Граф 
Робер е "викал и псувал неприлично, 
типично за французите" и е обвиня-
вал Тамплиерите и другите религиоз-
ни Ордени за падането на Йерусалим. 
Отвратен дьо Сонак връща хората си 
и се приготвя да преследва много-
кратно превъзхождащия ги числено 
враг. Каквато и да е истината тримата 
командири нападат Мансура с измо-
рени войски и без подкрепления. На-
пълно обкръжени, "като остров в мо-
рето" дьо Сонак, заедно с 280 Рицари 
Тамплиери отказват да се предадат 
и се бият до последния човек. Граф 
Лонгспи е убит в битката, а граф Ро-
бер най-вероятно се удавя в р. Нил 
при бягството си. Дьо Сонак извърш-
ва подвиг- с тежки рани, с ослепено 
око, заедно с 2-ма Рицари успява да 
пробие египетската армия и да излезе 
от града, където се присъединява към 
основната франкска армия. Отказва 
да почива и след като го превързват 
се връща на бойното поле, за да от-
блъсне нападащите мюсюлмани.

Християнските войски се устано-
вяват извън града и отблъскват посто-
янни атаки. На 6 април мюсюлманите 
организират мощно нападени и Дьо 
Сонак се присъединява към франк-
ската армия, за да посрещне врага. 
Той се бие на брега на р. Нил, докато 
загубва и второто си око и е посечен 
от мюсюлманите.

Дьо Сонак е първият Велик Май-
стор, който регистрира официално 
и подробно особеностите на йерар-
хията при Тампилерите. Той прибавя 
тези пояснения към съществуващите 
архиви, кодифицира ги и ги запазва 
на сигурно място, така че Орденът да 
има за в бъдеще точни записи. Доня-
къде е ироничен фактът, че за човека, 
отговорен за създаването на най-за-
дълбочения архив на Ордена, няма 
никакви данни кога е роден. 

Гийом дьо Сонак 
ХVІІ-ти Велик Майстор на Ордена (1247-1250)



От 6 до 8 юни 2014 г. в комплекс "Златни пясъци" се състоя 
ХVІІІ-тият Конвент на Велик Приорат България. Присъстваха 
Рицари, Дами, Постуланти и симпатизанти от България, Русия, 

Украйна и Кения. Гости на Конвента бяха и Великият Приор на ВП 
Сърбия- Н.Пр. Драгутин Загорац и Великият Канцлер на ВП Сърбия- 
Милан Лайхнер.

    На тържествения на 07.06.2014 г.Ритуал бяха приети Рицари 
и Дами от България, Русия и Кения. В степен Рицар Командер 
на Храма бяха повдигнати Брат Давко Давков и Брат Бранимир 
Кочев.

Награди за работата си през 2013 г. получиха редица Рицари 
и Дами. Най-високата награда за Командерия - първенец за 2013 
г. получи Командерия № 018 "Никита Ремесиански" с Командер 
Брат Петър Георгиев.

На 08.06.2014 г. се състоя Велико Общо събрание и Велик Съ-
вет на Велик Приорат България. След отчета за дейността на Ве-
лик Приорат България в съответствие с Устава и Правилника на 
Велик Приорат България се състоя и избор на ново ръководство. 
С пълно единодушие за Велик Приор на Велик Приорат България 
за ІІІ-ти 3-годишен мандат бе избран Н.Пр.Ген.майор (ор) Румен 
Ралчев, а за Велик Канцлер- за ІІ-ри мандат- Брат Асен Янев- Пър-
вият Тамплиер в България.

На гала-вечерята, организирана прекрасно от двете Команде-
рии- домакини на Конвента- "Цар Калоян", с Командер Младен 
Станев и "Одесос", с Командер Станимир Петков, под ръковод-
ството на Великия Церемониалмайстор Николай Бинев, имаше 
богата програма, много танци и чудесно настроение до 05 ч. су-
тринта (някои продължиха и след това).

на Велик Приорат България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 23 август 2014 г. се състоя 
тържественото честване на 
VІ-тата годишнина от при-

знаването на Велик Приорат Бълга-
рия за пълноправен член на Орде-
на. Облечени с мантии и регалии, 
предвождани от знамената на ВП 
България и Командериите, Рицари-
те, Дамите и Постулантите минаха в 
официална процесия през улиците 
на гр. Стара Загора, за да стигнат до 
античния римски амфитеатър, където 
бяхме посрещнати от военния духов 
оркестър на гарнизона в Стара За-
гора. Там се проведе и специалният 
ритуал, съдържащ Голямата Тампли-
ерска благословия към всички члено-
ве на Велик Приорат България и тех-
ните семейства. Разразилата се в края 
на Ритуала лятна буря с проливен 
дъжд и гръмотевици създаде реално 
предизвикателство пред участници-
те. Станахме свидетели на истински 
прояви на героизъм и братска помощ 
в трудната ситуация. На последвалата 
гала-вечеря всички се поздравихме 
със спасението, а Командерия "Св. 
Димитър" от гр. Бургас, с Командер 
Брат Климент Атанасов, поднесе най-
голямата изнедада- в чест на празника 
подари на Велик Приорат българия 
звезда от съзвездие Лъв, открита точ-
но на 18.08.2008 г.(денят на признава-
нето на ВП България за пълноправен 
член на Ордена).

Звездата е наречена вече OSMTH 
GP BULGARIA. Така нашият Велик 
Приорат вече намери място и сред 
звездите!

Тържествено 
честване VІ-тата 

годишнина

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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От 20 до 22 юни 
2014 г. се състоя 
посещение на 

делегация на Велик При-
орат България, начело 
с Великия Приор Н.Пр. 
Румен Ралчев в Република 
Сърбия.

На 20.06. делегация-
та присъства на коктей-
ла, организиран от ВП 
Сърбия в техния храм 
в Белград. Присъстваха 
Н.Пр. Марсел де Пичи-
ото- Велик Командер на 
Ордена и г-н Петър Ра-
донянин- Велик Майстор 
на Великата Ложа на Сър-
бия. Там Н.Пр. Великият 
Приор Румен Ралчев връ-
чи по поръчение на Вели-
кия Майстор на Ордена 
Патрик Рей на вдовицата 
на Деян Милекович (Ве-
лик Приор емеритус на 
ВП Сърбия) почетен по-
смъртен знак от името на 
Ордена.

На 21.06. в замъ-
ка Фантаст (на 12 км. от 
гр .Бечей ,Зап .Сърбия ) 
се проведе Конвента на 
Велик Приорат Сърбия. 
Участниците бяха прево-
зени с автобуси до замъка. 
Незабравима бе църков-
ната служба, която изнесе 
Отец Игнатий по време 
на ритуала.

Посещение на делегация 
на Велик Приорат България 
на Конвента на Велик Приорат Сърбия

��������	������	
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Среща на Н. Пр. 
Румен Ралчев и Брат 

Мартин Макари-
ев – Велик Канцлер 

(емеритус) поднасят 
поздравления на гене-
рал-лейтенант Ангел 
Антонов по случай 

135-та годишнина на 
националната служба 

за охрана.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Среща на Н. Пр. Румен Ралчев и Брат Мартин Макариев 
– Велик Канцлер (емеритус) с проф. Георги Близнашки – 
служебен министър-председател на Република.

Среща на Н. Пр. 
Румен Ралчев и Не-
гово Светейшество 
Патриарх Неофит – 
глава на Българската 
православна църква.
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На 9 юли 2014 г. в хотел 
"Шератон" се проведе пър-
вото издание на Годишни-

те награди за благотворителност и 
корпоративна социална отговорност 
на списание Business Lady. 

Основната цел на организато-
рите е да мотивира допълнително 
институциите, организациите, ком-
паниите, отделната личност да бъ-
дат по-съпричастни към различните 
обществени проблеми. Наградите се 
присъждат за инициирани, реализи-
рани и/или подкрепени обществено 
значими кампании и социални про-
екти в различни каузи, сред които 
Подкрепа на беззащитните; Зелена 
планета; Спортни инициативи; Обу-

чение и развитие; Информационни 
кампании за превенция и устойчи-
вост; Културни проекти; Развитие на 
регионите; Здраве и безопасност на 
работа; Популяризиране на добро-
волческия дух; НПО в действие; По-
литиката и институциите и др. На-
градите имат за основна цел да дават 
гласност на различни професионал-
ни успехи, качества и постижения в 
различните направления.

Велик Приорат България бе 
удостоен с  наградата "Златно сър-
це" в раздела "НПО в действие- за 
цялостната си благотворителна дей-
ност. Почетният знак за наградата бе 
получен от Асен Янев- Велик Канц-
лер на Велик Приорат България.
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На 20.09.2014 в Германия 
бе натоварен камион с 
поредното дарение на 

медицинска апаратура, болнич-
но оборудване и медицински 
консумативи на Велик Прио-
рат Германия за Велик Прио-
рат България. В присъствието 
на д-р Желимир Кукола- Велик 
Канцлер на ВП Германия бяха 
изпратени: апарат за ултраз-
вукова диагностика, лампа за 
операционна, 20 инвалидни ко-
лички, колички за придвижване, 
болнични легла, тоалетни и са-
нитарни столове, декубитални 
матраци, големи количества са-
нитарни материали- специални 
памперси, превързочни матери-
али- бандажи, бинтове, помощ-
ни средства, части за протези. 

По решение на ВП България 
помощите са предназначени 
тази година за МБАЛ "Атанас 
Дафовски". Общата сума на да-
рението надвишава 120 000 лв.

Дарение на медицинска апаратура на 
общинската болница в гр. Кърджали 
от Велик Приорат Германия



От 27 до 29 август 2014 г. в 
Ню Йорк се проведе 65-тата 
сесия на ООН за неправи-

телствени организации. Основните 
теми на сесията бяха:

 Конференция на тема: намаляване 
на бедността;

 устойчиво развитие;
 човешки права;
 промените в климата.

В официалната делегация на 
Ордена за сесията освен делегати-

те от ВП САЩ,ВП Хърватска и ВП 
Сърбия бе включена и делегация от 
ВП България. В нашата делегация 
бяха включени Рицари от България, 
Русия и Украйна. Ръководител на 
делегатите на ВП България бе Брат 
Бранимир Кочев - Прецептор на 
Прецептория "Св.Антоний Велики". 
За съжаление двамата братя от Ук-
райна не получиха визи за САЩ и 
не успяха да вземат участие в сесията 
на ООН. Брат Бранимир Кочев бе 
официално представен от Великия 

Майстор на Ордена- Н.Пр. Патрик 
Рей на Президента на CоNGO- г-н 
Сирил Ричи и на Принцеса Ренате 
цу Винч Грец, която е почетен кон-
сул на Германия в Чикаго.

Участието в тази 65-та сесия на 
ООН е първо по рода си за Велик 
Приорат България и даде отлични 
възможности за запознаване с рабо-
тата на Ордена в ООН, както и с част 
от многбройните комисии и делега-
ти на сесията.

Участие на делегация 
на ВП България на 65-тата 
сесия на ООН в Ню Йорк
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Началото на конкурса за дет-
ски рисунки „Рицарят в мен” 
бе поставено преди 3 годи-

ни от Командерия "Св.св.Константин 
и Елена" в гр. Пазарджик. През 2013 
г. Командерия "Св.Йоан Кръстител" 
също организира подобен конкурс 
в гр. Левски. И двата конкур-
са имаха изключителен 
успех. Това насърчи и 
други Командерии да 
организират такъв конкурс. В 
момента в Командерии „Княз 
Борис І” и „Св.Иван Рилски” 
организират в повече от 20 учили-
ща в град София конкурс „Рицарят в 
мен” за ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми 
клас. Първият етап на конкурса е на 
ниво- училище, където ще бъдат оп-
ределени 10-те най-добри рисунки, 
които ще се класират за участие във 
втория етап- градско първенство.

Командериите извън гр. Со-
фия, също организират свои 
конкурси на градско ниво по 
повод Деня на народните буди-
тели. В началото на 2015 г. ще 
бъде организиран Национален 
конкурс, на който ще вземат 
участие първите 10 рисунки 
от всеки град (област). Ще 
бъдат раздадени материал-
ни награди и стипендии на 
победителите, като ще бъде 
организирана и изложба на 
отличените творби.

Конкурса ще се про-
вежда до 2018г. включи-
телно. Номинираните и 
наградени рисунки остават 
собственост на Велик Приорат 
България.

Ежегоден Национален 
Конкурс за детски рисунки 
„Рицарят в мен”
посветен на 900 годишнината от 
създаването на Ордена на Тамплиерите

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Командерия „Св. Архангел Ми-
хаил“ от София има мандат за 
организиране на Командерия в 

гр. Шумен. В продължение на работа-
та по тази задача, Командерията орга-
низира тържествен изнесен ритуален 
Събор. Той се проведе в подножието 
на Мадарските скали край село Мада-
ра. На Събора присъстваха Рицари, 
Дами и Постуланти от „Св. Архангел 
Михаил“ от София, както и Рицари 
и Постуланти от гр. Шумен. Гости на 
Събора бяха Рицари и Дами от още 
три Командерии – „Одесос“ и „Цар 
Калоян“ от Варна и „Св. Св. Констан-
тин и Елена“ от Пазарджик.

На Събора бяха приети трима 
нови Постуланти, с което продължи 
изграждането на бъдещата Команде-
рия в града. Допълнителен колорит в 
атмосферата на знамена, бели и черни 
мантии, внесоха стражниците от клуб 
„Традиция“, единият от които – Бисер 
Ангелов е Постулант в Командерията. 
Специално за Събора те бяха подгот-
вили автентични средновековни ри-
царски доспехи, които гордо носеха 
върху себе си. Тежестта на ризниците 
и броните не им попречи да участват в 
събитието до самия му край, въпреки 
летните температури.

Специален гост на Събора беше 
кметът на гр. Каспичан – г-жа Милена 
Недева.

Командерът на „Св. Архангел Ми-
хаил“ – Светозар Стефанов разказа на 
присъстващите интересни историче-
ски факти за местността Мадара и за 
Мадарския конник. Беше отчетено и 
последното направено дарение на дре-
хи, храна и обувки от рицари от Ко-
мандерията в полза на Дома за сираци 
на отец Иван в Нови хан. Присъства-
щите имаха възможност да чуят и ин-
тересен доклад на езотерична темати-
ка, изнесен от Брат Пламен Лазаров.

Съборът завърши с братска агапа, 
на която Рицарите и Дамите от Ко-
мандериите поздравиха новоприетите 
постуланти, като им пожелаха здраве и 
успехи в усвояването на тамплиерската 
философия и рицарските норми на 
поведение.

Всички присъстващи имаха въз-
можност да посетят Голямата пещера 
в подножието на Мадарските скали, да 
преминат през Скалния манастир и по 
тясна пътека, криволичеща между дър-
ветата, да стигнат под самия Конник. 
Атмосферата на Събора, задружната 
агапа и величествената природа оста-
виха незаличими спомени у всички 
присъстващи.

Изнесен Събор на Командерия
„Св. Архангел Михаил“

в подножието на Мадарския конник, 28.06.2014
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10 години Командерия
„Св. Иван Рилски“

На 05.07.2014 г. в Комплекс „Геша 
Вю“ до град Дряново се проведе 
Юбилен събор на Командерия 

„Св. Иван Рилски“ – София. През тази 
година Командерията чества 10-годишен 
юбилей –тя е учредена на 28 юни 2004 г. 
и има водеща роля в  утвърждаването и 
популяризирането на тамплиерството в 
България.

