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Една изпълнена с предизвикателства и напрежение 
година приключва. Светът, Европа и България 
са изправени пред изпитания, които поставят на 

карта свободата, правото на живот и избор на вероизпо-
ведание. С невиждана жестокост и мащаби се развихрят 
облаци на верска непримиримост и тероризъм. Лишава-
нето на човешки същества от живот се превръща в шоу и 
ежедневие. Европа се задъхва от прииждането на стотици 
хиляди бежанци, социалните фондове, дори на най-раз-
витите страни светят на червено, разцъфтява омразата и 
нихилизма. Правителствата от Стария континент предпри-
емат разнопосочни, често противоречиви мерки и трудно 
работят в синхрон. Взривяването на гражданският самолет 
излетял от Египет и серията от атентати в Париж създаде 
истерия и наруши нормалния ритъм на живот  на мнозина. 
Свалянето на руският бомбандировач от турските ВВС до-
пълнително наля масло в огъня и усложни борбата срещу 
Ислямската държава. Русия и НАТО трудно стиковат свои-
те действия срещу общия враг. 

Изразявам вашата и моя надежда за скорошно при-
ключване на лудостта в която е затънал света, победа на 
доброто в полза на всички прогресивни и градивни хора. 

Нека мирът и любовта победят, за да има място за мечти и 
бъдеще за нашите деца.

Пожелавам на всички весели Коледни и Новогодишни 
празници!

Бог да пази България!
nnDnn

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

Благородни Братя и Сестри,Благородни Братя и Сестри,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,Скъпи Постуланти и симпатизанти,
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 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

С минута мълчание в памет на жертвите на зловещите теро-
ристични атентати в Париж 

започна XXI Национален конвент на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим (ОSMTH) – Велик При-
орат България. Рицари и дами от 6 
държави осъдиха на 14 ноември 2015 
г. терора и ясно декларираха амбици-
ята си да работят за защита на христи-
янските ценности и достиженията на 
европейската цивилизация. Ден по-
рано камикадзета от Ислямска дър-
жава убиха 130 души във френската 
столица. 

В работата на XXI Национален 
Конвент, който се проведе в Хотел 
Маринела София, взеха участие и 
37 рицари-тамплиери от братските 

Велики Приорати на Сърбия и Гер-
мания, водени от Великите Приори 
Елке Брунс и Драготин Загорац, как-
то и от Приоратите на Румъния, Ук-
райна и Русия.

Българските рицари и дами имат 
готовност да подпомогнат решаване-
то на общоевропейския миграционен 
проблем, заяви Негово Превъзходи-
телство ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH, Велик Приор 
на България. Бежанската вълна, коя-
то основно е насочена към Германия, 
бавно се овладява с усилията и на нем-
ските тамплиери, каза Нейно Превъз-
ходителство Елке Брунс GCTJ, Велик 
Приор на Германия. "Не е измислена 
концепция как да преодолеем тази 
криза, ако намерим решение, вероят-

Минута мълчание за 
жертвите на терора

21 нови 
рицари и дами 
ръкоположени на 
XXI Национален 
Конвент на Велик 
Приорат България
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

но ще получим Нобелова награда", 
добави Брунс.

21 нови рицари от България, 
Украйна, Германия и Сърбия бяха                          
приети в Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим (ОSMTH) с тър-
жествен ритуал на XXI Национален 
конвент на Ордена на Велик Приорат 
България. Отчет за дейността на ри-
царите и дамите през у нас през 2015 
г. направи Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH, Велик Приор на Бълга-
рия. Сред най-значимите инициативи 
той посочи Националния конкурс за 
детска рисунка, в който взеха участие 
12 000 деца от пети до седми клас от 
цялата страна. Номинирани бяха 150 
от тях. Велик Приорат награди пети-

ма ученици с годишни стипендии, а 
още 20 – с поощрителни награди.

През 2015 г. Велик Приорат Бъл-
гария продължи издателската си и 
просветителска дейност, като допъл-
ни библиотеката си с нови 5 книги. 
Последната от тях - „Възстановки на 
средновековното българско облекло 
(XII-XIV в.)“ с автор Калина Атана-
сова беше представена в навечерието 
на XXI Национален конвент на Велик 
Приорат България, припомни Н.Пр. 
Ралчев. Той акцентира и на хумани-
тарната помощ  от медицинска апа-
ратура и медикаменти, която българ-
ските тамплиери дариха съвместно с 
Велик Приорат Германия на Украйна 
и Русия. 

nnDnn
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 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

ÑÚÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈß 
ÇÀ ÔÐÀÍÖÈß

Съболезнования към френските братя и сестри за сполетялата ги нацио-
нална трагедия на 13 ноември 2015 г. изпрати от името на Велик Прио-
рат България Негово Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен 

Ралчев GCTJ, CMTH, Велик Приор.  “Въпреки терористичните атаки ние ще 
отстояваме нашите християнски ценности и оставаме на страната на човешката 
раса”,  се казва в отговора на Великия Командер на Ордена полковник Марсел 
де Пичиото (член на Велик Приорат Франция). Великият Приор на България 
Румен Ралчев, изпрати и съболезнователно писмо до френския посланик у нас 
Ксавие Лапер дьо Кабан.  nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

ÂÅËÈÊÈßÒ ÑÅÊÐÅÒÀÐ 
ÂÚÂÅÄÅÍ Â ÄËÚÆÍÎÑÒ 

Великият Секретар на Велик При-
орат България брат Светозар 
Стефанов KCTJ бе церемониал-

но въведен в длъжност по време на XXI 
Национален Конвент. В Степен Велик 
Офицер на Храма (GOTJ) беше повдиг-
нат брат Витан Иванов, Велик Офицер 
на протокола на Велик Приорат Бълга-
рия. Сестра Камелия Радева бе повдиг-
ната в степен дама Командер на Храма 
(DCTJ) и въведена в длъжност Командер 
на Командерия  «Св. Йоан Кръстител»-
София. 

Медал за принос II Степен получи 
брат Юлиян Минеску KCTJ, Приор на 
Румъния. Великият Канцлер на Велик 
Приорат Германия Желимир Куколя 
GOTJ, CMTH бе отличен с Орден за 
заслуги I Степен. Заместник Великият 
Приор на Велик Приорат Сърбия Зо-
ран Радоман GOTJ бе удостоен с Орден 
за заслуги I Степен, а Приорът от Велик 
Приорат Германия Герд Швагер GCTJ – 
с Кръст за доблест II Степен. Специал-
но извезани мантии получиха Великите 
Приори на Сърбия и Германия, Техни 
Превъзходителства Драготин Загорац 
GCTJ и Елке Брунс GCTJ.

В знак на съпричастност с жертвите 
на терора съпътстващата художествена 
програма по време  тържествената гала 
вечеря бе отменена.  nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
приета единодушно от Великия съвет на Ордена на Рицарите Тамплиери 

на Йерусалим-Велик Приорат България
на 14 ноември 2015 г., София

Отмяна на санкциите 
срещу Русия

Днешната сложна политическа, икономическа и религиозна ситуация, 
както и терористичните актове от последния месец в световен мащаб 
предполагат заемането на активна гражданска позиция от страна на 

всеки отговорен фактор за мирното развитие на човешката цивилизация.

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим е международна непра-
вителствена организация със седалище в Женева (Швейцария) и със специ-
ален консултативен статус към ООН. Неговите постоянни представителства 
в Женева, Виена и Ню Йорк, както и националните организации-членове 
на Ордена винаги са работили за прилагането на политика на изграждане на 
мостове по отношение на различни световни проблеми, решение на които е 
търсено в рамките на структурите на Ордена, на ООН, на държавните инсти-
туции и тези на Европейския съюз.

В качеството си на християнски рицарски орден, нашата организация 
се стреми да прилага целенасочено политика на изглаждане на различията 
между страните в действащи конфликти по света от позицията на всеобщите 
християнски идеали, които защитава. На последния международен форум на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на Йерусалим беше заявена недвусмислено 
неговата позиция, изразена в Резолюция № 12 относно извънредни въпроси, 
изправящи пред предизвикателство както Ордена, така и света през 2015 г. По 
време на срещата беше подчертана и активната роля на Русия за защитата на 
християните и християнските ценности като цяло в съвременния свят.

Във връзка с насоките, посочени в Резолюция № 12 от 2015 г., за започва-
не на незабавна „работа в интерес на изграждането на мир с правителствата, 
християнските църкви, други религиозни и неправителствени организации 
за въвеждането на подобна защита и хуманитарна помощ", Орденът на Ри-
царите Тамплиери на Йерусалим-Велик Приорат България призовава всички 
отговорни институции в страната и Европа да започнат процедура за пре-
осмисляне на Общата външна политика и политиката на сигурност на Ев-
ропейския съюз спрямо Русия, която към момента се явява един от малкото 
последователни защитници на християнските ценности в световен мащаб и 
за незабавна отмяна на ограничителните мерки по отношение на Руската фе-
дерация.

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава.....
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Национален ученически конкурс за есе на тема „Ри-
царска постъпка” в цялата страна ще провежда Ве-
лик Приорат България през 2016 г., реши Великият 

съвет на българския Орден на Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим (ОSMTH) на две свои заседания. Те бяха проведени на 
26 септември 2015 г. и на 14 ноември 2015 г. 

Надпреварата в ученическия конкурс за еке ще е за деца 
от IX-XII клас. Инициативата е продължение на конкурса за 
детска рисунка „Рицарят в мен”, който рицарите и дамите от 
Велик Приорат България организираха през 2015 г. Негово-
то второ издание ще се проведе и догодина сред учениците 
от V-VIII клас. 

Наградите в новия конкурс за есе ще са отново годишни 
стипендии, средствата за които ще се отпускат от Фонда 
за надарени деца на Велик Приорат България. Средства 
за него ще се набират и на годишния Коледен благот-
ворителен бал на 12 декември 2015 г. в Хотел Марине-
ла София.

Искаме да стимулираме децата да пишат есе за не 
миналото, а за настоящето и за бъдещето, каза Негово 
Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 

GCTJ, CMTH, Велик Приор на България. И подчерта, че 
учениците ще трябва да разкажат какво за тях днес е рицар-
ска постъпка. 

Фестивал на Великденската песен е втората голяма ини-
циатива за 2016 г., одобрена от Великия съвет на Велик 
Приорат България. В дните около най-големия хрис-
тиянски празник рицарите и дамите ще организират в 
емблематичната зала „България” надпревара между 
църковни хорове и ще посочат най-въздействащата 
Великденска песен. 

През 2016 г. есенното заседание на Великия 
Магистрален Съвет на Ор дена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим (ОSMTH) ще се състои 
в България. По традиция и догодина ще се 

проведат пролетен и есенен Национален 
Конвент,  Духовен събор в Стара Заго-
ра, шестата научна конференция и 
два турнира по стрелба. Продължа-
ва и на кампанията за набиране на 
средства чрез АД „Тамплиер“ за по-
строяването на „Дом на Тамплиера“. 

 nnDnn

Правим конкурси за есе 
и Великденска песен
Домакини сме на 
есенното заседание на 
Великия Магистрален 
Съвет на ОSMTH
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Заплахите пред България, свързани с бежанската 
вълна и как българските Тамплиери могат да помогнат 
в решаването на глобалната хуманитарна криза обсъди 
Негово Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Велик Приор на Бълга-
рия  по време на срещите си през септември, октомври 
и ноември. Той разговаря с бригаден ген. Борислав 
Сертов, началник на Военна полиция. Негово Пре-
възходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
запозна ген. Сертов с позицията на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим (ОSMTH) и директивата на 
Световната организация на Тамплиерите към Великите 
Приорати да помагат на националните си правителства 
в усилията им да се справят с бежанската криза и да се 
противопоставят на нарастващата заплаха от ислямския 
тероризъм. Двамата обсъдиха целите и задачите на во-
енна полиция. nnDnn

Маргарита Попова номинирана 
за Рицар на годината
Бежанската криза обсъди Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев с вицепрезидента 
и началниците на Военна полиция и НСО 

Хуманитарните акции на Велик Приорат България като част от Светов-
ния Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим (ОSMTH) представи 
Негово Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев на сре-
щата си с вицепрезидента на България г-жа Маргарита Попова. Тя прие 
Великия Приор на България в сградата на „Дондуков” 2. Двамата изразиха тре-
вогата си от бежанската криза и терористичните действия на Ислямска държа-
ва. 

Негово Превъзходителство Румен Ралчев запозна г-жа Маргарита Попова с 
единодушно взетото решение на Великия съвет на Велик Приорат България да 
я номинира за Рицар на 2015 г. Вие имате огромни заслуги за подпомагане на 
младите таланти в България, за отстояването на гражданските права, защитата 
на правовия и конституционен ред в България, затова за нас е чест да Ви отли-
чим, каза Негово Превъзходителство Румен Ралчев. Г-жа Маргарита Попова ще 
получи статуетката Рицар на годината 2015 по време на тържествения Коледен 
благотворителен бал на 12 декември 2015 г. в Хотел Маринела София.  nnDnn

Ролята на НСО в защита сигурността на България 
бе тема на разговора на Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев с ген. лейте-
нант Ангел Антонов, началник на Националната служ-
ба за охрана. Великият Приор поздрави ген. Антонов 
по случай новия Закон за НСО, който влезе в сила на 1 
ноември 2015 г. nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Почетния знак на Столична библиотека получи 
Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
(ОSMTH)–Велик Приорат България на 4 ноември 

2015 г. Отличието бе присъдено на българските Tампли-
ери за огромния им принос в развитието и укрепването на 
фонда на библиотеката. Негово Превъзходителство ген.-
майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Велик При-
ор на Велик Приорат България получи наградата на тър-
жествена церемония в Централното фоайе на Столичната 
библиотека. Тя му бе връчена от Юлия Цинзова, директор 
на Столична библиотека. Поводът бе 87-ата годишнина на 
културната институция. На тържеството присъстваха Петър 
Стоянов, президент на България (1997-2002), както и изтък-
нати дейци на изкуството и културата.

След церемонията Негово Превъзходителство Румен Рал-
чев проведе среща с Петър Стоянов, на която бяха обсъдени 
бежанската криза и тревожната обстановка в Европа, а също 
и възможностите за съхранение и опазване на огромното 
българско културно и историческо наследство.  nnDnn

Тамплиерите с Почетен знак 
от Столична библиотека

През месец ноември в двореца „Вра-
на“ край София се състоя среща 
между Негово Превъзходителство 

ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH, Велик Приор на Велик Приорат Бъл-
гария и Симеон Сакскобургготски.

По време на срещата Великият Приор за-
позна Симеон Сакскобургготски с развитието 
на Ордена в България и представи информа-
ция относно провеждането на заседанията на 
Великия Магистрален Съвет през октомври 
2016 г. в София.  nnDnn

ÑÐÅÙÀ Â ÄÂÎÐÅÖÀ „ÂÐÀÍÀ“

ÂÅËÈÊÈßÒ ÌÀÉÑÒÎÐ – ÄÎÊÒÎÐ ÕÎÍÎÐÈÑ 
ÊÀÓÇÀ ÍÀ ÏÎËÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈß ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 
Â ÁÓÊÓÐÅÙ

На 22 октомври 2015 г. 
ректорът на Политехни-
ческия университет в Бу-

курещ, проф. д-р Екатерина Анд-
ронеску връчи на Великия Майстор 
на Ордена, бригаден генерал (о.р.) 
Патрик Рей диплом във връзка с 
удостояването му с титлата доктор 
хонорис кауза на румънското висше 
учебно заведение. На церемонията 
присъстваха официални представи-
тели на румънското правителство и 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим, членове на универси-
тетския сенат, преподаватели и сту-
денти. В рамките на своята визита, 
Великият Майстор проведе срещи 
с министъра на отбраната на Ру-
мъния, Мирча Душа и командващия румънските въоръжени 
сили, ген.-лейтенант Николае-Йонел Чука, с ректора на Тех-
ническата военна академия, бригаден генерал Кристиян Барбу 
и Рицари и Дами, членове на Ордена в Румъния.

