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Благородни Рицари и Дами,
Скъпи Постуланти и симпатизанти,

За 24-ти път Велик Приорат България проведе свой 
Конвент. Гостоприемството и организацията на Ко-
мандерия „Улпия“ (Пловдив) създадоха неповтори-

ма атмосфера и условия да отчетем постигнатото и начер-
таем приоритети за развитие ни в бъдеще.

Множеството наградени Рицари и Дами показва за се-
тен път, че в основата на развитието на Великия Приорат 
стои изключителната активност на всички негови члено-
ве. 

Проявление на тази активност беше и проведената в 
средата на месец май в София Международна конферен-
ция „Религия и тероризъм“, в сътрудничество с „Центъра 
за Близкоизточни изследвания. Тази уникална среща на 
християни и мюсюлмани заклейми войнстващия ислями-
зъм и показа пред обществото истинските причини за за-
раждането и развитието на тази уродлива форма на сраст-
ване на политика и религия. 

Велик Приорат България още веднъж изпълни своята 
мисия по изграждане на мостове и търсене на пътища за 
намаляване на междуетническото напрежение в света.

Трябва да сме горди, че сме в челните редици на Орде-
на на Рицарите Тамплиери на Йерусалим и с нашите дела 
правим света едно по-добро място за живеене.

Не нам Господи ,не нам, а на Твоето име дай слава.......

 генерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев
Член на Великия Магистрален Съвет на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България
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ООÍ: Тези държави, които преминават 
към „зелени икономики”, проявяват 
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Към щастието
За древните египтяни не е имало разлика между религия и 
ежедневен живот. Двете са били неразделно свързани. Не е имало 
разграничение между метафизичното и материалното тяло, 
между свещеното и светското.

Биáлеéските пророци  
и проро÷ествата в 
Биáлията

Карма и житеéско поведение
Животът е най-добрата школа за нас, родените на планетата 

Земя, за да изживеем своето поредно въплъщение. За мнозинството 
изборът е свободен. Има и наказани с прераждане на Земята за 

неизкупени грехове към планетата в други пререждания.

Химия на щастието

Íова книга на OSMTH
посветена на 900-та годишнина

БиБлЕЙСКи 
рЕЧНиК
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Впериода 12-14 май 2017 г. в 
гр. Пловдив се проведе XXIV 
Конвент на Велик Приорат 

България. Домакин на събитието 
беше Командерия „Улпия“.

На 13 май от 10:00 сутринта в 
конферентната зала на Палата № 7 
на Международния панаир в Плов-
див беше проведен и Велик Съвет на 
Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат България. 
Негово Превъзходителство Великият 
Приор на Велик Приорат България 
– ген. м-р. (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH изложи пред Коман-
дерите на Командерии и Великите 
Офицери изпълнението на приетата 
годишна програма за дейността на 
Великия Приорат България до насто-
ящия момент и бяха обсъдени редица 
въпроси, свързани с работата на Ко-
мандериите от цялата страна.

В рамките на общата програма 
на Пролетния Конвент, във фоайе-
то на Палата № 7, в присъствието на 
национални медии, които отразиха 
събитието, беше открита и изложба 
на рисунки на деца от пловдивските 
училищата, които са взели участие в 
III Национален конкурс за детска ри-

сунка „Рицарят в мен“, организиран и 
провеждан ежегодно от Ордена.

По-късно, от 15:00, в голямата зала 
на същата палата започна церемони-
ята на XXIV Конвент на Велик При-
орат България. В залата първо беше 
внесен Благодатния огън, запален в 
местна църква. След това всички заеха 
определените им места.

Конвентът беше открит от Негово 
Превъзходителство Великия Приор 
на Велик Приорат България – ген. 
м-р. (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH. Повече от 150 присъстващи 
Рицари, Дами и Постуланти от Орде-
на и гости-симпатизанти се изправи-
ха на крака и изслушаха по традиция 
Химна на Република България. Учас-
тниците в Конвента бяха поздраве-
ни с Химна на Ордена – „Non nobis, 
Domine“, в блестящо изпълнение на 
оперната певица Гергана Николаева.

През посвещаване в рицарски сан 
на Конвента преминаха 17 нови Ри-
цари и Дами. Всеки от тях с вълнение 
коленичи пред Великия Приор, за да 
бъде приет за пълноправен член на 
Ордена и посветен в IV Степен – Ри-
цар или Дама на Храма на Йерусалим.

В степен Командер на Храма бяха 
повдигнати седем Рицари и Дами от 
Ордена.Великият Юрист на Велик 
Приорат България, Високоуважаеми-
ят Панчо Радев беше повишен във II 
степен – Велик Офицер на Храма на 
Йерусалим.

По традиция на всеки пролетен 
Конвент Велик Приорат България 
отличава с награди всички свои чле-
нове, които са се включили актив-
но в дейността на Ордена. И тази 
пролет с дипломи, медали и ордени 
бяха наградени 45 Рицари и Дами, 
чиято работа през 2016 г. за благо-
то на Ордена, християнската вяра 
и обществото като цяло, заслужава 
признание.

С годишната награда за цялостен 
принос, „Командерия на годината“ 
за дейността си през изминалата 2016 
г. беше удостоена Командерия 001 
„Свети Георги“ с Командер, Много-
уважаемия Милко Шопов KCTJ.

Денят завърши с официална ве-
черя, организирана от домакините в 
Конгресен център-Зала „България“ 
на Международния панаир, гр. Плов-
див. nnDnn

XxIv Конвент на Велик 
Приорат България



 ВЕлиК ПриОраТ България
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ОрДЕНъТ ВЕлиК ПриОраТ България
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В периода 7-10 април 2017 г. де-
легация на Великия Приорат 
България, водена от Великия 

Приор, Негово Превъзходителство 
генерал-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH, взе участие в 
Първия Конвент на Великия Приорат 
Русия по покана на Великия Приор, 
Негово Превъзходителство полко-
вник (о.р.) професор Александър 
Шаравин GCTJ. 

Официалната церемония на Кон-
вента и Инвеститурата се състоя на 
8 април 2017 г. в Екатерининския 
дворец в Москва, известен още като 
„Головински дворец“. По време на 
ритуала, Великият Приор на Велик 
Приорат Русия беше посветен в I 
Степен – Велик кръст на Храма на 
Йерусалим (GCTJ) от Великия Приор 
на Велик Приорат България. Него-
во Превъзходителство, генерал-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH връчи и официалния Указ 007 
от 31 март 2017 г., с който като Велик 
Приор на Велик Приорат България и 
носител на Великия кръст на Храма 
на Йерусалим повишаваше Високо-
уважаемия руски Брат в най-високата 
Степен в Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим. 

nnDnn

Конвент и Инвеститура  
на Великия Приорат Русия

 ВЕлиК ПриОраТ България
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Конвент и Инвеститура на 
Великия Приорат Украйна

Делегация на Великия Приорат Бълга-
рия, водена от Великия Приор, Негово 
Превъзходителство генерал-майор (о.р.) 

проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH, осъществи 
официално посещение в Украйна в периода 27-
30 май 2017 г. по покана на Великия Приор, Не-
гово Превъзходителство полковник (о.р.) Нико-
лай Сергиенко GCTJ във връзка с провеждането 
на Конвент на Великия Приорат Украйна. 

Официалната церемония на Конвента и 
Инвеститурата се състоя на 28 май 2017 г. в 
Киев. По време на ритуала, Великият Приор 
на Велик Приорат Русия беше посветен в I 
Степен – Велик кръст на Храма на Йерусалим 
(GCTJ) от Великия Приор на Велик Приорат 
България. Негово Превъзходителство, генерал-
майор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH 
връчи и официалния Указ 017 от 13 май 2017 
г., с който като Велик Приор на Велик Приорат 
България и носител на Великия кръст на Хра-
ма на Йерусалим повишаваше Великия При-
ор на Велик Приорат Украйна в най-високата 
Степен в Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим. В Конвента взе участие и офици-
ална делегация на Великия Приорат Германия, 
водена от Великия Приор, Нейно Превъзходи-
телство Елке Брунс GCTJ.

nnDnn

 ВЕлиК ПриОраТ България
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По покана на Великия Приор, 
Нейно Превъзходителство 
Елке Брунс GCTJ, Великият 

Приор на Велик Приорат България, 
Негово Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH, посети Конвент и Ин-
веститура на Велик Приора Германия, 
които се състояха в периода 16-18 
юни 2017 г. в Бремен (Германия).

По време на Конвент бяха прове-
дени избори за ново ръководство на 
Велик Приорат Германия. За да слу-
жат на трите ръководни длъжности 
през следващия мандат бяха избрани:

> Брат Герд Швагер GCTJ – 
Велик Приор V
> Брат Желимир Куколя 
GCTJ – Заместник Велик 
Приор
> Брат Марк Швалбер GOTJ 
– Велик Канцлер

В допълнение Нейно Превъзхо-
дителство Елке Брунс GCTJ, Велик 
Приор Емеритус (IV) беше избрана 
за Заместник Велик Приор по между-
народните въпроси.

По време на своето посещение Не-
гово Превъзходителство генерал-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH осъществи редица срещи, както 
с гостуващи представители на други Ве-
лики Приорати, така и с изявени пред-
ставители на Велик Приорат Германия, 
сред които Негово Превъзходителство 
Джордж Маклийн GCTJ, Велик Прио 
на Великия Приорат на Обединеното 
кралство и Негово Превъзходителство, 
Йоахим Фойнд GCTJ, Велик Приор 
Емеритус (III) на Велик Приорат Гер-
мания, Велики Офицери от Великите 
Приорати на Русия и Украйна и др. 
 nnDnn

Почетен член на Велик Приорат България 
е избран за нов Велик Приор в Германия
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На 12 април 2017 г. в „Га-
лерия 900“ на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на 

Йерусалим, Великият Приор на 
Великия Приорат България, Не-
гово Превъзходителство генерал-
майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH отправи към всички 
присъстващи на събирането Рица-
ри, Дами, Постуланти и симпати-
занти на Велик Приорат България 
пожелания за щастливо изкарване 
на най-светлата седмица в българ-
ски православен календар – Велик-
денските празници. nnDnn

Тамплиери се събраха 
за Великден
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ОрДЕНъТ

На 22 април 2017 г. в голямата конфе-
рентна зала на Парк-хотел „Витоша“ 
в столицата се проведе VII-та Научна 

конференция на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим-Велик Приорат България. 
Домакин на събитието беше Командерия „Св. 
Георги Победоносец“ (София) с Командер 
Милко Шопов KCTJ.