На тържествения Събор присъства 
Негово Превъзходителство Румен Ралчев 
– Велик Приор на Велик Приорат Бълга-
рия, Сестра Рада Пангелова – Командер на 
Командерия „Св. Георги Победоносец“ – 
София, Сестра Роси Кючукова – Коман-
дер на Командерия „Улпия“ – Пловдив, 
Брат Богомил Петков – Командер на Ко-
мандерия „Св. Лазар Български“ – Габро-
во и Брат КлиментАтанасов – Командер 
на Командерия „Св. Димитър“ – гр. Бур-
гас. Да почетат Събора бяха дошли повече 
от петдесет Братя, Сестри, Постуланти и 
много гости.

На Юбилейния събор бяха изнесени 
доклади по случай 700 години от мъчени-
ческата смърт на Жак Дьо Моле и за 10-
годишната история на Командерия „Св. 
Иван Рилски“.

Бяха въведени в длъжност длъжност-
ните лица на Командерията с Командер 
Марио Миланов. Отличили се Рицари 
и Дами получиха награди за принос към 
Командерията –наградени бяха Брат Иван 
Иванов, Брат Иван Дочовски, Брат Борис 
Димитров, Брат Павлин Якимов и Сестра 
Росица Сандулова.

Румен Ралчев – Велик Приор на Велик 
Приорат България отбеляза, че Съборът 
се провежда на много енергийно място 
и подари на Командерияята мемориален 
плакет – 700 години от изгарянето на 
Жак Дьо Моле. Той пожела Командерия 
„Св. Иван Рилски“ да повтори успеха си - 
„Най-добра Командерия на България“.

След проведения юбилеен Събор в 
„Геша Вю“ се проведе братска агапа, ко-
ята стана прекрасен завършек на този па-
метен ден.

гр. Дряново, 05.07.2014 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

22     Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2014 ã.



КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

В периода от 04 до 07.09.2014г. 
се проведе изнесен Събор на 
Командерия „Сердика” с Ко-

мандер Брат Виктор Байчев KCTJ, в 
замъка „Локенхаус” на 120 км. южно 
от гр. Виена – Австрия. Замъкът е по-
строен около 1200г., а първите писме-
ни сведения за него датират от 1242г. 
Обитаван е от немски и славянски 
народи. Легендите и фреските по ка-
менните стени и сводове говорят за 
присъствието и на Ордена на Там-
плиерите.

От 1980г. се владее от фондация 
„Професор Пол Антон Келлер”.

Ритуалът се проведе в „Готиче-
ската Ритуална зала” в присъствието 
на 46 Рицари и Дами от Велик При-
орат България, 10 от Велик Приорат 
Австрия, 2 от Командерията в Босна 
и Херцеговина, част от Велик Прио-
рат Австрия. Беше проведена инвес-
титура на един Рицар и една Дама. 
Участваха и Заместник Великия Ко-
мандер на OSMTH Н. Пр. Бригаден 

генерал Роналд Мангум GCTJ, който 
е и Велик Приор на Велик Приорат 
Австрия, Великия Приор на Велик 
Приорат България Н. Пр. генерал-ма-
йор Румен Ралчев GCTJ, Великия Се-
кретар Хермина Георгиева DGOTJ, 
Великия Благотворител Иван Иванов 
KCTJ, Командерите на Командерии – 
Рада Пангелова DCTJ, Антон Василев 
KCTJ, Климент Атанасов KCTJ. Ри-
цари, Дами и Постуланти от няколко 
Командерии.

Изнесен Събор на Командерия
„Сердика”

в замъка Локенхаус - Долна Австрия
05.09.2014 г. 
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гр. Смолян- 19.09.2014

На 19.09.2014 г. в гр. Смолян в ритулната зала на Команде-
рия "Св.Висарион Смолянски" в хотел "Дикас" се проведе 
Събор на Командерията.  Под звуците на изпълнението на 

петима гайдари в залата влязоха участниците в Събора-Рицарите, 
Дамите и Постулантите от Командерия "Св.Вис.Смолянски", както 
и техните гости- Н.Пр.Румен Ралчев- Велик Приор на Велик Прио-
рат България, Командерите на Командерии- Рада Пангелова, Петър 
Георгиев, Денчо Бояджиев, Рицари и Дами от Командерии "Улпия", 
"Св. Никита Ремесиански" и "Сердика". Като гости присъстваха и 
представители на клубовете "Лайънс" и "Ротари" от гр. Смолян. 
Отец Тодор тържествено освети иконата на Св. Висарион Смолян-
ски- патрон на Командерията.

Събор на Командерия
„Св.Висарион Смолянски”

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 26 септември в местността 
"Пчелина" край гр. Разград, 
в ритуалната зала на Коман-

дерия "Св. Андрей" се проведе Събор 
на Командерията. На Събора при-
състваха Рицари, Дами и Постуланти 
от Командерия "Св. Андрей", както и 
множество гости- Рицари, Дами, Пос-
туланти и симпатизанти от Команде-
рии "Цар Калоян" и "Одесос" от гр. 
Варна. Специални гости бяха Н.Пр. 

Румен Ралчев- Велик Приор на Велик 
Приорат България, Хермина Георги-
ева- Велик Секретар, Командерите на 
Командерии- Рада Пангелова- "Св.
Георги Победоносец", Емил Рашев- 
"Св.- Патриарх Евтимий", Младен 
Станев- "Цар Калоян" и Станимир 
Петков-"Одесос". Командерът на Ко-
мандерията- Брат Денчо Бояджиев 
разказа за дейността на Командерията 
през последните 4 месеца, за изпълне-

нието на инициативата на Команде-
рията- "Гора на талантите"- засажда-
не на дръвчета от отличени ученици 
в Разград и за плановете на Команде-
рията до края на 2014 г. На братска-
та агапа след ритуала бе представена 
богата програма. В нея взе участие и 
победителката в конкурса "Гласовете 
на България". Прекрасните изпълне-
ния на Крисия Тодорова развълнува-
ха дълбоко присъстващите.

Събор на Командерия
"Св. Андрей Първозвани"

гр. Разград- 26.09.2014 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

През месец юли Командерия 
"Св. Св. Константин и Еле-
на" и Командерия "Св.Архан-

гел Михаил" осъществиха съвместно 
мероприятие като посетиха могилата 
в с. Юнаците. Най-старото селище на 
територията на Европа 5-6 век пр.Хр. 
Директорът на Регионален историче-
ски музей - Пазарджик Борис Хаджий-
ски съдейства като изпрати археолог 
Георги Михайлов, който на място раз-
каза за историята на разкопките и от-
критията които са направили.

„Плоската могила”, както е из-
вестна могилата при с. Юнаците, се 
намира в най-западната част на Го-
рнотракийската низина, в непосред-
ствена близост до старото корито на р. 
Тополница, на около 8 км от мястото, 
където тя се влива в река Марица и на 

6 км от град Пазарджик.
Могилата е многослоен археологи-

чески обект, в който се откриват мате-
риали от каменно-медната (наричана 
още халколит и енеолит), бронзовата, 
ранно- и късножелязната, римската и 
средновековната епохи. Тя е формира-
на от последователното построяване 
на селища на едно и също място, като 
след загиването им по естествени или 
насилствени причини, площта върху 
руините е заравнявана и е изграждано 
ново селище. Подобни преустрой-
ства са засвидетелствани 17 пъти през 
бронзовата епоха и 3 пъти (в насто-
ящото състояние на проучванията) 
през каменно-медната. 

През Енеолита (V-то хил. пр. Хр.) 
ниското възвишение, върху което е 
сегашната могила, е било укрепено от 

уникална за епохата глинобитна стена, 
висока 5м и опасана от ров, широк над 
7м и дълбок 3м. Тази укрепена част е 
играла ролята на своеобразен акропол 
на огромното селище, съществуващо 
около нея. Подобна структура на по-
селението кара проучвателите му да 
определят Юнаците като протоград 
с обособени квартали, където се из-
вършвала занаятчийска и стопанска 
дейност. Жителите на селището са но-
сители на високо развита цивилизация, 
за което съдим от структурата на града 
и високата художествена стойност на 
предметите на бита и култа им, кои-
то говорят за висок жизнен стандарт, 
силно развита търговия (сред наход-
ките има предмети, внесени от Егея) 
и за богат духовен живот. Голяма част 
от предметите могат да бъдат видени 

Командерия
„Св. Св. Конастантин и Елена”

посещение на местност „Юнаците” в Пазарджишко.
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в музея в град Пазарджик. Последното 
селище от Халколита загива при вра-
жеско нападение: къщите са опожа-
рени, а 76 от жителите му са открити, 
погребани на място или затрупани под 
руините, като част от тях носят белези 
на насилствена смърт. Това събитие 
бележи края на енеолитната цивилиза-
ция и се наблюдава навсякъде из Бал-
канския полуостров. Следва период от 
близо 1000 години, в който липсват 
следи от живот не само в Юнаците, а и 
в цялата Горнотракийска низина.

Следващия етап на живот на мо-
гилата е засвидетелстван през ранната 
бронзова епоха (3100-2200 г. пр. Хр.), 
представен от 17 последователни се-
лища, построени едно върху друго, 
като те представляват най-масивния 
културен пласт от епохата в Европа. 
От този период са проучени над 50 
жилища, които са построени според 
предварителна планировка: в центъра 
на могилата е оставен своеобразен пло-
щад, около който кръгово са построе-
ни сгради, а около нея в равнината се 

развива открито селище. Проучвания-
та на пласта от бронзовата епоха дават 
много отговори на въпроси, свързани 
с произхода на траките и културните и 
търговски връзки по това време (засви-
детелствани са предмети и влияния от 
Анатолия, дн. Унгария, Егея и Македо-
ния), както и за бита и духовния живот 
на хората от това време. 

Свидетелствата от живот от по-къс-
ните епохи са по-слабо изразени: на 
върха на могилата е имало малко сели-
ще от тракийската епоха (I-во хил. пр. 
Хр.), укрепление от римската (II-ри до 
IV-ти в. сл. Хр.) и късносредновековен 
некропол (XII-XIV в. сл. Хр.).

Селищната могила при с. Юнаци-
те е еталонен паметник за епохите на 
халколита и бронзовата епоха, като 
ключовото й разположение на пътя 
между Европа и Азия я превръщат в 
един от най-интересните археологиче-
ски обекти в българската праистория.
Материалът е подготвен с помощта на Ре-
гионален исторически музей – Пазарджик.
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Откриване на гроздобера в изба 
„Вила Винифера”, с. Брестовица, 
Пловдивско, със старинен български 
ритуал. Изложба на рисунки на уче-
ници от пловдивски училища на тема 
„Жак дьо Моле”.

Командерия
„Улпия”

Откриване на гроздобера в изба „Вила Винифера”

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Локенхаус Бург (на унгарски 
-  Léka) е замък и средновеков-
на крепост, разположен в до-

лината „Гюнс“ в югоизточната част 
на Локенхаус, Бургенланд, Източна 
Австрия. Крепостта е построена в ро-
мански и готически архитектурен стил 
около 1200г. и първоначално е наре-
чена „Лука“ (Leuca) или Léka. Част е 
от природен парк „Гешрийбенщайн“ 
(Geschriebenstein). В югоизточната 
част на град Локенхаус, на около 120 
км. Южно от Виена и приблизително 
на същото разстояние североизточ-
но от Грац. Построен е на шпората 
на един хълм, който сега се нарича 
„Castle Hill“ („Касъл Хилл – хълмът 
на замъка“). Може да се стигне до 
него с автобус по магистрала „Айзе-
нщадт“. В непосредствена близост до 
замъка на изток се намира езеро. 

Âëàäåòåëè íà çàìúêà 
Историческата приемственост на 
владетелите на замъка „Локенхаус“ 
включва: Гюсингер (Güssinger) (1266–
1390); Канизей (1390–1535); Надас-
ди (Nádasdy) (1535–1676); Естерхази 
(1676–1968); професор Пол Антон 

и Маргарет Келлер (1968–1980); и 
фондацията на професор Пол Антон 
Келлер от 1980 насам. 

Ðàííà èñòîðèÿ 
Населенията в „Бург Локенхаус“ да-
тират още от каменната ера. Там се 
заселват илири и келти. Те изграж-
дат и първите укрепления в региона, 
използвайки местни строителни ма-
териали. В Бургенланд – „Бург Ло-
кенхаус“ е построена, за да защита-
ва района от монголите. Римляните 
присъединяват региона и го правят 
част от провинция Панония по вре-
ме на Римската империя. Замъкът бил 
обитаван от немски и славянски наро-
ди. Сред известните собственици на 
замъка са: херцог Фредерик Войнстве-
ния, Хенри II на Гюссинг, бохемския 
цар Отакар II и крал Максимилиан II. 
Замъкът е разрушен от Чарлз I през 
1337г. 

През 1492г. градът получава паза-
рен статут и накрая замъкът премина-
ва във владение на семейство Надас-
ди. Франсис II Надасди се жени за 
Елизабет Батори 

Замъкът 
„Локенхаус“

Ïðîô. ä-ð Àíäðåàñ 
Øîáåðâàëòåð KTJ

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО
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(потомък на Стефан VII Батони), ко-
ято остава известна в историята като 
„Кървавата графиня“ поради терора, 
измъчването и убийството на стоти-
ци жени за садистично удоволствие 
по време на управлението й. 

17–19 âåê 
Замъкът и самият град имат значител-
ни подобрения по време на управле-
нието на Франсис III Надасди (1622 
- 1671), който е бил лорд-лейтанант, 
кралски съветник, висш кралски са-
новник и председател на Върховния 
съд от 1664г. Жени се за Джулия Анна 
Естерхази, дъщеря на Палатин Нуко-
лаус Естерхази. През 1676г. граф Пол 
Естерхази от Надасди завладава замъ-
ка. По време на турската война през 
1683г. са нанесени значителни щети 
на замъка, а бунтовете от 18-ти век на-
насят още по-големи унищожения и 
разграбвания.    

20 âåê
По време на Първата световна война 
и в периода след това не е имало про-
мени в статута на замъка – до 1921г. 
Замъкът претърпява реконструкция 
след Втората световна война, където 
там са настанени части на Червената 
армия. През 1968г. проф. Пол Антон 
Келлер и съпругата му Маргарет ку-
пуват Локенхаус, който по това време 
е в руини. За целите на обновяване-
то на замъка те продават цялото си 
имущество. Обновяването се оценява 
на €800,000., от които те изхарчили 
собствените си €500,000. Преди въз-
становяването на замъка да приклю-
чи проф. Келлер починал. Въпреки 
това съпругата му продължила рабо-
тата и когато задачата била завърше-
на замъкът тя преименува замъка на 
„Фондация на д-р Пол Антон Келлет 
– замък Локенхаус“ в чест на съпру-

га си. През юли 1980г. създава Съвет 
на настоятелите, който продължава 
по-нататъшните работи по възстано-
вяването, събирайки повече средства 
от обществеността. Юджийн Хорват, 
пенсиониран генерал и финансов 
консултант, е допринесъл значително 
за дейността на доверителния тръст. 