По-късно същия ден, Великият Майстор проведе работна 
среща с Великият Приор на Велик Приорат България, Негово 
Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH, на която бяха обсъдени редица актуални за Ордена и об-
ществото като цяло теми.  nnDnn

Работна среща с Великия Приор 
на Велик Приорат България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Сто и четирдесет детски рисунки бяха подредени в салона 
на Националния учебен комплекс по култура с Итали-
ански колеж по повод 39-ата година от основаването на 

елитното училище. Изложбата бе открита на 23 ноември 2015 г. 
в присъствието на Негово Превъзходителство Великия Приор на 
Велик Приорат България ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ CMTH, Великия Секретар Светозар Стефанов KCTJ, както 
и на Дамата Велик Офицер Рада Пангелова DGOTJ. В експози-
цията са рисунките, участвали в първото издание на конкурса на 
Великия Приорат България „Рицарят в мен“. Това събитие е част 
от програмата на втория национален конкурс за детска рисунка, 
който ще се проведе през 2016 г. Интересът на малчуганите беше 
провокиран и от демонстрация на спортна фехтовка със сабя, 
след което бяха запознати с непреходността на рицарските цен-
ности и тяхното значение в съвременния свят. nnDnn

Конкурсът 
„Рицарят в мен” 
– 2016 г. тръгва 
от НУКК
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Всеки ценител на европейското 
изкуство може да посети но-
вата „Галерия 900”  на Велик 

Приорат България и да се сдобие с 
уникално произведение на изкуство-
то.  „Галерия 900” бе тържествено от-
крита на 27 октомври 2015 г. 

В постоянно действащата експо-
зиция на галерията периодично ще 
бъдат представяни авторски творби, 
а също художествени и скулптурни 

произведения от колекции на чле-
нове и симпатизанти на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
(ОSMTH). 

Галерията неслучайно носи в име-
то си цифрата 900. С откриването й 

продължават честванията, организи-
рани от Велик Приорат България, във 
връзка с 900-та годишнина от основа-
ването на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим. Кулминацията 
на тържествата и заключителната це-
ремония ще се състоят през 2018 г.. С 
решение на Великия съвет на Велик 
Приорат България бе сформиран ор-
ганизационен комитет по тържестве-
ното отбелязване на годишнината. 

Уникални литографии 
в „Галерия 900“
Изложбената зала се превръща в 
център на културния живот в София

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

►
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“Европейска графика XV-XX век” 
бе пилотната тематична изложба в 
„Галерия 900”. В нея бяха представе-
ни творби с историческа тематика, а 
също и с религиозни сюжети, свър-
зани със Стария завет, сътворението 
на света, Адам и Ева, Ноевия ковчег, 
Притчите Соломонови, Новия завет, 
Страстите Христови и др.

На 25 ноември 2015 г. беше от-
крита и представена втората тема-
тична изложба-базар, озаглавена 
„Рицарството във времето“. В ней-
ния хронологичен обхват от XVIII 
в. до XXI в. попадат европейски 
гравюри, литографии, хромоли-
тографии, пощенски картички и 
първодневни пликове, свързани с 

рицарството.

Основната цел на Велик Приорат 
България е да превърне „Галерия 
900“ в едно от ключовите средища в 
културния живот на столицата, чрез 
представянето на различни тематич-
ни изложби, които ще се провеждат 
по няколко пъти в годината. nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Как познанието на богомили-
те се е пренесло в Европа и 
е променило европейската 

култура и цивилизация обсъждаше  V 
Научна конференция на Института 
по средновековна история към Велик 
Приорат България, организирана от 
Командерия „Св. Георги Победоно-
сец“ – София. Форумът „Богомил-
ството и неговото отражение върху 
духовният живот в Европа“ събра 17 
октомври 2015 г. братя и сестри от 
цялата страна в столичния парк-хотел 
„Витоша“.

Конференцията беше открита от 
проф. д-р ф.н. Румен Ралчев, Велик 
Приор на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим-Велик Прио-
рат България. В научната дискусия се 
включиха акад. Антон Дончев, проф. 
д-р ф.н. Ерика Лазарова, проф. д-р 
ф.н. Дамян Попхристов, гл. ас. д-р 
ф.н. Димитринка Димитрова, гл. ас. 
Людмил Станчев, д-р ф.н. Рада Пан-
гелова, д-р Димитър Атанасов, както 
и повече от 70 рицари, дами и симпа-
тизанти на Ордена в България.

Теми на отделните лекции бяха 
"Богомилите като учители по еван-
гелска нравственост и бащи на де-
мокрацията", "Богомилството и  из-
точните славяни – хипотези, факти и 
книжовни традиции", "Манихейските 
корени на богомилството", „Сюжетът 
„богомилство“: идеологии на четене, 
идеологии на употреба“, „Изкуството 
на богомилите“, "Богомилското уче-

ние - средновековното възраждане 
на Древната езотерична доктрина", 
„Богомилите – легенди и история“, 
„Отделни моменти на комуникация 
между официална християнска Ев-
ропа и богомилското движение през 
Средновековието“.

Сблъсъкът на различни гледни 
точки предизвика огромен интерес 
и оживена дискусия. Велик Приорат 
България ще публикува специален 
сборник с научните доклади от кон-
ференцията.  

nnDnn

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Отпечатъкът на 
богомилите върху Европа
V Научна 
конференция на 
Велик Приорат 
България пуска 
сборник с 
непознати факти 
за тайното учение
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Четирдесет и пет рицари, дами 
и постуланти от цялата стра-
на се включиха във Втория 

есенен турнир по стрелба с пистолет, 
организиран от Велик Приорат Бъл-
гария. Тамплиерите с най-точен мер-
ник се събраха на стадион „Локомо-
тив” в столицата на 31 октомври 2015 
г, в навечерието на Деня на будители. 
Резултатите на участниците бяха впе-
чатляващи и респектиращи дори за 
професионалистите. 

Челната тройка при рицарите оф-
ормиха Любомир Крумов (99 т.), Ма-
рио Минков (98 т.) и Емил Димитров 
(96 т.)

Шампионка сред дамите бе Мар-
гарита Григорова (97 т.), следвана от 
Катя Бажлекова (90 т.) и  Мариела Па-
влова (89 т.) nnDnn

Шампиони Шампиони 
пред мишенатапред мишената

Рицари и дами 
засенчиха 
професионалисти-
те с точен мерник

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Командерия „Рила“ 
с Командер Давко 
Давков KCTJ про-

веде на 8 октомври 2015 г. 
своя първи самостоятелен 
събор в гр. Дупница, на 
който бяха приети двама 
постуланти.

Работата на Команде-
рията беше почетена от 
Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Ру-
мен Ралчев GCTJ, CMTH, 
Велик Приор на България 
и от Великия Секретар 
Брат Светозар Стефанов 
KCTJ. 

Великият Приор поз-
драви новоприетите пос-
туланти и разказа за дей-
ността на Ордена през 
последните месеци. Н. Пр. 
Румен Ралчев даде ценни 
напътствия на рицарите, 
дамите и постулантите от 
Командерията. Също така 
информира Командерията 
предстоящия Коледен бла-
готворителен бал. 

След прекъсването на 
събора беше проведена 
братска агапа. nnDnn

Събор на Командерия 
„Рила“

гр. Дупница, 8 октомври 2015 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

На 9 октомври 2015 
г. в „Клуб 2008“ в 
София беше про-

веден събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ с Ко-
мандер Светозар Стефанов 
KCTJ.

Работата на Командерията, 
по време на която бяха при-
ети двама Постуланти, беше 
почетена от Великия Приор 
на Велик Приорат България 
Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев, GCTJ, CMTH. 

След прекъсването на съ-
бора беше проведена братска 
агапа.  nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“

гр. София, 9 октомври 2015 г.
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КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ

Събор на Командерия 
„Сердика“

гр. София, 15 октомври 2015 г.

На 15 октомври 2015 г. в 
„Клуб 2008“ в София беше 
проведен събор на Коман-

дерия „Сердика“ с Командер Виктор 
Байчев KCTJ.

Във връзка с отминалата през лет-
ните месеци 10-та годишнина от съз-
даването на Командерията, Великият 
Приор, Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев, 
GCTJ, CMTH, който почете работата 
на Командерията, връчи на Команде-
ра почетен плакет. Беше приет един 
Постулант. 

След прекъсването на събора 
беше проведена братска агапа. nnDnn
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Събор на Командерия 
„Св. Димитър“

гр.Бургас, 16 октомври 2015 г.

На 16 октомври 2015 г. в Ритуал-
ната Тамплиерска зала на хотел 
„Мариета Палас“ в Несебър се 

проведе събор на Командерия „Свети 
Димитър“. На събора бе приет нов пос-
тулант – Теменужка Петрова, съпруга на 
нашия покоен благороден Брат проф. 
Кирил Петров, който ни напусна през 
2013 г., оставяйки трайна диря не само в 
нашите сърца, но и в научните среди и 
стотиците свои студенти. 

Командерът – Брат Климент Атана-
сов KCTJ, направи кратка ретроспекция 
на свършените благородни дела през по-
следните три месеца, включително и на 
изнесения ритуал на о.Света Анастасия, 
превърнал се в прекрасно изживяване за 
гостите от други Командерии и уважен 
от присъствието на Негово Превъзхо-
дителство ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев – Велик Приор на България. 

Бяха дадени насоки за подготовката 
на доклад, посветен на уважавания учен и 
общественик, един от малкото доказани 
наши специалисти по маркетинг -  проф.
Кирил Петров.

Братската агапа бе приятен завършек 
на паметната вечер.  nnDnn
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Събор на Командерия 
„Св. Иван Рилски“

гр. София, 19 октомври 2015 г.

Тържествен събор проведе 
Командерия „Св. Иван 
Рилски“ на 19 октомври 

2015 г. Командерията с Коман-
дер Марио Миланов KCTJ про-
веде събора в „Клуб 2008“ точно 
в празничния ден на Св. Иван 
Рилски – патрон на Командери-
ята. 

Съборът беше почетен от 
Негово Превъзходителство ген.-
майор (о.р.) проф. Румен Ралчев, 
GCTJ, CMTH – Велик Приор 
на Велик Приорат България, 
Светозар Стефанов KCTJ – Ве-
лик Секретар на Велик Приорат 
България, Сестра Рада Пангелова 
DGOTJ – Велик Офицер, Брат 
Милко Шопов KCTJ – Командер 
на Командерия „Св. Георги По-
бедоносец“, рицарите, дамите и 
постулантите от Командерията, 
членове на други Командерии и 
специално поканени за събитие-
то гости. 

За Ковчежник на мястото на 
Брат Николай Николов беше 
назначен брат Иван Мустаков. 
Промяната се прави, за да може 
брат Николай да съсредоточи 
усилията си в дейността на Клуб 
„Млад рицар“ към Командерия 
„Св. Иван Рилски“. 

По време на събора сестра 
Мария Арабаджиева изнесе до-
клад на тема Магна Харта – нари-
чана още Великата харта на сво-
бодите от XIII в. Това е първият 
документ в английската история, 
който ограничава кралската власт 
и дава начало на демократичното 
конституционно право. 

След прекъсването на събора 
беше проведена братска агапа.

nnDnn
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с. Паталеница , 24 октомври 2015 г.

Командерия "Св.Св. Констан-
тин и Елена" от Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йе-

русалим (ОSMTH) – Велик Приорат 
България, проведе своя трети редо-
вен събор в края на октомври 2015 
г. Събитието се състоя в среднове-
ковния храм "Св. Димитър", а на 
него присъства Великият Приор на 
Велик Приорат България – Негово 
Превъзходителство ген.-майор (о.р.) 
проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH. 

Гости на събора бяха братя и сес-

три от най-голямата софийска Ко-
мандерия "Св. Архангел Михаил". 
По време на събора Великият Приор 
разясни решенията на Великия Ма-
гистрален Съвет в Кьолн, свързани 
с бежанската криза. Според тях на 
„длъжностните лица на OSMTH се 
дават указания, да започнат незабав-
но работа с правителствата, христи-
янските църкви, други религиозни 
организации и неправителствени 
организации в интерес на изгражда-
нето на мир, както и за развитието 

на политиката „Завръщане у дома“ 
за християните от Близкия изток." 
Негово Превъзходителство разясни 
и предстоящите за Великия Прио-
рат събития до края на годината.

Командер Димитър Боянов KCTJ 
представи работата на тамплиерите от 
"Св.Св. Константин и Елена" в периода 
от летния събор на крепостта Перисте-
ра до края на октомври. По време на съ-
бора бяха приети и две нови дами-пос-
туланти. Съборът завърши с братска 
агапа.  nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. св. Константин и Елена“
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гр. София, 29 октомври 2015 г.

На 29 октомври 2015 г. в „Клуб 2008“ в Со-
фия беше проведен събор на Командерия 
„Св. София“ с Командер Момчил Михай-

лов KCTJ.

След откриването на събора Командерът изне-
се доклад за дейността на Командерията и запозна 
присъстващите рицари, дами и постуланти с пред-
стоящите събития от календара на Велик Приорат 
България. Работата на Командерията продължи с 
приемането на трима постуланти. Великият Приор, 
Негово Превъзходителство ген.-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев, GCTJ, CMTH почете с присъствието 
си събора на Командерията.

След прекъсването на събора беше проведена 
братска агапа. nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. София“
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На 30 Октомври 2015 г. в Пловдив се прове-
де събор на Командерия „Улпия“. Приети 
бяха двама постуланти. 

Командерът - Сестра Росица Касабова DCTJ, на-
прави ретроспекция на извършената в периода от 
последния събор до момента работа и запозна при-
състващите с отминалите и предстоящите мероприя-
тия на Велик Приорат България. Съборът на Коман-
дерията беше почетен от Негово Превъзходителство 
ген.-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев – Велик Приор 
на Велик Приорат България, Великия Секретар брат 
Светозар Стефанов KCTJ, командери, зицари и дами 
от страната.

След закриването на събора всички присъстващи 
взеха участие в традиционната братска агапа.  nnDnn

Събор на Командерия 
„Улпия“

гр. Пловдив, 30 октомври 2015 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 6 ноември 2015 г. в Смо-
лян се проведе поредния за 
годината събор на Команде-

рията „Св.Висарион Смолянски“.

Командерът брат Таньо Стайков-
ски представи дейността на Команде-
рията и предстоящите задачи и съби-
тия до края на 2015 г.

Извърши се ритуал за приемане 
на трима постуланти.

Сестра Емилия Апостолова запоз-
на братята и сестрите с участието на 
българската делегация във Великия 
Магистрален Съвет. Презентацията 
беше илюстрирана с много интере-
сен снимков материал.

Беше взето решение, на 5 декем-
ври 2015 г. Командерията да органи-
зира „Коледно тържество“ за деца от 
област Смолян, които са болни от за-
харен диабет..

Съборът по традиция завърши с 
братска агапа, на която присъстваха и 
всички гости на събора. nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски“

гр.Смолян, 06 ноември 2015 г.
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Събор на Командерия 
„Св. Екатерина“

гр. София 13 ноември 2015 г.
гр. София 24 ноември 2015 г.

Командерия „Св. Екатерина“ проведе през ноем-
ври два събора. На 13 ноември 2015 г., съвместно 
с Командерия „Св. Йоан Кръстител“, се състоя 

събор пред официалните делегации от Германия, Сър-
бия и Румъния, участващи в XXI Национален Конвент 
на Велик Приорат България. На 24 ноември 2015 г., в 
деня на патрона на Командерията -  Света Екатерина, све-
тицата бе почетена със събор, на който бе дадена голяма 
Тамплиерска благословия. Прожектирани бяха два уни-
кални филма -  документален и игрален, в присъствието 
на част от създателите им. Събитието бе организирано 
от брат Момчил Карамитев. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Свети Георги Победоносец“

гр. София, 26 ноември 2015 г.