Работата на конференцията беше открита с 
приветствени слова от Негово Превъзходител-
ство, генерал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH и Командера на Командерия „Св. 
Георги Победоносец“. Темата на конференция-
та през тази година беше „Религиозните гонения 
– от Античността до наши дни“. Водещи лекто-
ри бяха изявени представители на академичните 
среди в България като акад. Динко Динков, акад. 
Кольо Рамчев, проф. Божидар Димитров, проф. 
Димитър Иванов, доц. Димитър Димитров, доц. 
Иво Топалилов, д-р Мохд Абуаси, д-р Димитър 
Атанасов, д-р Владимир Секулов и др. 

Разнообразието от представените теми в до-
кладите на изявените специалисти включваше: 
християнизацията на Късната Римска империя, 
обзор на арианството в светлината на археоло-
гически данни от Тракия, антихристиянската 
политика на българските ханове и изграждането 
на разказа за предхристиянския период от исто-
рията на България, религиозните гонения през 
Средновековието, Ян Хус и Йероним Пражки 
като предвестници на Реформацията, разглеж-
дане на психологическите баланси между хрис-
тиянството и исляма, съвременната геополитика 
в контекста на християнството и другите ре-
лигии, Ислямът и националната сигурност на 
България, актуалното състояние на християните 
в Близкия Изток и др.

Всички доклади, по традиция ще бъдат пуб-
ликувани в сборник посветен на VII-та Научна 
конференция на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим-Велик Приорат България.
 nnDnn

vII НаУчНа КоНфеРеНцИя 
на ордена на Рицарите 
Тамплиери на йерусалим 
- Велик Приорат България

 ВЕлиК ПриОраТ България
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За втора поредна година, Орде-
нът на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим-Велик Приорат 

България организира на 30 април 
2016 г. в София Международен ве-
ликденски хоров фестивал. По тради-
ция, водени от своята вярата в хрис-
тиянските ценности, както и тяхното 
значение за развитието на хоровото 
изкуство, Велик Приорат България, 
Българският хоров съюз и радио 
„Classic FM“ организираха съвместно 
това събитие, посветено на християн-
ската музика във всички нейни разно-
видности. 

Фестивалът се проведе в Аула-
та на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ в две части: 
концерт-матине и вечерен концерт. 
България беше представена с хорове 
о цялата страна като Академичен хор 
„Света Параскева“ към Национална-
та художествена академия, Хорът на 
пловдивските момчета „Стефка Бла-
гоева“, хор “Capella ad libitum” при 
БАН, смесен хор „Петко Стайнов“ 
(Казанлък). Чуждестранното учас-
тие във фестивала включваше хор 
“Cantelena” (Гърция), мъжки хор “Te 
Deum laudamus” (Румъния) и камерен 
хор “Aeigda” (Словения).

Стремежът на организаторите на 
това културно събитие е то да се пре-
върне в традиционен елемент от про-
грамата на музикалните фестивали в 
България. nnDnn

II международен 
Великденски 
хоров фестивал

 ВЕлиК ПриОраТ България
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В периода 16-18 май 2017 г. в 
столичния хотел „Марине-
ла“ се проведе международна 

конференция под надслов „Религия и 
тероризъм“. Тази уникална среща на 
духовници и учени от България, Ал-
жир, Тунис, Йордания, Иран, Ливан, 
както и от други близкоизточни дър-
жави, стана възможна благодарение 
на съвместните усилия на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим-
Велик Приорат България и „Центъра 
за Близкоизточни изследвания“.

Конференцията бе открита с изказ-
ване на вицепрезидента на Република 
България, г-жа Илияна Йотова. Сред 
гостите и участниците в международ-
ната конференция „Религия и теро-
ризъм“ можем да отбележим Негово 
Високопреосвещенство Севастийски 
архиепископ Теодосий (Атала Хана) 
от Йерусалимската патриаршия, Него-
во Високопреосвещенство Западно- и 
Средноевропейски митрополит Анто-
ний от Българската православна църк-
ва, Негово преподобие отец Набил 
Хадад от Мелкитската византийска ка-

Тамплиерите подпомагат 
диалога между религиите

толическа църква в Йордания, декана 
на факултета по правни и администра-
тивни науки към Ливанския универ-
ситет, проф. Камил Хабиб, бившия 
министър на религиозните дарения и 
ислямските въпроси на Хашемитско 
кралство Йордания, д-р Хайел Ааб-
делхафъз Дауд, директора на „Центъ-
ра за Близкоизточни изследвания“ д-р 
Мохд Абуаси и редица други светски 
и религозни представители на христи-
янската и мюсюлманската общност в 
България и Близкия Изток.

Представените доклади засегнаха 
връзката между религията и терори-
зма. В рамките на тематичния обхват 
на форума бяха разгледани въпроси-
те за отношението на религиите към 
тероризма, за ролята им в борбата 
срещу съвременния тероризъм. В по-
общ план бяха представени и анали-
зирани също връзките между религия, 
политика и насилие, както и конкрет-
ни проблеми, свързани със сътрудни-
чеството между исляма и християн-
ството в борбата срещу религиозния 
екстремизъм и омразата. 

 ВЕлиК ПриОраТ България

По време на обсъжданията при-
състващите бяха запознати с опита 
на някои държави, от които идва-
ха участниците в конференцията, в 
справянето с явлението, наречено ра-
дикален ислям. В своите доглади изя-
вените експерти засегнаха също и са-
лафитските измерения на религията 
и тероризма, връзката между исляма 
и християнството в Близкия Изток, 
както и религиозните измерения на 
тероризма в региона.

Всички участници в международ-
ната конференция изказаха своята 
благодарност към сърдечния, толе-
рантен и мирен български народ, във 
връзка с организирането на форума в 
България. Уникалният заключителен 
документ, с който приключи рабо-
тата на Международната конферен-
ция „Религия и тероризъм“, включва 
следните точки:

- екстремизмът е световно явле-
ние, което не се ограничава в една 
единствена държава или религия. 
Напротив, единобожните религии, а 
именно християнството, юдейството 
и исляма, са религии на любовта и на 
мира. Въпреки това някои представи-
тели на тези религии очернят и преи-
начават ценностите им.

- Третирането на явлението екс-
тремизъм следва да бъде цялостно: 
а имено да обхваща възпитаване в 
културата на диалог, приемане на раз-
личията и ответното мнение, възпри-
емане принципите на демокрацията и 
плурализма.

- Справянето с явлението екс-
тремизъм е отговорност на минис-
терствата на образованието, рели-
гиозните институции като джамии 
и църкви, за които се предполага, 
че трябва да разпространяват дух на 
любов, сърдечност и да подкрепят 
съжителството на различните веро-
изповедания.

- Следва да се третират социално-
икономическите причини, доприна-
сящи за зараждането на екстремизма.
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- Религиозните учени от различ-
ните религии следва при всеки повод 
да заклеймяват екстремизма, омразата, 
както и религиозните мотиви на екс-
тремистите.

- Гражданският принцип е осно-
вата, върху която се обединяват еле-
ментите на държавата и обществото, 
въпреки различните раси и религии. 
Гражданите трябва да си сътрудничат 
както в правата, така и в задълженията 
си с цел да съхранят родините си и да 
помагат на хората.

- Враговете на арабската общност 
използваха религиозния и сектант-
ския конфликт, за да разделят реги-
она и да унищожат неговите ресурси. 
Трябва да се работи за засилено съ-
трудничество между последователите 
на различните религии и да се про-
дължи историческият ход, който се 
гради на сърдечност и уважение.

- Правителствата на арабските 
държави следва да се справят с прист-
растията на говорителите, имамите и 
проповедниците и да допринесат за 
това проповедите им да насърчават 
любовта и толерантността. Именно 
тяхна е отговорността да осигурят 
истинността на тези проповеди и на-
сочеността им, както и да гарантират, 
че храмовете няма да се превърнат в 
проводник на екстремизъм и омраза.

- Ционисткият конфликт в Палес-
тина е форма на екстремизъм и теро-
ризъм. След като окупираха терито-
риите му и разселиха обитателите му 

по целия свят, ционистите се заеха да 
упражняват грозен екстремизъм и те-
роризъм над палестинския народ.

- Политическата експлоатация на 
екстремистките идеи и групировки 
допринесе за превръщането им в те-
рористични такива. Те получават фи-
нансова и идеологическа подкрепа и 
биват използвани за дестабилизиране 
и разрушаване на региона. Следова-
телно, борбата с тероризма трябва да 
започне с прекратяването на всички 
видове подкрепа за тези групировки.

- Обвиняването в неверие на ина-
комислещите и проливането на кръв-
та им е опасно явление, което трябва 
да се криминализира, независимо от 
религията, тъй като я изопачава и я 
прави лице на тероризма и основна 
причина за упражняването му.

- Джихадът в исляма е принцип 
за защита на човека и земите му от 
врага и окупацията. Той не е средство 
за потисничество и убийства. Ислям-
ските религиозни учени трябва да 
преодолеят двусмислието, обхванало 
този термин, тъй като джихадът се 
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превърна в средство за заблуждаване 
на младите хора, погубването им и 
използването им като инструменти за 
убиване и саботаж.

- Методите на обучение са от 
особена важност за изграждането 
на човека, който да вярва в право-
то на живот, свободното мнение, 
да приема другите и да им помага. 
Всички държави следва да възприе-
мат подобни методи и да прочистят 
системите си от всички недостатъ-
ци, които подхранват екстремизма и 
насилието.

- Участниците в конференцията 
препоръчват създаването на непра-
вителствена организация за сътруд-
ничество между християнството и 
исляма в борбата срещу религиозния 
екстремизъм и омразата. Нейни чле-
нове следва да бъдат духовници, ин-
телектуалци и политици от България 
и арабските страни.

- Културното многообразие обо-
гатява човешкия живот и културите 
трябва да си сътрудничат в полза на 
човека. Не бива да се борят за власт и 
подчинение, а да елиминират егоизма 
в противовес на насилието и терори-
зма, като издигнат лозунга на хуман-
ността.

- Без оглед на религия и етнос, 
всички ние трябва да си сътрудни-
чим, за да се справим с проблеми като 
болестите, неграмотността, безрабо-
тицата и радикализма. Именно тези 
бедствия са извор на екстремизъм и 
тероризъм.