Àðõèòåêòóðíè îñîáåíîñòè 
Прозорците и колоните на замъка са 
много добре декорирани има много 
фрески. Криптата отразява художест-
вения стил на 13 век. Храмът, разпо-
ложен на първия етаж в центъра на 
сградата, може би е бил свързан с 
Ордена на тамплиерите и е известен 
като „Рицарската зала“. Високо сво-
дестата Рицарска зала първоначално 
е била използвана за братски обеди 
и вечери. Сега е „Готическа Рицарска 
зала“ с готически кръст и посребрен 
свод. Червени водорасли постоянно 
растат в близост до входа на залата в 
зоната, където са били убити послед-
ните Тамплиери. Външните стени са 
с кръгли кули, а новата конферент-
на зала над Рицарската зала може да 
побере до 600 души. Параклисът със 
стенописи се намира в една от кулите. 
Обновени са и някои стаи, коридири 
и стълбища.  

Особено забележително е под-
земието. То е изсечено в скалата от 
турски затворници. Според един 
документ през 1557г. в него са били 
изгорени живи шестнадесет турци. 
Друга интересна особеност е така на-
речената „култова стая“ – подземна 
стая, за която има различни теории. 

Ôàóíà 
Сградата притежава къща за птици, 
която е дом на прилепите. Всяка го-

дина около 1200 прилепи раждат тук. 
Аудио-визуалните устройства за пре-
зентации и нощно виждане са част от 
програмата, която дава информация 
за възпроизвеждането и отглеждане-
то, ловното поведение и храненето, 
както и за годишният цикъл на при-
лепите. Има два външни двора, в еди-
ният от който има таверна.  

Çàëà çà èçòåçàíèÿ 
Спираловидното каменно стълбище 
постепенно се стеснява докато човек 
не може да се движи напред. Камера-
та за изтезания включва „Желязната 
девица“, в центъра на залата. Уредът 
е с две лица, с отвор за жертвата и има 
остри шипове от вътрешната страна. 
Други уреди в стаята за мъченията са 
тесен диван, ръждясали вериги, камен-
ни топки, окови, трошачки и клещи.

Ïîäçåìèå 
Гробницата на семейство Надасди е 
изградена от квадратни камъни и сво-
деста с кръгли арки, които се опират на 
колони. Представлява дълга подземна 
галерия, осветена само от един кръгъл 
отвор, който може да бъде затворен с 
камък. Втората гробница, разположена 
под анфиладата, която е използвана от 
владетеля на замъка е вкопана дълбоко 
в твърдата скала и е разделена на две от-
делни помещения разделени помежду 
си от закръглени стълбове, върху които 
има заоблени арки. Цялата подземна 
площ е била богато украсена със статуи 
издълбани в дърво, от които все още 
са останали някои фрагменти. В под-
земието се влиза през една голяма зала, 
която е осветена от два тесни сводести 
прозореца. В десния ъгъл има кладенец, 
който е изкопан дълбоко в скалата. 

nnDnn
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За манастира има сведения, че 
е построен за първи път през 
14 в. в близост до аязмо (ле-

ковит извор) на 500 м. от него е по-
строен вторият манастир. Разрушаван 
е многократно, като особено силно е 
пострадал заедно с редица други ма-
настири и църкви по време на насил-
ственото ислямизиране на Чепино 
(Западните Родопи) през 17 в. Мана-
стирът, е посветен на светците Кирик 
и Юлита (майка и син), а главната 
църква е посветена на Света Парас-
кева.

Храмовия празник на съборната 
църква в манастира се празнува на 28 
октомври - посветен на великомъче-
ницата Параскева Иконийска. 

Света великомъченица Параскева 
живяла в края на третия и началото 
на четвърти век. Била дъщеря на бла-
гочестиви родители, които живеели 
в Икония, Мала Азия. При Диокле-
тиановото гонение на християни-
те тя била заловена и изправена на 
съд. Това станало в 303 година. След 
двудневни мъчения, бой с камшици 
и живо изгаряне в огън тя оставала 
жива. Накрая е обезглавена с меч.

Стенописите в църквата, разказват 
в няколко последователни изображе-

ния за смърта на Параскева и как тя е 
обезглавена през 303 година по вре-
мето на император Диоклетиан.

Тези стенописи са доста повреде-
ни и се намират в северната абсида на 
църквата.

Нека сега да видим кои са Света 
Юлита и Свети Кирик. Ето тяхното 
битие:

Св. Юлита произлизала от знатен 
род. Овдовяла на млади години, кога-
то е имала само един тригодишен син 
Кирик. Тя е живеела в гр. Икония и 
цялата е била предадена на Христова-
та вяра. Своя син тя кръстила веднага 
след рождението му, а като станал на 
три години, научила го на вяра и мо-
литва, доколкото едно дете на такава 
възраст може да възприеме.

Когато при Диоклетиан настанало 
гонение на християните, Юлита взе-
ла тригодишния си син и с двете си 
верни слугини избягала в Селевкия. 
Когато започнали и тук да преследват 
християните, тя отишла в Килийския 
град Тарс. Но и тук не могла да се 
скрие и скоро била изведена със сина 
си на съд. 

Управителят я попитал за нейно-
то име, род и отечество. Тя се нарекла 

само християнка. Управителят тогава 
й отнел сина и заповядал да я бият с 
волски жили. Детето жално гледало 
майка си, плачело и искало да се из-
тръгне из ръцете, които го държали. 
Управителят се опитал да го погали, 
но Кирик с висок глас извикал: "Аз 
съм християнин, пусни ме при мама!" 
И взел с ръчичките си да драска упра-
вителя, като отвръщал лице от него. 
Озлобеният управител го блъснал от 
своето високо седалище. Кирик пад-
нал надолу и удряйки главичката си 
по каменните стъпала, обагрил това 
място с кръвта си и предал Богу сво-
ята света и невинна душа. Виждайки 
как Кирик пострадал преди нея, св. 
Юлита се изпълнила с радост и поб-
лагодарила на Бога, загдето нейният 
син се е удостоил с мъченически ве-
нец. След много мъки и Юлита била 
посечена с меч. Това станало в 304 
година.

В южната абсида на църквата в ня-
колко стенописа са показани изобра-
жения показващи смърта на Юлита и 
невръстния й син Кирик.

Както и Параскева тя също е била 
обезглавена с меч.

Както се вижда и двете светици са 
родени в Икония, 

Tайнитe на Манастира 
„Свети Кирик и Юлита” 
над Горни Воден

ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВОХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО

Êîìàíäåðèÿ “Ñâ. Âèñàðèîí Ñìîëÿíñêè”
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имат една и съща съдба и двете са 
посечени с меч почти в едно и също 
време при император Диоклетиан. За-
ключението е категорично, манасти-
рът е посветен на двете светици ед-
новременно и по едно и също време, 
като към тях е прибавен и невръстния 
син на Юлита - Свети Кирик.

През 1810 г. и двата манастира 
били опожарени от кърджалиите.

През 1816 г. започва възстановя-
ването на Горно воденския манастир, 
което завършва през 1835 г. Най-ста-
рата сграда от днешния манастирски 
комплекс е Аязмото (манстирският 
кладенец) построено през 1808 г. 
Между 1835 и 1838 г. били изградени 
основните манастирски корпуси, а в 
1850 г. била завършена и манастир-
ската (съборната) църква.

Манастирската църква е паметник 
на културата с изключителна стой-
ност. В нея се намират около 900 кв. 
метра възрожденски стенописи. Към 
1850 г. е било завършено изписването 
на интериора. В надписа (на гръцки) 
над вратата на наоса е записано името 
и годината на изписването:

 "...Изографиса се от ръката на 
Алекси Атанасов от Ноус този бо-
жествен и многопочитан храм на име-
то на "Св. Кирик и Св. Параскева... 13 
октомври 1850 г."

Стенописната украса е разполо-
жена по всички повърхности на въ-
трешните пространства на църквата. 
В олтара, освен "Св. Богородица", са 
поместени "Причастието на апосто-
лите", "Тайната вечеря" и "Покаяние 
на жертвата". В центъра на широкия 
купол е "Христос Вседържител", на 
барабана - "Пророците", а на пандан-
тивите - "Евангелистите". В църквата, 
освен евангелски сцени, са изписани: 
Празниците, Страданията, Притчите, 
Страшният съд и сюжети от житието 
на Св. Св. Кирик и Юлита и Св. Па-

раскева.

Великолепно произведение на 
изкуството е големият дърворезбен 
иконостас, владишкият трон, балда-
хинът. Някой от иконите са рисувани 
от Захари Зограф.

Преди 6 години започва съдебен 
спор между Съюза на архитектите 
в България и Пловдивската Митро-
полия, начело с дядо Николай. Хо-
телският комплекс не работи вече 5 
години, а в църквата не влизат свеще-
ници. Митрополит Николай забра-
нява службите, като заплашва, че ако 
някой свещеник се осмели да служи 
„ще бъде анатемосан”.

Сега най-сетне спорът е приклю-
чен, като наскоро Пловдивската Мит-
рополия бе въведена във владение на 
манастира. Да се надяваме, че ще бъде 
извършена реставрацията на стено-
писите на църквата (което Съюзът на 
архитектите отказва да реставрира) и 
че новият собственик – Пловдивска-
та Митрополия ще възвърне и запази 
автентичността на светинята.

През 1981 г. Съюзът на архите-
ктите в България получава разреше-
ние да реставрира Горно воденския 
манастир и да го адаптира за светски 
нужди. През 1982 г. екип от архите-
кти и инженери, оглавявани от арх. 
Любомир Шинков разработва проект 
за неговата реставрация и трансфор-
мирането му в международна архите-
ктурна академия. Между 1983 и 1987 
г. манастира е реконструиран под 
техническото ръководство на Хрис-
то Радев. На 25-ти септември 1985 
г.става официалното откриване от 
председателя на Съюза на архитекти-
те в България, арх. Георги Стоилов. В 
началото Горно воденския манастир 
се използва като почивна и творческа 
база на съюза на архитектите, а впо-
следствие се трансформира в 3 звез-
ден хотел отворен за посетители.

На около 500 м. югоизточно от 
основният комплекс на Горноводен-
ския манастир се намира друго аязмо 
с параклис "Св. св. Кирик и Юлита" и 
запазени фрагменти от стенописи.

nnDnn

 Свети Кирик и неговата майка Света Юлита - стенопис от църквата

 Манастирската църква „Св. Петка“ (1850)



В периода 12-14 век замъкът Ло-
кенхаус се е намирал на запад-
ната граница на кралство Унга-

рия.

Замъкът е построен в края на 12-ти 
и началото на 13-ти век и е бил база на 
малък рицарски контингент. В исто-
рическите източници не присъстват 
известни имена на тамплиери или ма-
гистри главно поради факта, че в този 
район не са водени големи сражения и 
не са провеждани важни срещи. Замъ-
кът е имал поддържаща логистична, а 
не военна роля.

В края на 13-ти и началото на 14-ти 
век нещата се променят. Нарастващият 
натиск върху тамплиерите и нашестви-
ето на монголите превръщат много от 
второстепенните бази на ордена в ос-
новни военни единици.

Интересни са следните факти, как-
то и някои непотвърдени теории.

След разпускането на ордена голя-
ма част от тамплиерите на територи-
ята на днешна Франция бягат в Шот-
ландия, но поради отдалечеността си 
от брега други приорати и отделни 
отряди нямат тази възможност. В това 
число са и тамплиерите на територия-
та на днешна Австрия. Те решават да 
потърсят убежище в Швейцария по-
ради факта, че Алпите представляват 
естествена преграда срещу голяма част 
от враговете им. В опита си да прекосят 
Алпите с голяма част от имуществото 
на приората те търсят ниски проходи, 
което води до обиколка на Алпите от 
изток, който маршрут минава близо до 
настоящия замък. Успяват и намират 
укритие в Швейцария, като известно 
време за тях не е известно нищо.

На 15-ти ноември 1315 Леополд I, 
дук на Австрия, напада Швейцария с 

5500 тежковъоръжени рицари пешаци 
и 2500 конници, като очаква символич-
на съпротива от необучени планински 
селяни. В прохода Свети Годард, (на-
ричан още Моргартен), срещу него 
се изправят 1500 пеши планинци и 
лъконосци. Те внезапно и за изнена-
да на всички показват завидни умения 
в тежък рицарски стил, както и добре 
подготвено въоръжение. Бранители-
те са от три клана, обединени в съюз. 
Клановете са съответно Ури с флаг 
кравешка глава на жълт фон, Швици 
с червено-бял флаг и Ундервалден, 
също с червено-бял флаг. В битката 
обаче те застават под общо знаме (бял 
кръст на червен фон, ако и в никой от 
гербовете им да няма кръст) и, внима-
ние, са командвани от бели рицари с 
червени кръстове. В крайна сметка те 
извоюват категорична победа (убиват 
1500 Хабсбургски рицари), което слага 
официалното начало на Швейцарска-
та конфедерация. 

След тази категорична победа и 
призната независимост Швейцария 
светкавично развива банкова система, 
като използва чековия модел и защит-
ната методология с парола на там-
плиерите. Тези методи се използват в 
Швейцария и до днес.

Въпреки че в историческите анали 
няма почти нищо за ордена в района, 
факт е, че австрийските тамплиери са 
изиграли основна роля в изграждането 
на Европа такава, каквато е през следва-
щите 5 века. nnDnn

Тамплиерите 
в Австрия

Доклад, изнесен в замъка 
Локенхаус, АвстрияÁðàò ßñåí Áîæèëîâ KTJ

 Флаговете на трите клана, участвали 
в отбраната на прохода Свети Годард 
(от горе на долу): Швици, Ури и 
Ундервалден

рррр рррр рррр дддд
на Европа такава, каквато е през следва-
щите 5 века. nnDnn
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Гръмотевицата изтрещя така, ся-
каш идваше краят на света. Мъл-
нията почти не се видя, чу се 

само свистене във въздуха. Като че ли 
Господ изпращаше предупреждение. 
Ала то не беше нужно на рицарите и 
дамите.  Те бяха непреклонни. Тър-
жеството, по случай Шестата годиш-
нина щеше да се състои под открито 
небе.  Командерията-домакин отдавна 
се готвеше за него.  Имаше и резервен 
вариант - удобна и осветена зала, но 
нищо не можеше да замени атмосфе-
рата на античния римски амфитеатър.  
Вечерно време десетки разноцветни 
светлини играеха върху каменните се-
далки, а колонадите зад тях изглеждаха 
призрачно прозрачни.  Светлините се 
сменяха една след друга - бели и сини, 
жълти и червени. Напомняха за ми-
нали победи, за увеселения и радост.  
Но също и за гладиаторски битки, за 
пожари и кръв! Радостта и смъртта - в 
някаква странна симбиоза - витаеха на 
това място. И може би точно затова то 
изглеждаше едновременно и красиво, 
и страшно. Тържеството щеше да се 
състои вечерта. 

Гръмотевицата отново удари! Ся-
каш искаше да отвори врата назад във 
времето... 

...  Бойните барабани думкаха стра-
ховито над строените рицари. Жегата 
беше неописуема. Броните горяха, 
напечени от адското слънце. Вече 
няколко месеца кръстоносната армия 
обсаждаше Светия град. Доста преди 
това водачите на похода бяха поели 
кръста от папата в Европа.  Преко-
сиха морето на тежките венециански 
кораби. Минаха през засади и битки 
с врага, през камъните и пустинните 
пясъци, през смъртта и разрухата. Де-
сетки по-малки укрепления паднаха 
под мечовете. 

Сега обаче пред тях беше Йеру-
салим.  Светият град изглеждаше не-
превзимаем. Огромните дялани камъ-
ни, стените и кулите около портите 
като че ли стържеха облаците. Въз-

духът над тях трепереше от жестока-
та мараня, от огньовете под казаните 
с разтопена смола и "гръцки огън". 
Стотици войници щяха да загубят жи-
вота си от изгарянията, от каменнните 
отломки и остриетата на стрелите и 
мечовете. 