На 26.11.2015 г. в гр. София в „Клуб 2008“ Командерия „Св. 
Георги Победоносец“ проведе своя шести за годината Съ-
бор. Беше приет план за дейността на Командерията през 

2016 г., както и беше изнесен доклад на тема „Ислямска държава“. 
Съборът беше уважен от Негово Превъзходителство ген.-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев, Великия Секретар на Велик Приорат Бъл-
гария Светозар Стефанов, Командера на Командерия „Св. София“ 
Момчил Михайлов и гости от други Командерии. Събитието завър-
ши с Братска Агапа. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 27 ноември 2015 г. в Севлиево Команде-
рия „Св. Лазар Български” проведе открит 
събор. На него присъстваха брат Емил Ра-

шев KCTJ, Командер на  Командерия „Св. патриарх 
Евтимий”-Велико Търново, рицари и дами от други 
Командерии. Авторски колектив от братя представи 
доклад на тема „Къде сме ние?”. В него беше акцен-
тирано на последните събития – посещението на 
Вселенския патриарх Вартоломей, отношението към 
Русия и исляма днес. 

Тамплиерите от Габровска област за пореден път 
проявиха своята водеща роля в популяризирането на 
крепостта „Хоталич” в Севлиево. От името на Ко-
мандерия „Св. Лазар Български” Командерът брат 
Богомил Петков KCTJ дари уникален тамплиерски 
меч на Директора на Историческия музей г-н Най-
ден Петров, който прие дарението с думите: „След 
622 години средновековната крепост „Хоталич” от-
ново има своя меч“. Благодарение на подкрепата на 
тамплиерите от цялата страна крепостта „Хоталич” 
спечели четвърто място в конкурса „Чудесата на Бъл-
гария”. След закриването на Събора беше проведена 
братска агапа. nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Лазар Български“

гр. Севлиево 27 ноември 2015 г.

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Дарение на Командерия 
„Цар Калоян“
гр. Варна, 27 ноември 2015 г.

Учебни помагала за 
340 лв. дари на 27 
ноември 2015 г. 

Командерия „Цар Кало-
ян“ – Варна, на деца в не-
равностойно положение. 
Помощта бе оказана, след 
като ОУ „Капитан Петко“ 
в район „Галата” отправи 
молба за съдействие към 
тамплиерите от Варна да 
бъдат закупени учебници 
и помагала за седем уче-
ници в неравностойно по-
ложение. Те са настанени 
в Дом за деца, лишени от 
родителски грижи „Княги-
ня Надежда“

Командерът на Коман-
дерията брат Младен Ста-
нев KCTJ връчи дарението 
от името на Командерията 
и раздаде книжките на де-
цата. Той съобщи, че не-
говата Командерия поема 
и ангажимент да помага на 
тези 7 деца през предсто-
ящата година. nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ 
Рицар Командер на Храма

10.04.1965 г. – 12.11.2015 г.

Орденът на Рицарите Тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България 
с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.11.2015 г. ни напусна нашият Ви-
сокоуважаем брат – Великият Офицер на Велик Приорат България, Георги 
Цветанов. Той беше истински християнин и премина в редиците на небес-
ното христово войнство, за да продължи своята мисия – да служи на Господ.

Нека душата му почива в мир и нека вечната светлина го озарява!

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da Gloriam!
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Две исторически решения взе 
Великият Магистрален Съвет 
на Ордена на Рицарите Там-

плиери на Йерусалим (ОSMTH), кой-
то заседава от 30 септември до 3 ок-
томври в Кьолн, Германия. За първи 
път в историята на Световната орга-
низация на тамплиерите върховният 
орган на ОSMTH призна едновре-
менно създаването на два приората 
- Приорат Русия и Приорат Украйна 
под менторството на Велик Приорат 
България. 

„Това е огромно признание за 
работата на Велик Приорат Бълга-
рия”, коментира след завръщането 
си от Кьолн Негово Превъзходител-
ство ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH, Велик Приор 
на България. „За да се стигне до това 
решение, бе нужен гласът на всички 
велики приори. За щастие те бяха съ-
гласни”, разказа Н. Пр. Ралчев. „Ре-
шението бе предшествано от много 
сериозна предварителна подготовка, 
в която Велик Приорат на България 
(ВПБ) трябваше да разясни и защити 
позицията си, че иска едновремен-
но признаване и на двата приората. 
Също така трябваше детайлно да 
представим усилията, които българ-
ските тамплиери са направили, за да 

структурното, идейното и философ-
ското изграждане на структурите в Ру-
сия и Украйна, за поддържането им”, 
допълни той.

„Още на пролетния Магистрален 
съвет, който се проведе в Томар, Пор-
тугалия, всички искаха да се запознаят 
с ръководителите на двете структури. 
Беше много интересно, защото те са 
във война, в остър дипломатически 
сблъсък, светът се е разделил заради 
тях”, разказа още Великият Приор на 
България Румен Ралчев. В същото вре-
ме представителите на Русия и Украй-
на седели един до друг, на една банка, 

водели приятелски разговори, които 
поразило всички. „Поддържането на 
структурите в Русия и Украйна, актив-
ното им участие в живота на Велик 
Приорат България, привличането на 
нови рицари и дами, непрекъснатите 
командировки до България и обратно 
доказа изключителната сериозност, ко-
ято и ние, и те имаме към философи-
ята на тамплиерството. Показа общата 
ни привързаност към християнските 
ценности. Това надделя при вземане-
то на решението за създаване на двата 
приората. Наистина то няма аналог”, 
заключи Н.Пр. Румен Ралчев. ►

„Завръщане у дома” 
политиката на ОSMTH към бежанците

За първи път в историята на Ордена Магистралният съвет призна 
едновременно два приората под менторството на България

ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Велик Магистрален Съвет 
Кьолн (Германия) – 30.09-03.10.2015 г.
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Второто историческо решение, които взе Великият Ма-
гистрален съвет в Кьолн, засяга темплиерите в целия 
свят. Върховният орган на OSMTH прие безпрецедент-
на резолюция № 12/2015, която осъжда нечовешката 
ярост на ИДИЛ, кампанията за изкореняване на христи-
янското присъствие в Сирия и Ирак, унищожаването на 
паметници на световното културно наследство, посега-
телството върху религиозни символи.  Резолюцията оп-
ределя тези действия като геноцид и варварство и дава 
указания на Великите Приорати да започнат незабавна 
работа в своите държави за изграждането на мир, защи-
та на бежанците и отстояване на политика "Завръщане 
у дома" на християните от Близкия изток. 

„Депозирал съм искане за среща с министър-пред-
седателя, за да го запозная с тази декларация, както и с 
действията на службата на върховния комисар на ООН 
за бежанците. Тази служба има годишен бюджет над 3 
милиарда и половина. И в отчета на тази служба ясно и 
точно се казва, че нерешителността и нежеланието на 
дадени правителства в Европа да реагират на бежанската 
вълна е довела до там, че активността за решаването на 
проблема е иззета от неправителствените организации. 
И ние като неправителствена организация сключихме 
договор с Българския Червен кръст и работим по тема-
та”, съобщи Великият Приор на България Румен Рал-
чев. В изпълнение на указанията от резолюцията Н.Пр. 
Румен Ралчев проведе серия срещи – с ръководството 
на НСО, Военна полиция, с вицепрезидента Маргарита 
Попова, с Червения кръст.

В резолюцията много ясно и точно е записано, че 
започва нова политика по отношение на бежанците. 
Това е виждането и на ООН и на Асоциацията на не-
правителствените организации към ООН със съвеща-
телен глас. Целта е да се търсят подходящи условия 
бежанците да се завърнат в собствената си страна или 
някоя съвсем близо до тяхната. А не да се търси засел-
ването им в Европа. Усилията, които ще полага между-
народната общественост, ще бъдат около град Мосул да 
се създаде мирна зона, в която да бъдат пренасочвани 
бежанците, особено от Сирия.

Проблемът с бежанската криза бе поставен на засе-
данието на Великия Магистрален съвет от Сърбия, Гър-
ция, България и Италия. Едновременно с това Сърбия 
и Гърция настойчиво поставиха и на дневен ред и въ-
проса за опазване на църковните паметници и христи-
янските ценности. Сърбия акцентира на разрушаването 
на църкви и манастири в Косово.

В Кьолн бе представена подготовката на България за 
провеждането на Великия Магистрален Съвет в София 
през есента на 2016 г. На кратко беше представено и 
домакинството на Велик Приорат Дания за пролетния 
Велик Магистрален Съвет през 2016 г. Българската де-
легация взе участие и в съпровождащите мероприятия, 
както и в церемонията водена от Великите Магистрални 
Офицери, в рамките на която се проведе инвеститура 
на Рицари и Дами от състава на Велик Приорат Герма-
ния. nnDnn
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Позицията на Българската 
православна църква по от-
ношение на бежанците бе 

представена от Негово Превъзходи-
телство ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH, Велик Приор 
на България и на заседанието на Кон-
ференцията на неправителствените 
организации със специален съвеща-
телен статус към ООН (КоНПО, англ. 
CoNGO). То се проведе във Виена. На 
5 октомври 2015 г. форумът излезе със 
специална декларация по темата. 

Разпространихме позицията на 
БПЦ до всички Велики приорати. 
Макар позицията на Светия синод 
да е малко крайна, Българската пра-
вославна църква се обявява най-вече 
срещу разрушаването на християн-
ските ценности и срещу създаването 
на условия за вражда между бежанците 
и местното население, което е много 
опасно, коментира Н.Пр. Румен Рал-
чев. Светият синод призова властите у 
нас да спрат приема на бежанци. А за 
тези, които са вече влезли и останали 
в страната ни, църквата обеща да се 
погрижи с християнско милосърдие, 
помагайки на държавните институ-
ции.

 „Неправителствените организа-
ции и гражданското общество пое-
ха водеща роля в организирането на 
подпомагането и грижата за бежа-
нците. Ако не бяха отговорността и 
подкрепата на неправителствените 
организации и хилядите добровол-
ци проявявани ежедневно, през из-
миналите няколко седмици щяхме 
да станем свидетели на дори още 
по-бедствена хуманитарна криза”, се 
казва в специалното изявление от 5 
октомври 2015 г. на Конференцията 

на неправителствените организации 
със специален съвещателен статус 
към ООН (КоНПО, англ. CoNGO). 
Документът постановява, че крайната 
цел е да се помогне, да бъде намере-
но дълготрайно решение, което ще 
позволи на бежанците да изградят от-
ново техните животи с достойнство 
и в мир. Успешното приобщаване 
означава да бъдат осигурени напъл-
но чистосърдечно всякакъв вид про-

фесионална подкрепа, да се осигурят 
възможности за развитие, благосъс-
тояние и самоподдържащ се поминък 
в нашите страни, а също и в родните 
им региони.

„Ние молим настойчиво междуна-
родната общност да упражни натиск 
върху страните, замесени в конфли-
ктите, за да поемат задължението да се 
положат всички усилия за започването 
на мирни разговори, или поне да влязат 
за прекратяване на огъня”, пише още в 
документа. С него Конференцията на 
неправителствените организации в съ-
вещателни отношения с Обединените 
нации (КоНПО, англ. CoNGO)  при-
зовава правителствата в Европа и по 
света да направят извънредни и трайни 
усилия, за да се справят с кризата и съ-
щевременно да признаят и почерпят от 
опита на неправителствените организа-
ции в създаването на хуманни и трайни 
решения за хората, семействата и деца-
та, които бягат от насилието, нехуман-
ните условия и смъртта.  nnDnn

Неправителствените организации 
помагат на бежанците
Н.Пр. Румен 
Ралчев представи 
позицията на 
църквата ни в 
ООН

Ñðåùà íà Âåëèêèÿ Ïðèîð íà Âåëèê Ïðèîðàò Áúëãàðèÿ ñ Ïðäåñåäàòåëÿ íà ÊîÍÏÎ êúì ÎÎÍ, Ñèðèë 
Ðè÷è è ïîñòîÿííèÿ ïðåäñòàâèòåë íà Îðäåíà âúâ Âèåíà, áàðîí Âîëôãàíã Îäåëãà.
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последният велик магистър на Ордена (1292–1314)

Жак дьо Моле ръководи делата 
на Ордена от 20 април 1292 
г. до неговото разпускане от 

папа Климент V през 1312 г. Въпреки, 
че за неговия живот не е известно мно-
го, с изключение на последните му го-
дини като Велик Магистър, той е може 
би най-познатото име в историята на 
тамплиерите заедно с това на Юг дьо 
Пайен – основателят и първи Велик ма-
гистър на Ордена. 

Вероятно е роден в селцето Моле 
в Бургундското графство, част от Све-
щената Римска империя по това време 
управлявана от Отон III (съвременната 
област Франш-Конте, североизточна 
Франция). Точната година на негово-
то раждане е неизвестна, но според 
информацията в изворите за процеса 
срещу тамплиерите се предполага, че 
това се е случило между 1240 г. и 1250 г. 
Приет е в Ордена през 1265 г. и около 
1270 г. отива на изток. 

След падането на Акра през 1291 г. 
и последвалото оттегляне на западните 
рицари от Светите земи, тамплиерите 
се установяват в Кипър. По това време 
се появяват първите сведения за пози-
цията на Жак дьо Моле за реформира-
не на Ордена и неговото разглеждане 
като алтернатива на действащия Велик 
Магистър – Тибо Годен. След смъртта 
на последния, поради липсата на друга 
сериозна кандидатура, Жак дьо Моле е 
избран за Велик Магистър. През про-
летта на 1293 г. той започва обиколка 
в Западна Европа за набиране на сред-
ства и подкрепа за повторно завладява-
не на Светите земи, чрез укрепване на 
отбраната на Кипър и възстановяване 
на тамплиерското войнство. Въпреки 
неуспехът му да получи сериозна под-
крепа, той постига споразумения с ня-
кои европейски монарси за осигуряване 
на търговски доставки за Кипър. В тази 
ситуация се появява идеята за сливане 
на Ордена на тамплиерите с този на 
хоспиталиерите, подкрепяна от папска-
та институция, но отхвърлена от двама-
та Велики Магистри. 

През есента на 1296 г. се завръща 
на Кипър, за да защитава интересите 
на Ордена на тамплиерите срещу краля 
на Кипър от династията Лузинян, Анри 
II. Между 1299 и 1303 Жак дьо Моле е 
зает с планирането и подготовката на 
нова атака срещу египетските мамелю-
ци, превзели Йерусалимското кралство 

през 1291 г. Идеята била да се коорди-
нират общи действия на християнските 
военни ордени, краля на Кипър, армен-
ското кралство в Киликия и един нов съ-
юзник в лицето на монголското ханство 
на територията на Персия – Илханат, за 
да бъде превзета крайбрежната крепост 
Тортоза в Сирия. След спорадични ус-
пехи на набезите на малки морски от-
ряди и липсата на реална подкрепа от 
страна на монголския Илханат на 26 
септември 1302 г. кръстоносците губят 
последната си опорна точка в близост 
до континента – малкия остров Руад 
(съвр. Аруад). В последствие Великият 
Магистър дьо Моле изоставя идеята за 
малки набези и съсредоточава свои-
те усилия за свикването на нов голям 
кръстоносен поход и за укрепването на 
тамплиерските владения на о. Кипър. 
Междувременно се засилва и натискът 
от Европа за сливането тамплиерите с 
други военни ордени: през 1305 г. ново-
избраният папа Климент V изпраща до 
водачите на военните ордени запитване 
относно тяхното мнение за сливането 
им. Жак дьо Моле отхвърля идеята като 
защитава своята позиция, че в разделе-
нието е тяхната сила, тъй като мисията 
на всеки орден била донякъде различ-
на и изразява отново своето мнение, 
че трябва да бъде организиран голям 
кръстоносен поход, вместо откъслечни 
акции, които очевидно нямат успех.

На 6 юни 1306 г. Великите магис-
три на тамплиерите и хоспиталиерите 
били официално поканени да се явят в 
папската канцелария в Поатие. Жак дьо 
Моле напуска Кипър на 15 октомври 
и пристига във Франция в края 1306 г. 
или началото на 1307 г. След няколко 

отлагания срещата е насрочена за май 
1307 г., поради заболяване на папата. 