- Призоваваме на настоящата кон-
ференция да се гледа като на непра-
вителствена организация за сътруд-
ничество между християнството и 
исляма в борбата срещу религиозния 
екстремизъм и омразата, а членове-
те й да бъдат ядро на организацията, 
която в бъдеще ще се разшири, за да 
включи личности от областта на ре-
лигията, науката и политиката – от 
България и арабските страни.  nnDnn
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В рамките на своето официално 
посещение в страната, религи-
озният покровител на Великия 

Приорат България, Негово Високоп-
реосвещенство Севастийски архие-
пископ Теодосий (Атала Хана) от Йе-
русалимската патриаршия, води на 21 
май 2017 г., с разрешението на Негово 
Светейшество Българският патриарх 
и Софийски митрополит Неофит, 
богослужението в катедралния храм 
„Св. Александър Невски“ в столица-
та. Неделната служба беше посетена 
от Негово Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ,CMTH, както и много Велики 
Офицери и Рицари и Дами от цялата 
страна.  nnDnn

Религиозният покровител на 
Велик Приорат България води 
неделната служба в катедралния 
храм „Св. александър Невски“

 ВЕлиК ПриОраТ България
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На 1 юни 2017 г. в Нацио-
налния дворец на децата в 
София се състоя тържест-

вената церемония по награждаването 
на победителите и отличниците във 
III-ия Национален конкурс за детска 
рисунка “Рицарят в мен” и II-ия На-
ционален ученически конкурс за ли-
тературна творба „Рицарска постъп-
ка“. Двата национални конкурса бяха 
организирани и проведени в рамките 
на програмата за дейността на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йеруса-
лим-Велик Приорат България за 2017 
г. и бяха включени в Националния ка-
лендар за изяви по интереси на деца-
та и учениците за учебната 2016/2017 
г. на Министерство на образованието 
на Република България под номера 
72 и 73. Министерство на културата, 
Регионален инспекторат по образо-
ванието – София-град и Синдиката 
на българските учители също дадоха 
своя значителен принос при органи-
зацията и осъществяването на двете 
инициативи.

В конкурсите взеха участие някол-
ко хиляди ученици от училищата от 
цялата страна.

Велик Приорат България осигу-
рява едногодишни стипендии и ма-

териални награди на малките творци, 
автори на първите пет рисунки сред 
класираните за националния кръг на 
конкурса за детска рисунка „Рицарят 
в мен“. Материални награди ще по-
лучат и 15 отличници, класирани от 
журито на националния етап до 20 
място. 

В Националния ученически ли-
тературен конкурс, съвместно жури 
от представители на Велик Приорат 
България и представители на Синди-
ката на българските учители разгле-
да литературните творби и класира 
тези, които се отличиха. Във връзка с 
качеството на представените творби 
през тази година комисията по оце-
няване класира две творби на първо 
място и предложи да бъдат наградени 
учениците класирани до 4 място, как-
то и да бъде присъдена допълнително 
една поощрителна награда. Финалис-
тите ще получат материални награди, 
а победителите, ще бъдат наградени и 
с едногодишни стипендии, осигурени 
от Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим-Велик Приорат България.

Стипендии от Ордена на рицари-
те тамплиери-Велик Приорат Бълга-
рия получават:

III Национален конкурс за 
детска рисунка “Рицарят в 
мен”
 Теодора Небойша Станкова, 46 
ОУ „Константин Фотинов“, София
 Вяра Пламенова Пенчева 
СУ „Райчо Каролев“ Габрово
 Виктор Тодоров Игнатов 
ЧОУ „Светлина“ София
Донка Кирилова Мечкуевска,6 ОУ 
„Граф Н.П. Игнатиев“, София
Гергана Георгиева Георгиева, СУ 
„Сава Доброплодни“, Шумен

II Национален ученически 
конкурс за литературна твор-
ба „Рицарска постъпка“
 Александра Нинкова Драмджи-
ева, (9 клас) ПГ „Пейо Яворов“, Пе-
трич
 Елена Тодорова Tаракова (11 
клас), ПГИТ „Проф. д-р Асен Злата-
ров“, Петрич

Чрез мотивиране на учениците, 
учителите и директорите на учебните 
заведения, да вземат участие и под-
крепят идеята на конкурса, Орденът 
на тамплиерите се стреми да изгради 
здрави морални основи, които да по-

НациоНалеН коНкурс за детска рисуНка 
„Рицарят в мен”
НациоНалеН коНкурс за литературНа творба 
„Рицарска постъпка“

Великият Приор на Велик 
Приорат България, Негово 
Превъзходителство генерал-
майор (о.р.) проф. Румен Рал-
чев GCTJ, CMTH с комисията 
за оценяване на участниците, 
достигнали до регионалния 
етап на конкурса за детска 
рисунка „Рицарят в мен“ в 
София през 2017 г. Отляво 
надясно: Виолин Неделчев 
– председател, Валери Ян-
чев, Великият Благотворител 
д-р Юлия Николова DCTJ и 
Юлиян Топалов.

 ВЕлиК ПриОраТ България
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Класиране на участниците в III-ти Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ – 
национален етап

ИМЕ И фАМИлИя УчИлИщЕ НАСЕлЕНо МяСТо НАГРАДА

ПОБЕДИТЕЛИ
Теодора Небойша Станкова 46 ОУ „Константин Фотинов“ София Стипендия и материална награда
Вяра Пламенова Пенчева СУ „Райчо Каролев“ Габрово Стипендия и материална награда
Виктор Тодоров Игнатов ЧОУ „Светлина“ София Стипендия и материална награда
Донна Кирилова Мечкуевска 6 ОУ „Граф Н.П. Игнатиев“ София Стипендия и материална награда
Гергана Георгиева Георгиева СУ „Сава Доброплодни“ Шумен Стипендия и материална награда

ОТЛИЧНИЦИ
Олга Валериева Когуенко 54 СУ „Св. Иван Рилски“ София Грамота и материална награда
Рая Христова Павлова 3 ОУ „Гоце Делчев“ Петрич Грамота и материална награда
Елица Петрова Плоскова 51 СУ „Елисавета Багряна“ София Грамота и материална награда
Йорданка Атанасова Атанасова 3 ОУ „Гоце Делчев“ Петрич Грамота и материална награда
Траяна Йорданова Кожухарова 51 СУ „Елисавета Багряна“ София Грамота и материална награда
Божидара Иванова Иванова 6 СУ „Найден Геров“ Варна Грамота и материална награда
Трифон Ангелов Стоянов Школа „Хамелеон“ Пазарджик Грамота и материална награда
Емре Ферай Мустафа ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Кърджали Грамота и материална награда
Йоана Панчева Русева ОУ „Христо Ботев“ Варна Грамота и материална награда

Национален конкурс за литературна творба „Рицарска постъпка“ – класиране 2017 г.

ИМЕ И фАМИлИя УчИлИщЕ НАСЕлЕНо МяСТо НАГРАДА

ПОБЕДИТЕЛИ
Александра Нинкова Драмджиева Профилирана гимназия „Пейо 

Яворов“
Петрич Стипендия и материална на-

града
Елена Тодорова Tаракова ПГИТ „Проф. д-р Асен Злата-

ров“
Петрич Стипендия и материална на-

града
ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Габриела Димитрова Димитрова СУ „Цанко Церковски“ Полски Тръмбеш Грамота и материална награда
Мариела Симеонова Йорданова СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Карнобат Грамота и материална награда
Цанко Алиев Пелтеков СУ „Васил Левски“ Велинград Грамота и материална награда

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА
Николета Мирославова Каменова ПГ по транспорт  

„Владимир Минчев“
с. Владимирово  
(обл. Монтана)

Грамота и материална награда

ГРАМОТИ
Десислава Мусова Хаджиасанова СУ "Васил Левски" Велинград Грамота
Димана Тихомирова Радева ППМГ "Акад. Никола Обреш-

ков"
Бургас Грамота

Жанин Фахд Ал-Шаргаби СУ "Иван Вазов" Плевен Грамота
Ива Пламенова Петрова СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш Грамота
Кристия Ангелова Ташева СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш Грамота
Мария Петрова Петрова 54 СУ "Св. Иван Рилски" София Грамота
Мартина Седефова Билянска ППМГ "Васил Левски" Смолян Грамота
Михаил Красимиров Александров ППМГ "Васил Левски" Смолян Грамота
Радост Георгиева Туджарска СУ "Отец Паисий" Самоков Грамота
Станислава Петрова Бъндева СУ "Васил Левски" Велинград Грамота
Тонислав Светославов Троев СУ "Панайот Волов" Шумен Грамота

 ВЕлиК ПриОраТ България

могнат на децата да станат достойни 
граждани на България. Тези нацио-
нални конкурси допринасят за фор-
мирането на нравствени ценности 
у децата, които имат общочовешко 
значение. Те преоткриват Рицаря у 

себе си – този, който воюва за добро-
то и идеала. 

Националните конкурси на Ор-
дена на рицарите тамплиери на Йе-
русалим-Велик Приорат България 

прерастват в престижна инициати-
ва, която работи последователно за 
създаване на условия за развитие на 
образованието на младите хора и зна-
нието, което дава мъдрост и духовни 
сили на личността.  nnDnn
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СрЕЩи

▲ 27 март 2017 г. Среща на Негово Превъзхо-
дителство, ген.-майор (о.р.) проф. Румен Рал-
чев GCTJ, CMTH с Негово Превъзходителство 
Лхамсурен Дугержав, посоланик на Република 
Монголия в София по повод изградения с ре-
шаващото участие на Велик Приорат България 
паметник на кирилицата в Улан Батор. 

▲ 21 май 2017 г. Негово Превъзходителство, ген.-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH проведе среща с Ре-
лигиозния покровител на Велик Приорат България, Негово 
Високопреосвещенство Севастийски архиепископ Теодо-
сий (Атала Хана).

▲ 26 май 2017 г. Негово Превъзходителство, ген.-ма-
йор (о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH се срещна 
с Приора на Приорат Холандия под менторството на 
Великия Приорат на Италия и Генерален Церемони-
алмайстор Емеритус на OSMTH, маркиз Енио Сенезе 
GCTJ. Участие в срещата взеха и Великият Арбитър, 
Данчо Джиков GOTJ, Великият Канцлер Емеритус, 
Мартин Макариев GOTJ и Командера на Командерия 
„Св. Антоний Велики“, Бранимир Кочев KCTJ. 

▼11 юни 2017 г. По случай 22-та годишнина на 
Зонта клуб София и организирания по този по-
вод традиционен „Бал на жълтата роза“, Негово 
Превъзходителство, ген.-майор (о.р.) проф. Румен 
Ралчев GCTJ, CMTH се срещна с председателя на 
организацията, госпожа  Бистра Илиева.
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галЕрия 900 

На 25 април 2017 г. в „Галерия 
900“ на Ордена на рицари-
те тамплиери на Йеруса-

лим-Велик Приорат България беше 
открита авторската изложба на Брат 
Светлозар Недев KTJ, озаглавена „Ду-
шата на космоса“.

Роденият в Стара Загора худож-
ник визуализира своите идеи и худо-
жествени търсения в картини от плат-
на и картон, голям и малък формат, 
експресивно и елегантно се впуска 
в лабиринтите на човешката душа 
и космическата безграничност. Вся-
ко произведение провокира зрителя 
само за себе си с оригинална визия, 
елегантно постигната с едри мазки 
и символика от образи, емоции, на-
строения и представи за духовния път 
на всеки един от нас. В експозицията 
„Душата на Космоса“ Светлозар Не-
дев интерпретира идеята за безкрая на 
Космоса като еквивалент на човешки-
те мисли, идеи и мечти. Светлината е 
основната парадигма, до която всеки 
от нас иска да се докосне, но малко 
са тези, които имат щастието именно 
Божествената светлина да освети пътя 
им.