Крепостта не падаше, защитници-
те й се оказаха безкрайно издръжли-
ви.  Имаха храна, вода, дълги пръти 
за отблъскване на стълбите, камен-
ни  гюллета и мощни отбранителни 
катапулти.  Обсадните машини на 
кръстоносците не успяваха да проби-
ят стените и дебелите, обковани с же-
лязо порти.  Барабаните всуе гърмяха 
над редиците. . .  Като че ли молеха 
за Божията помощ и предизвикваха 
времето... 

... Предишната вечер се прове-
де кратка репетиция. Тържествени-
ят събор щеше да се води от един от 
софийските командери. А той беше 
свикнал предварително да проверява 
всичко - от музиката до осветлението, 
от Библията с кръста до свещите - и 
най-малките подробности от ритуала. 
Знаеше, че прецизността в детайлите 
е основата на успеха. Водеше със себе 
си един от най-опитните церемониал-
майстори. Заедно с канцлера на коман-
дерията искаха да направят прекрасен 
ритуал. Командерът-домакин оказа не-
заменима подкрепа. Организацията на 
мястото беше негова лична отговор-
ност. Много от местните рицари също 
се включиха в предварителната под-
готовка. Никой не се отказа, въпреки 
лошите прогнози за времето. Всички 
вярваха, че Силата ще бъде с тях. 

Вечерта след репетицията небето 
се разтвори. Дъждът и гръмотевици-
те се сипеха през цялата нощ. После 
слънцето изгря над града. Настана ти-
шина... 

... Барабаните внезапно замлъкна-
ха. Тишината увисна във въздуха над 
настръхналата армия. Можеше да се 
чуе дори бръмченето на едрите мухи 

- кръвопийци. Стените отпред също 
мълчаха. Някаква невидима сила сякаш 
сковаваше мускулите и волята както 
на обсадените, така и на обсадители-
те. Кръстоносните редици не трепва-
ха, дори и вятърът вече не развяваше 
разноцветните знамена. Водачите на 
похода бяха довели със себе си кале-
ни бойци. Графовете на Лотарингия, 
бароните на Ломбардия водеха стоти-
ци мъже, покрити с броня. Огромен 
обоз вървеше след тях - полеви кухни, 
резервни коне и снаряжение, хиляди 
пешаци и всякакви помощници.  Ар-
мията на тамплиерите не допускаше 
компромиси в нищо... 

Изведнъж тишината се разпадна, 
сякаш огромен катедрален кандела-
бър рухна от свода. Боен вик от хи-
ляди гърла проехтя над равнината и 
разцепи простора. Стенобойни ма-
шини и мъже, покрити с желязо, тръг-
наха на щурм. Земята трепереше под 
тях, а слънцето едва прозираше през 
дима на кладите. Към стените летяха 
гърнета с вряща смола, прелитаха над 
тях и подпалваха къщи и хора. Защит-
ниците изстрелваха хиляди стрели, 
засипваха кръстоносците с камъни и 
пламтяща смес. Рицари и оръженос-
ци изгаряха с ужасни викове, конете се 
мятаха, подивели от огъня. Катапул-
тите и тараните скърцаха от напъна 
на въжетата. Стените се тресяха от чу-
довищните удари, но оставаха непро-
биваеми.  Този град наистина беше 
вечен и като че ли щеше да удържи и 
тази атака. . . 

Къде остана Божията сила? И днес 
ли Бог не беше благосклонен към сво-
ите воини?

Някъде далеч назад прозвучаха 
медни тръби. Командирите на щурма 
заповядваха отстъпление. . . 

... Военният духов оркестър сви-
реше марш. Отсеченият ритъм на 
тръбите посрещаше шествието на 
тамплиерите. Рицари и дами вървяха 
в тържествена колона през центъра 

през времето и пространството!

Áðàò Îð

ТАМПЛИЕРСКО ПЕРОТАМПЛИЕРСКО ПЕРО
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на малкия град, за всеобщо изумление 
на минувачите. Знамето на Великия 
Приорат, последвано от кръстния меч 
и знамената на командериите бяха на-
чело. Колоната се водеше от Великия 
Приор.  Зад него вървяха великите 
офицери и командерите на храма. 
Излъчваха сила и достолепие. Хората 
наоколо не бяха и сънували подобно 
нещо. В античния амфитеатър отново 
влизаше историята. Вятърът развява-
ше мантиите с червените кръстове, а 
цялото черно-бяло множество напом-
няше на огромен боен босан. 

Рицарите заеха местата си и риту-
алът започна. Честваше се Шестата 
годишнина. . . 

... Шести месец продължаваше 
обсадата. Кръстоносната армия не 
губеше кураж, но хората се измориха 
ужасно. Нечовешките усилия на бит-
ките, страховитата жега, болестите и 
липсата на достатъчно вода можеха да 
прекършат и най-смелите войници. 
Не случайно всяка вечер капеланите 
призоваваха Божията помощ в общи-
те молитви. И тази вечер беше така - 
рицари и пешаци коленичиха в пясъ-
ка и вдигнаха очи към небето. Молеха 
се за успех в битката и за поне малко 
дъжд. Таяха в себе си нескрита надеж-
да - още в късния следобед на хори-
зонта се бяха появили няколко облака. 
До вечерта те като че ли се сгъстиха 
над равнината. Мъжете горещо се 
молеха.  Изведнъж тресна гръм! Ко-
нете изцвилиха уплашено. Над хора 
и животни заблестяха светкавици. За-
капаха тежки дъждовни капки. Силата 
на Бога сякаш пак се завръщаше над 
кръстоносците. . . 

... Амфитеатърът блестеше от мъл-
ниите над него. Течеше церемонията 
по прием на постулантите. Команде-
рът, водещ ритуала, полагаше меча 
върху лявото рамо на всеки от канди-
датите.  "В името на Господ Бог и по 
силата на дадените ми правомощия... 
" Гръмотевиците трещяха неумоли-
мо, но нищо не можеше да прекъсне 

ритуала. Светкавиците съскаха една 
след друга, ала тамплиерите стояха 
по местата си в амфитеатъра. Сякаш 
Господ отново изпращаше над бяло-
то множество посланието си за Сила-
та.  Рицари и постуланти се чувстваха 
споени като в обща броня. 

 "...  те обявявам за постулант!" Но-
воприетите щяха да помнят този миг 
през целия си живот!. . 

... Капеланите приключиха молит-
вата. Изнурените войници се радваха 
като малки деца на дъжда.  Бог беше с 
тях, вероятно утрешният щурм щеше 
да е последен! 

Никой не разбра откъде се появи 
проповедникът. Беше облечен с чер-
но расо, стегнато през кръста с проста 
връв. Качулката покриваше тясно-
то му лице, ала очите му горяха като 
въглени на светлината на огньовете. 
"Събуйте се всички боси! - викаше 
той.  Това е волята на провидението! 
Обиколете стените в боса процесия и 
градът ще е ваш"! Гласът му ехтеше 
над слисаното множество. Тук-там се 
дочуха одобрителни възгласи. Рица-
рите и обикновените войници като 
че ли повярваха на предсказанието. 
То щеше да ги закриля при утрешна-
та атака, връщаше Силата в редиците, 
сплотяваше ги отново, звучеше даже 
като Божия благословия. . . 

... "Братя и сестри, вдигнете дясна-
та си ръка!" Великият Приор започ-
ваше Голямата тамплиерска благо-
словия. Присъстващите стояха прави, 
замръзнали от величието на момента. 
Не на всеки събор Приорът водеше 
този ритуал. Корените му се губеха 
в древността, молитвата изграждаше 
мост през времето и пространството 
и прехвърляше напред Силата.  

Сега беше същото. Бурята се раз-
растваше, гръмотевиците една след 
друга набираха чудовищната си мощ.  
Светкавиците разкъсваха нощното 
небе, но рицарите не помръдваха! 
Пред тях говореше техният командир! 

В един момент той вдигна меча. "Бог 
да ви благослови!" - извика Великият 
Приор.  Блестящото острие сочеше 
нагоре към нощта, предизвикваше 
мълниите и връщаше Силата върху 
всички присъстващи! Рицарите от-
ново бяха победители, победители 
над времето и пространството! Както 
винаги - силни и сплотени! Нищо не 
можеше да пречупи волята им! Волята 
да продължат напред с благородната 
си мисия... 

... Армията тръгна напред. Кръс-
тоносците вървяха в тежки редове, 
подкрепяни от всички налични сили. 
Катапултите ревяха някъде отзад. Ог-
ромни каменни късове се удряха в кре-
постните зъбери. Стените трепереха, 
земята бучеше под железните брони 
и неудържимия устрем на нападатели-
те.  Никой не мислеше за живота си, 
всички знаеха, че днес или ще побе-
дят, или ще умрат в името на Бога! 

Изведнъж една от кулите рухна! 
Пробив! Блестящата редица на рица-
рите се вклини в отвора. Един през 
друг, натискани от множеството от-
зад, първите кръстоносци навлизаха 
в крепостта. Приличаха на сребърен 
поток, на буйни реки, които помита-
ха всичко пред себе си.  Силата беше 
с тях! Водена от Божията десница, 
Христовата армия освобождаваше 
Йерусалим!... 

... Дъждът най-накрая се изсипа 
над древния амфитеатър.  Церемо-
нията току що беше приключила. 
Рицарите тъкмо ставаха от местата 
си, когато небето се отвори. Валеше 
като стена, удари и градушка. Водата 
се превърна в реки, които заляха гра-
да. Ала тамплиерите отново бяха за-
едно - по-силни от времето, по-силни 
от пространството.  Носеха в себе си 
Силата на вековна традиция, неумо-
лимата воля за доброто, за рицарски-
те идеали и благородството! И знаеха, 
чувстваха с цялата си обща душа, че 
пак са победители! Победители дори 
и над самите себе си!  nnDnn
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Езотеризъм е съвкуп-
ност от специални 
методи за възпри-

ятие на реалността, които 
имат тайно съдържание и 
израз в „психодуховните 
практики“. Езотеризмът 
означава запазване на езо-
теричните вярвания или 
идеите, съхранени и осъз-
нати от малка група от пос-
ветени или такива с необи-
чайни интереси. Терминът 
произхожда от гръцки език 
или от относителното по-
нятие esoteros, което значи 
вътрешен, или от произля-
злото от него прилагател-
но esoterikos – „отнасяйки 
се към най-съкровеното“. 
Терминът може също да 
бъде отнесен към акаде-
мичните изследвания на 
езотеричните религиозни 
учения и философии или 
изучаването им, чиито при-
върженици разграничават 
техните вярвания, практики 
и познания от разпростра-
нените езотерични и по-
догматични институциона-
лизирани вярвания.

Езотерични религиозни 
учения и философии са 
алхимията, антропософията,
астрологията, ранният християнски 
мистицизъм, гностицизмът, херме-
тизмът, каббалата, магията, хипноза-
та, неоплатонизмът, номерологията, 
суфизмът, спиритуализмът, франкма-
сонството, теософското общество и 
много други. Въпреки че езотеризмът 
се отнася към изследване на скритите 
значения и символизъм, заложени в 
различни философски, исторически 
и религиозни текстове, тези текстове 
всъщност често са в основата на ос-
новните световни религии. Напри-
мер, Библията и Тората са считани за 
езотерични книги.

Съществуват различни подходи 

за определяне на спецификите на 
езотеризма
като особена област на културата. 
По такъв начин, в руската история и 
философия науката езотеризъм по-
някога е определяна като съвкупност 
от множество знания на интелекту-
алните общности, функциониращи 
според рационалистични норми и 
еталони, отличаващи се от класиче-
ските научни образци и стандарти и 
затова относими към съвкупността на 
ненаучните знания. В същото време 
редица автори разглеждат езотеризма 
като особен тип рационалност, която 
в настоящето време е подложена на 
съзнателни концептуализации и реф-
лексии.

Думата „езотеризъм“ 
произхожда от думата 
„езотеричен“ – таен, 
скрит, посвещение в тай-
ните на общества или 
учения, открити само за 
избраници. Термини-
те taeso и ta exo се сре-
щат още в писанията на 
Платон и Аристотел, 
а самото прилагателно 
esoterikos за първи път е 
използвано от Лукиан от 
Самосата в творбата му 
Търг на животи, написа-
на през 166 г.

Съвременния термин 
„езотеричен“ за първи 
път е употребен през 
1701 г. на английски 
език от английския поет 
Томас Стенли, в него-
вата книга История на 
философията (1660 г.) 
за описанието на Пита-
горейската школа. Част 
от знанията, които дава 
Питагор, са достъпни 
за всички, но останала-
та част от учението му е 
достояние само за чле-
новете на Ордена, след 
като те са положили 
клетва да не разгласяват 

получените там знания. Питагорей-
ците се разделт на „екзотерици“ (кои-
то се все още обучавани) и „езотери-
ци“ (приети във „вътрешния“ кръг). 
Съществителното „езотеризъм“ за 
първи път е използвано на френски 
език през 1828 г. и е популяризирано 
от Елифас Леви през 1850 г. Множе-
ство съвременни езотерични учения 
са активно пропангандирани, в който 
смисъл не могат да бъдат наричани 
тайни в този смисъл на думата, като 
претендират, че са постигнали тай-
ни, недостъпни за непосветените. По 
такъв начин в съвременния език тер-
минът „езотерически“ може да бъде 
разбиран и в по-широк смисъл като 

Езотеризъм
Áðàò Ñàâîð

ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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синоним на думата „таен“, „разбира-
ем само за тесен кръг от хора“ и т.н.

Åçîòåðèêà
Езотерика е учение за скритата мис-
тична същност на човека и на за-
обикалящите го обекти. Поле на 
изследване на езотериката са Вселен-
ските процеси, които имат отражение 
в дълбините на човешката душа. Езо-
терическите психопрактики, отчасти 
съхранени в някои от мистичните 
традиции, са достояние за ограничен 
брой адепти и имат предимно практи-
чески характер. Примери за подобни 
практики са суфизъм, нейдан, йога и 
каббала. Въз основа на семантичното 
значение на думата, езотериката може 
да бъде използвана за обозначение 
на всякакъв вид окултни практики. 
Терминът „езотеризъм“ е използван 
за описание на древни езотерични 
учения и религиозни течения, дока-
то терминът „езотерика“ е използван 
най-често във връзка със съвременни 
религиозни течения. Освен това тер-
минът „езотеризъм“ е употребяван 
по отношение на по-общи понятия – 
езотерическите учения като цяло.

Äðåâåí åçîòåðèçúì
В определен смисъл езотерично 
може да бъде наречено всяко знание 
в Древността преди развитието на 
древногръцката цивилизация, дори 
тези практически знания като геоме-
трията по това време са достояние 
само за жреците. В Древна Гърция 
езотеричното познание е свързано с 
Мистериите на Деметра и Дионис, с 
орфизма, към него отнасят и тайни-
те знания на различни философски 
учения, поспециално питагорейство-
то. Прието е също, че Платон и Ари-
стотел подразделят своите учения на 
знания, достъпни за всички желаещи, 
и такива, обсъждани само в тесния 
кръг на Лицея и Академията. През 1 и 
2 в. херметизмът става популярен и е 
написан Corpus Hermeticum, сборник 
с текстове, чието авторство се при-
писва на Хермес Трисмегист. В съ-
щото време изследователите смятат, 
че произходът на съвременния езоте-
ризъм е неправилно търсен в ранно-
историческите, първобитни езически 
и митологични представи на чове-
чеството. Съвременният езотерзъм 
„досъздава“ липсващите му елементи 
от представата за света и оттам е не 
толкова наследство на първоначална-
та му форма, колкото творчество на 
нова форма на езичество, характерна 
за съвременността и следователно 
може да бъде определен като „неое-
зичество“.