Френският крал Филип IV, който 
имал големи финансови задължения 
към тамплиерите, подкрепял идеята 
за сливането на ордените под негово 
командване, за да бъде обявен за REX 
BELLATOR (военновременен крал). 
Дьо Моле отхвърля тази идея.

Поради забавянето на пристигането 
на Великия Магистър на хоспиталиери-
те, Фулк дьо Виларе, който е ангажиран 
с битки и установяването на неговия ор-
ден на о. Родос, Жак дьо Моле използва 
времето да проведе срещи с папата за 
обсъждането на актуални въпроси, сред 
които и разпространявани слухове и 
обвинения за непристойност на посве-
тителската церемония на тамплиерите с 
молба Климент V да свика разследване 
и да очисти в най-скоро време името на 
Ордена на рицарите на Храма. 

Това е моментът, който френският 
крал Филип IV използва, за да разпрати 
тайно нареждане всички тамплиери на 
територията на Франция да бъдат арес-
тувани призори на 13 октомври 1307 г. 
Жак дьо Моле, който по това време е в 
Париж за погребението на Катрин дьо 
Куртене, заедно с шестдесет рицари е 
арестуван и тамплиерите са обвинени 
в ерес. Френският крал постига своята 
цел и конфискува имуществото на Ор-
дена като се освобождава по този начин 
от дълговете си. След разпити с употре-
бата на мъчения, Дьо Моле признава, 
че ритуала за посвещаване на тампли-
ерите включва „отричане от Христа и 
потъпкване на Кръста“, след което е 
принуден да напише писмо до всички 
рицари на Ордена да признаят тези 
действия. Под натиска на Филип IV, 
папа Климент V нарежда арестуването 
на всички тамплиери по християнските 
земи. Въпреки последвалото отричане 
на Жак дьо Моле на изтръгнатите със 
сила показания, комисиите, които раз-
следват случая във Франция осъждат в 
периода 10-12 май 1310 г. 54 тампли-
ери, да бъдат изгорени на кладата. На 
22 март 1312 г. по време на събора във 
Виен, Ордена на рицарите на Храма е 
окончателно разпуснат с папска була. 
Две години по-късно последният Велик 
Магистър на Ордена е изгорен в Париж 
на един от островите на река Сена на 18 
март 1314 г.

nnDnn

Жак дьо Моле



ПАМЕТПАМЕТ

В нея е издаден Едиктът на толе-
рантността, с който римската 
империя признава християн-

ството за законна религия.
23-вековна история разказва късче-

то земя, на което днес се извисява ба-
зиликата "Св. София", дала името на 
столицата на България. В периода II в. 
пр. Хр. - IV в. сл. Хр. на мястото се е 
намирал главният некропол на антична 
Сердика. 

В началото на IV век е построена 
първата християнска църква в антич-
на Сердика. Първият храм на мястото 
на днешната базилика е само 25 кв. м. 
Предполага се, че е бил мартирион 
(място, където са погребани останките 
на мъченик за Христовата вяра)

На 30 април 311 г. в Сердика, най-
вероятно в храма, предшественик на 
базиликата "Св. София" е издаден 
Едиктът за толерантността. Нарича се 
още Сердикийски едикт на римския 
император Галерий, роден в Сердика. 
Издаден от негово и от името и на съу-
правителите му августите Константин и 
Лициний. Едиктът безусловно дава на 
християнството статут на "законна ре-
лигия", на вероизповедание признато 
и прието от Римската империя. Това е 
първият документ, легализиращ хрис-
тиянството. С него се дава молитвена 
свобода, отменя се инкриминацията 
на християнството, гарантира се сигур-
ност на домовете и живота на изповяд-
ващите го като на останалите граждани 
в Римската империя.

През 343-344 г. базиликата е една от 
сградите, в които са заседавали отците 
от Сердикийския църковен събор. Той 
е свикан от синовете на св. Константин 

Велики, управляващи разединената 
вече империя, за да възстанови мира 
в Църквата след разкола, причинен 
от арианите. В събора участвали 318 
епископи от цялата Римска империя. 
Те утвърдили православното учение за 
Светата Троица и Символа на вярата, 
приети от Първия вселенски събор. 

80 квадрата уникална късноантична 
мозайка спират днес дъха на посетите-
ля в музея под базиликата. Уникалният 
мозаечен под на първата църква оцеля-
ва 17 века. Днес огромни запазени части 
от него могат да се видят в подземието 
на базиликата. Запазени са още  сарко-
фази, мощехранителници, оригинални 
вътрешни стенописи. 

До базиликата може да се види и 
гробницата на Хонорий. Тя е най-пред-
ставителната от 50-те, открити край "Св. 
София". Тя е от V-VI век. Защитена е от 
стъклена конструкция, която позволява 
поглед отгоре. Това е единствената до 
момента гробница от късната антич-
ност в България, където фигурира име-
то на починалия, с надпис едновремен-
но на латински и гръцки.  Вероятното 
му значение "Хонорий, раб Христов 

(Божи), слава на Отца и Сина и Светия 
дух" сочи, че погребаният е бил почи-
тана личност в християнското обще-
ство на древна Сердика.

4 януари 1878 година пред сградата 
на „Света София” с благодарствен мо-
лебен тържествено са посрещнати вой-
ските на руските освободители, пред-
вождани от генерал Гурко. Църквата 
днес няма камбана. Защото тя е окачена 
на високо вековно дърво в градината 
отпред. Така се отдава почит към осво-
бодителите, тъй като и при благодар-
ствения молебен камбаната е била там. 

След Освобождението софиянци 
използват старинния храм за склад на 
газта, с която се палели уличните лам-
пи. След събарянето на часовниковата 
кула на 3 януари 1882 г., върху църков-
ния покрив слагат вишка за противопо-
жарни наблюдения.

„Света София” има уникална ис-
тория. Два пъти храмът е бил  джамия 
след завладяването на София от осман-
ските нашественици. Но след като при 
силно земетресение минарето пада и 
убива неколцина молещи се, мюсюл-
маните я изоставят.  nnDnn

Базиликата „Света София“ 
– крепост на вярата
Ñåñòðà Åêàòåðèíà Íèêîëîâà DTJ
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Казват, че в Йерусалим все-
ки камък е история, свързан 
с поредица събития, в про-

дължение на цяло хилядолетие. Така 
Йерусалим е наречен и вечният град, 
защото всички вярващи, независимо 
от религията си – евреи, мюсюлмани 
и християни, носят в сърцето си час-
тица от  духа му. 

Във финала на кинолентата на 
прочутия филмов режисьор Ридли 
Скот, „Небесно царство“ Саладин 
пита победения Балиан, предал Йе-
русалим срещу безопасно пътуване 
на жителите му до християнски земи: 

„Какво е Йерусалим?“ 

Балиан отваря: „Нищо. И всич-
ко.“  

Критиците казват, че филмовият 
сценарий на моменти е далеч от ис-
торическата истина, но впрочем кому 
е известна тя на 100 процента? Пле-
ядата класни актьори Орландо Блум, 

Лиъм Нийсън, Едуард Нортън, Дже-
ръми Айрънс и Ева Грийн пресъз-
дават една страшна приказка, която  
не преследва историческата истина 
на всяка цена, но на всяка цена пра-
ви внушения за вековните традиции, 
вражди, войни, убийства и заблуди, 
които все се случват по пътя към и във 
вечния град.

В навечерието на Коледа сме и за 
Рождество Христово ви каня сега на 
кратко пътешествие по новозаветни-
те пътища към Йерусалим. За да стиг-
нем там тръгваме от Витлеем, през 
Назарет към вечния град.

Във Витлеем е роден Христос. На 
арамейски*  името на града се произ-
нася  Бейт Лехем и означава дом на 
хляба. Днес той  е дом основно на 
мюсюлмани и християни, общо око-
ло 70 000 жители. Разположен е на 
около осем километра от Стария град 
на Йерусалим.  Витлеем се намира на 
западния бряг на река Йордан и е раз-

делен от Израел с бетонна стена. За 
да се влезе в града се преминава през 
граничен пункт.

Тук потокът от поклонници не 
секва. Храмът „Рождество Христово“ 
във Витлеем продължава и ще про-
дължава да привлича всички, които 
носят любовта и любопитството в 
сърцето си. 

Витлеемският храм „Рождест-
во Христово“ е един от най-старите 
християнски храмове по тези земи, 
построен около 330 г. по заповед на 
царица Елена, майката на импера-
тор Константин Велики. Издигнат 
е на мястото на пещерата, в която се 
е родил Исус Христос. На входа на 
храма някога е имало изображение 
на влъхвите, които носят кралски да-
рове на спасителя. Разказват, че през 
VI в., когато Витлеем бил завладян 
от персите, те видели  изображения 
на влъхви на фасадата и не посмели 
да разрушат храма. Така базиликата 

На Рождество от 
Витлеем до Голгота
Света Елена разпорежда да се построи храм над 
пещерата, в която е воден Иисус

Ñåñòðà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâà DCTJ
Âåëèê îôèöåð çà âðúçêà ñúñ Ñâåòèòå çåìè
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остава единственият незасегнат храм 
по време на мюсюлманския период в 
Светите земи и единственият, в който 
богослужението не е спирало никога 
– от IV век та чак до наши дни.

В храма „Рождество Христово“ се 
намира Витлеемската звезда, до коя-
то поклонниците могат да поставят 
предмети за освещаване и да усетят 
силата на вярата. В Пещерата на рож-
деството могат да се видят облицова-
ни с бял мрамор, изсечени в камъка 
яслите, в които е лежал младенецът 
Исус, а срещу тях се намира олтарът 
на влъхвите. Малко по-далеч от Пе-
щерата на рождеството е иконата с 
изображението на Витлеемската Све-
та Богородица и чудотворния образ 
на Христос.

Всяка година на Коледа телевизи-
ите от всички краища на света преда-
ват коледната литургия, ръководена от 
католическия патриарх на Йерусалим 
в църквата „Св. Екатерина“. Тържест-
веното шествие начело с Патриарха 
пренася статуята на Младенеца в Пе-
щерата на рождеството, където я по-
ставя първо до Витлеемската звезда, а 
след това я полага в яслите, където тя 
остава до 6 януари.

Самата църква „Света Екатерина“ 

е построена през 1881 г. от монасите 
францисканци на мястото на по-стар 
манастир, от който днес е останала 
само фасадата. 

От Витлеем минаваме през Наза-
рет, градът, в който Исус Христос пре-
карва детството си и показва първите 
си знамения. Днес Назарет е градът с 
най-голямо християнско население в 
Израел. Впрочем това е единственият 
град, в който почивният ден е неделя.

Пещерата на Благовещението, над 
която е построен най-големият хрис-
тиянски храм в Близкия изток – като-
лическият Храм на Благовещението 
се намира в Назарет. Тук е и живопис-
ната православна църква „Архангел 
Гавраил“. В Назарет поклонниците 
посещават родителския дом на Дева 
Мария, дърводелската работилница 
на Йосиф, руините на крепостта на 
кръстоносците и се отправят на изток 
към Кана Галилейска, в която Хрис-
тос извърша първото си чудо, пре-
връщайки водата във вино.

И стигаме до Йерусалим - непри-
знатата столица на Израел. Много-
лик и  мултирелигиозен, но свещен 
за вярващите евреи, християни и 
мюсюлмани. Старият град е изпъст-
рен с храмове и забележителности. 

Невъзможно е да обърнете поглед и 
пред очите ви да не се окаже място, 
описано в Стария или Новия завет, в 
Корана, в Тора и Талмуда.

В разказа си минахме по стъпките 
на Христос и ги завършваме в подно-
жието на йерусалимската крепост Ан-
тония. Там, където Пилат Понтийски 
произнася присъдата над  Исус. Днес 
на мястото на крепостта е разполо-
жен манастир с две часовникови кули 
– които символично ознаменуват би-
чуването и осъждането. По тази ка-
менна улица поклонниците христия-
ни тръгват към Голгота по Христовия 
кръстен път.

На Рождество е време да се рад-
ваме, че нашият спасител пак ще се 
роди в яслите на Витлеем, в прегръд-
ките на майка си Мария.
„Не нам Господи, не нам. На Твоето име 
дай слава.“

*Eзикът на Христос. За нас българите 
арамейският звучи като странна смесица 
между иврит и арабски. В днешно време 
арамейски все още се говори в малките 
населени места Седная и Маалюля близо 
до Дамаск. Това са изконните Христови 
земи.

Сребърната звезда в пещерата на 
Рождество Христово във Витлеем указва 
мястото, където според Християнската 
традиция е роден Исус Христос
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В периода 20 - 22 септември 2015 
г. група рицари и дами от Ко-
мандерия 002 „Свети Иван  Рил-

ски“, София,  и Командерия 012 „Свети 
Димитър“, гр. Бургас, в навечерието на 
Есенното равноденствие осъществиха 
вълнуващо пътешествие по тракийски-
те светилища в Странджа планина. Рав-
ноденствието е астрономическо поня-
тие, с което се обозначава моментът от 
годината, когато пътят на Слънцето по 
небесната сфера (еклиптиката) пресича 
небесния екватор. Тогава денят и нощта 
са приблизително равни по продължи-
телност. Всяка календарна година има 
2 Равноденствия – пролетно и есенно, 
съответно на 20 или 21 март и 22 или 
23 септември. Много от културите по 
света и почти всички езически рели-
гии почитат Равноденствието (както и 
Слънцестоенето) като момент с особе-
но значение. Тогава се устройват едни 
от основните календарни фестивали и 
се извършват важни обреди, свързани 
най-вече със земеделието и плодороди-
ето. 

Есенното равноденствие е сред най-
енергийните дни в годината. Това е вре-
мето, в което всички активни процеси 
в природата пренастройват посоките си  
навътре.  Това е времето, в което е до-
бре да се обърнем навътре към себе си 
и своята същност, да работим за нашето 
духовно израстване, усъвършенстване 
и самосъзнание. Това е времето за въ-
трешен баланс и подготовка за дните с 
по-малко слънце,  изпълнени с уют и 
хармония.

В този ден Слънцето от най-висока-
та си точка, започва да слиза по небос-
вода и дните започват да стават по-къси. 
Последната реколта се прибира от поле-
то и хората вече съзнателно започват да 
се приготвят за идващата зима. Това е и 
моментът, в който на места, според кли-
матичните особености, започва и гроз-
добера. Звучи ви познато? Разбира се! 

Това е защото в българската традиция 
Есенното равноденствие се отбелязва 
с празника Кръстовден. Вярва се, че 
на Кръстовден Слънцето стига межда-
та, откъдето бавно започва пътят към 
зима. Денят и нощта „се кръстосват“ и 
бележат началото на тъмния период на 
годината. Това е и денят, в който змейо-
вете се прибират високо в планините, за 
да прекарат зимата в своите пещери.

По същия начин, според старогръц-
ките вярвания, по това време Персефона 
трябва да слезе при своят съпруг Хадес 
в Подземното царство, където да прека-
ра останалите шест месеца от годината. 
Тогава нейната майка богинята Деметра 
започва да тъгува за дъщеря си и зара-
ди своята тъга не позволява на расте-
нията да поникнат, като по този начин 
довежда зимата на земята. Именно по 
това време на годината през тогавашния 
месец Боедромион (Септември/Октом-
ври), са провеждани и Големите Елев-
сински мистерии, посветени на култа 
към Деметра и Персефона. 

Точно толкова съществени и тър-
жествени са и Орфическите мистерии, с 
които древните траки отбелязват свеще-
ните дни на Равноденствията и Слън-
цестоенията. Известно е колко важни за 
древните траки са дните на Пролетното 
и Есенното Равноденствия и Летните и 
Зимни Слънцестоения, отбелязвани с 
ритуалните чествания и посвещавания. 
Свидетелство за това са така наречени-
те пещери-утроби и древни светилища. 
Защото именно в Орфизма е залегнала 
древната идея за умиращия и възкръс-
ващ Бог. Оттам е споменът за Орфей, 
който успява да се върне от Хадес, макар 
и без своята Евридика.  Или  историята 
за Залмоксис, възкръсващ след три го-
дишен престой под земята. След  раз-
читането на древна тракийска оброчна 
плочка от Караново от д-р Стефан Гайд 
(„Тракийското писмо декодирано“ – І 
част) вече е факт, че от 4000 г. пр. Хр. 