Светлозар Недев работи като ху-
дожник, фотограф и галерист; възпи-
таник е на Националната гимназия по 
фотография и полиграфия в град Со-
фия. Завършва Варненския свободен 
университет „Черноризец Храбър” 
със специалност „Културология”. В 
същия университет защитава магис-
търска степен в специалността „Ме-
ниджмънт в художествената култура”. 
Автор е на над 30 самостоятелни и е 
участник в множество общи изложби 
– живопис и фотография в България 
и чужбина.

Негови творби са притежание на 
частни колекционери от България, 
Русия, Австрия, Швейцария, Дания 
и др. Основен организатор и куратор 
на художествения пленер в Мъглиж в 
периода 2011-2013 г. Основен орга-
низатор и куратор на международния 
Арт-пленер „Безгранично изкуство“ 
и семинара „Обединени художници 
за обединена Европа“ в Стара Загора. 
Участник в международни пленери в 
България, Македония и Русия. Член 
на Съюза на българските журналисти, 
член на Професионалния съюз на 
художниците – Москва, Русия и Art 
International Group – Англия.  nnDnn

„Душата  
на космоса“
Авторска изложба на  
Брат Светлозар Недев KTJ
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галЕрия 900 

Във връзка с провеждането на 
XXIV Конвент на Ордена на 
рицарите тамплиери на Йеру-

салим-Велик Приорат България с до-
макинството на Командерия «Улпия» 
в Пловдив, нa 13 май 2017 г. беше 
организирана изнесена изложба във 
фоайето на на Палата № 7 на Меж-
дународния панаир в Пловдив, която 
включваше рисунки на деца от пло-
вдивските училищата, които са взели 
участие в III Национален конкурс 
за детска рисунка „Рицарят в мен“, а 
също и произведения на изявени пло-
вдивски творци. 

Основен елемент от официалната 
програма на откриването на изложба-
та беше награждаването на децата от 
региона на Пловдив, които са взели 
участие в конкурса «Рицарят в мен». 
nnDnn

Изнесена изложба на 
„Галерия 900“ в Пловдив
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„Св. Лазар Български“

гр. Габрово, 1 април 2017 г.

На 01 април 2017 г. в художествена галерия „Христо Цокев” гр. 
Габрово се проведе открит Събор на Командерия „Св. Лазар 
Български“. Гости на Събора бяха Високоуважаемата Сестра 

Рада Пангелова DCTJ – Велик Офицер на Велик Приорат България, 
Многоуважаемият Брат Денчо Бояджиев KCTJ – Командер на Коман-
дерия „Св. Андрей Първозвани” (Разград), както и членове на други 
Командерии.

Командерът на Командерията Брат Богомил Петков KCTJ запозна 
присъстващите с бъдещите мероприятия на Велик Приорат България.

С тържествен ритуал беше приет един Постулант.
След Събора се проведе Братска Агапа.  nnDnn
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КОМаНДЕрии

Съвместен Събор на командерии 
„Св. Висарион Смоянски“

и „Св. Никита Ремесиански“
гр. Смолян, 21 април 2017 г.

На 21.04.2017 г. в гр.Смолян в 
Клуб „Тамплиер“ се проведе 
съвместен Събор на Коман-

дериите „Св. Висарион Смолянски“ 
(Смолян) и „Св. Никита Ремисиан-
ски“ (Кърджали).

В Събора взе участие и Великият 
Приор на Великия Приорат Бълга-
рия, Негово Превъзходителство гене-
рал-майор (о.р.) проф. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH. Имаше гости от Ко-
мандериите от Стара Загора и Плов-

див, както и приятели и съмишлени-
ци на членовете на Командерията от 
града.

Беше извършен ритуал в памет на 
кончината на Брат Таньо Стайковски 
KCTJ, първият Командер на Коман-
дерия „Св. Висарион Смолянски“.

Представени бяха есетата „Рицар-
ска постъпка“ от учениците на ПМГ 
„Васил Левски“, гр. Смолян. От Ко-
мандерията бяха наградени с парична 

награда и Грамоти, отличените твор-
би.

В състава на Командерия „Св. Ви-
сарион Смолянски“ беше приет нов 
Посулант.

Великият Приор на Великия При-
орат България, Негово Превъзходи-
телство генерал-майор (о.р.) проф. 
Румен Ралчев GCTJ, CMTH, даде ин-
тервю за местните медии. Съборът 
завърши с Братска Агапа . nnDnn
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xxIv КоНВеНТ На оРДеНа На РИцаРИТе 
ТаМПЛИеРИ На йеРУСаЛИМ -  

ВеЛИК ПРИоРаТ БЪЛГаРИя
гр. Пловдив, 13 май 2017 г. 
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xxIv КоНВеНТ На оРДеНа На РИцаРИТе 
ТаМПЛИеРИ На йеРУСаЛИМ -  

ВеЛИК ПРИоРаТ БЪЛГаРИя
гр. Пловдив, 13 май 2017 г. 
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КОМаНДЕрии

На 24 април 2017 
г. в Разград се 
проведе ритуален 

Събор на Командерия „Св. 
Андрей Първозвани”. 

Командерът на Коман-
дерията Денчо Бояджиев 
KCTJ запозна присъства-
щите  с дейността на Ко-
мандерията през 2016 г. 
и с плана за работа през 
2017 г. Сестра Бонка Ми-
ланова представи доклад на 
тема „Хартата Лармениус”. 
Приет беше един нов Пос-
тулант.  nnDnn

Събор на командерия 
„Св. андрей Първозвани”

гр. Разград, 24 април 2017 г.
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„Св. архангел Михаил”

гр. София, 9 май 2017 г.





30     Тамплиер • юни 2017 г.

КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„Св. св. Константин и елена”

с. Паталеница, 20 май 2017 г.
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КОМаНДЕрии

Събор на командерия 
„Св. София”
гр. София, 30 май 2017 г.
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КОМаНДЕрии

На 7-ми юни 2017 г. в „Клуб 2008“ - гр. София Ко-
мандерия „Св. Георги Победоносец“  проведе тър-
жествен празничен Събор с прием на Постуланти 

по случай патронния празник на Командерията – Гергьов-
ден. 

Събитието беше уважено от Великия Арбитър Данчо 
Джиков GOTJ, Великия Офицер Рада Пангелова DCTJ, По-
четния Командер на Командерия „Св. София“ Момчил Ми-
хайлов KCTJ, Почетния Командер на Командерия „Св. Иван 
Рилски“ Иван Дочовски KCTJ, Командерът на Командерия 
„Св. Иван Рилски“ Борис Димитров KCTJ, председателят на 
Организационната комисия посланик Димитър Владимиров 
KCTJ. Приветствия по случай празника отправи и Н.Пр. Ве-
ликият Приор на Велик Приорат България генерал-майор 
(о.р.) проф. Румен Ралчев GCTJ, CMTH, Великият Секретар 
Светозар Стефанов GOTJ и Командерът на Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“ Димитър Боянов KCTJ.

На Събора във вярност към Ордена се заклеха двама нови 
Постуланти и беше изнесен доклад на тема „Седемте прин-
ципа на Херметизма“ от Брат Иван Ганчев KTJ. Вечерта 
завърши с празнична агапа с традиционните за Гергьовден 
агнешки ястия и червено тамплиерско вино.  nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 07 юни 2017 г. 
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КОМаНДЕрии

По време на Събора на Ко-
мандерия  „Св. Лазар Бъл-
гарски“ (Габрово), проведен 

на 1 април 2017 г., участници в наци-
оналните конкурси на Велик Приорат 
България получиха своите грамоти. 
Това беше и заключителната част на 
регионалния етап в Габрово на III-ия 
Национален конкурс  за детска рисун-
ка „Рицарят в мен”. Бяха отличени и 
наградени малките творци, автори на 
рисунките класирали се за участие в 
националния етап на конкурса. Освен 
всички участници, грамоти бяха връ-
чени и на техните преподаватели и 
директорите на училищата, които се 
включиха в тази благородна инициа-
тива на Ордена.  nnDnn

Регионално 
награждаване в Габрово

Регионално класиране в Габрово 
III Национален конкурс  за детска рисунка „Рицарят в мен”

Вероника Данаилова Кръстева ОУ "Ран Босилек" Габрово
Валентин Стефанов Абаджиев ОУ "Ран Босилек" Габрово
Симеон Мартинов Петков ОУ "Ран Босилек" Габрово
Ивайла Найденова Илиева Школа по изобразително изкуство "ВВ Арт" Севлиево
Виктория Пенчева Петрова ОУ "Ран Босилек" Габрово
Вяра Пламенова Пенчева СУ "Райчо Каролев" Габрово
Искра Георгиева Димитрова ОУ "Ран Босилек" Габрово
Даниел Станиславов Дянков ОУ "Стефан Пешев" Севлиево
Ивайла Венциславова Тодорова ОУ "Ран Босилек" Габрово
Йоана Огнянова Йончева ОУ "Ран Босилек" Габрово
София Третякова СОУ "Васил Левски" Севлиево
Йоан Данаилов Данаилов Школа по изобразително изкуство "ВВ Арт" Севлиево
Гергана Петрова Петрова ОУ "Христо Ботев" Севлиево
Васил Янков Иванов ОУ "Иван Вазов" Габрово
Йордан Тодоров Бенев ОУ "Стефан Пешев" Севлиево
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Над петстотин тома класиче-
ска литература, учебници и 
пособия по английски език, 

дискове с български игрални филми 
и музика, дариха дамите и рицарите 
от Командерия „Св. св. Константин 
и Елена“ (Пазарджик), на Регионална 
библиотека „Никола Фурнаджиев“ - 
Пазарджик. Дарението бе предоста-
вено от Секретаря на Командерията 
Сестра Мария Родева DTJ. То постъ-
пи във фонда на най-голямата об-
ластна книгохранителница и ще бъде 
предоставяно на посетителите й. 

Дарението е част от инициативата 
на Командерия „Св. св. Константин и 
Елена“ (Пазарджик), „Да бъдем хора“ 
и бе направено в рамките на Нацио-
налния месец на четенето, който се 
реализира ежегодно от Министер-
ството на културата и Министерство-
то на образованието. nnDnn

Тамплиери направиха дарение 
за Регионалната библиотека в Пазарджик

Деца от велинг-
радското средно 
училище „Васил 

Левски“ получиха своите 
награди, спечелени в на-
ционалните конкурси за 
детска рисунка и литера-
турна творба, организира-
ни от Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим-
Велик Приорат България. 