Езотеризмът се характеризира с 

дуализъм между тайни и открити ка-
нонически форми. Но нито външ-
ното (откритото), нито вътрешното 
(тайното) знания, независимо от тях-
ното естество, са взаимноизключими. 
На определено ниво на развитие въ-
трешният духовен живот може да бъде 
в хармония с външния. Като се има 
предвид, че езотеричните доктрини 
не противоречат на екзотеричните, а 
по-скоро са сложни и недостъпни за 
възприятието на незаинтересованите.

Така например, в иудаизма има че-
тири степени на разбиране, три екзо-
терични и езотерична, която от своя 
страна има две направления – мистич-
на (каббала) и философска (учението 
на Маймонид).

Åçîòåðèçìúò ïðåç Ñðåäíèòå 
âåêîâå
През Средновековието направления 
като астрология, алхимия и магия са 
почти стандартни за подготовката 
на мистика адепт. Смята се, че езоте-
ризмът (и по-специално окултизмът) 
се противопоставя на Библията или 
християнството. Във Ветхия Завет 
има много категорична забрана по 
отношение на окултните практики, 
а редица текстове от Новия Завет се 
противопоставят на проникването на 
гностицизма в християнското учение.

Åçîòåðèçìúò ïðåç 19 è 20 â.
През 20 в. силно влияние върху езо-
теризма оказват философските идеи 
на Елена Блаватска, основателка на 
Теософското общество. Австрийски-
ят философ и езотерик Рудолф Щай-
нер, силно повлиян от Теософското 
общество, създава негова алтернатива 
– антропософия, и основава Антро-
пософското общество. Друг извес-
тен езотерик от началото на 20 в. е 
Георги Гурджиев, философ, мистик, 
учител по свещени ритуални танци и 
духовен учител от гръцко-арменски 
произход, който създава системата, 
наречена „Четвъртият път“. Гурджи-
ев също така се занимава с режису-
ра на езотеричния балет Битката на 
Маговете. Своя езотерична система 
създават художникът и пътешестве-
ник Николай Рьорих и неговата жена 
Елена Рьорих, назовавайки я „Жива-
та етика“.

Öåëè íà åçîòåðè÷åñêàòà 
ñèñòåìà
Целите на езотеричните системи съв-
падат с религиозните, но това не е при 
всички религии. Езотеричните систе-
ми също така предполагат специфи-
чен набор от методи за вероизпове-
дание за разширение на съзнанието. 

В основата си тези изменения пред-
ставляват „повишение състоянието 
на съзнанието“ (разширеното съзна-
ние), което се различава от така наре-
чените „изменения на състоянието на 
съзнанието“ (до което достигат по-
следователите на много религии или 
психокултове) по това, че промяната 
на личността, към която се стремят 
последователите на езо-системите, 
има устойчив характер. В по-широк 
смисъл целта на самотрансформаци-
ята е заложена извън личностното 
саморазвитие, тоест „изменението на 
личността“ е само средство, а целта е 
окончателното постижение на свето-
възприятието.

Åçîòåðèçúì è îêóëòèçúì
Понятията езотеризъм и окултизъм 
не са взаимно заменими, като терми-
нът езотерика е по-широкообхватен 
и включва в себе си както окултизъм, 
така и езотерични учения, които не 
са свързани с окултизма. Окултизъм 
може да бъде употребяван само за тези 
езотерични системи, съставна част на 
които са окултните практики.

Много езотерични системи пред-
лагат определен мироглед или са на-
сочени повече към самоусъвършенст-
ването и мистичното преживяване, 
като суфизма, източните практики 
и много от съвременните Ню-ейдж 
учения, докато окултизмът се отнася 
повече към практики, чи-
ято цел е постигане 
на конкретни резул-
тати, чрез магия, 
викане на духове, 
пред с к а з ания , 
гадания, астро-
логия, алхимия, 
номерология, раз-
лични церемонии и 
практики, така също и 
свързаните с тях езотерични учения – 
херметизъм, теософия, мартинизъм, 
спиритуализъм, спиритизъм, езоте-
рично християнство и др.

Например, каббалистите от епо-
хата на Възраждането са окултисти, 
но каббалата не може да бъде сведена 
само до окултизма. Много каббалис-
ти въобще не признават окултизма и 
свързват каббалата само с мирогледна 
система и медитивни практики.

Åçîòåðèçúì è ïñèõîëîãèÿ
Отношението към езотеризма по от-
ношение различните направления 
на психологията не е еднакво. Пред-
ставителите на аналитичната, транс-
персоналната психологии, на пси-
хосинтезата обикновено се отнасят 
към различни езотерични практики 
и демонстрират определена връзка с 

ЕЗОТЕРИКАЕЗОТЕРИКА
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езотеричните учения.

Класикът на американската пси-
хология Уилям Джеймс, в своя труд 
Многообразие на религиозния опит 
предлага прагматичен подход към 
оценката за значимостта на различни 
религиозни феномени (в определе-
нието на „религия“ Джеймс включва 
мистични и езотерични течения). От 
гледна точна на този подход, всички 
вярвания и практики се определят 
само от влиянието им над живота и 
душевното здраве на човека. В крайна 
сметка, Джеймс демонстрира пози-
тивно отношение към редица разно-
видности на езотеризма, като напри-
мер йогата.

От друга страна, много направ-
ления на психологията се отнасят 
негативно към отделни направления 
на или цялостно към езотеризма. 
Зигмунд Фройд отправя критика към 
всички направления на магическото 
и религиозно съзнание. Съвремен-
ните критици на езотеризма отбеляз-
ват възможната му връзка с различни 
психични разстройства – синдромът 
Кандински-Клерамбо.

В науката не е отделено много вни-
мание на взаимното влияние между 
езотеризма и психологията. Авторка-
та Корина Трейтел, в своята моногра-
фия (A Science for the Soul: Occultism 

and the Genesis of  the 
German Modern 

(Наука за душа-
та: Окултизъм 
и произхода 
на немския 
модернизъм ) 
анализира вли-
янието, което 
има езотеризмът 

върху формирането 
на психологията като 

самостоятелна научна дисциплина.

Åçîòåðèçúì è õðèñòèÿíñòâî
Въпреки че представителите на някои 
от теченията на езотеризма го свърз-
ват с православието, представителите 
на християнството се отнасят с голям 
негативизъм към опитите за намиране 
на обща връзка между православните 
и езотерични практики. Според пра-
вославния богослов Андрей Кураев „в 
християнството не е заложено езоте-
рично учение“.

Според перениалиста (philosophia 
perennis, от лат. „вечна философия“) 
Джеймс Катсингер християнството, 
както и всички други религии, в до-
пълнение към външните форми (на-
зовавайки ги „екзотерични“) облада-
ват вътрешни („езотерични“).

Истината, израз на метафизична-
та същност, е независима от догма-
тичното й изразяване (теория за „все-
ленския езотеризъм“) (Вж. Джеймс 
Катсингер, Hesychia: An Orthodox 
Opening to Esoteric Ecumenism, 2002 
г.). Конкретно, той смята православ-
ния исихазъм (мистическо течение в 
православното християнство, според 
което при усилена молитва и вглъ-
бяване, вярващият може да постиг-
не единение с Бог) за отражение на 
„езотеричната“ (вътрешна) основа на 
християнството, чийто еквивалент е 
например суфизмът в исляма.

Сергей Хоружий критикува опре-
делянето на исихазма като езотерич-
на практика: „В съществото на самата 
традиция, исихасткият подвиг , който 
никога не е възприеман като затворен 
езотеричен култ, е за избраници и е 
наследил някакъв вид духовна екзоти-
ка и ексцентризъм. То е нищо друго 
освен осъществяване на екзистенци-
алното призвание на човека...“ (Вж. 
С. Хоружий, Русский исихазм: черты 
облика и проблемы изучения, 2004 г.)

Някои направления на протестан-
ството и католицизма имат връзка с 
определени направления на езоте-
ризма или поне либерално отноше-
ние към него. Англиканството има 
историческа връзка с масонството: по 
същото време, когато главата на Църк-
ва на Англия е английската кралица, 
ръководител на Обединената Велика 
Ложа на Англия е член на британска-
та кралска фамилия. По този начин 
ръководството на английското масон-
ство и Църквата на Англия се оказват 
свързани. Друг пример е Либералната 
католическа църква, чието вероуче-
ние има елементи на теософията.

Åçîòåðèçúì è îáùåñòâî

Различните автори нееднозначно 
оценяват влиянието на езотеризма 
върху обществото. Владимир Кучу-
рин отбелязва благотворителната 
дейност на масонството през 18-19 в. 
Ю. Ермолина определя магията (като 
форма на езотеричната култура) като 
„важна съставна част на руската наци-
онална култура“ и свързва повиша-
ването на интереса към езотеризма с 
това, че традиционната религия „не 
е в състояние напълно да удовлетво-
ри потребността на хората от духов-
но спасение“. Няколко други автори 
оценяват положително значението на 
езотеризма за историята на науките.

Корина Трейтел пише за влияни-
ето на езотеризма за формирането 
на психологията като самостоятелна 
научна дисциплина, а така също и 
на автори като Карл Юнг и Зигмунд 

Фройд. Англий-
ската историч-
ка на Ренесан-
совата култура 
Франсис Йейтс 
смята, че херме-
тично-каббалис-
тичното световъз-
приятие способства 
„преход на науката в служба на чове-
чеството“, а американският историк-
медиевист Лин Торндайк отбелязва 
тясната връзка между историята на 
няколко направления на езотеризма 
и експерименталната наука от Антич-
ността чак до Средните векове. (Вж. 
Лин Торндайк, History of  Magic and 
Experimental Science, 1923-1958 г.).

Специалиста по философия на 
религията Л. Денсова смята, че в 
окултизма липсва учение относно 
нравствения път и етичните ценнос-
ти, поради което може да послужи за 
инструмент за оцеляване на едни за 
сметка на други и представлява мета-
физична основа за съвременните то-
талитарни режими и секти за устано-
вяване на духовно господство.

Закрития характер на езотерич-
ните организации често предизвик-
ват негативното отношение на ши-
роки слоеве от населението, които 
се изразяват чрез морална паника и 
организирани преследвания на под-
дръжниците на различни езотерични 
течения. С това явление са свързани 
различните тайни заговори, според 
които езотеричните организации 
участват в заговор за създаване на 
нов световен ред. В качеството си на 
участници в този световен заговор са 
включвани масони, илюминати и дру-
ги организации. Теорията за заговора 
днес е станала популярен елемент на 
масовата култура, отразен в произве-
денията на автори като Роберт Антон 
Уилсон и Дан Браун.

Åçîòåðèçúì è íàóêà
Съвременният езотеризъм нерядко въз-
приема псевдонаучен облик, апелира 
към науката, провъзгласявайки принци-
па на „единство между наука, религия и 
философия“. В същото време научната 
представа за света се различава карди-
нално от езотеричната – езотеричната 
представа за основополагащите про-
блеми, свързани с произхода на света, 
живота, човека, космологията, биоло-
гията, палентологията и други науки 
се намира в противоречие с научните 
данни. За разлика от другите науки, 
езотеризмът не търси решение на про-
блемите, а предлага отговори; методите 
на езотеризма не са научно възпроизво-
дими и не могат да бъдат рационално 
доказани. nnDnn
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ИНСТИТУТ ПО СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ ИНСТИТУТ ПО СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ 

През януари 2014 г. поемам 
на вълнуващо пътешествие 
към Африка. Предстои ми 

да посетя Танзания с нейните велики 
природни резервати Тарангире, Се-
ренгети, кратера Нгоронгоро. Но ще 
видя и уникални исторически памет-
ници от различни епохи – от люлка-
та на човечеството в каньона Олдувай 
до султанските дворци на остров Зан-
зибар.

След тежък полет през Истанбул 
към 2 часа сутринта кацам на лети-
ще „Килиманджаро” в подножието 
на най-високата планина на Черния 
континент. Оттам на час път е град 
Аруша, откъдето започват всички 
пътешествия. Качвам се на мощния 
джип „Тойота”, каран от моя водач – 
чернокожия Джейсън. Имам само два-
три часа за сън преди да тръгнем към 
първата цел – резервата Тарангире.

За да стигнем до него, преминава-
ме през живописните села на масаи-

те – най-колоритното население на 
Танзания. Спираме на няколко места 
за да си купим от техните оригинални 
накити и ето, че пред нас е портала 
на Тарангире. Както всички нацио-
нални паркове, той няма ограда, за да 
не се пречи на сезонните миграции 
на дивите животни. Масаите обаче са 
заклети скотовъдци и не се хранят с 
тях, поради което се явяват своеобраз-
ни техни пазачи.

Първият допир до дивата фауна 
е наистина неописуем. Само преди 
минути си гледал безчислените ма-
сайски стада от крави и кози, а сега 
край джипа препускат зебри и анти-
лопи импала. Уплашено бягат смеш-
ни брадавически прасенца, крият се 
из храстите плахи антилопи дик-дик, 
по клоните на дърветата си играят че-
връсти маймуни. Естествено най-ко-
лоритни са стадата от слонове, които 
са многобройни в Тарангире. Имаме 
дори лека разпра с два едри мъжки 

екземпляра, чиито водопой джипът 
нарушава.

Правя безброй снимки, а на дру-
гия ден вече пътуваме към Нгорон-
горо. Хвърляме един поглед от ви-
соките 600 м стени на гигантската 
„калдера” – най-големия вулканичен 
кратер в света с диаметър 20 км. Те са 
помогнали вътре да се запазят повече 
от 50 вида едри бозайници – слонове, 
лъвове, жирафи, носорози и много 
други. Тук ще се върнем след няколко 
дни, а сега бързаме към една забеле-
жителност, която е моя главна цел в 
африканското приключение.

Само на няколко километра от 
Нгоронгоро е каньона Олдувай. Там 
през 20 в. в продължение на няколко 
десетилетия работи екипа на кений-
ските археолози съпрузите Луис и 
Мери Лики. Още като студент мно-
го съм слушал за тяхното откритие, 
наредило се сред десетте най-големи 
удари в световната археология. 

Един тамплиер по 
следите на първите 
хора в Африка

Ïðîô. ä.è.í. Íèêîëàé Îâ÷àðîâ KCTJ
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Ето че сега имам възможност да 
посетя това място на път за резервата 
Серенгети. 

На масайски език с думата „олду-
вай” се означава вечнозеленото рас-
тение, наричано от нас „сизал”. Там 
се е създала уникална геологическа 
обстановка, спомогнала да се запазят 
древни артефакти на милиони годи-
ни. Работата е в това, че Олдувайски-
ят каньон за много хилядолетия се е 
запълнил с речни наноси, вулканична 
пепел и всякакви отлагания. По сте-
ните на пролома се отделят пет слоя, 
отнасящи се към различни геологи-
чески периоди. Те се редуват с пла-
стове вулканични туфи, позволяващи 
намираните вътре находки да бъдат 
надеждно датирани.