по нашите земи съществува познание 
за силата на „мистерията на смъртта и 
възкресението…“ 
Òðàêèéñêî ìåãàëèòíîòî ñâå-
òèëèùå Áåãëèê Òàø
Тракийското мегалитно светилище Бе-
глик Таш се намира на 6 километра от 
Приморско на 130 метра надморска ви-
сочина. За да се достигне светилището, 
е необходим автомобил с висока про-
ходимост. Може да пътувате и с обик-
новен автомобил, но последните 1-2 
километра трябва да извървите пеша, 
тъй като е невъзможно теренът да бъде 
преодолян от неспециализрано превоз-
но средство. Древният обреден център 
датира от 15 в. пр. Хр., но е разкрит чак 
през 2003 г. Това е място без аналог не 
само в пределите на България, но и на 
целия Балкански полуостров. Истори-
ческата му стойност е огромна, а осо-
беното усещане, което предизвиква у 
посетителя – несравнимо!

Светилищният комплекс е съставен 
от множество специално обработени и 
изсечени камъни, като някои от тях дос-
тигат до 200 тона. Методите, чрез които 
камъни с такъв размер са поставени в 
дадена конфигурация, до днес остават 
неизвестни. Не е напълно ясна и тех-
никата, с която са изсичани в сегашните 
си форми. Въпреки различните теории 
мистерията на тези камъни остава и е 
съизмерима с тази на прословутия Сто-
унхендж.

Въпреки че не е известен точният 
способ на поставяне на камъните, ясно 
е, че те изпълняват определена функция 
и мястото им изобщо не е случайно. 
Смята се, че светилището е издигнато, 
за да обслужва ритуалите, посветени на 
Бога на Слънцето и Богинята майка. С 
това се обяснява и наличието на „брач-
но ложе“, което вероятно е издигнато, за 
да пресъздава бракосъчетанието между 
двете божества. В непосредствена бли-

Ñåñòðà Ìàðèÿ Àðàáàäæèåâà DTJ

Есенното равноденствие 
по тракийските 
светилища в Странджа
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зост се намират издълбани вани, които 
са събирали течности, символизиращи 
4-те изначални сили според траките. 
Много добре са запазени и тронът, за 
който се предполага, че е принадлежал 
на главния жрец, и огромният олтар, 
чиято колосална тежест е стъпила само 
върху 3 точки. Друга забележителна 
част от комплекса е мястото, на което са 
извършвани жертвоприношения. Този 
каменен „плот“ е с дължина повече от 
метър и се смята, че върху него са из-
вършвани жертвоприношения с цел 
умилостивяване на божествата. По всяка 
вероятност обаче са използвани различ-
ни видове растителни култури, тъй като 
няма намерени животински останки 
върху самия жертвеник. Освен това све-
тилището е изпълнявало функцията на 
часовник и календар за древните траки.
Ïðîèçõîä íà èìåòî
Топонимът „Беглик таш“ идва от тур-
ски език, като „беглик“ означава „данък 
в натура за феодалния владетел (бей) в 
Османската империя“, а „таш“ – камък. 
Преди Освобождението на България от 
османска власт, българските пастири от 
околните странджански села плащали 
данъците си във вид на добитък. Жи-
вотните са били отвеждани в местност-
та, където на големите камъни властите 
„събирали данъка“.
Îòêðèâàíå
Беглик Таш е известен на българската 
наука още от теренните обхождания на 
Карел Шкорпил в България, осъщест-
вени в годините след Освобождението 
на страната от османска власт. Шкор-
пил отбелязва, че до Маслен нос, близо 
до с. Кюприя (сегашен гр. Приморско) 
се намира скален връх, наречен от него 
„Апостол Таш“. Мястото остава потъ-
нало в забвение близо сто години, като 
едва през 2002 - 2004 г. покойната вече 
българска археоложка Цоня Драже-
ва от Регионалния исторически музей 
гр. Бургас с минимално финансиране 
предприема археологически разкопки 
на древното светилище. За три години 
екипът й почиства и връща по предпо-
лагаемите им места падналите камъни. 
За съжаление през 2005 г. археологиче-
ското проучване е спряно поради липса 
на средства.
Äàòèðàíå

Според екипа от археолози, извър-
шил сондажите на светилището, по 
намерените находки (керамика, римски 
монети, животински кости)  най-ранни-
те артефакти датират от 7-5 в. пр. Хр., а 
тези от по-късни епохи от 4-2 в. пр. Хр. 
до 4 в. сл. Хр. Цоня Дражева предпола-
га, че светилището е функционирало 
без прекъсване близо 2000 години – от 
15 в. пр. Хр. до 4 в., когато дейността му 
вероятно е прекратена от настъпващото 

християнство.
Проучената част от светилището се 

състои от централна част и два кръга от 
по-малки структури около нея с обща 
площ около 6 декара. Големите скал-
ни валуни са частично обработени от 
човешка ръка и подредени в уникални 
конфигурации. В плоските скали са из-
сечени каменни кръгове, ямки, вани и 
стъпки. Жилищната сграда и култовите 
огнища допълват доказателствата за чо-
вешка дейност на мястото. Учените са 
установили, че Беглик Таш е изграден 
от тракийското племе на скримианите, 
които населяват този регион от Стран-
джа в древността и имат славата на едни 
от най-добрите металурзи в пределите 
на Древна Тракия. През 2-ро хилядоле-
тие пр. Хр. (но вероятно и много по-ра-
но) тракийското племе на скримианите 
подреждат някои от скалните късове, за 
да съградят своеобразно сакрално прос-
транство, посветено на Богинята-Майка 
и нейния син – Бога-Слънце (Загрей/
Аполон/Дионис). Много от големите 
мегалитни валуни са с тегло до около 
100 тона. В подредените мегалитни кон-
фигурации те имат точно определено 
място и са подчинени на специфична 
символика.
Ìèñòè÷íàòà ñèëà 
íà Áåãëèê Òàø

Радиостезисти се кълнат, че са разга-
дали мистичните мегалити на древното 
светилище Беглик Таш край Примор-
ско. Специалистите по паранормални 
явления са открили необичайно силна 
енергия в района на мегалитите. „На-
правихме експеримент с колеги точно в 
деня на Есенното равноденствие на 22 
септември и това, което открихме беше 
смайващо. Космическите сили, които 
се кръстосват на Беглик Таш са много 
мощни. Махалото направо полудя. На 
това място текат като реки енергийни по-
тоци. Това е чудовищна сила. Древните 
траки са го знаели и затова са избрали 
точно тази местност за тайнственото си 
светилище“ – разказва радиостезистът 
Тенчо Колев. Според езотериците Бе-
глик Таш сбъдва всякакви желания. Спо-
ред тях светилището край Приморско е 
един от комуникационните центрове с 
Космоса. Достатъчно е човек да отиде 
там и да си пожелае нещо, което много 
иска. Задължително условие е да вярва, 
че мечтата ще се сбъдне и помислите 
му да са чисти. Посветени в тайнство-
то разкриват, че най-силна е енергията 
на така нареченото „Брачно ложе“, 
известно още и като „Спалнята на бо-
говете“. То се намира точно в центъра 
на светилището и представлява внуши-
телен жертвеник с форма на легло. 
Учените смятат, че това е „брачното 
ложе“, върху което жрецът и жрица-
та ритуално изпълнявали единението 

между бога Слънце и майката Природа. 
„Спалнята“ е обградена от камъни с из-
дълбани улеи, използвани при обреди-
те за жертвоприношения.
Òàéíñòâåíèÿò ãðàä Ðàíóëè è 
Ëúâñêàòà ãëàâà
На 50 км от Бургас, в непосредствена 
близост до Созопол и Приморско се 
намира една от неповторимите при-
родни забележителности на България 
– резерват „Ропотамо“, обявен за такъв 
през 1940 г., а днес вече и със статут на 
народен парк. Най–популярната и тър-
сена забележителност в резервата е мис-
тичното скално образувание „Лъвска 
глава“, обявено за феномен през 1947 г. 
Природната забележителност предста-
влява струпване на множество големи 
скални късове, които оформят образ в 
профил на лъвска глава и навярно са  
предизвиквали и вдъхновявали човеш-
кото въображение още от Древността. 
Запознатите с историята на тази причу-
длива игра на природата знаят, че около 
нея витае духът на мистерията. Наскоро 
в медийното пространство дори се по-
яви твърдение, че всъщност „Лъвската 
глава“ е дело на човешка ръка  и била 
създадена по заповед на съратника на 
Александър Велики – Лизимах. Въпре-
ки това науката отдавна е доказала, че 
масивната скала дължи вида си на вул-
каничен произход и е оформена в сие-
нитите на росенския палеовулкан преди 
65-70 милиона години.

Под Лъвската глава над река Ропо-
тамо се крие неизследван до момента 
мистичен древен град от 16 в. пр. Хр., 
пещера-утроба и съкровището на Въл-
чан войвода. В някои италиански мор-
ски карти от края на 14 в. и началото на 
15 в. на юг от Созопол е нанесено прис-
танищно селище Ропотамо. Неговата 
крепост е била разположена на връх с 
височина около 100 м, известен с име-
то Вълчаново кале, на 2 км от устието 
на Ропотамо. Реката, течаща непосред-
ствено край западните подстъпи на кре-
постта, е широка 60-80 м и е дълбока 8-9 
м, т.е. достъпна за сравнително големи 
кораби. Покрай Вълчаново кале минава 
калдъръмът на античния крайбрежен 
път, като точно под крепостта пресича 
реката по единствения брод. 

Крепостта имала изключително 
важно стратегическо разположение. 
Запазената сега крепостна стена следва 

очертанията на платото на вър-
ха и заема площ от ►



около 30 000 кв. м. В Хамбарлийския 
надпис от 812-813 г. е спомената кре-
пост с името Ранули заедно с Анхиало, 
Дебелт и Созопол - четири крепости, 
които били поверени под управлени-
ето на кавхан Иратаис. Дълбоката река 
Ропотамо, с контролиращата единстве-
ния й брод сравнително голямата кре-
пост Вълчаново кале, вероятно е била 
тази граница. Тогава отъждествяването 
на Ранули от Хамбарлийския надпис с 
днешното Вълчаново кале или Ропо-
тамска крепост в морските карти трябва 
да бъде смятано за твърде вероятно.

По структурата на градежа на древ-
ната крепост Ранули, изследователите 
отнасят строежа на крепостната стена 
и на най-старите запазени сгради към 
епохата на Крито-Микенската цивили-
зация – 16-14 в. пр. Хр. От тази епоха е 
и Перперикон. Живот на върха е имало 
и хилядолетия преди това, но мащабни-
ят строеж е унищожил голяма част от 
артефактите. Счита се, че по време на 
Римската империя Ранули е бил един от 
сериозните центрове по Черноморие-
то. Поради удобното си местоположе-
ние крепостта е използвана и през след-
ващите векове, като дори е спомената в 
прочутия Хамбарлийски надпис, отра-
зяващ мълниеносните победи на Крум 
през 812 г. Затова ни разказват и руини-
те на неголяма средновековна църква, 
която пък доказва съществуването на 
византийска и старобългарска крепост 
тук. Местността носи и името Вълчано-
во кале, защото мнозина смятат, че тук 
е било убежището на легендарния вой-
вода. Дори според една легенда тук има 
заровен кладенец, пълен със жълтици, 
закопани от самия войвода, след като 
завладял турски кораб в устието на Ро-
потамо. На това място е открита и вто-
рата в България пещера-утроба. Това са 
пещери, в които през определени вре-
меви интервали прониква слънчев лъч. 
По този начин траките си представяли 
символичното оплождане на Земята от 
Бога на Слънцето, което създавало но-
вата година и осигурявало плодородие-
то. Във вътрешността й са открити ке-
рамични предмети от Ранножелязната 
епоха (10-6 в. пр. Хр.), както и каменно 
ложе или олтар, намиращ се в най-отда-
лечената част на пещерата и издялан от 
човешка ръка.
Ãðîáíèöàòà íà åãèïåòñêàòà 
áîãèíÿ Áàñòåò
В подножието на най-високия връх в 

българската част на Странджа – Гради-
ще, има странна местност – когато се 
вгледаш в скалите на усойното място, 
виждаш огромната глава на котка, която 
се взира със странните си очи в неже-
ланите посетители. Според легендите 
там, под скалите в митичната планина, 
е погребана египетската богиня Бастет. 
Гробницата била построена в дълбока-
та древност и била затрупана с тонове 
земна маса и скални късове, за да бъде 
скрита от човешки поглед. Хилядите 
роби, построили светилището на бо-
жеството, били изклани до крак, за да не 
разнесат свещената тайна. В саркофага 
на Бастет били заключени огромни зна-
ния за земята, космоса и произхода на 
човечеството, а мястото не било  просто 
обикновена гробница, а врата към звез-
дите.

Áîãèíÿòà Áàñòåò
Баст (наречена по-късно Бастет) в еги-
петската митология е богиня на радост-
та, празниците, танците, музиката, пло-
дородието, покровителка на бременните 
жени. Също така тя въплъщава живо-
творната и лекуваща сила на Слънцето. 
Вярвало се, че лекува болните и помага 
на реколтата да узрее. Изобразявана е 
като жена с глава на котка или лъвица, с 
кошница в ръце, понякога е изобразява-
на просто като котка. Дъщеря е на Бога 
на Слънцето Ра. Покровителка е на Бу-
бастис – града, където е почитана. През 
Гръко-римския период в Древен Египет 
е разпространен култ, в чийто център е 
Бастет: жертването на мумифицирани 
котки. Жреците на богинята Бастет съ-
бират котки и ги предлагат на населени-
ето за жертвоприношения. 

Център на култа към Бастет е град 
Бубастис, намиращ се на изток от Дел-
тата на река Нил. Там според Херодот 
се намира и един от най-хубавите хра-
мове със статуя на богинята. Предпола-
га се, че около 5000 години пр. Хр. там 
се заселват т.нар. „прото-траки“, които, 
след война с шумерите 1000 години 
по-късно, се преместват в нашите земи. 
Тогава е пренесена и починалата прин-
цесата-фараон, за да бъде погребана в 
свещената земя на Странджа.
Â òúðñåíå íà òàéíàòà
Истерията около египетската гробни-
ца в Странджа започва след появата на 
странна древна карта с неразбираеми 
чертежи, геометрични фигури и йерог-
лифи. Притежателят й, чието име се 
пази в тайна, решава, че става въпрос 

за скрито съкровище. Дълго време той 
търси специалисти, които да разчетат 
картата, докато се озовава в БАН. От-
там документът попада при Людмила 
Живкова. Историята с тайнствената 
карта е разказана подробно в книгата 
„Хомо сапиенс: за произхода на хомо 
сапиенс“ на Кръстю Мутафчиев. Ав-
торът е съветник на Людмила и като 
шеф на отдел „Културно наследство“ 
е включен в изследователския екип в 
Малко Търново. Той твърди, че след 
като занасят картата на Ванга, проро-
чицата казва: „Мястото е свещено, на-
мира се в близост до Малко Търново. 
Има гроб на жена, която държи жезъл 
от извънземна материя в ръцете си. Там 
има несметни богатства – злато на буци, 
предмети, книги, оръжие. Оръжието им 
е особено. Има написана история за две 
хилядолетия назад и предсказание как 
ще се развие светът две хилядолетия 
напред. Нещата са закопани на шест 
места. Много, много отдавна дошли по 
вода от Египет, били стройни и високи, 
с черни коси. Носели маски на лицата 
си, били облечени като кукери. Грозя-
ла ги голяма опасност, всичко било по-
строено от роби, пролята е била много 
кръв.” Ванга описва и мястото, където 
трябва да отидат – близо до Малко Тър-
ново в седловината Градище в Стран-
джа планина. 