Основната тема, от 
която следва да черпят 
вдъхновение децата за 
своите рисунки е отразена 
в заглавието на конкурса 
– „Рицарят в мен“. Лите-
ратурните творби от своя 
страна, според регламента 
на конкурса, трябва да от-

разяват темата „Рицарска 
постъпка“. 

В конкурса за рисунка 
бе отличена работата на 
Елена Якимова. До участие 
в националния етап на III-

тия Национален конкурс 
за детска рисунка „Рицарят 
в мен“ са класирани общо 
132 рисунки. От допуснати-
те до финално разглеждане 
105 рисунки, е и отличената 
творба на Елена Якимова.

За участието си в лите-
ратурния конкурс своите 
награди получиха – Цанко 
Пелтеков, Десислава Хад-
жиасанова и Станислава 
Бъндева.

На 15 юни 2017 г., Ри-
цари и Дами от Команде-
рия „Св. св. Константин 
и Елена“ (Пазарджик) 
посетиха училището „Ва-
сил Левски“, за да връчат 
наградите на децата. Ръ-
ководството на Коман-
дерията изказва искрени 
благодарности и на тех-
ния преподавател, който 
е амбицирал децата да се 
включат в конкурса.

nnDnn

Наградени деца 
във Велинград
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На 19 април 2017 г. Ко-
мандерът на Коман-
дерия „Св. Георги 

Победоносец“ (София), Мил-
ко Шопов KCTJ представи в 
„Галерия 900“ на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йеру-
салим-Велик Приорат Бълга-
рия сборникът с доклади от VІ 
Научна конференция, органи-
зирана от Командерия „Св. Ге-
орги Победоносец“. По време 
на представянето, кратко сло-
во изнесе и Великият Приор 
на Велик Приорат България, 
Негово Превъзходителство 
генерал-майор (о.р.) проф. Ру-
мен Ралчев GCTJ, GMTH.

Сборникът е публикуван 
под номер 39 в Библиотеката 
на Великия Приорат Бълга-
рия. nnDnn

Представяне на сборник
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ННа 3 май 2017 г. в столичния 
парк „Герена“, Командерия 
„Св. София“ съвместно с 

Община Подуяне организира фести-
вал „Пазим българските традиции“. 

Великият Приор на Велик Прио-
рат България, Негово Превъзходител-
ство ген. м-р (о.р.) проф. Румен Рал-
чев GCTJ, CMTH, Великият Офицер 
на Протокола и Почетен Командер 
на Командерия „Св. София“ Брат Ви-
тан Иванов GOTJ и кмета на Район 
„Подуяне“, госпожа Ева Митова взе-
ха участие в официалното откриване 
на фестивала. Празничната програма 
включваше и забавления за малчуга-
ни, подготвени от Рицаря Енчо Дана-
илов KTJ (Бате Енчо). 

nnDnn

Пазим българските традиции

КОМаНДЕрии
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На 23 май 2017 г. Коман-
дерът, Брат Борис Начев 
KCTJ и представители на 

Командерия Света София“ пре-
доставиха, чрез кмета на столич-
ния район „Подуяне“, госпожа Ева 
Митова помощ на 10 абитуриен-
ти в неравностойно положение. 
 nnDnn

Командерия „Св. София“ 
подпомага абитуриенти в 
неравностойно положение
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На 20 май 2017 г. в Владимирския държавен 
университет беше открит бюст на родения в 
гр. Владимир руски генерал Николай Григо-

риевич Столетов (1831—1912 г.). 

Автор на паметника е нашият Брат и известен 
скулптор и художник Димитър Рашков KTJ, Рицар от 
Командерия «Улпия» (Пловдив).

Държавният университет във Владимир с гордост 
носи имената на руския физик Александър Григори-
евич Столетов и неговия брат, героят от Руско-турска-
та война (1877-1878 г.) и командващ на българското 
опълчение, генерал Николай Григориевич Столетов. 
 nnDnn

Български паметник на 
генерал Столетов в Русия

КОМаНДЕрии
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Завръщане в 
средновековието
Фестивала на средновековните традиции,  
бит и култура „Калето Мездра 2017“

По време на традиционния 
фестивал на средновеков-
ните традиции, бит и кул-

тура „Калето Мездра 2017“, който се 
състоя на 8 юни 2017 г., Команде-
рия „Улпия“ (Пловдив) бе достой-
но представена от своя Командер, 
Брат Рангел Матански KCTJ и Брат 
Красимир Джамбазов KTJ. Брат 
Красимир взе активно участие във 
възстановките с бойно снаражение 
и типично за Средновековието там-
плиерско облекло. 

Специални благодарности бяха 
получени от Калина Атанасова, 
чиято книга ВЪЗСТАНОВКИ НА 
СРЕДНОВЕКОВНОТО БЪЛГАР-
СКО ОБЛЕКЛО (XIII – XIVв.) бе 
издадена с изключителната подкре-
па на Командерията. Самата тя не 
пропуска подобни фестивали, за да 
представи красотата на среднове-
ковното българско облекло и тра-
диции. Супа, приготвена изцяло от 
зеленчуци с над 15 подправки, сече-
не на монети, изграждане на юрта, 

стрелба с лък, рицарска битка, бой-
ни техники и много други интересни 
събития забавляваха малки и големи 
в двата дни на фестивала. nnDnn
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ОрДЕНъТ

Рано в петък сутринта на 13 октомври 1307 г., 
войниците на служба при френския крал Фи-
лип IV (Хубавия) предприели изненадваща 

атака срещу рицарите от Тамплиерския орден… така 
започва една история, чийто край остава неизяснен. 
Били ли са предупредени рицарите, че атаката е пла-
нирана за този ден? Избягали ли са? Взели ли са със 
себе си своето съкровище, което според слухове е 
значително; ценна находка, която никога не е наме-
рена? Къде са отишли? Въпросите тормозят истори-
ците от векове и в края на краищата се превръщат в 
част от легендата.“ 

Така започва своето изложение Заместник Гене-
ралният Архивист на OSMTH, д-р Мелинда Ричардс, 
в което се представя резултата на съвместните уси-
лия на много Рицари и Дами от цял свят, обединени 
в желанието си да оставят за поколенията сборник, 
който си струва да бъде четен и препрочитан. 

Редактори на изданието са Председателят на Ко-
мисията по история и архиви на OSMTH, Скот Сай-
мън GCTJ и Заместник-председателят и ръководи-
тел на отдела по история към същата комисия, Паси 
Пьоленен KCTJ.

Сборникът съдържа широк спектър от статии, 
свързани с историята на средновековния Орден на 
тамплиерите, но също и такива, свързани с развити-
ето на неговите последователи през последните два 
века. nnDnn

За момента изданието е само на английски език и може 
да бъде поръчано, чрез различните подразделения на 
сайта за електронна търговия AMAZON:
Amazon.com - https://www.amazon.com/
dp/1539178897/ 
Amazon Германия - https://www.amazon.de/Knights-
Templar-Twenty-First-Foundation-Publications/
dp/1539178897/ 
Amazon Обединено кралство - https://www.amazon.
co.uk/Knights-Templar-Twenty-First-Foundation-

Publications/dp/1539178897/ 
Amazon Испания - https://www.amazon.es/Knights-
Templar-Twenty-First-Foundation-Publications/
dp/1539178897/ 
Amazon Франция - https://www.amazon.fr/Knights-
Templar-Twenty-First-Foundation-Publications/
dp/1539178897/ 
Amazon Италия - https://www.amazon.it/Knights-
Templar-Twenty-First-Foundation-Publications/
dp/1539178897/ 

Нова книга на OSMTH
„Рицарите-тамплиери: от историята  
до мисията през XXI век“,  
сборник посветен на 900-та годишнина  
от създаването на средновековния орден.



ООН

02.06.2017 — Изменението на кли-
мата не може да бъде спряно, но вече 
не може да бъде и спряно движението 
по противодействие на глобалното 
затопляне. «Зелена» икономика – това 
е икономиката на бъдещето. За това 
напомни Генералният секретар на 
ООН Антониу Гутериш по време на 
Международния икономически фо-
рум в Санкт-Петербург.

Антониу Гутериш призова прави-
телствата на всички страни да спаз-
ват курса, определен от Парижкото 
споразумение за климата, което бе 
прието с една обща цел, а именно – 
благополучието на цялото човечест-
во. «Що се касае до американското 
общество, то аз съм дълбоко убеден 
в това, че щатите, градовете, бизне-
са, гражданското общество също ще 
продължат дейността в тази област и 
ще заложат на «зелената икономика», 
защото е ефективна икономика. Това 
е икономиката на бъдещето», – каза 
Генералният секретар на ООН. Той 
добави, че тези, които изпълняват 
Парижкото споразумение, проявяват 
далновидност. Именно те ще станат 
лидери в икономиката на XXI век.

12.06.2017 — На 17 страни от 
Южна и Източна Европа, Кавказ и 
Централна Азия се падат само 0,2-0,4 
процента от милиарди долари инвес-
тиции, в световен мащаб, за развитие 
на проекти, свързани с възобновяеми 
енергийни източници. В същото вре-
ме на тези страни, с население около 
300 милиона души се пада 4,9 про-
цента от световния брутен вътрешен 
продукт. Това е отбелязано в новия 
доклад на Икономическата комисия 
за Европа на ООН, който бе предста-
вен в Астана на Осмия международен 
енергиен форум за устойчиво разви-
тие на енергетиката. Експертите от 
ООН отбелязват, че страните в свои-
те региони се изправят пред сериозни 
проблеми в привличането на средства 
за възобновяеми енергийни източни-

ци, дори и при наличието на добри 
проекти и подкрепата им на най-ви-
соко политическо ниво. 

През 2016 г., една година след 
приемането на Парижко споразуме-
ние относно изменението на климата, 
само в три страни, в частност в Ка-
захстан, Русия и Украйна, значително 
се е увеличил обемът на новите ин-
вестиции в проекти, свързани с енер-
гийни технологии.

Положителният момент е фактът, 
че към края на 2016 г. 13 страни са 
въвели преференциални тарифни 
ставки, насочени към поощряването 
на инвеститори и представители на 
бизнеса за развитието и използването 
на възобновяеми енергийни източни-
ци. Като цяло се взимат и други мерки 
за премахване на трудностите по пътя 
на привличането на инвестиции, по-
вишаването на енергийна безопас-
ност и гъвкавостта на енергосистеми-
те. Въпреки това, тези мерки все още 
не са довели до активното развитие 
и използване на слънчева, вятърна и 
водна енергия. 

Експерти на ООН посочват, че 
в някои региони се използват енер-
гийни субсидии за изкопаеми гори-

ва, което е сериозна пречка за разви-
тието на възобновяемите енергийни 
източници. Много от тях не се ин-
тересуват от изграждане на вятърни, 
или други съоръжения на слънчеви-
те батерии предвид ниските цени на 
петрола в Руската федерация. Като 
отбелязват, че електрификацията 
на селските райони не е централен 
проблем за страните , представите-
лите на ООН все пак предлагат на 
правителствата да приемат страте-
гия за развитие на слънчева енер-
гия, или строителство на не големи 
хидроелектростанции в отделни ра-
йони, където жителите на които се 
сблъскват с недостига в подаването 
на електроенергия.