В тях се откриват хиляди вкамене-
лости от растения и древни животни. 
Голямата находка обаче съпрузите 
Лики правят на 17 юли 1959 г., кога-
то изкопават останките на хоминид. 
Това е череп на един от предшестве-
ниците на съвременния човек. Нари-
чат го зинджантроп от средновеков-
ното арабско название на Източна 
Африка. Той е едно от разклоненията 
на австралопитека, а калиево-аргоно-
вият метод датира костите на 1.75 млн 
години.

Не по-малко успешна е 1962 г., 
когато Луис и Мери Лики намират 
останки от черепите на четири съще-
ства, които не са от вида на австрало-
питека. Обемите на техните мозъци 
вече е средно 642 куб. см и те имат 
човекоподобна форма. По-развити-
те резци и кучешки зъби показват, 
че тези същества употребяват живо-
тинска храна. Те си служат отлично 
и с ръцете, илюстрирано от дължи-
ната на откритите по-късно кости. 
Именно за тях са били предназначе-
ни примитивно заострените камъни, 
представляващи първите оръдия на 

труда. Няма съмнение, че това са едни 
от най-ранните останки на нашите 
преки предци, датирани на 2-1.9 млн 
години. Семейство Лики ги нарича 
хомо хабилис или сръчния човек.

Повечето от находките са изло-
жени в музея Olguvai Gorge, основан 
от Мери Лики през 1970 г. на мяс-
тото на най-голямото струпване на 
вкаменелости. Леко съм разочарован 
от малката постройка, в която непре-
тенциозно са подредени експонатите. 
Наистина те дават възможност да се 
проследи еволюцията на хората и на 
много видове животни в продълже-
ние на милиони години. Въз основа 
на тях съпрузите Лики обосновават 
теорията си за африканския произход 
на човека.

Най-много обаче ме впечатлява 
една находка, за която съм изчел де-
сетки статии. Луис умира през 1972 г., 
но делото му е продължено от Мери и 
сина им Ричард. Сега целта е отстоя-
щата на 45 км от Олдувай местност Ла-
етоли. Там в 1976 г. са намерени т.нар. 
„отпечатъци от Лаетоли”. Във вкаме-
нелите вулканични туфи сътрудникът 
на Мери, Пол Абел, открива дълга 27 
м пътечка със 70 следи от краката на 
три човекоподобни същества, вървели 
по нея преди 3.6 млн години.

Откритието предизвиква истинска 
буря в световната наука. Причината е 
във възможността да се изследва ме-
ханизма на ходенето и строежа на ме-
ките тъкани на стъпалата на древните 
хоминиди. Оказва се, че съществата 
от Лаетоли са вървели изправени и са 
били сравнително ниски и късокраки. 
За разлика от човека, при ходене те 
са се опирали не на предната част на 
стъпалото, а на петата.

Това кара Мери Лики да види в 
находката от Лаетоли откритието на 
живота си. В публикуваната в National 
Geographic статия тя я назовава „Стъп-
ките в пепелта на Времето”. Сами-
те отпечатъци са щателно покрити, 
а в музея Olguvai Gorge, е изложено 
точно копие. Сега имам възможност 
да видя всички тези находки, заради 
които Олдувай е в десятката на най-
великите открития в археологията. 

Посещението на каньона завършва 
с още едно невероятно преживяване. 
Джейсън ме води да видя уникално яв-
ление. Това е Shiftingsand – подвижна 
пясъчна дюна. Тя е висока 6 м и дълга 
около 50 м. Става дума за вулканична 
пепел, която ветровете местят всяка 
година по на 20 м разстояние без да 
я разнасят. С многобройните непре-
къснато променящи се вълнички тя е 
като жива и сякаш диша. Привлечени 
от топлината й, по нея се катерят сто-
тици скарабеи – свещените бръмбари 
на древните египтяни. Но аз нямам 
време да се занимавам с тях, защото 
бързам към новите приключения, ко-
ито ми предлага Черна Африка.

Прекрасно е навлизането на Ве-
лик Приорат България в Африка. В 
Кения имаме вече Рицар, Дама и ня-
колко Постуланти, всички членове 
на Командерия „Княз Борис I”. Това 
е още един добър повод да посетим 
уникални природни и археологиче-
ски забележителности. nnDnn
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И днес, както и в миналото, 
рицарите и рицарството ан-
гажират умовете, сърцата и 

душите на хората. Съживяват легенди, 
пораждат въпроси, мечти и стремежи. 
Съвременни рицарски организации с 
древни корени имат значима роля в 
развитието на обществения напредък 
у нас и по света.

И това е така, защото рицарите и 
рицарството имат решаваща роля в 
най-важния за човечеството и за от-
делния човек екзистенциален казус, 
непрестанно възникващ от вечната 
борба между доброто и злото. Това 
е битката, пораждаща и оправдаваща 
съществуването на човека, на цивили-
зацията и на света. Тя поставя и въ-
просът за избора, който всеки от нас, 
иска или не, му се налага да прави в 
живота си - чия страна да избере, как-
ви дела да сътвори.

 Избор всекидневен, дори ежеча-
сен, той почти винаги е труден и с 
неизвестен финал, ако човекът няма 
нужните за пълноценен живот духов-
ни устои. Християнската вяра ги дава, 
а монасите воини на Христа, както 
някога наричали Рицарите от Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим, и днес ги бранят, отстояват и ги 
превръщат в реалност на своя живот, 
давайки пример на другите хора, и 
което е по-важно - просветление на 
децата, които ще живеят в бъдещото 
време. 

И така - преминаващ през вековете, 
красив и страховит, образът на рица-
ря - обайващ символ на тайнственост 
и сила, справедливост и спасение за 
бедни и беззащитни, е жив и днес. 
Почти хилядолетие рицарството, и 
в частност - тамплиерството, е сино-
ним на благородство, чест и закрила. 
На високи морални изисквания, стро-
ги правила и ценности. 

Днес логично възникват въпро-
сите: Възможно ли е рицарството да 
бъде реалност сега? Възможно и не-
обходимо ли е да възпитаваме него-
вите идеали в нас самите и у другите, 
като променяме по този начин света 
около нас? Ако да - как да го напра-
вим?

Питания, които са равнозначни 
на основния въпрос: Познаваме ли 
най-съкровените нужди на човека в 
днешния динамичен, разнопосочен 
и объркан свят на консуматорска 
еуфория, отчуждение, подмяна на 
стойността на вечните ценности със 
силата на инстинктите, на агресия и 
насилие?

 Отговорът ни е даден още преди 
две хиляди години от Иисус Христос 
- само любовта към ближния, добро-
тата, състраданието, милосърдието, 
съпричастността, толерантността и 
взаимопомощта могат да спасят света 
и човешките души. 

Как да ги възпитаваме у себе си и 
в другите, е енигмата, чието разреша-
ване е от изключително значение за 
развитието и бъдещето на общество-
то и на хората въобще. Той е и в осно-
вата на създаването, съществуването 
и дейността на OSMTH - Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим - 
Велик Приорат България. 

В клетвата, която полагат при пос-
тъпването си Рицарите от Ордена 
OSMTH са залегнали фундаментални 
и вечни нравствени ценности:

„Тържествено се заклевам да спаз-
вам всички правила, закони, решения 
и устав на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим. Да се подчиня-
ва, да спазвам всички правила, закони, 
решения и устав на Ордена на Рица-
рите Тамплиери на Йерусалим. 

…Ще подпомагам и защитавам 

моите Братя и Сестри и няма да пра-
вя нищо, което може да им навреди. 
По собствена свободна воля искам да 
вляза в този древен и достоен рицар-
ски Орден. 

Изричам тази клетва, за да про-
дължа прилагането на благородните 
идеали на честност и милосърдие 
като проповядвам икуменизъм и 
християнско единство за облекчава-
не на страданието. Заклевам се пред 
всички да живея и умра като честен 
човек, да се боря с несправедливостта 
и да помагам на изпадналите в беда. 
Заклевам се, че и в борба и в почивка 
няма да считам никой Рицар за враг, 
дори и да ми е опонент. 

Заклевам се в дълбоко уважение 
към Дамите и преклонение към май-
ките; да защитавам децата и слабите, 
да помагам на старите и самотните. 
Заклевам се да уважавам вярата на дру-
гите, за да могат те да уважават моята. 
Да търся повече истината, а не слава-
та, повече честта, а не почестите. …
Разбирам международното значение 
на тази клетва, като зная, че то по ни-
какъв начин не е по-значимо от наци-
оналното. 

Заклевам се да служа на този Ор-
ден според способностите си, с помо-
щта на Бога и с уважението на нашата 
християнска, икуменическа традиция. 
Ще работя за разбирателството на 
всички народи и рели-
гии. Помогни ми, Гос-
поди."

За да стане един граж-
данин - мъж или жена 
рицар и член на Ордена, 
първото изискване е да е 
християнин. Второто ус-
ловие е да има нагласа да 
работи в полза на 
ордена и хрис-
тиянството, и да 

Рицарят в мен
Ñåñòðà ßíêà Òàêåâà DCTJ
Председател на „Академия за наука, изкуство и култура”
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се ползва с добро име в обществото, 
да може да се грижи за себе си, фи-
нансово да е стабилен, да е независим, 
за да може да помага на другите, отде-
ляйки не само пари, а и част от собст-
веното си време.

OSMTH - Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим - Велик 
Приорат България е граждански 
орден, съхраняващ добродетели, 
подчинени на християнството, и ут-
върждаването им в обществото. На 
първо място е обединението на хрис-
тиянството, следват оказване помощ 
на християни в нужда, взаимопомощ 
между братята и сестрите в ордена и 
мобилизиране силите на обществото 
в полза на доброто.

От създаването си, а и сега, Ор-
денът OSMTH е в активен диалог 
с представители на различните ре-
лигии с цел създаването на мостове 
между различните вероизповедания 
и избягване на възможно етническо 
напрежение, запазване на уникалния  
модел на етническа толерантност в 
България.

Провъзгласените високоморални 
стойности са в унисон и продължение 
на хилядолетната рицарска традиция. 
Съвременният френски историк До-
миник Бартелеми посвещава във въз-
хвала на тамплиерите една от главите 
на своята история за рицарството. В 
нея той изтъква на преден план по-
слушанието и воинската солидарност 
и казва, че „по време на сражение те 
се построяват в правилни редици и 
вярата им в Бога е силна като тази на 
Макавеите. Ето защо тамплиерите са 
способни на колективни подвизи.“ 
И по-нататък: „те съчетават монаше-
ското милосърдие с рицарската хра-
брост.“

Според трактата за рицарството 
"Libre del ordre de cavayleria" ("Книга за 
Рицарския орден"), написан от Рамон 
Лул в периода между 1279 г. и 1283 г., 
рицарството не се състои единствено 
в умения по езда и боравене с оръжие, 
то има далеч по-дълбок духовен и мо-
рален смисъл. Първият и най-важен 
дълг на рицаря е да защитава Хрис-
товата вяра от неверниците, за което 
ще бъде почитан не само на този, но 
и в отвъдния свят. Той трябва да въз-
питава в себе си добродетели, които 
ще му помогнат да изпълнява рицар-
ските си задължения – доблест, мъд-
рост, вярност, милосърдие, смелост, 
великодушие и благородство. А най-
висша за него е рицарската му чест. 
Рицарството е синоним на морал, ге-
роизъм, чест и доблест, които трябва 
да се заслужат чрез подвизи, на почит 
към миналото и героите. Проява на 

висок героизъм в името на вярата - 
отстояване на християнски ценности, 
духовно извисяване и самопознание. 
В своята история тамплиерите, които 
са представители на един от най-мо-
гъщите християнски ордени, 200 го-
дини се бият в Светите земи, Порту-
галия и Испания и защитават с цената 
на живота си християнството и пътят 
на поклонниците християни до най-
светите за вярата земи.

След падането на последната кре-
пост Акр през 1291 г. мюсюлманите 
завладяват окончателно Светите земи. 
Никой не се е бил по-благородно и 
по-смело от тамплиерите. За местни-
те латински християни в Светите земи 
тамплиерите са герои.

Етническите и културните разли-
чия между хората имат важна роля в 
днешните събития по света, а също 
и в училище - роля, каквато всъщ-
ност са играли през цялата история 
на човечеството.  Разнообразието в 
обществото никога няма да изчез-
не и истинската демокрация изисква 
неговото присъствие. Плуриетниче-
ският и плурикултурният характер на 
съвременното общество предполага 
развитие на етническа търпимост и 
толерантност. Предизвикателството 
се състои в намирането  на правил-
ното взаимоотношение между етни-
ческите и културни различия, и об-
щественото единение. Училищното 
образование е опит да се отговори 
на политическото предизвикателство 
със средствата на образованието и 
културата и тук OSMTH Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
Велик Приорат България има своя 
достоен принос. Чрез дарения на 
литература, учебни карти и помага-
ла, създаване на клуб „Млад рицар“ 
в училищата, се изграждат мироглед, 
нагласи и личностни качества у уче-
ниците и младите хора, необходими 
им да израснат като добри и достой-
ни граждани на България и на ЕС.

OSMTH - Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим - Велик 
Приорат България е съвременен, 
християнски рицарски Орден, чиито 
членове са отдадени на: 

 търсене на единението с божестве-
ната доброта в живота, братска любов 
и уважение към общността; 

 работа за все по-голямо разбира-
телство между отделните християнски 
вероизповедания и другите религии 
по света, помощ на поклонници за 
посещения на свети места и христи-
янско присъствие в Светите земи; 

 подкрепа на бедните, болните и 
несправедливо обвинените, борба 
срещу потисничеството и защита на 
свободата на словото; 

 подкрепа и пропагандиране на бла-
городните идеи на рицарството; 

 поддръжка и запазване на паметни-
ците, архивите и историята на рица-
рите тамплиери.

Колкото възвишен и привлека-
телен да е ореолът на рицаря, той е 
недостатъчно убедителен отговор на 
въпроса: Защо да бъда рицар? Той 
всъщност има различни отговори.

Защото рицарят е воин, който об-
ладава две висши способности - на 
смирение и за борба. Първите били 
рицари тамплиери или храмовници. 
Воини християни. Монаси воини. 
Разбрали, че на тази земя са нужни 
отшелници, които измолват от Бога с 
молитви, но и вярващи воини, които 
влизат в битки и извоюват и въдворя-
ват християнските ценности в света. 
Така те вършат велико дело. Освен 
това дават и примерът на героизма, 
необходимостта от който е вечна и 
особено актуална днес.

В една своя беседа Святослав Ни-
колаевич Рьорих казва: „Сега най-ва-
жното нещо са героите. Да, не се уди-
влявайте, именно героите. Те могат 
много да направят. “Защото явяването 
на героя в историята на човечеството 
е началото, с което започва процеса 
на синтеза, т.е. - на изменението в чо-
вешкото мислене и съзнание“, обяс-
нява по-нататък Святослав Рьорих. 
Според него трябва да наситим духа 
със съзнанието на подвига. Защото 
съзнанието, озарено от разбирането 
за неизменността на подвига, ще се 
стреми към борба против тъмнината 
и ще съумее да противостои на всич-
ки адови изчадия… Много примери 
на велики герои показват, че безко-
ристността не познава злоба, нетър-
пимост и всякакви разлагащи невеже-
ства.