Прозрението на Ванга кара Живко-
ва да действа. В началото на април 1981 
г. под покровителството на Людмила 
Живкова е сформирана експедиция от 
петима души, между които ръководи-
телят на служба „Културно наследство“ 
Кръстю Мутафчиев и племенницата на 
Ванга – Красимира Стоянова. Още с 
пристигането си в местността Мишкова 
нива изследователите стават свидетели 
на странно явление. Там през нощта 
срещу 5-ти май, след изгрева на луната, 
групата отива на хълма. В този момент 
върху западната стена се появяват две 
фосфоресциращи човешки фигури – 
едната на седящ в царствен трон мъж и 
втора мъжка фигура зад него. Мутафчи-
ев твърди, че той и колегите му се вцепе-
нили от ужас и не успели да помръднат, 
докато образите не изчезнали, а веднага 
след това хукнали обратно към града. 
Странни неща в Мишкова нива са виж-
дани и иманяри. „Нещото“ се появява 
винаги нощем, но в определени дни 
през годината. Местни жители твърдят, 
че усещат някакво енергийно излъчване, 
но какво точно никой не може да обяс-
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ни. Още на следващия ден изследовате-
лите се връщат на хълма и започват раз-
копките. Попадат на вход, подобен на 
минна галерия и затворен с обработен 
правоъгълен камък. В тунела са открити 
полуизгнили дървени дръжки от сечи-
ва и скрипец. Находките са изпратени 
незабавно за лабораторен анализ в ГДР. 
Освен тях екипът открива два камъка от 
черен гранат – плосък с гравиран мъжки 
профил и сферичен с 12 стени. За него 
изследователите смятат, че е ценен ин-
формационен носител. Групата попада 
и на друга странна находка. На около 
2 м след входа откриват дупка в пода с 
формата на окръжност, приличаща на 
кладенец и запълнена с каменни късове. 
Върху скалите на връх Градище пък са 
открити странни указателни стрелки и 
знаци, напомнящи древна писменост 
и идентични с тези върху старинната 
карта.

Въпреки секретността на проекта 
новината за необичайните находки сти-
га до ушите на Държавна сигурност и 
службите вземат обекта под своя опека. 
Дълго време районът е отцепен от во-
енните. Внезапната смърт на Людмила 
Живкова слага край на проучването. 
Най-смелите догадки свързват кончина-
та й с разкопките. 

Експедициите в търсене на гробни-
цата на Бастет всъщност са били две. 
За първата благословия дала Людмила 
Живкова. Със смъртта й обаче изслед-
ванията са прекратени, за да бъдат про-
дължени от друга експедиция, нного 
по-груба и безпардонна. Безименни 
изследователи взривяват входа и безвъз-
вратно блокират пътя към разбулването 
на тайните. Съществуват версии, че 
всичко е взривено, за да бъде заличено 
откритото и да няма възможност за про-
дължаване на проучванията там.

След тротила култовото място ос-
тава с една отвесна скала, в основата на 
която се вижда тунел. Той обаче не води 
наникъде, защото с годините кухината е 
наводнена и напълно блокирана. Обек-
тът отдавна не се охранява от военните, 
но така или иначе достъпът до него е 
невъзможен, защото се намира непо-
средствено до българо-турската граница 
и попада в зоната „зад мрежата“. Отвън 
мястото прилича на обикновен хълм и 
с нищо не подсказва, че под него лежи 
египетска гробница. От западната му 
страна се забелязват два отвора, напом-
нящи изоставени рудници. 

Àðõåîëîçè è èñòîðèöè îòðè-
÷àò ëåãåíäàòà
В своята книга „Хомо сапиенс: за 
произхода на хомо сапиенс“ Кръс-
тю Мутафчиев излага версията на из-
следователите, изградена на базата 
на дешифрираната старинна карта и 
разкопките. Според тях извънземна 

цивилизация е сложила началото на 
човешкия род на земята. Пришълците 
дошли от съзвездието Цефей. Водени 
от Бастет, те се установили в Египет, 
а след смъртта на владетелката им по 
нейно желание я погребали в Странджа, 
като пренесли тялото й с кораб по море. 
В българските земи космическите засел-
ници сложили началото на тракийската 
цивилизация, а доказателствата за това 
лежали в гробницата на Бастет. Мутаф-
чиев вплита в теорията си и твърдения, 
че Омировите герои и древногръцките 
богове всъщност са реално съществува-
ли личности, дошли от друга планета. 
Още по-смела е версията му, че в гроб-
ницата на Бастет в Странджа вероятно 
се намира и изчезналият библейски Ки-
вот със скрижалите. Тези твърдения се 
приемат с насмешка от водещите ни ар-
хеолози и историци. Те твърдят, че ис-
торията е нелепа и смешна, а Людмила 
Живкова е била заблудена от псевдодо-
казателства за съществуването й. Един 
от основните им аргументи е, че по све-
та никъде няма гробница на божество, 
защото божествата не умират. Екипът 
на Живкова обаче контрира с тезата, че 
Бастет е била фараонка, а след смъртта 
й е обожествена. 

Дали под Странджа има нещо и как-
во е то, остава загадка. Дали библейски 
Кивот, египетска гробница, старгейт 
или просто старинни рудни галерии 
лежат в подножието на връх Градище, 
може да се разбере едва след мащабно 
археологическо проучване. Засега оба-
че никой не смята да хвърля пари за 
нереални теории и мистични легенди, а 
мистичната планина Странджа продъл-
жава да крие своите тайни.

Ñâåòèëèùåòî Ìèøêîâà íèâà 
Мишкова нива се намира в района на 
Малко Търново, до границата с Турция, 
зад граничните ограждения. На терито-
рията на местността се намира тракий-
ско светилище, част от сложен археоло-
гически комплекс, в рамките на който 
влизат още няколко археологически 
обекти сред които две куполни гроб-
ници, крепост, укрепена римска вила и 
древни рудници.Комплексът е известен 
още от началото на 20 в.

Îòêðèòèå
Първата научна публикация за култовия 
комплекс е на Карел Шкорпил в моно-
графията му „Описание на старините в 
черноморската област – Част ІІ: Свети-
лища и паметници с изображение на ко-
нници“, издадена в България през 1926 
г. Шкорпил описва внушителният зид, 
опасващ светилището с диаметър около 
26 м, и споменава че „от храма произ-
лизат много мраморни камъни (повече 
от 70), пренесени в Малко Търново за 
разни постройки, особено за църквата 

и други обществени здания“. Някои от 
въпросните артефакти са с надписи на 
старогръцки, а Шкорпил прилага скици 
на някои от тях в публикацията си. Той 
споменава и за две плочи с релефи на 
тракийски конник. 

Îïèñàíèå è îñîáåíîñòè
Могилният некропол в местността 
Мишкова нива има за център т. нар. 
„Голяма могила“ В южната част на Го-
лямата могила се издига монументален 
градеж с външен диаметър 25 м. и висо-
чина 1,80 м., изграден от 3 реда блокове 
от бял местен мрамор. В южната част на 
кръга е локализиран вход към куполна 
гробница, състояща се от покрит дро-
мос и кръгла куполна камера. Входът е 
бил увенчан с фронтон, украсен с щит, 
копие и две разтворени длани. При 
западната стена на дромоса е открито 
правоъгълно помещение, което е изгра-
дено с ломени гранитни камъни, с ма-
териал и техника, които са различна от 
тази на гробницата. От същите ломени 
гранитни камъни е изграден вътрешен 
каменен кръг, който огражда големи 
гранитни плочи – останки на разрушен 
долмен. От обекта са открити мрамор-
ни жертвеници на Аполон Аулариос, 
надпис с посвещение на Херакъл и 
оброчни плочки с изображения на тра-
кийския конник, съхранявани в музея на 
град Малко Търново.

Култовото съоръжение в Мишкова 
нива е свещено място, което еволюи-
ра от мегалитен паметник (долмен) с 
ограда, от средата на 2-ро хил. пр. Хр., 
към светилище. Тази трансформация 
вероятно е станала в началото на ин-
тензивното разработване на близките 
железни рудници. Вероятно долменът 
е използван като място за почитане на 
митичен прародител. През по-късен пе-
риод, останките от долмена и оградата 
му, превърнати в място за прослава на 
обожествения прародител-херой (хе-
роон), са вписани в свещено оградено 
пространство (теменос), в което вече е 
почитан бог Аполон. Светилището е 
използвано до края на Античността – 
4-6 в. сл. Хр.

Светилището в местността Мишко-
ва нива е включено в програмата „Се-
демте най-застрашени обекта“ за 2014 
г. на Europa Nostra зато един от най-за-
страшените паметници в Европа. Про-
ектът за консервация и социализация на 
обекта е на Община Малко Търново. 
Светилището, както целият археоло-
гически комплекс са застрашени па-
метници от изключително значение за 
науката. Според проф.Валерия Фол па-
метникът в местността Мишкова нива 
е от изключително научно значение, а 
консервацията и реставрацията му тряб-
ва да помогнат на обществото да осъз-
нае значимостта му.  nnDnn
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Ще се спра на една тема, която ме заин-
тригува и грабна духовно преди няколко 
години. Тя е от особена важност за тези, 

които са поели по пътя на самоусъвършенстването в 
духа на тамплиерските ценности и морал. 

Просветлението не е нещо особено, освен че не-
щата от живота стават по-светли, по-ясни. Разбираме 
и напълно осъзнаваме защо и как се случват, но най-
важното е, че започваме да живеем според мисията 
си, в пълно съгласие с нея, да вършим онези предо-
пределености, които според плана за реализацията 
на световете и запазването на равновесието следва да 
се случат чрез нас. И само когато е необходимо, по-
лучаваме различни свръхспособности за по-кратко 
или дълго. Тези способности не следва да ни правят 
по-различни от другите, да ни създават самочувствие 
на по-издигнати от онези, които не ги притежават, да 
ни изкушават за излишна показност. 

Просветление е всичко, което ни свързва с и тук 
не мога да отговоря точно с какво или кое, но пред-
полагам, че ако някой може, то със сигурност няма да 
го изрече с цялата му пълнота, а ще използва едно 
или много от символните му имена. Просветление-
то е като трансфер, обмен на неизразима духовност 
чрез ограничения апарат на вербалния и писмения 
език, така и чрез други изразни символни средства 
като музика, картини, жестове, действия...

Когато вдъхновението ни докосне, другото е въ-
прос на механични движения, не винаги “правилни”, 
но вършещи добрата работа. Търси и ще бъдеш на-
мерен. Какво правим тук в Храма, ако ще мислим за 
нещо извън него. Не знам дали има друг свят извън 
нас освен този, в чиято вътрешна вселена живеем.

Процесите, които движат и поддържат вселената, 
всемира, са вероятно безбройни, но могат да се све-
дат до отдаване, приемане и трансформация и това в 
пълна степен важи и за живота на хората. Не е сигур-
но дали има рай, но има път към него. А дори и да 
няма път, има пътуване.

Преди години съзнателно се заехме да търсим 
онези невидими закономерности, които стоят зад 
близката до тях дума случай изразяваща времепрос-
транството, създаващо средата за намирането ни. По 
друг начин изразено – едва ли бихме присъствали в 
средата на Тамплиерството, ако в пряк или преносен 

смисъл казано, не беше предопределено да сме там.  

Ритуалите, нашите кратки „излизания“ извън 
предхрамовия свят, осъзнати или не, ни хармонизи-
рат спрямо вселената, общността ни и най-важното, 
спрямо самите себе си и микросредата ни, спрямо 
индивидуалния ни живот. В такъв смисъл за ритуал 
можем да считаме не само събиранията ни в Храма, 
а и всяко житейско действие, обстоятелство или усе-
щане, което ни носи подобни плодове. 

Тук няма строги правила или пътища, които да 
ни водят до резултатите. По-скоро те се базират на 
постоянстването в духовните търсения, както в под-
ходяща общност като нашата, така и индивидуални, 
чрез които да  бъде направена връзката с източника, 
както и тя да не бъде прекъсната или изгубена. 

За чувствата има синоними, които за скритите 
идеи и символи са различни. Ние не сме поети, а 
само писари на незримото, неизкривено отражение 
на първобраза безмълвен. Каквото и да успеем да из-
разим, винаги ще има и какво да се прибави. И логи-
чески, и стилово, и правописно. Но тук става дума и 
за спонтанността, която не се влияе от критичността 
на умозаключенията. 

Работата ни следва да бъде насочена и в тази не-
зрима, неведома, духовна посока. Освен всичко дру-
го, от нас се очаква да носим и вдъхновение, нещо 
мистично, тайнствено, препращащо към незримото, 
наричано с много различни имена, едно от които е 
живот, непрекъсваем и вечно съществуващ. Освен 
реалност, ние сме и очакване. Очакване в хората, ко-
ито са или стават част от живота ни за различност. 
Онази неизразима, желана и толкова търсена и бле-
нувана различност, заради която търсещите встъпват 
в Храма или хората се привързват към духовни уче-
ния и религии.   

Тук можем да пишем по-скоро пожелателно, меч-
тателно, а онова, което би могло се възприеме като 
критика може да се счита за неумелост в изразяване-
то. Тази тема е толкова обширна, че граничи с без-
крайност, без значение плюс или минус. Но накрат-
ко, или не съвсем, се заключава в следното:

 Всяко тамплиерско общуване, писмено или вер-
бално, дори нещо като “Здравей Братко, как си?”, 
следва да носи духа на просветлението. Да има ня-
каква, макар и малка духовна компонента на нещо, 
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което препраща към незримия, но все така реален 
свят. Тази “принадена стойност” е много важна за 
поддържане (дори и само като опит за поддържане) 
на тамплиерския дух, особената ни духовност, която 
различава тамплиерската ни общност от многоброй-
ните “организации с нестопанска цел”. 

 Не всеки може винаги и във всеки момент да сът-
вори нещо вдъхновяващо, но би могло да се подбере 
мисъл, стих, изречение и др. подобни кратки неща, 
които да запалят малка искрица поне у един от чи-
тателите или събеседниците, което от своя страна 
може доведе във времето до духовно активиране на 
повече хора. Източната и западната търсеща мисъл 
е създала безкрайно много духовност, която често е 
събрана в едно или няколко кратки изречения, като 
например:

- Когато вътрешните състояния не се осъзнават, 
външните обстоятелства се възприемат като съдба. 
Къде да намеря човек, забравил за думите, за да по-
говоря с него. 

- Да не говорим на какво може да попадне човек, 
ако реши да търси дори само за няколко минути в 
електронното или книжното пространство на своята 
библиотека, а понякога е достатъчно само да се огле-
да около себе си. Ако търси, то търсеното и необхо-
димото ще бъде намерено. 

Четейки писмата между тамплиерските структури 
виждаме добре издържана кореспонденция от адми-
нистративно-правна или правописна гледна точка. 
Разбира се, има някакви официални изрази-клишета 
за воля, братство и т.н., но това е просто съпътстващ 
стандарт и по-скоро традиция. Очевидно независимо 
от това дали дадена командерия е с по-стара или по-
кратка история на духовността е важно да се отделя 
необходимата тежест без значение дали става въпрос 
за чисто информативно писмо или друго. 

Нима има рицар или дама, който още при при-
емането си в тамплиерството да не е отговорил по-
ложително и с убеденост на въпроса “Вярвате ли в 
съществуването на Бог ?”. А как после тази вяра бива 
развита и надградена до степен не вече да вярваме, 
а да сме несъмнено убедени в това съществуване. 
Как вярата се е превърнала в присъствие в някога 
само теоретичните книжни светове и въображаеми 
реалности? Как в индивидуален план сме осъзнали, 
„вътрешно“ преработили и приложили  духовността 
достигнала до нас чрез различните изразни форми 
и проявления на нещото? И всичко това помогнало 
ли е животът ни да бъде в хармония с мисията ни на 
този свят ?  