В доклада се представя изчерпа-
телна информация за състоянието на 
пазарите на възобновяема енергия, 
както и за инвестиционната дейност. 
Докладът е основава на информа-
ция, получена от Албания, Армения, 
Азербайджан, Беларус, Босна и Хер-
цеговина, Грузия, Казахстан, Киргиз-
стан, Молдова, Черна гора, Руската 
Федерация, Сърбия, Таджикистан, 
Бивша Югославска Република Ма-
кедония, Туркменистан, Украйна и 
Узбекистан.

Брат Димитър Владимиров, KCTJ 
Председател на Организационната  
Комисия на Велик Приорат България

ооН: Тези държави, които 
преминават към „зелени 
икономики″, проявяват 
далновидност
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06.06.2017 — Общият обем междуна-
родна помощ, отпускана за образова-
ние, днес е 12 милиарда долара, това е 
с 4 % по-малко, отколкото през 2010 г. 
Заедно с това помощта с цел развитие 
се е увеличила за същия период с 24 %. 
Такива данни са представени в ежегод-
ния доклад на ЮНЕСКО.

Както следва от публикувания от 
групата Световен доклад на ЮНЕСКО 
относно мониторинг на образовани-
ето, обемът на финансовата помощ, 
отпускана за поддържане на образова-
нието, се съкращава вече шеста поред-
на година. Средствата, предоставяни 
за поддържане на предучилищното и 
началното образование, а също така и 
за програми за ограмотяване сред въз-
растните, също са се съкратили с 6 % в 
сравнение с 2010 г.

По думите на Генералния директор 
на ЮНЕСКО Ирина Бокова, «предос-
тавяната помощ остава явно недоста-

тъчна за постигането на Четвъртата цел 
в областта на устойчивото развитие». 
Тя подчерта, че «тази помощ трябва да 
бъде увеличена, най-малко шест пъти и 
да се предоставя на най-нуждаещите се 
страни». 

В ЮНЕСКО смятат, че отпуснатата 
помощ се разпределя без да се взимат 
предвид потребностите на най-бедните 
страни. Така, африканските страни на 
юг от Сахара, където живеят повече от 
половината деца на планетата, нямащи 
достъп до образование, в настоящия 

момент получават по-малко от поло-
вината от средствата, които са им били 
предоставени за целите на основното 
образование през 2002 г. 

Съединените Щати и Великобрита-
ния остават двата най-големи донора на 
основното образование. Въпреки това, 
през 2014-15 г. двете страни съкратиха 
своите вноски съответно с 11 и 9 %. 
Норвегия и Германия са увеличили 
своите финансови средства за начално 
образование с 50 % и 34 % съответно. 
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06.06.2017 — Към 2050 г. една чет-
върт от населението на планетата ще 
живее в държави с хроничен недостиг 
на питейна вода. Неефективното упра-
вление на водните ресурси може да до-
веде до ръст на напрежението в отно-
шенията между някои държави. За това 

в сряда, говорейки на заседанието на 
Съвета за Безопасност по превантивна 
дипломация и трансгранични води, за-
яви Генералния секретар на ООН Ан-
тониу Гутериш.

Ръководителят на ООН напомни, 

Генералният секретар  
на ооН призова страните 
към сътрудничество в 
сферата на управлението  
на водните ресурси

че повече от 270 речни басейна в света 
са източници на вода за няколко дър-
жави едновременно. Те се използват 
от около 40 процента от населението 
на планетата. Именно затова, подчерта 
Антониу Гутериш, страните трябва да 
си сътрудничат в сферата на управле-
нието на водните ресурси и да правят 
всичко възможно за справедливото и 
икономично разпределение на водата. 

Генералният секретар съобщи, че 
ООН поощрява мирния диалог и по-
средничество в качеството им на ин-
струменти за разрешаване на «водните» 
спорове.

«Например, Регионалният център 
за превантивна дипломация за Цен-
трална Азия тясно си сътрудничи с 
Международния фонд за спасяване 
Арал и други партньори, за да увеличат 
потенциала на «водната» дипломация 
и да модернизират регионалната пра-
вова база в сферата на управлението 
на трансграничните водни ресурси», – 
каза Гутериш. 

В сряда, Генералният секретар за-
мина на официално работно посе-
щение в страните от Централна Азия: 
Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, 
Таджикистан и Туркменистан. Във 
всичките пет страни от региона Анто-
ниу Гутериш ще бъде приет от държав-
ните глави.

ооН: Финансовата помощ за целите  
на образованието се съкращава вече шеста 
поредна година
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Европа започва от България. 
Доказателство за това са раз-
критията в неолитното сели-

ще на софийския кв. „Слатина”, кои-
то направи  най-големият специалист 
по праистория у нас чл.-кор. проф. 
Васил Николов. Доскоро и той, и ця-
лата научна общност смятаха, че най-
голямата къща в Европа за шестото 
хилядолетие преди Христа е проуче-
ната от него през 1985 г. т.нар. Голяма 
къща. Тя е с площ 117 кв. метра. От-
критието влезе в учебниците по пра-
история и се изучава от студентите по 
археология в най-големите световни 
университети. Но в края на разкоп-
ките през 2016 г. проф. Николов от-
кри, че на същото най-ранно ниво на 
застрояване в това селище има поне 
още две къщи, които са още по-голе-
ми. Едната засега е 142 кв. м., но при 
разкриването й най-вероятно ще се 
окаже с още 2-3 квадратни метра по-
голяма. Другата е около 160 квадрат-
ни метра. „Като си представим, че 

като време назад това е преходът от 
седмо към шесто хилядолетие преди 
Христа, такива огромни постройки са 
просто невероятни”, казва проф. Ва-
сил Николов.

Най-любопитното в тези древни 
къщи са стените им. На една от къ-
щите те са  дъговидни. Всяко праис-
торическо селище е обграждано с 
ров, който има магически функции 
-  да пази селището от зли сили. Пър-
воначалното селище на територията 
на днешна Слатина явно е трябвало 
да се разшири и ровът е бил запъл-
нен. Върху него е била построена 
една от къщите. Дългите й стени са 
успоредни на дъгата на запълнения 
ров, който остава отдолу, под пода. 
Това не може да бъде случайно, убе-
ден е ученият. Той разказва, че пра-
историческите строители са използ-
вали известната техника на градеж с 
дъбови стълбове с диаметър по 10-15 
см. Покривът на къщите е двускатен 

и е бил изключително сложна за вре-
мето си конструкция. Още повече, че 
билото на покрива на постройката с 
дъговидни стени, също трябва да е 
било дъговидно. „Такова предизвика-
телство излиза за първи път. В нео-
литна Европа не познавам постройка 
с такъв план. Тъй като става дума за 
най-ранното селище, останките от 
което лежат най-долу в дебелия кул-
турен пласт, вероятността да намерим 
останките от всички вътрешни под-
пори, от цялата дървена конструкция 
на стените и покрива е 100 %. Така 
че към края на разкопките ще мога 
да знам нещо повече за покрива и го 
очаквам с интерес”, споделя проф. 
Васил Николов, който и това лято 
продължава продължава проучването 
на обекта. 

Друг любопитен факт за древните 
жители от селището в кв. „Слатина” 
е, че те са погребвали къщите си, ся-
каш са живи същества.  

Праисторическите хора 
погребвали къщите си
Новите разкрития в неолитното селище  
в „Слатина”, доказват, че България е люлка  
на първата европейска цивилизация
Сестра Екатерина Николова, DTJ 

ПаМЕТ
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Хората са съхранявали в къщите 
си всичко свое. Нищо не са държа-
ли навън, освен добитъка. В къщата 
се е смилало зърното, там е бил тъ-
качният стан, там са били съдовете за 
зърно, там са приготвяли храната. В 
същата с големина 142 кв. м. екипът 
на проф. Васил Николов открива съ-
дове, пълни с овъглено зърно. Уче-
ният отхвърля хипотезата, че къщата 
е „загинала” в случаен пожар. Про-
учванията на дървото и глината по-
казват, че температурата, развита при 
пожара, унищожил къщата, е около 
1200 градуса. А това е възможно само 
когато в помещението се внесе много 
дъбов дървен материал и то се запали 
преднамерено.

За праисторическия човек сакрал-
но и утилитарно са едно, нераздели-
ми са в мисленето, обяснява ученият. 
Той е убеден, че къщата е била погре-
бана – за да се освободи душата й и на 
нейно място да се построи друга. До-
казателство за това са обредните ями, 
които той открива в периферията на 
селището или вътре в него. В тях има 
части от изгоряла къща, което означа-
ва, че са насипани там след извършен 
е обред.

В Слатина къщите са големи по 
площ, но едноетажни. Малко по-къс-
но древните хора по земите ни за-
почват да строят двуетажни къщи на 
по-малка площ. Такива са в селището 
край с. Мурсалево, което е малко по-
късно от началото на слатинското. 
Там има до 70-квадратни метра двуе-
тажни къщи. А двуетажната къща вече  
наистина е нещо много сложно - да 
я направиш без метални инструмен-
ти и да е здрава – това изключително 
за времето си постижение, разказва 
проф. Васил Николов. И възкликва: 
„Само да си представим как се носят 
и набиват дъбовите им стълбове, кои-
то трябва да са 5-6 метра високи, за да 
хванат и двата етажа, как това се случ-
ва без бетон. Това е невероятно, човек 
се стъписва, когато си го представи”. 
Докато в днешните българските земи 
вече има двуетажни къщи, в Евро-
па тепърва се правят опити за къщи. 
Цивилизацията на Европа започва 
от тук. Развила се е на Централните 
и Източните Балкани - от Тесалия до 
Стара планина и по-късно до Долния 
Дунав, заключва големият археолог. 
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1 Аероснимка на къщи VII.1 и 
VII.2-3. Ранен неолит.

2 Къща VII.2-3. Ранен неолит

3 Анекс на северната стена 
на къща VII.2-3. Вляво: in situ 
изгорели сушени сливи в него. 
Ранен неолит.

4 Пещ с украса от релефни 
триъгълници в централното 
помещение на къща VII.2-3. 
Ранен неолит.

1

2

3



Какво точно е щастие е много субек-
тивно и за всеки от нас се изразява 
по различен начин. Има обаче един 

въпрос на който всеки рано или късно търси 
отговор: Каква е моята мисия в земното ми 
съществуване? 