Говоренето за подвига често се 
избягва, смята се, че подвигът е не-
приложим в съвременния живот. Но 
всъщност подвигът е възможен за 
всички и във всички времена. Няма 
време, век, в който подвигът е неу-
местен. А добротворчеството е така 
обозримо, че във всеки свой вид може 
да бъде изпълнено ежечасно. То е 
основа на живота, мощна сила, която 
му дава смисъл. Да бъде човек добър 
- означава да помага, без да чака от-
плата. Да прави добро безкористно, 
без да мисли заслужава ли си или не. 
Това е и отговорът, който великият 
хуманист и философ Йохан Волф-
ганг фон Гьоте, който според някои е 
под влияние на учението на рицарите 
розенкройцери /според източници 
- приемници на тамплиерите/, дава 
във своето безсмъртно произведение 
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„Фауст“, което пише почти през це-
лия си съзнателен живот - в продъл-
жение на 60 години. Фауст, след като 
сбъдва всички свои желания, открива 
смисъла на живота си именно в служ-
ба на хората, в правене на добро за 
тях. А мисионерството, по думите 
преподобни Амвросий Оптински, 
е достъпно за всеки човек: „да бъде 
светлина за всички, да не осъжда ни-
кого, да почита всеки“.

И доколкото в началото е словото, 
което сътворява, но за човешката не-
мощ са показни делата, защото както 
във Вечната книга, Библията, е каза-
но: „По делата им ще ги познаете.“ 

Какво носи  фактът, че рицарите 
тамплиери са вярващи християни?

Ако обикновеното знание е по-
ценно и по-пълно, когато стане до-
бродетел /Сократ/, то това толкова 
повече важи за богопознанието. Зна-
нието за и близостта до Бог трябва да 
е израз на добродетелен живот и жи-
вот, съобразен с Божията воля.

Постоянната дейност на тампли-
ерите е обвързана с християнската 
вяра, а когато имаме вяра, имаме здрав 
живот. С ралото на вярата човек об-
работва дори скалите - скалите на 
страстите, на неверието, на жестоко-
сърдечието; и прави почвата на душа-
та си подходяща за засяване. Тогава 
вече израстват добродетелите. Когато 
вярваме, ние се смиряваме, просве-
щаваме се и стигаме до познание на 
Истината. До това - да оделотворим 
вярата, великия дар, даден ни от Бога. 
За да бъде вярата истинска, тя тряб-
ва да носи печата на смирението. 
Ако имаме послушание и смирение, 
всички други добродетели се появя-
ват сами и накуп. Чрез смирение се 
доближаваме до Бога и привличаме 
милостта Му. Послушанието оправя 
и изглажда характера, шлифова го, а 
чрез него идват и Божието благосло-
вение и благодат. Вярата е Божий дар, 
който не може да бъде уловен. Трябва 
непрестанно да го преследваме, за да 
се доближим и докоснем до него.

Вярата неизбежно е свързана с 
умението и волята ни да прощаваме 
взаимните грехове, сторени волно 
или неволно един на друг. Понякога 
усилието да се прости, събужда стара-
та болка, стихнало негодувание, при-
тъпена омраза. Истинската прошка е 
възможна само тогава, когато съзна-
ваме, че и ние сме простени от Бога. 
Ако греховете ни не бяха простени 
чрез жертвата на Христос, ние едва 
ли бихме могли да понесем товара на 
своите грехове. Най-важното за пока-
янието и смирението е истината, но 
тя е непоносима, ако няма надежда за 

помирение. Евангелието забранява 
осъждането на ближния със зло чув-
ство против него, осъждане, произти-
чащо от недобри, греховни подбуди, 
но не забранява различаването на до-
бро и зло у ближния, безпристраст-
ната оценка, съждение за него. По-
велено ни е да прощаваме на своите 
лични врагове, но не и на служители-
те и сеячите на всяко зло и неправда 
- на всяко безчестие.

Сред големите достойнства на 
OSMTH - Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим - Велик При-
орат България, е изискването към 
всеки, пожелал да бъде приет в него 
- да умее сам да се грижи за себе си. И 
причината за това не е само фактът, 
че с пари може да се прави по-лес-
но благотворителност. А във факта, 
бе богатството само по себе си не е 
нито вредно, нито полезно, нито до-
бро, нито зло. То се съживява в ръце-
те на човека и става лост за човешки 
напредък или средство за погубване 
на човешки души, за бедствия и раз-
рушения. Богатството може да погу-
би човека. Както е казвано: „Парите 
са погубили много повече човеци, 
отколкото - куршумите; златото е 
проляло повече сълзи, отколкото 
бедността.“ Но - с богатство се твори 
благоденствие, спечелва се царството 
Божие. Кой ще осъди богатството, 
което издига училища, урежда болни-
ци и санаториуми, гради църкви и ма-
настири, детски домове, сиропитали-
ща, създава по-добър живот на земята 
и същевременно насочва погледа към 
вечното и небесното?

Нека запомним добре, че христи-
янството осъжда привързаността към 
богатството, а не самото богатство. В 
царството небесно има място и за бе-
дни и за богати, които благоразумно 
употребяват своето богатство и отбяг-
ват неговите изкушения. Затова, както 
гласи християнската проповед, нека 
се пазим от скъперничество и сребро-
любие. Да се стараем да обогатяваме 
душите си с духовни блага, с позна-
ния за Бога, да просим душевен мир, 
прошка на греховете, увеличение на 
любовта в света и благочестие. „Съ-
бирай съкровище на небето – казва 
Иисус Христос – а не на земята, къде-
то молец и ръжда ги разяждат и кра-
дци подкопават и крадат.“ Или както 
казва един свещеник в свой стих:

„Светът на богати и бедни се 
дели,

 На патриции и на плебеи нали,

Но спомнете си в притчата каква 
пропаст дели

Богаташа от Лазар, който прока-

жен лежи.“

Рицарството изисква нравствено, 
умствено и физическо усъвършенст-
ване на личността, изпълването с 
любов към всички. Само така хората 
биха могли да преодолеят алчността, 
завистта, егоизма и омразата, които са 
в основата на всички човешки траге-
дии. И да направят света по-добър.

Основните насоки на благотво-
рителната дейност на членовете на 
OSMTH - Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим - Велик Прио-
рат България, са:

- подпомагане на християни в 
нужда;

- работа с деца - оборудване на 
детски отделения в болници, работа 
с домове за изоставени деца и такива 
със забавено развитие; подпомагане 
на абитуриенти в икономически не-
равностойно положение, като освен 
финансова подкрепа се оказва и по-
мощ за намиране на подходяща ра-
бота; сътрудничество с няколко учи-
лища за оборудване и поддръжка на 
кабинети за изучаване на чужди ези-
ци и музика; запознаване на децата с 
християнските ценности; организи-
ране на клубове „Млад рицар“;

- подпомагане на домове за стари 
хора, като с някои от тях вече са из-
градени дългосрочни отношения;

- ремонт и реставрация на църкви 
и манастири. Със средства на Орде-
на и допълнителни лични дарения е 
извършен основен ремонт на сграда-
та и пълна реставрация на иконите в 
църквата на Гложенския манастир;

- финансиране на археологически 
разкопки във Велико Търново и Ни-
сово, Русенско;

- реставрация и строеж на чеш-
ми в София, Кърджали, Мадан, 
В.Търново;

- строеж на старчески дом във 
Варненска област;

- регулярно се организират излож-
би-живопис на тамплиерска темати-
ка.

Свободата като осъзнато задъл-
жение е важен фактор. Можем да се 
научим на всичко, но учейки се да бъ-
дем рицари, герои, т.е. - учейки се на 
търпение, състрадателност, хумани-
зъм, съпричастност, сътрудничество, 
толерантност, много по-лесно учим, 
ако имаме примери пред нас. Това 
днес е и една от великите мисии на 
рицарството и в частност на  OSMTH 
- Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим - Велик Приорат Бълга-
рия - негова задача, служба, роля и 
отговорност - да дава добри примери, 
вършейки добри дела, устойчиви на 
времето. nnDnn



44     Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2014 ã.

Книгата на Исус Навин, вклю-
чена в съдържанието на Ста-
рия Завет, може да бъде при-

числена към т.нар. исторически книги 
в Библията. Тя се явява продължение 
на изхода на евреите от Египет, а 
също и завладяването на Ханаан и 
заселването на израилтяните в обето-
ваната земя. 

Още в първата глава на книгата 
ясно се посочва, че новата земя е дар 
от Бога за неговия народ, който трябва 
да продължи да го почита като един-
ствен бог и да изпълнява всички на-
пътствия и заповеди, дадени в Завета. 
Нещо повече – успехът в завладяване-
то на новите поселения на израилтя-
ните е също Божие дело – така Бог 
е изпълнил своето обещание, дадено 
пред избрания народ. Земята е дадена 
на народа от Бога – това изрично е 
посочено още в първите текстове на 
книгата: „мини през този Йордан, ти 
и целият този народ в земята, която 
Аз давам тям, на синовете Израилеви.  

Всяко място, на което стъпят стъпа-
лата на вашите нозе, ви давам, както 
казах на Моисея“.

Книгата продължава с началото 
на покоряването на Обетованата земя. 
Исус Навин изпраща двама съглед-
вачи, които да огледат местата, през 
които ще премине народът. Жена – 
блудница, на име Раав, ги приютява 
в дома си и ги спасява от потерята на 
йерихонския цар, който е владетел 
на тази земя. В замяна те й обеща-
ват никой от нейния род да не бъде 
убит, когато започне нахлуването. Не 
след дълго израилтяните премина-
ват река Йордан край Йерихон и се 
установяват на стан край Галгал. Тук 
се извършва религиозното обрязване 
и се празнува първата Пасха в нова-
та земя. Книгата дава точен брой на 
въоръжените сили на израилтяните, 
преминали реката -  „до четиридесет 
хиляди въоръжени за бой преминаха 
пред Господа на Йерихонските рав-
нини, за да се бият“. Очевидно е, че 

обещаната земя е е дадена на избра-
ния народ от Господ като обикновен 
дар. Израилтяните са принудени да я 
отвоюват с  огън и меч от племената и 
народностите, които я населяват. Та-
кова въоръжено и готово да бой мно-
жество е представлявало изключи-
телно сериозна военна сила в онези 
времена, още повече – в пустинните 
райони на Йерихон.

Следва глава шеста от книгата, в 
която се описва превземането на Йе-
рихон. Пред Исус Навин се появява 
божи пратеник, който издава странна 
заповед – въоръжените мъже, пред-
вождани от свещениците, трябва да 
обикалят крепостните стени в про-
дължение на шест дни по веднъж, 
а на седмия – да го обиколят седем 
пъти. На седем свещеници е нареде-
но да носят седем юбилейни тръби. В 
края на седмата обиколка те трябва да 
засвирят с тръбите, а целият народ да 
извика силно в „един глас“. Инструк-
циите на пратеника са изпълнени 

Завладяването на 
Обетованата земя

Книгата на Исус Навин
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точно – „Щом народът чу тръбния 
глас, всички (наедно) извикаха с ви-
сок (и силен) глас, и стените (градски) 
рухнаха до основи, и целият народ 
влезна в града, всеки от своето място, 
и превзеха града.“

Заповедта на пратеника е безми-
лостна – целият град трябва да бъде 
предаден на заколение, а  плячката от 
него – злато и сребро, да бъде при-
несена в дар на Бога. Под мечовете 
падат не само хората – млади и стари, 
но и всичко живо от добитъка и до-
машните птици  и животни. Оцелява 
единствено блудницата Раав и нейния 
род.

След Йерихон идва ред на друг, 
значително по-малък град – Гай. За 
неговото превземане 
не е необходимо да се 
сражава целия народ. 
Достатъчни са две-три 
хиляди души и градът 
пада в ръцете на изра-
илтяните. Когато раз-
бират за превземане-
то на Йерихон и Гай, 
жителите на Гаваон 
решават да се пред-
ставят пред Исус като 
пришълци от далеч. 
Те се обличат с опър-
пани дрехи и се явяват 
в стана на израилтяни-
те. Разказват на всички, 
че са чули за силата на 
еврейския бог и са до-
шли да засвидетелстват 
пред неговия народ вя-
рата си в него. Обще-
ството и приема, но 
впоследствие се разби-
ра, че това е само хитрост, измисле-
на от гаваонците, за да останат живи. 
Израилтяните се нахвърлят срещу тях 
с желание за мъст, ала Исус Навин на-
режда пришълците да бъдат оставени 
живи. Причината е една единствена 
– те са се заклели пред всички във 
вяра към Бога. Ала въпреки това им е 
отредено своеобразно наказание – до 
края на живота си те трябва да носят 
дърва и вода за израилтяните и за бо-
жия дом – „поради това гаваонци ста-
наха дървари и водари за жертвеника 
Божий“.

Малко след това петима от мест-
ните царе, ядосани от преклонение-
то на Гаваон пред Исус, решават да 
сключат съюз помежду си. Целта им е 
да накажат Гаваон заради измяната му. 
Гаваонците научават за армията, която 
се организира срещу тях и изпращат 
пратеници до стана на Исус с молба 
за помощ. Решителната битка не за-
къснява. Израилтяните, подпомогна-
ти от Господ, нанасят съкрушително 

поражение на обединените сили на 
петимата царе. По време на битката 
Господ изпраща върху неприятелите 
силна градушка от камъни, която не 
престава дори и когато враговете се 
обръщат в бягство. В книгата недву-
смислено са посочва, че убитите от 
камъните са много повече от ония, 
които израилтяните са погубили с 
мечовете си. Описано е и невиждано 
до този момент природно явление 
– Господ нарежда на слънцето и на 
месечината да не залязват, докато из-
брания народ не избие и последния 
от враговете си:  „И слънцето се спря 
и месецът стоя, докле народът отмъс-
тяваше на враговете си. Нали това е 
писано в книгата на Праведния: слън-
цето стоеше сред небето и не бърза-

ше да зайде почти цял ден? Такъв ден 
не е имало ни преди, ни подир оня, 
в който Господ (тъй) да е слушал чо-
вешки глас. Защото Господ воюваше 
за Израиля.“

Следва завоюването на редица 
други градове в Обетованата земя и 
установяването на господството на 
израилтяните над обширни области. 
Във всяка от тези битки се усеща бо-
жието присъствие – на няколко места 
се посочва, че „Господ бог Израилев 
се сражаваше за Израиля“. Всеки от 
градовете е разрушен до основи, а це-
лите им поселения са изклани. Няма 
армия или цар от равнините, които 
да могат да устоят на израилтянско-
то нахлуване. В края на 12-та глава са 
изброени всичките 31 царе и всички 
превзети градове, паднали под мечо-
вете на израилтяните.

След приключването на воен-
ните действия започва подялбата на 
завоюваните земи между колената. 

На тази подялба са посветени следва-
щите десет глави от книгата. Разделя-
нето на земята е описано подробно, 
вероятно с цел да се установят точно 
териториите, което ще се населяват 
от родовете. Подялбата, естествено, 
е покровителствана от Бога. Така се 
избягват още в зародиш евентуални 
последващи недоволства от получе-
ната от всеки род територия. С други 
думи –Ханаан е завоюван задружно от 
всички колена, но кой къде ще живее, 
в крайна сметка е решено от Господ. 
Никой няма право да гледа със завист 
към земята на съседите си.

Книгата завършва с прощално сло-
во на Исус Навин към израилтяните. 
В него той дава на народа последните 

си напътствия. Забра-
нени са кръвосмеше-
нията със завладените 
народи, не трябва да се 
споменават имената на 
техните божества. Из-
браният народ  трябва 
да стои настрана от 
завладените народно-
сти, да не се сближава 
по никакъв начин с 
тях, под страх от загуб-
ване на Божието бла-
горазположение. 