Какво ни приближава към незримия дух на там-
плиерството? Какво ни съединява съзнателно с духа-
създател, поддържащ и трансформиращ вселената? 
Какво ни превръща в неизкривено отражение на 
първобраза на всемира и ни прави посредници, ме-

диатори и инструменти за реализация и материали-
зиране на идеята? Идеята, която води до разгръщане 
на световете, които само условно са определяни като 
външни и вътрешни? 

А какво ли ни отклонява към външната показност, 
към желанието за йерархичен растеж  към суетността 
и надменността, към усещането за непогрешимост и 
задейства механизма на неотредените ни, но добре 
заработени последствия. 

Ако се придържаме само към външното ни при-
съствие в тамплиерството или към външната стра-
на на живота нерядко се стига до омръзване от ру-
тинност и клишета, до разочарование при липсата 
на постижения, реализация и сбъднати очаквания. 
Прихващането  само на видимата и осезаемата стра-
на от рационалния материален живот и спазването 
на правилата, както и придържането към утвърдени-
те обществени ценности и парадигми от един опре-
делен момент нататък носи повече разочарование 
отколкото удовлетворение. Така личността може да 
влезе в сериозен понякога необратим конфликт със 
себе си. 

Мистичността, тайнствеността на живота не е 
илюзия, не е просто плащ и маска, а вътрешноприс-
ъща и необходима компонента, чието присъствие се 
усеща все по-силно именно след определен етап на 
развитието и самонадграждането ни. 

Тамплиерството, което се идентифицира напъл-
но с духовния живот,  както би следвало да е според 
замисъла, е съчетание на рационалност и ирацио-
налност. И двете с еднаква тежест, балансиращи се 
взаимно, редуващи се, съответно преобладаващи, за-
силващи се и отслабващи в проявленията си, но ви-
наги неделимо заедно. Виждаме и чуваме - да винаги. 
Усещаме и чувстваме - да също винаги. Илюзията и 
заблудата се пораждат, когато се захванем и настоя-
ваме само за едната страна независимо коя и прене-
брегваме другата.

От нас зависи дали да живеем осъзнато и хармо-
нично в света на пълното и неизкривено материално 
отражение на света на идеите или да сме лутащи се 
в света на последствията, породени от суетно интер-
претиране или користно прилагане на същите тези 
безначални и несубективни идеи.

Има ли значение, коя е по-убедителната теория 
за сътворението и разгръщането на всемира и в част-
ност на нашия свят ? Големият взрив или „Да бъде 
светлина!“, еволюцията или волята му! 

Може би няма или няма да има когато осъзнаем, 
че освен във „външната“ вселена пребиваваме ед-
новременно и във „вътрешната“. Всъщност в онази 
единна вселена, която не е пространствено някъде 
вън или вътре, а е просто и неизразимо някъде –там 
някъде. nnDnn
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Месия! Едва ли има друга 
дума, изпълнена с толко-
ва мистична тайнственост, 

съкровени човешки надежди, прекло-
нение и вяра! В трите аврамически 
религии думата е израз на събирател-
ния образ на Спасителя. Ала в древна 
Палестина от I век сл. Хр. самото й 
произнасяне е било открито призова-
ване към война срещу Рим. И как ина-
че – могъщата империя е подчинила 
териториите, назначила е губернатор, 
който управлява от името на импера-
тора, установила е гражданския и пра-
вов ред. Не е нужно никакво спасение, 
от никого! Затова дори и посочването 
на „месията“ е можело да означава 
смъртна присъда.

В тази сложна и напрегната обста-
новка, в някакво забравено поселище 
някъде в Галилея, необозначено на 
нито една от древните карти, се раж-
да момче. Никой не придава особено 
значение на тази случка. Но по-късно 
– когато детето пораства и става мъж 
– зад него застават дузина последова-
тели. Те увличат със себе си широки 
народни маси, основно от онеправда-
ните слоеве на еврейското население. 
Проповедите, които ги обединяват, 
първоначално са прости слова. Апос-
толите говорят за приближаващото 
спасение, техният водач възпламеня-
ва тълпите с обещанието за идващия 
нов, Божествен ред и Божието цар-
ство на земята. Постепенно се зараж-
да учение, което впоследствие ще се 
превърне в могъща религия. А мал-
кото момче, вече пораснало, ще бъде 
обявен за Спасител на хората, за Бо-
жия син.

Евангелията ни казват много за 
него, въпреки че са писани около 4 
века след този период. Всъщност, 
дори и в тях има очевидни противо-

речия, които апологетите на църквата 
не могат да обяснят логически. В това 
изложение ще опитаме да очертаем 
историческата фигура на Исус Хрис-
тос, като стъпим на известни истори-
чески факти, а също и без да прене-
брегваме писанията в библейските 
текстове.

И така, първият въпрос е свързан 
с обстановката, в която се ражда Исус. 
В началото на новото летоброене в 
земите на Палестина се заражда нова 
секта, предвождана от Юда Гамали-
ел (или още Юда Галилейски) - син 
на прословутия бандитски главатар 
Иезекия, обявен за месия и обезгла-
вен от Ирод. Ако се абстрахираме от 
библейския разказ за непорочното 
зачатие, можем с голяма сигурност 
да твърдим, че именно този мъж е 
физическият баща на Исус. Юда и 
последователите му се отличават с 
фанатичната си отдаденост на идеята 
за освобождението на Израел от рим-
ското владичество. Те копнеят да слу-
жат само на Единствения Бог. Нари-
чат ги „ревностните“- група зилоти, 
включваща в своите редици и страхо-
витите сикарии, мъжете на скритата 
кама. Именно тази група „ревностни“ 
използва преброяването на евреите, 
организирано от Квириний след 5 г. 
н.е., за да вдигне народа на въоръжен 
бунт. Точно тази година е посочена 
като рождена за Исус в евангелието 
на Лука. Матей обаче свидетелства за 
друго: „Когато се роди Иисус във Ви-
тлеем, в дните на цар Ирода…“ – си-
реч – преди 4 г. пр.н.е., тъй като Ирод 
Велики умира 4 г. пр. Хр. Налице е 
разлика от почти 11 години. Различно 
е и родословието на Спасителя - това 
според Матей не прилича по нищо на 
това от Лука. Матей сочи произход на 
Иисус от Давид през Соломон. Лука 

го прави потомък на Натан и стига до 
първия човек Адам.

Малко по-ясен е въпросът за бра-
тята и сестрите на Исус. Лука пише, 
че Мария ражда своя „син първенец“. 
Очевидно е, че щом е наречен така, 
след него има и други деца. След него, 
защото е казано, че след раждането, 
Йосиф отива в Храма, за да предложи 
„жертвата, посветена на първород-
ния“. Принасянето на жертвата в „ко-
ханима“ става само веднъж в живота 
на мъжа – след раждането на първия 
син. Исус има брат-близнак. Това е 
Тома, наречен Dydime (на гръцки – 
„близнак“). В евангелието „Деянията 
на Тома“ Исус се обръща към него с 
думите: „Поздрав на теб, мой близ-
нако, втори Христос“. Или на иврит: 
„Шалом, таома, шени мешиах!“

Матей пише: „Не е ли Той на 
дърводелеца син? Майка Му не се ли 
казва Мария, и братята му – Иаков и 
Иосия, Симон и Юда? И сестрите му 
не са ли всички между нас“? Симон-
Петър е баща на Иуда Искариотски, 
същият този Иуда Симонов Искари-
от, „който щеше да Го предаде“… 
Следователно, щом Симон е брат на 
Иисус, то Иуда е чистокръвен пле-
менник на Иисус. В това си качество 
той е наследник на Христос по Дави-
дова линия и също потенциален цар 
на евреите. Ще отбележим само ми-
моходом, че Йоан Кръстител, който 
е син на Елисавета – братовчедка на 
Мария, се явява и втори братовчед на 
Исус. Ясно е, че дори в евангелията 
могат да се намерят имената на род-
нините на Божия Син. 

Някъде около 30-та година от н.е. 
Исус, следван от своите ученици и по-
следователи, влиза в Йерусалим, като 
язди магаренце. Шествието е стара-
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телно организирано. Зад крепостната 
порта е събрана голяма тълпа, която 
постила по земята наметалата си, за 
да мине върху тях магарето. Алюзията 
е повече от ясна – по същия начин е 
посрещнат преди време Ииуй, когато 
е обявен за цар на израилтяните. Част 
от хората кършат клонки от близките 
палмови дървета и махат с тях пред 
процесията. В това също има скрит 
смисъл – напомня за Макавеите, чи-
ето въстание два века преди това ос-
вобождава Йерусалим. Още същия 
ден следва първият явен акт срещу 
установената власт. Исус се възкачва 
на хълма Мория, където е построен 
Храма и започва да го „пречиства“ 
от масите на продавачите на животни 
за жертвоприношенията, а също и от 
сарафите, които обменят дребни мо-
нети за покупките. 

Официалната власт е, меко каза-
но, вбесена. В двора на храма неза-
бавно са изпратени римски войници 
и тежко въоръжена храмова милиция. 
Защото присъствието на продавачите 
във външния двор на Храма е разре-
шено от закона. Исус обаче продъл-
жава да буни тълпата, като казва: „Раз-
рушете този Храм и след три дни ще 
го издигна“. Размириците, предизви-
кани в този ден от Исус, са вероятно 
най-тежкото престъпление според 
римските власти. То се наказва само 
по един начин – с разпъване на кръст. 
Поругаването на Храма е равносилно 
на атака срещу свещеничеството и се 
възприема като нападение над Рим. А 
дали обръщането на масите на сара-
фите не е с цел да се отнемат парите 
им? И още по-точно – дали размири-
ците не целят ограбване на храмовото 
съкровище и оръжията на храмовата 
милиция за нуждите на бъдещата въ-
оръжена борба? Ето защо Рим е сил-
но обезпокоен от случилото се. Това 
ще бъде едно от реалните обвинения 
в по-сетнешния съдебен процес сре-
щу Исус.

Друга съществена част на обви-
нението е отношението на Исус към 
плащането на данъците. В известния 
епизод, когато поисква да види моне-
та с образа на кесаря, той ясно заявява: 
„Върнете Божието Богу, а кесаревото 
– кесарю“. Скритият смисъл на това 
изказване е ясен за всички „ревност-
ни“. Върху монетата е образът на им-
ператора, значи това е негова монета, 
трябва да му се върне. Ала земята, 
заради която Рим иска да получава 
данъците, не му принадлежи. Тя при-
надлежи единствено на Бог! „Земята 
е моя!“ казва Господ /“Левит 25:23/. 
Тази неправда трябва да се поправи, 
и то веднага. Рим трябва да напусне 
Божията земя – доброволно, или да 

бъде принуден със сила. Отново е на-
лице открито призоваване към бунт, 
присъединяване към идеологията на 
зилотите. Властите са наясно – имат 
работа с бандит.

Много противоречия в еванге-
лията се откриват и при описание-
то на пасхалната вечеря. Исус е съ-
брал учениците си в малка стаичка 
на втория етаж, разположена в къща 
на днешния хълм Цион. Именно на 
Тайната вечеря Исус разчупва хляб 
и го дава на учениците си, заедно с 
вино. Именно този хляб и това вино 
впоследствие са трансформирани в 
тайнствената евхаристия като плът и 
кръв. Ала самият той не опитва нищо, 
като заявява: „Аз вече няма да пия от 
лозовия плод до оня ден, когато ще 
го пия нов в царството Божие“. (Мар-
ко, XIV). Всъщност това събиране 
не носи отличителните черти на ев-
рейската пасхална вечеря. Липсват 
четирите чаши, острите подправки, 
агнето и безквасния хляб. Това показ-
ва още веднъж, че преписвачите на 
евангелията не са евреи, не познават 
еврейските обичаи. Не са наясно със 
задължителните атрибути на Пасха-
та. Разминавания има и във времето 
на провеждането на вечерята. Матей, 
Марко и Лука я ситуират вечерта пре-
ди екзекуцията на Голгота – в чет-
въртък вечер. Но според еврейския 
Закон денят започва след залязването 
на слънцето, а събирането, според ка-
лендара, е началото на петнадесетия 
ден от месеца нисан. Именно на този 
ден в Храма се извършват жертво-
приношенията на пасхалните агнета, 
които после ще бъдат изядени от ев-
рейските семейства. Според тримата 
евангелисти на следващата нощ – в 
петък, Исус е заловен в Гетсиманската 
градина, осъден и екзекутиран на иду-
щия ден – т.е. в петък. Съботния ден е 
прекаран в гроба а възкресението е в 
неделя сутринта.

Йоан обаче говори съвсем друго. 
Да, и при него има епизод с изяждане 
на хляб и вино (Исус дори го поднася 
на Юда!). То тази вечеря няма инсти-
туционален характер, не притежава 
пасхалните признаци според юдей-
ските ритуални изисквания. Според 
Йоан Исус е заловен не на петнадесе-
ти през нощта, а в нощта на четири-
надесети. Защото на следващия ден 
юдеите по никой начин няма да вля-
зат в римската претория, това е рав-
нозначно на омърсяване преди праз-
ника. Ако го извършат, нямат право 
дори да ядат от пасхалното агне. Точ-
но когато в храма се принасят жертви-
те, Исус умира на кръста. Излиза, че 
в разказите на евангелистите се явява 
разлика от цели два дни при описва-

нето на събитията. Ала въпреки това 
те се „случват“ в едни и същи дни – в 
петък и неделя. В това също се съдър-
жа скрит смисъл – петък е денят на 
Луцифер, неприятелят на Исус. А не-
делният ден, заедно със светлината на 
слънцето, донася и Възкресението.

Има и още една неточност. Зала-
вянето на Исус, разправиите между 
обвинителите и Пилат, купуването на 
плащаницата от Йосиф Ариматеец и 
погребението на Исус е абсолютно 
невъзможно да се случат точно в пър-
вия ден на Пасха. През този ден не се 
работи нищо, под страх от Божие на-
казание. Денят е като Шабат, всичко 
замира, дори ежедневните неща не се 
вършат в преклонението пред Бога. 
Подготовката и изпълнението на 
смъртната присъда точно в този ден 
брутално би се намесило в еврейските 
религиозни традиции и би било дос-
татъчен повод за незабавен бунт. Рим 
не желае това, още повече – губерна-
торът на Юдея. А и самите юдеи, ко-
ито са поискали от Пилат ареста на 
Исус, вероятно биха искали да при-
състват на разпъването му. Това оба-
че е невъзможно да се случи в първия 
ден на Пасха. Защото е казано: „На 
първия ден да имате свещено събра-
ние, никаква работа не вършете…“ 
Забраната е повече от категорична! 

Съдебният разпит през пасхална-
та нощ също е невъзможен. Синедри-
онът, който разглежда криминалните 
дела, може да бъде събран единстве-
но през деня, но никога през нощта. 
Защото е писано, че „мракът уврежда 
преценките на човека“. А ако обвиня-
емият е признат за виновен, то при-
съдата, според закона, може да бъде 
произнесена единствено на следва-
щия ден. Затова такъв процес никога 
не е започвал непосредствено преди 
Шабат. В деня Шабат е невъзможно 
и Симон Киринеец да носи кръста на 
Исус, когато е минавал наблизо - „на 
връщане от полето“, където е рабо-
тил. Дори и носенето на кръста е ра-
бота, според Закона. 

През нощта на жертвоприноше-
нията никой евреин не може да излезе 
от дома си. Свещеното агне е изяде-
но в къщата, енергията на тайнството 
трябва да остане в дома, най-малко до 
следващата сутрин. Писано е: „… и 
никой от вас да не излиза от къщните 
си врата до сутринта…“ /Изход, XII/. 
Как тогава точно в тази нощ е събран 
Синедриона – седемдесет и двама за-
седатели на достолепна възраст, заед-
но с всички книжници, старейшини, 
главите на коханимите и десетките 
свидетели? nnDnn

/Следва/
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Годината на Сатурн, планетата на ограни-
ченията, ни подложи на неизбежни из-
питания. Леки, тежки или смъртоносни. 