За древните египтяни не е имало разлика 
между религия и ежедневен живот. Двете са 
били неразделно свързани. Не е имало разгра-
ничение между метафизичното и материал-
ното тяло, между свещеното и светското. Във 
всяко тяхно действие са разпознавали някой 
Бог или Богиня от безбройният божествен 
пантеон който за жреческата каста е преста-
влявал различните еманации на единния Бог. 
От невидимата безкрайна светлина се проявя-
ват излъчвания като всяко следващо ниво се 
отдалечава от първоизточника. Сътворението 
е дело на божествената енергия чрез серия от 
все по-материални манифестации. 

Към 
щастието
Брат Пламен Лазаров, KCTJ
Велик Офицер Емеритус

ЕЗОТЕриКа
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В Древен Египет, най-бързите 
форми на енергия, невидимите фор-
ми, са наричани Нетеру. Всички те 
са манифестация на единния Бог със 
специфична персонификация, атри-
бути, сила и енергия. 

Египтяните са първите които 
са казали, че човешката душа е без-
смъртна, и че когато тялото погине, 
тя преминава в друго животно, което 
се ражда, а след като премине през 
всички сухоземни, морски и въздуш-
ни животни, тя пак преминава в раж-
дащо се човешко тяло, тя изпълнява 
този кръговрат за три хиляди години. 
Египет е отражение на небето където 
всеки храм и гробница е преставля-
вал портал към и от отвъдното. За 
египтяните не е имало разграничения 
между земния и задгробния живот. 
Огромните храмови комплекси са 
представлявали земния дом на бого-
вете. Жреческата каста се е грижила 
за многобройните ежедневни риту-
али които е изпълнявала от името на 
фараона като представител на целия 
египетски народ. Обикновените хора 
не са били допускани до вътрешноста 
на храма. Техният контакт със статуи-
те на Боговете е бил само по време на 
празничните шествия когато жреците 
са носили на раменете си статуите из-
вън храма. 

Херметични принципи на Тот / 
Хермес Трисмегист ни разкриват ня-
кои от най-важните универсални за-
кони на Вселената:

„Нищо не е в покой а всичко ви-
брира и е в постоянно движение.” 
Различните прояви на материята, 
енергията, ума и духа са резултат от 
различните честоти на самите ви-
брации. От първоизточника надолу 
до най-грубата форма на материята 
всичко трепти като от силата на сама-
та вибрация зависи и мястото и в бо-
жествената йерархия. Самите мислов-
ни процеси могат да бъдат насочени в 
определена посока чрез настройване 
на правилните вибрации. Божестве-
ната енергия, ред и хармония е във 
всяко одушевено и неодушевено съз-
дание във Вселената като всички те 
съдържат божествената частица която 
ги прави едно неразделно свързано 
цяло. Едно е във всичко и всичко е 
в едно. Ако човек разбере себе си ще 

разбере и самата Вселена.За да опоз-
наеш непознатото трябва да опозна-
еш първо себе си.

„Каквото горе това и долу, как-
вото долу това и горе” ни показва 
неразделната връзка между макро-
космос и микрокосмос.Това е уни-
версален закон който ни позволява 
да погледнем зад преградата на не-
познатото в материалния и духовен 
свят. Използвайки тази максима мо-
жем да се докоснем до нива иначе не-
достъпни за нас. Невидимите за на-
шите земни сетива неща не означава 
че те не съществуват, а че не сме на 
правилната честота за да ги усетим. 
Божествения енергиен поток се ма-
нифестира в осезаемия свят чрез зна-
ци и символи които трябва да бъдат 
тълкувани. Прилагайки принципа 
на съответствието между известното 
и неизвестното можем да разкрием 
енигмите и тайните на природата ко-
ито в противен случай биха остана-
ли завинаги скрити и неразбираеми 
за нас.

„Всяка причина има свое следствие 
и всяко следствие има своя причина.” 
Всяко нещо се случва в съответствие 
със закона като случайността не е 
нищо друго, освен името на закона, 
който не е познат.Случайността е дру-
гото име на Бог. Съществуват различ-
ни нива на причина и следствие като 
по-горното доминира над по-долни-
те нива следвайки единния принцип. 
Херметиците владеели познанията за 
издигане на едно по-високо ментално 
ниво като така се превръщат от след-
ствие в причинители. Това е едно от 
големите различия между посветения 
и обикновенния човек. Посветения 
владее своите качества и способности 
както и на всичко което го заобикаля 
и така се превръща в активна фигура 
на неговото ниво.

И в крайна сметка какво всъщност 
представлява истинското щастие? 

Микрокосмосът и макрокосмо-
сът са неразделно свързани. Древни-
те мистерии и езотеричните обще-
ства са предавали през вековете този 
гносис на посветените които така са 
получавали достъп до самата Светия 
Светих.

Щастието е хармонията която все-

ки от нас трябва да изгради и постигне 
първо в себе си и след това с всички 
природни сили които ни заобикалят. 
Гледайки, опознавайки и изучавайки 
нас самите е възможно да достигнем 
до самото опознаване на Вселената. 

Душата е този божествен дар във 
всеки от нас който ни свързва с един-
ния.  Само разбирайки че всеки един 
от нас е една частичка от едно един-
ствено цяло може да се постигне това 
духовно израстване което да ни из-
качи на едно по-високо метафизич-
но ниво. Земния път ни е даден като 
средство за самоусъвършенстване на 
духовното а не на материалното кое-
то винаги е само преходно. За да се 
премине бариерата която съществува 
между нашия и духовния свят, човек 
трябва да проявява алтруизъм и лю-
бов към другите. Няма как егоист да 
достигне духовно развитие защото 
това противоречи на самата божест-
вена същност. Духовността е алтруи-
зъм и вяра. Когато осъзнаем че всички 
сме част от една единствена душа ин-
стинктивно ще започнем да обичаме 
другите и да им помагаме. Желанието 
и стремежа към духовното се появява 
след като човек е изпитал материал-
ните си влечения. Не става дума да 
се отдадем на аскетизъм  а просто да 
оставим материалната страна на за-
ден план и да поемем по теургичния 
път към светлината. Нашите желания 
създават нашите мисли, но намерени-
ята са тези които ни дават посоката. 
Духовното търсене е последното стъ-
пало на човешното развитие. Хората 
може да бъдат разделени на три нива: 
божествено, сакрално и профанно. 
Малцината щасливци които са на 
божествено ниво нямат нужда от ду-
ховен учител защото имат дарбата 
да комуникират директно с Висши-
те светове. Тези на сакрално ниво са 
по-многобройни но те се нуждаят от 
някой който да ги хване за ръка да им 
покаже пътя и да ги поведе. И накрая 
огромната част от населението се на-
мира на профанно ниво. За съжале-
ние там божественото зрънце, което 
разбира се го има не може да покълне 
поне за сега. 

„Когато ушите на ученика са гото-
ви да чуят, тогава се появяват устните, 
които да ги напълнят с мъдрост.“ 

nnDnn

ЕЗОТЕриКа
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Днес ще ви поведа на едно ек-
зотично и мистериозно пъте-
шествие – Via Sacra Occitania 

-пътешествие по свещените земи на 
катарите. 

Разположени в департаменти-
те Од и Ариеж на Южна Франция, 
простиращи се от пиренейските пла-
нини на Лангедок до бреговете на 
Средиземно море, земите на катарите 
от векове са обиталище на мистерии. 
Тези земи със стръмни и скалисти 
планини, с дълбоки и плодородни 
долини, с променлив и непридвидим 
климат, отглеждат мъже и жени със 
силен характер, горди и независими. 
В чистия кристален въздух все още се 
усеща странната и древна духовност 
на катарите, която захранва мисълта и 
живота, но също така предизвиква и 
огньовете на кладите, в които през 12 
и 13 век загиват хиляди последовате-
ли на чистата вяра. 

Моралните стойностите на Окси-
тания са определени така: Pretz, 
Paratge, Convivenzia.

– Pretz е свързан с рицарските 
достойнства, ценени от всички окси-
танци. Да имаш чувство за чест, да 
държиш на дадената дума, да си ще-
дър, да защитаваш слабите.

– Paratge изразява равенството на 
всички човешки същества, незави-
симо от мястото им на стълбицата 
на обществото. Към тази окситанска 
стойност, извън всякаква религия, 
катарите ще прибавят, че дълбокото 
уважение към ближния е равно на 
божествената искра, една и съща за 

всички – искра, която човеците носят 
дълбоко в себе си.

– Convivenzia означава уважение 
към чуждото мнение, отказ от догма-
тизъм и от всякакъв расизъм. Това е 
първият залог за търпимостта – най-
вече религиозна – която окситанците 
изискват от себе си и признават на 
другите.

 Окситания е една от малкото 
страни по света, в която все още са 
живи древните легенди и тайнствени 
предания: за битките, страданията и 
смъртта на посветените в чистата вяра 
катари, за четиридесетгодишния кър-
вав Албигойски поход на християни 
срещу християни, за кладите и пеще-
рите, които поглъщат порива на тези 
смели хора. Но също така и легенди-
те: за Рен льо Шато и древното съ-
кровище на вестготите; за Свещения 
Граал и кръвните наследници на Ии-
сус; за тайнствената планина Бугараш, 
носеща с името си спомена за бълга-
рите богомили и наричана послед-
ното учежище, когато настъпи краят 
на света; за подвизите на рицарите 
тамплиери и техните командории, в 
които са извършвани тайнствени и 
древни ритуали; за легендарните и 
непристъпни средновековни замъци, 
призрачни свидетели за отминалите 
векове на страдание  и възторг...

Завинаги пропити с дъха на сво-
бодата и магическата сила на духа, 
земите на катарите и днес са един от 
основните центрове на световния езо-
теризъм, който едва сега започва да 
повдига воала върху своите тайни.  

ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ  
НА МОНСЕГЮР

Замъкът Монсегюр, последният ба-
стион на катарската вяра, наричан от 
католиците „синагогата на Сатана-
та“, определян от езотериците като 
„замъка на Свещения Граал“, се пре-
връща за жителите на Окситания  в 
Свято място на Утешението. Там, в 
студената утрин на 16 март 1244 г. в 
пламъците на огромната клада заги-
ват последните двеста „посветени“. 
Те умират щастливи, постигайки Съ-
вършенството, на което са посветили 
целия си живот. Те си отиват от този 
свят, отнасяйки със себе си тайните 
на катарите. Векове след тяхната са-
можертва, тези тайни са една от най-
големите загадки на човечеството. 
Ако е вярно, че някои места задържат 
особената сила на емоциите от слу-
чили се там драматични събития, то 
тогава Монсегюр би трябвало да из-
лъчва духовна светлина, защото той 
е мястото, където намират своята тра-
гична смърт последните „посветени“ 
в катарската вяра. Те загиват наистина 
утешени и пречистени, т е. сигурни, 
че си отиват завинаги от царството на 
Злото на земята. 