Интересен е фа-
ктът, че книгата има два 
различни края. Едини-
ят е току-що спомена-
тото прощално слово 
на Исус Навин. Втори-
ят край е в следващата 
глава. При него също 
има слово на Исус 
пред народа, но тук то 

е в диалогична форма между него и 
израилтяните. Някои изследователи 
приемат, че двата различни края на 
книгата са писани от двама различ-
ни автори и впоследствие и двата са 
вмъкнати в целия текст. Това поставя 
и въпроса за цялостното авторство на 
книгата. Счита се, че текстът принад-
лежи на Исус Навин, естествено без 
частта, в която се описват неговата 
смърт и погребението му. За автор на 
тази част на книгата се приема Еле-
азар – синът на Аарон, докато т.нар. 
втори край на писанието вероятно е 
добавен при някоя от последващите 
многобройни редакции.

Буквална или не, исторически 
достоверна или не съвсем, Книгата на 
Исус Навин е едно от ценните свиде-
телства за събитията, случили се с из-
раилтяните след изхода им от Египет 
и последващото нахлуване в Ханаан. 
От този момент нататък историята на 
Обетованата земя започва да се пише 
от избрания народ.  nnDnn
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ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС

Орден на Рицарите 
Тамплиери 
на Йерусалим

900
ГОДИНИ 
Конкурсът ще се провежда ежегодно 
от декември 2014 г. до декември 2018 г.

Велик Приорат България обявява конкурс за авторски 
фотографии на тамплиерска тема  (артефакти, ритуали, 
аксесоари, тамплиерски църкви и сгради и др). Участниците 
са Рицари, Дами и Постуланти от Велик Приорат 
България. Срок за изпращане на снимките- същия като 
за изпращане на материали за списанието.  Във всеки 

брой ще се публикуват най-добрите снимки, които са 
получени. Те ще бъдат класирани всяка година през м. 
декември (в последния брой на списанието за годината). 
По-долу публикуваме някои снимки от архива на Велик 
Приорат България, които могат да подскажат нови теми на 
участниците.

Óñëîâèÿ



Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2014 ã.     47  



��������	������	

48     Òàìïëèåð • îêòîìâðè 2014 ã.

Нашата планета е изморена от 
свръхпроизводство, свръх 
технологии, свръх дебели 

хора и умиращи от глад деца!

В Африка умират хора от глад, а в 
развитите страни умират от преяжда-
не. Каква асиметрия на толкова мал-
ката земя; 

Цивилизацията създава условия 
за много излишни килограми.Съ-
временният човек е по собствен на-
чин обременен от постиженията на 
цивилизацията! Новите технологии 
и просперитет започват да работят 
срещу нас. Може  би проблемите с 
наднормените килограми и болестите 
свързани с тях са най- яркия пример 
за това.

Къде са корените на проблема и 
кое е разковничето за неговото реша-
ване?

В цивилизованото общество над-
норменото тегло отдавна се е пре-
върнало във важен социално-здравен 
проблем.Научното, популярното и 
електронно пространство са море от 
информация за диети, програ-
ми за отслабване, ма-
гически формули за 
светкавични резулта-
ти! В същотото вре-
ме хората с наднор-
мени килограми и 
затлъстяване стават 
все повече и все по- 
млади.Един от най 
тревожните факти е 
увеличената честота 

на затлъстяване при децата и тиней-
джарите, които всъщност са бъдещи-
те кандидати за сериозните заболява-
ния, предизвикани от наднормените 
килограми!

Ежедневната ми среща с болести-
те причинени от затлъстяването ме 
накара все по- често да мисля за този 
проблем.

Например преди 10 години се ци-
тираха прогнозни данни , че захарни-
ят диабет ще бъде следващата панде-
мия и хората страдащи от диабет ще 
се увеличат лавинообразно.Тогава 
тези данни ми се струваха някак си 
имагинерни, защото в онези години 
диагностицирането на нов диабетик 
беше събитие за лекаря. В последните 
години за съжаление почти ежеднев-
но в моята практика има все по- често 
нови случаи на диабет и все по-често 
това са по- млади хора в активна въз-
раст и хора с наднормено тегло.  

Трябва още в началото да си ка-
жем честно: „Няма магически диети, 
няма магически лекарства!”

Поддържането на нормални кило-
грами е доста труден и последовате-
лен процес и за да има успех, човек 
трябва да бъде подготвен и мотивиран 
да изгради собствена философия за 
здравословен бит- хранене, двигате-
лен режим, режим на труд и почивка.

Все още наднорменото  тегло се 
възприема от голяма част от чове-
чеството единствено като естетичен и 
козметичен проблем. 

Наднорменото тегло трябва да се 
възприема като заплаха за здравето, 
която трябва да се оценява правилно, 
защото то води до нарушено качество 
на живот и ранна и повишена смърт-
ност.

Сериозността на проблема води 
до изграждането на тезата, че е необ-
ходимо създаване на философия за 
здравословен бит и култура на труд и 
почивка, на рационално и балансира-
но хранене, на позитивно отношение 
към спорта във всяка една възраст от 
живота на човек. Отговорни за това 
са семейството, училището , универ-
ситета.

Затлъстяването е най- бързо раз-
виващата се епидемия в световен 
мащаб.

Наднорменото тегло е шес-
тият по значимост фактор, во-
дещ    до повишена заболева-
емост и смъртност в световен 
мащаб. Един милиард възраст-
ни /16%/ от населението и око-
ло 10% от децата на планетата са 

Правила за хора с наднормено 
тегло и затлъстяване

Ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà DTJ

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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с наднормено тегло и затлъстяване. 
300 милиона са с висока степен на 
затлъстяване; 230 милиона са със за-
харен диабет.

В България над 50 % от населе-
нието между 18-65 години е с над-
нормено тегло или някаква степен на 
затлъстяване.

Затлъстяването нарушава качест-
вото на живот, увеличава общата 
смъртност и намалява средната про-
дължителност на живот!

Основните прояви на затлъстява-
нето са развитие на захарен диабет, 
артериална хипертония, повишени 
стойности на холестерола, атерос-
клероза, подагра, проблеми със опор-
но- двигателния апарат; нарушения в 
половата активност. Нови моменти са 
развитие на сънна апнея, различни по 
вид и степен депресивни състояния. 

В последните години основни-
те рискови фактори за сърдечно-
съдова заболеваемост и смъртност 
се обединяват в т. н. „ Метаболитен 
синдром”;Много са дефинициите 
за това патологично състояние, но 
основното което трябва да се знае, 
че този синдром носи висок риск от 
ранна заболеваемост и смъртност. 
Основните компоненти са : захарен 
диабет, коремно затлъстяване, над-
нормени стойности на триглицери-
дите; артериална хипертония.

Броят на фаталните сърдечни 
инфаркти и инсулти се увеличава и 
засяга все по- млада възраст. В света 
19 милиона души годишно умират от 
сърдечни инфаркти и мозъчни ин-
султи.

Българите умират най- често в 
Света от мозъчни инсулти- около 50 
000 годишно . Като прибавим и око-
ло 20 000 смъртностни инфаркти го-

дишно се сблъскваме с потресаващ 
факт:

На практика всяка година в Бъл-
гария  населението на един 70 000 
град умира само то тези две основни 
усложнения на наднормените кило-
грами.

Преди милиони години пред чо-
века е стоял въпросът : „Как да оце-
лея?”, а не „ Как да отслабна ?”

Теорията за пестеливите гени или 
продуктите за зимен сън! От теорията 
на Дарвин  е известно, че под влияние 
на външни фактори човешките гени 
мутират. Включват се едни, изключ-
ват се други за да се постигне основ-
ната цел на Природата- оцеляването 
на биологичният вид. Затова след ус-
пешен лов първобитният човек се е 
хранел обилно- за удоволствие и за да 
натрупа резерви за периодите, когато 
храната ще бъде оскъдна- главно през 
зимните месеци. Това са т.н. „ песте-
ливи гени”, продукт на еволюцията, 
осигуряващ оцеляването на хомоса-
пиенс.           

Развитието на цивилизацията, 
технологиите и науката обаче по-
ставят човека в нови външни усло-
вия- все по- обилна, по – евтина и по 
вкусна храна, което превръща това 
предимство на еволюцията в проблем 
на здравето- натрупване на телесна 
маса и мазнини. Съвременният човек 
продължава да се запасява с калории, 
защото в гените му е закодиран ар-
хаичен страх от глад. Но периодите 
на гладуване и оскъдно хранене вече 
ги няма и така натрупаните калории 
се превръщат в наднормена телесна 
маса и патологично увеличена мастна 
тъкан.  Това е пътят на хомосапиенс 
към хомообезитас.

Ако трябва с едно изречение да 
характеризирам съвременните факто-

ри на „ стила на живот” може да се 
каже: „Пасивна свръх консумация на 
висококалорични храни. Понятие-
то „ Долче вита” е произведение на 
цивилизацията и лежи в основата на 
нездравословният начин на живот на 
съвременният човек.

Редукцията на тегло не е наказа-
ние, а инвестиция в бъдещето за здра-
вословен живот! Все по- често съвре-
менният човек се обръща към науката 
диетология за да изгради философи-
ята си на балансирано, здравословна 
и рационално хранене. Храненето не 
е обикновен акт на вкарване в органи-
зма на хранителни вещества.Хране-
нето е наслада и удоволствие.В своя 
живот човек сяда на трапеза и в най- 
щастливите и в най тъжните момен-
ти! Храненето е висш коров процес 
адаптиран еволюционно в дългите 
години на развитие на човека. 

Здравословното, безопасно на-
маляване на теглото трябва да става 
с темп 0,5-1 кг. седмично, или 2-4 кг. 
месечно. Бързото отслабване може да 
изгори мускули, а не мастна тъкан; ще 
се засили „ йо-йо” ефектът и отслаб-
ването в бъдеще ще бъде затруднено;

• Спазвай режим на хранене в при-
близително еднакви часове от дено-
нощието;

• Храни се често и умерено;

• Намали големината на порциите 
на половина; Увеличи консумацията 
на сурови зеленчуци и плодове;

• Пий достатъчно вода или други 
течности - студен чай, сокове от пло-
дове или зеленчуци;

• Плодовете разпредели на 2-3 
порции, извън основните хранения. 
Консумирай ги на гладно- преди хра-
ненията или 1 час след храненето 
;Предпочитай сурови и небелени;

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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• Включвай зеленчуци на всяко 
хранен; По възможност ги консуми-
рай небелени, сурови, задушени или 
варени; Използувай ги за потискане 
на глада, особено вечер;

• Подбирай по-бедни на мазнини 
продукти; Отстранявай видимата маз-
нина от месата и кожата на пилето и 
рибата ;Използувай ги варени, пече-
ни на фурна или на скара;

Храненията трябва  да са най- мал-
ко три. Още по- добре 5 хранения- 
три основни и две междинни закуски. 
Честите хранения от една страна имат 
значение за потискане на апетита, и 
от друга страна те осигуряват  т.н. „ 
отрицателни калории”.При смила-
нето на хранителните вещества ор-
ганизмът използува енергия, която 
е различна в зависимост от вида на 
храната. Най- голям разход има при 
смилането на въглехидратите и то на 
тези, които са със сложна верига! Най- 
малко енергия се изразходва при сми-
лането на мазнините! Честото прие-
мане на храна води до допълнително 
изразходване на калории! Рядкото 
хранене, но на големи порции води 
до натрупване на килограми. Пропус-
кането на храненията забавя загубата 
на тегло. Приемането на малки пор-
ции няколко пъти на ден води до загу-
ба на тегло.Особено важно е в ритъма 
на храненето да съществува закуската. 
Доказано е, че хора които закусват със 
зърнени храни и белтъчини поддър-
жат много по- лесно нормални кило-
грами.Не е нужно да закусвате в точно 
определен час, важното е да закусите!

Научете се да разпознавате скри-
тите мазнини в храните. Опакованите 
храни/ замразени, консервирани или 
вакуумирани/ често пъти са източ-
ник на скрити мазнини. Научете се да 
четете опаковките на храните, които 
купувате. Не купувайте храни, които 
съдържат повече от 3 грама мазнини 
на 100 грама продукт!

Внимавайте с надписите „ниско-
маслени” или „ диетични”. Много 
често това са храни с много високо 
съдържание на мазнини!

-  Сутрин на гладно се изпива 200 
мл. топла вода.

- Дневният хранителен режим да 
е съобразен с данните от ВЕГАТЕСТ 
и заместванията  се правят съобразно 
тези данни.

Правила за определяне на количе-
ството:

- салата/ две пълни шепи наряза-
ни зеленчуци/;

- месо / с големината на дланта 
и дебелина колкото е дебелината на 
кутрето/

- сирене, кашкавал/ 1/3  длан с де-
белина колкото е кутрето/

- ориз, варива / две шепи/- когато 
е ястие в готов вид;

- гарнитури/ две супени лъжици/
- подправки/ една щипка с пръ-

стите/
- подсладители, захар и др. сладка 

–/1 чаена лъжичка/
- подправки за салатите-/ чаена 

лъжичка/.
- ориз, картофи, варива за гарниту-

ра-една обърната  шепа в готов вид;
- ядки- една щипка;
- плодове- на бройка;
- плодове- една шепа , когато са 

зърнисти- грозде, малини, ягоди и др;

Всички плодове са еднакво кало-
рични. Не трябва да се консумират 
презрели, сушени и обработени с 
много захар плодове;

Ðàçòîâàðâàùà ñåäìèöà 
“ÂÈÒÀÌÅÄ”

Предложеният хранителен режим е 
основан на « Зоната «, принципите 
на разделното хранене и «Средизем-
номорското чудо».Седмицата може да 
се използва за разтоварваща или като 

последователна за интензивна редук-
ция.

ПОНЕДЕЛНИК: Блок плодови 
и зеленчукови захари: Храненията са 
2-3 часа;Приемат се плодове и зелен-
чуци в сурово състояние в неограни-
чено количество, без да се използват 
подправки и захар .Вода 1-1,5 л; чай, 
кафе без захар.

ВТОРНИК: Блок бавни въглехи-
драти: Храненията са 5 – 3 основни и 2 
междинни закуски; Приемата се ястия 
от ориз, картофи, варива.Приготвени 
на фурна, пара или варени;Разрешени 
са зеленчуци в суров вид. Вода 1-1,5 л; 
чай, кафе без захар.

СРЯДА: Блок белтъчен месо и 
риба: Храненията са 5- 3 основни и 2 
междинни закуски.Приемат се всич-
ки видове меса без видими мазнини; 
всички видове риба без кожичките; 
Приготвянето да е на скара, пара или 
варено.Разрешени са 3 филийк и хляб 
на основните хранения. Разрешени са 
сурови зеленчуци. Вода 1-1,5 л; чай, 
кафе без захар.

ЧЕТВЪРТЪК: Блок  белтъчен- 
млечно- яйчен. Храненията са 5- 3 
основни и 2 междинни закуски. При-
ема се млеко и млечни произведения 
сурови или обработени на фурна, 
скара; Разрешени са варени яйца.
Разрешени са 3 филийки хляб на ос-
новните хранения.  Вода 1-1,5 л; чай, 
кафе без захар.

ПЕТЪК: Блок бавни въглехидра-
ти- зърнено-тестени: Храненията са 
5- 3 основни и 2 междинни закуски. 
Приемат се пици, спагети, елда, ястия 
от брашно.Разрешени са само зелен-
чукови заливки и гарнитури. Вода 
1-1,5 л; чай, кафе без захар.

СЪБОТА: Повтаря се  Блок пло-
дови и зеленчукови захари.

НЕДЕЛЯ: Избира се един от по-
сочените блокове по желание.

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА
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