Малцина бяха подминати от кармичната разпла-
та. Страховете от природни бедствия и от неиз-
лечими болести превърнаха в кошмар дните на 
мнозина и ги изпълниха със страдание. Сатурн 
донесе убийства и самоубийства, катастрофи с 
много загинали хора, военни действия и терори-
зъм. Смъртта на невинни и виновни хора шества-
ше през 2015 година, а всички, ненаучили своите 
уроци, ще продължат да се питат дали и кога ще 
настъпи мигът на тяхното кармично наказание. 
Сатурн продължава да ни носи приятни и тормо-
зещи ни изживявания в опита си да ни помогне 
да помъдреем и да осъзнаем, че ние сме строите-
лите на своя живот. Днешните хора сме творците 
на живота на новите поколения, на държавите, на 
цялата планета Земя, която има своето място във 
вечността на Вселената.

Íîâàòà ãîäèíà å ïîä 
âëèÿíèåòî íà âèáðàöèÿ 9

2016 е годината на Марс, подвластна на вибрация 

9. Червената планета, която според нас вече сме 
покорили, но всъщност все още не ни е допус-
нала до портите, пазещи тайната на нейния жи-
вот и обитатели, ще властва над човечеството със 
своята енергия, мощ и вечно воюваща с всичко и 
всеки същност. Очакват ни 365 дни, наситени с 
агресия. 

Градивният Марс ще ни посочва пътя, по кой-
то можем да се докажем като стойностни и мисле-
щи хора, знаещи своето място и мисия, да изявим 
знанията и уменията си и да се утвърдим като съ-
щества, заслужаващи живота си. 

Разрушителният Марс ще бъде носител на 
скрит гняв и агресия, избликващи в неочаквани 
моменти, водещи до физическо насилие, убий-
ства, разпалване на нови войни заради привидно 
незначителна междуличностна или междуетниче-
ска разправа, възбудила към мъст големи човешки 
маси. Родените в Овен под влияние на вибрации 
1, 10, 19, 28 и особено на 9, 18 и 27 не бива да 
бъдат допускани на ръководни позиции и в дър-
жавното управление с право на самостоятелни 
решения, защото действията им ще са пагубни за 
държавите, а също и за цялата планета Земя.

ХОРОСКОП 
НА БЪЛГАРИЯ

за 2016 година
Срещаме преродени богомили, народите, които 
унищожават знанието, ще търпят кармично 

наказание
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà – Àëåíà, DTJ
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От 18 април до 30 юни 2016 година Марс е 
ретрограден в Стрелец и Скорпион, затова не-
очакваната проява на агресия в личния живот и 
семейните отношения при мъжката половина на 
човечеството ще е честа, но особено изявена при 
тези представители и на слабия, и на силния пол, 
родени в Овен, Лъв, Скорпион и Стрелец или с ас-
цедент в един от тези знаци. Жените, премахнали 
своите вътрешни бариери в годината на Сатурн, 
ще осъзнаят качествата, които търсят в мечтани-
те партньори. Сексуалното желание на хората ще 
бъде засилено, а мощната сексуална енергия ще 
доведе до създаването на здраво, но и агресивно 
поколение на планетата Земя. 

Марс ще ни осигурява необозримо поле за из-
ява и мощна енергия, чрез която да се развиваме 
и да творим, като избегнем разпиляването. Лута-
щите се и търсещи своето място в личен и про-
фесионален план хора най-накрая ще си изяснят 
какво точно искат, а зарядът от Марсова енергия 
ще подтикне даже трайно безработните да търсят 
работа. 

Êàêâî ùå äîíåñå 2016 ã. 
íà Áúëãàðèÿ è íà ñâåòà?

През 2016 година ще търпят кармично наказание 
народи, държави, отделни хора заради незачита-
нето, потискането или даже унищожаването на 
интелектуалците на планетата Земя и на знанията, 
които даряват на човечеството. Наказани ще бъ-
дат, дори и с известно закъснение, причинители-
те на самолетната катастрофа в Украйна, в която 
загинаха над 100 учени от цялата планета, дости-
гнали почти до финала на проучванията си, свър-
зани с болестта – бич на нашето време – СПИН. 
Съществата, решили да спрат еволюцията с цел 
да господстват сами, а човеците да им слугуват, ще 
започнат да получават своите кармични наказа-
ния. Ще бъдат разкривани каналите за кражба на 
интелектуални произведения, на научни откри-
тия, все още неизвестни за обществеността. 

През годината ще засилим желанието си да се 
развиваме, да работим така, че да бъдем забеля-
зани, но рискуваме със своята откровеност да си 
печелим врагове, които не разбират, че думите 
ни целят да им помогнат. Марс предупреждава да 
избягваме критиката, която не е подплатена с до-
казателства. Агресията на Марс повлиява журна-
листи, репортери, писатели да са остри в думите 
и действията си, а поведението им ще бъде оценя-

вано като непристойно. Отхвърлянето на такива 
хора от обществото ще им създаде здравословни 
проблеми и ще ги тласне към някаква форма на 
самоубийство.

Стремежът ни към професионално израст-
ване задължително да е обвързан и с отговор-
ностите на отделната личност към обществото, 
а не със самоцелни мечти за власт и материално 
благополучие, които водят към недалечен провал. 
Изискването към членовете на правителството да 
бъдат коректни и честни в поведението си, ако 
искат да запазят постигнатото статукво, за някои 
от тях е непосилно за изпълнение. През година-
та на Марс е задължително детайлно обмисляне 
на всяко действие на държавно ниво, за да не се 
стигне като последица от неспазените изисквания 
в годината на Сатурн до разпалване на вътрешни 
и междудържавни конфликти заради дадени, но 
неизпълними обещания, които отдалечават Бъл-
гария от стабилността й през 2016 година. Няма 
да е лесно спазването на законовите разпоредби, 
свързани с потребностите на всеки българин, 
както и налагането на умереност в желанията и 
действията заради стремежа към лично облагоде-
телстване. 

Марс зарежда с излишък от енергия, което е 
нож с две остриета, защото създава илюзията, че 
от най-тежката и трагична ситуация може да се 
намери лесен изход. Такава самозаблуда, ако бъде 
допусната и на ниво правителство или народно 
събрание, води към проблеми, които пораждат 
обществено недоволство и импулсивно желание 
за смяна на правителството. Тази опасност може 
да бъде избегната с разум. А стигне ли се до „по-
мощ“ отвън, за каквато лелеят немалко политици, 
държавата рискува да загуби своята идентичност. 

През 2016 година заради властта на Марс ще 
срещаме кармични партньори, които в по-голяма-
та си част ще бъдат наши лични или на държавата 
ни кармични врагове – преродени богомили или 
османлии, които целят да ни принудят да живеем 
по техните правила, нищо че водят до застой и 
деградация.

През годината на мощната планета на войната 
няма да липсват военни действия, граждански въл-
нения и разпалването на нови войни, подтиквани 
от крайната фаза на кармичната разплата, запо-
чнала в годината на Сатурн, защото сме длъжни 
да я завършим, но повлияна от Марс, тя ще бъде 
осъществена с агресия и много смърт.

 nnDnn
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Съвременните данни от ме-
дицинските изследвания по-
казват, че между двете веж-

ди, съществува една жлеза, и това е 
най-мистериозната част в човешкото 
тяло.

Малката жлеза изглежда незначи-
телна, но от древността до днес има 
открития, които доказват,  че тя е от 
жизненоважно значение за физиче-
ското, умственото и мнозина смятат, 
духовното здраве

Важната - с размер на грахово зър-
но жлеза!

Третото око – Pineal Gland според 
съвременната наука. 

Третото око е реално съществува-
ща част от мозъка. Това е последната 
открита жлеза от ендокринната систе-
ма, наречена епифиза (Pineal Gland).  
Поради малкия си размер – грахово 
зърно и ограничените изследвания, 

епифизата и нейните функции все 
още не са добре проучени .   

С форма подобна на шишарка, 
намиращата се в центъра на мозъка 
епифизна жлеза е малка, но мощна 
регулаторна система в човешкия ор-
ганизъм. Тя е най-малкото органно 
образувание у човека. Теглото й е 
0,1-0,2 грам Тя отделя хормона мела-
тонин, който регулира цикъла сън / 
събуждане и невротрансмитера  серо-
тонин, който стимулира щастливото 
и балансирано състояния на съзнани-
ето. Мелатонина има отношение не 
само за добрата почивка през нощта.
Той забавя процесите на стареене и 
е мощен антиоксидант. Епифизната 
жлеза също помага и за защита срещу 
електромагнитно замърсяване. Освен 
това, отделни индивиди са съобща-
вали за повишено чувство на съпри-
частност, благодарение на мелато-
нина - което води до по-хармонични 

междуличностни отношения.

Учените подозират, че N-диметил-
триптамина /DMT/ също се произ-
вежда от епифизната жлеза.Наречен е 
„ молекулата на душата“Това е веще-
ство, което се извлича от шаманските, 
като например Psychotria viridis. Д-р 
Рик Страсман, автор на ДМТ (Моле-
кулата на Душата), смята, че епифиз-
ната жлеза произвежда това вещество 
по време на мистични преживявания/ 
медитация/, като при раждане и при 
смърт? ДМТ има отношение и към 
ясните сънища, върховните преживя-
вания, креативността и способността 
да се визуализира.

Много източници говорят за епи-
физата, като „интуитивен орган“, 
който свързва тялото и духа, но малко 
хора осъзнават, че тази жлеза дефакто 
е око в буквалния смисъл на думата. 
Нейната етимология е свързана с тази 
на шишарката и идва от латинската 

ЕПИФИЗАТА 
- Най-мистериозният орган в човешкото тяло
Третото око отговаря за щастието и съня, забавя стареенето 

и е мощен антиоксидант

Ñåñòðà Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ

��������	������	



Òàìïëèåð • äåêåìâðè 2015 ã.     53  

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

дума „pinea“. Както е известно, симво-
лът на шишарката е масово разпрос-
транен в античността и присъства 
силно в много древни култури сред 
които Шумер, Гърция, Рим.

Първи в древността за нея говори 
Херофил, живял преди около 2300 
години. Той приема,че тя контроли-
ра умствената дейност на човека, че 
е клапан срещу "източването на жиз-
нения дух", орган за "пророкуване и 
ясновидство", "седалище на душата". 
Първото й анатомическо описание е 
направил Гален (133-201 г.), който я 
оприличава на шишарка и смята, че 
е лимфен възел. Първата й рисунка е 
направена от Везалий (1543 г.), който 
предполага, че тя регулира гръбнач-
но-мозъчната течност в стомахчетата 
на мозъка. Още от древни времена 
„третото око„, а според индийските 
учения „шестата чакра“ е считана за  
най-важната в човешкия организъм. 
Тя била възвеличавана и издигана в 
култ, описвана и изобразявана като 
„шишарка“, защото формата й била 
оприличена на шишарка. Дори же-
зълът на Папа Бенедикт ХVІ е със 
шишарка. Питагор, Платон, Декарт 
и други древни мъдреци пишат за 
жлезата с огромно преклонение и я 
определят като „седалището на ду-
шата“. Науката все още не е успяла да 
разкрие многобройните функции на 
епифизата – „третото око“ но това 
не означава, че древните цивилиза-
ции са преувеличавали значението й. 
Най-голямата скулптура на шишарка 
в света се намира на площада пред Ва-
тикана – в Двора на „шишарката“.    

Още в средновековието 
се е считало, че тя  е 
връзката между по-високите 
измерения и физическия 
свят, че тя е врата между 
его персоналността, мозъка 
и Божественото Съзнание. 

Преди няколко хилядолетия също 
така  се е смятало, че е клапан, кой-
то контролира потока на спомени в 
съзнанието. Рене Декарт, френският 
философ-математик от 17-ти веки и 
метафизикът Едгар Кейси  я наричат  

"Седалище на Душата". Епифизната 
жлеза често се изобразява в католиче-
ските църкви под формата на шишар-
ка..Епифизната жлеза е представена и 
на гърба на банкнотата от един долар, 
където е наречена многозначително 
„Всевиждащото око Това е препратка 
към възможността да използвате епи-
физната жлеза за духовни пътувания 
в други измерения (духовни светове) 
и от там да контролирате мислите и 
действията на хора във физическия 
свят

Çàùî åïèôèçíàòà æëåçà 
ñòàâà ìóäíà?

До 60-те години на миналия век едва 
ли не с пренебрежение се говореше 
за епифизата. В нея, особено след пу-
бертета, се отлагат малки гранули от 
калциеви соли (калциноза, "мозъчен 
пясък"), намиращи се около съдовете 
й. Понеже тя е нечифтен орган, раз-
положен в средната линия отзад на 
мозъка, лекарите я използват (и сега 
също) като маркер, за да преценяват 
по рентгенови снимки на черепа дали 
мозъкът е изместен наляво или дясно, 
например от тумор. 

     Отношението към тази жлеза 
корено се измени, когато през 1958 г. 
Лернер успя да изолира от епифизи 
на бикове мелатонин. По-късно се 
установи и химическата му структура 
и той беше синтезиран лабораторно. 
Получава се от серотонин, който е 
производно от незаменимата амино-
киселина триптофан. 

През 1968 г. Вуртман, Акселрод и 
Кели намират, че синтезата на мела-
тонина в епифизата е до три пъти по-
интензивна през нощта. Синхронно с 
промените в нея се променя и актив-
ността на други ендокринни жлези. 
Това даде основание да се приеме, че 
епифизата е "биологичният часов-
ник", който се задвижва от слънцето.

Епифизата има отношение и към 
сезонната ритмика на размножава-
нето при животните, което по пра-
вило се активира през пролетта. Във 
връзка с високата чувствителност към 
измененията на магнитното поле на 
Земята епифизата играе ролята и на 
един своеобразен "компас", ориен-
тиращ животните в пространство-

то. А това има значение при тяхната 
миграция.Активността на епифизата 
се изменя синхронно и с фазите на 
менструалния цикъл на здрави жени.  
Хормоните на епифизата потискат 
биологическата активност на мозъка 
и нервно-психичната дейност, като се 
получава сънотворен, противоболков 
и успокояващ ефект. 

При болни с депресия, трайна 
безсъница и при някои психични 
болести мелатонинът в организма е 
с много ниски нива. Познаването на 
физиологичните отнасяния и дейст-
вия на хормоните на епифизата дава 
възможност те да се използват за ко-
ригиране на някои болестни оплаква-
ния.

Мелатонинът може да се намери 
във всяка една аптека. Тази натурална 
хранителна добавка може да се приема 
при проблеми със съня, както и за ко-
ригиране на "биологичния часовник" 
при бързото преминаване (например 
със самолет) на няколко земни пояса 
и при нарушения на цикъла "сън-бо-
дърстване" при хора, които работят 
на смени. Тя може да се използва и от 
незрящи хора за синхронизиране на 
ежедневния им ритъм на сън и буду-
ване. 

В резултат на процеса на старее-
не и излагане на токсини, епифизна-
та жлеза започва да се калцира. На-
триевия флуорид е враг номер едно 
на здравословната епифизна жлеза. 
Този токсин се среща във водоснаб-
дяването, конвенционално отглежда-
ните храни и пастите за зъби. Прера-
ботените храни, кофеина, цигарите, 
алкохола и рафинираната захар също 
причиняват калцификация на струк-
турата на епифизата.

Чрез непълноценно хранене, из-
лагане на токсини, стрес и модерни 
навици, епифизната жлеза се втвърдя-
ва, калцира се и спира да работи. За да 
бъде събудена, е необходима детокси-
кация, чрез подходяща диета, билки, 
слънчева светлина и чиста вода. 

Слънчевата светлина се счита за 
"храна" за епифизната жлеза. Най-
малко 10 минути излагане на слънче-
ва светлина се препоръчва всеки ден. 
Медитация, пеене и практиките за 
пранаяма дишане са от полза за епи-
физната жлеза. nnDnn
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