Призрачният силует на замъка, 
извисил се над естествен декор от 
покрити с буйна растителност хълмо-
ве, е умопомрачителен. Вътрешният 
двор е обрасъл в трева, пуст и полура-
зрушен. Архитектурният осмоъгълен 
план на цитаделата е уникално съо-
бразен със слънчевите изгреви. Мест-
на легенда разказва, как всяка пролет 

vIA SACRA  
OCCITANIA
Пътешествие  
по свещените земи  
на катарите
Сестра Мария Арабаджиева, DCTJ
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по време на буря може да се види си-
лует на млада жена, която се изкачва 
нагоре и бавно минава по ръба на 
крепостната стена. Това е дъщерята 
на владетеля на замъка Рамон дьо Пе-
рела – Есклармонда, която заедно с 
още 215 техни братя и сестри по вяра 
избират през 1244 г. пътя към кладата 
пред разкаянието.

В края на 11 в. в земите на Окси-
тания, Южна Франция, възниква една 
нова религия – религията на катарите. 
През 12 и 13 в. нейното влияние вече 
заплашва устои¬те на Римокатоличе-
ската църква. Папа Инокентий III я 
обявява за „прокълната ерес“, а френ-
ският крал Филип Август упълномо-
щава васалите си да вземат кръста. 
Така започва Албигойският кръстоно-
сен поход – поход на християни сре-
щу християни. Градовете и замъците 
на Лангедок са разорени, загиват хи-
ляди катари и техните последователи, 
блестящата цивилизация на Южна 
Франция е окончателно унищожена. 
Днес катарската вяра е окончателно 
потънала в забрава. Но все пак съ-
ществуват запалени изследователи, 
които търсят и откриват свещените 
текстове на катарската философия 
и посвещават живота си на разпрос-
транението на учението на катарите. 
Защото катарството се основава вър-
ху идеята, че във всяко човешко съще-
ство живее неповторим, трансцеден-
тен дух. Целта на катарската аскеза е 
да се възстанови божественото начало 
благодарение на вътрешно пречист-
ване и медитация, а принципите на 
катарската духовност могат да бъдат 
изразени със свещените думи: „Опо-
знай себе си и ще опознаеш тайните 
на природата и боговете“.

Настоящата книга описва дра-
матичните събития от началото на 
Албигойския кръстоносен поход до 
падането на последните бастиони 
на катарите – замъците Монсегюр и 
Керибюс. Но в същото време тя ни 
предлага детайлизирано изследва-
не на произхода, развитието и про-
светителските идеи на религията на 
„посветените“ – автентична религия, 
коsто не е „манихейска ерес“, а порив 
за пречистване на християнската вяра 
чрез завръщането й към нейните пър-
воизточници.

Но нека се върнем назад във вре-

мето в онези дълги дни на обсадата 
на Монсегюр от май 1243 г. до март 
1244 г. Реконструиран през 1206 г., 
замъкът е убежище на сеньори фаи-
дити  и на „съвършени“ катари, които 
кръстосват региона, за да се измъкнат 
от преследванията на кръстоносците 
и на агентите на Инквизицията. За-
мъкът два пъти безуспешно е обсаж-
дан от Симон дьо Монфор, но през 
май 1243 г. войската на самия крал на 
Франция се настанява в подножието 
на крепостта и започва дълга обсада. 
Архиепископът на Нарбона Пиер 
Амиел и сенешалът на Каркасон ко-
мандват военните действия, но замъ-
кът е непревземаем. Въпреки блока-
дата, хранителни запаси не липсват и 
обкражените дори успяват да вкарат 
в замъка специалист по стенобойни 
машини, за да могат да отблъскват 
нападенията на требушета  на Пиер 
Амиел.

Макар гарнизонът на Монсегюр 
да не е многоброен, историците са 
изчислили, че той не би могъл да на-
броява повече от 150 души под ръко-
водството на Пиер-Роже дьо Мирпоа, 
местен феодал, лишен от земите си, 
както и много други сеньори от Лан-
гедок, в полза на лейтенантите на Си-
мон дьо Монфор. В тоз малък отряд 
има и воини, дошли със семействата 
си да защитават твърдината. Но има 
и други, стекли се в Монсегюр, за да 
пазят идеалите си и близките си от 
преследванията на Инквизицията, 
които за съжаление не са обучени 
във военното дело. Но въпреки че 
обсаждащата армия да наброява по-
вече от 10 000 души, тези 150 мъже 

успяват да удържат крепостта в про-
дължение на повече от девет месеца! 
Такова постижение е невероятно, ако 
приемем, че кралската войска обсажда 
един обикновен планински каструм, 
но това изглежда напълно възможно, 
ако Монсегр наистина е бил силна 
военна крепост. Освен това, замъкът 
би одържал на обсадата още дълго 
време, ако в резултат на предателство 
безстрашните баски не превземат 
близката до него височина, на която 
издигат трибушет.

Но след Коледа на 1243 г. обсаде-
ните загубват всякаква надежда и „съ-
вършените“ катари решават, че ще е 
по-добре да се предадат. Четирима 
„съвършени“ тръгват от Монсегюр, 
отнасяйки съкровището на тяхната 
Църква в неизвестна посока й според 
някои легенди в една пещера в Сабар-
тес; според други – далеч на изток, 
в България. Пиер-Роже дьо Мирпоа 
предприема преговори за предаване-
то на замъка. Тези преговори остават 
повече или по-малко двусмислени 
в очите на историците, но на 1 март 
сеньорът на Монсегюр обявява капту-
лирането на защитниците на замъка, 
получавайки 15-дневна разсрочка, за 
да се подготви опразването на кре-
постта, като в края на този период 
всички еретици трябва да бъдат изго-
рени на кладата. Това споразумение е 
доста странно, като се има предвид, 
че Пиер-Роже дьо Мирпоа не се по-
колебава да го наруши, позволявайки 
на четирима „съвършени“ да избягат 
от замъка в нощта на 15-и срещу 16-и 
март! Тези четирима души, успели 
да се спуснат с въжета в подножието 
на Пог, вероятно имат твърда важна 
мисия, останала в пълна тайна за ис-
торията. Още нещо странно – макар 
че някои от обсадените не са катари и 
не са обвинени в ерес, десетки от тях 
пожелават да бъдат посветени в катар-
ската вяра на 13 март, неделя, макар 
добре да знаят, че ще бъдат изгорени 
три дни по-късно.

Най-накрая, на 16 март 1244 г., 
двеста и петнадесет еретици тръгват с 
песен на уста към кладата под ужасе-
ните погледи на техните палачи. Ос-
таналите обсадени, които не са тре-
тирани като еретици, са подложени 
на жестоки изтезания от инквизитора 
Фере и завършват дните си в затво-
рите на Памие и Каркасон. Така при-
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ключва великият кръстоносен поход 
срещу албигойците, на който е заде-
лено толкова малко място в съвремен-
ните исторически книги!

Завършва ли кръстоносният по-
ход с падането на Монсегюр? Не 
съвсем! Други катарски замъци про-
дължават да се съпротивляват, като 
най-известният сред тях е Керибюс 
– твърдината на могъщия сеньор Ша-
бер дьо Барбера. Той се предава също 
заради предателство – неговият най-
добър приятел Оливие дьо Терм пре-
минава към вражеската страна, макар 
чичо му Беноа да е катарски епископ 
на областта.

Но Керибюс не е последният за-
мък, който пада в ръцете на кралска-
та армия. Последният паднал замък 
е Ниор, чиито сеньори – фамилията 
Ниор или Аниор – са катари от по-
коления, но винаги са успявали да 
оцелеят въпреки вярата си. Замъкът 
Ниор е обсаден и превзет през декем-
ври 1255 г., но не е сринат, тъй като 
е важна крепост в отбранителната 
система на кралство Франция срещу 
кралете на Арагон. Още един аргу-
мент, който доказва, че вероятно сред 
предаването му Монсегюр също не е 
сринат до основи.

След предаването на последните 
крепости, кръстоносният поход наис-
тина приключва, но дали катарската 
ерес е напълно изкоренена? Със си-
гурност не! Дори след като страната 
им е напълно опустошена от войната, 
катарите все още не се отказват от вя-
рата си. Какво се случва с тях?

Наполеон Пейра  и след него Ан-
тонен Гадал  поддържат тезата, че че-
тиримата „съвършени“ напускат Мон-
сегюр в нощна на 15-ти срещу 16-ти 
март, за да спасят тайните на Катар-
ската църква. Те се оттеглят към пе-
щерите на Сабартес, за да продължат 
свещенослужителската си дейност. 
Никой историк не желае да потвърди 
тази теза, като трябва да признаем, че 
досега не е намерен нито един доку-
мент, потвърждаващ, че пещерите на 
Сабартес са били използвани за убе-
жище на Катарската църква в беда. 
„Съвършени“ и варващи катари, пре-
следвани от Инквизицията, наистина 
бягат в тези пещери, но там не са от-
крити никакви следи от изпълняване-
то на ритуали и практики на Катар-
ската вяра, особено след изчезването 
на братята Отие през 1310 г. 

Въпреки това Наполеон Пейра 
твърди, че през 1328 г. около 500 ка-
тари са зазидани в пещерата Ломбрив 
и 250 години по-късно Анри дьо На-
вар, бъдещ крал на Франция и пряк 
наследник на графовете Фоа посеща-

ва Ломбрив, за да се поклони пред 
паметта на загиналите. Това събитие 
години наред е оспорвано от истори-
ците, но един документ, открит в ар-
хивите на Фоа, доказва, че бъдещият 
крал Анри ІV наистина е пребивавал 
същата 1578 г. в Тараскон на Ариеж 
преди да се отправи към Ломбрив. 
Откритите в пещерата графити, на 
които ясно се вижда надписът „Анри, 
крал на Н.“, дали наистина са автен-
тични? И дали има други документи 
по тази тема, погребани в архивите на 
Ариеж?

В пещерата Ломбрив са открити 
купища кости на мъже, жени и деца, 
но специалистите ги датират към 
епохата на неолита, спирайки по този 
начин всякакви допълнителни раз-
следвания. Но докладите от разкоп-
ките на Феликс Гаригу противоречат 
на официално наложената версия, 
твърдейки, че тези кости са от мно-
го по-съвременна епоха. Още пове-
че, че в момента на откриването им 
те са заобиколени от средновековни 
останки, най-вече керамика, която за-
ради примитивния си рисунък често 
е бъркана с неолитна керамика. Това 
обяснява защо костите, открити при 
керамиката и които не са изследвани 
чрез метода на карбон 14, са опреде-
лени като останки от неолита. За съ-
жаление всички открити кости са раз-
пръснати в различни музеи във Фоа, 
Тулуза и Тараскон и сега би било дос-
та трудно да бъдат събрани отново 
и изследвани, за да се сложи край на 
дългогодишната полемика. Но да не 
се отдалечаваме с тези историко-архе-
ологически разсъждения от темата за 
духовното търсене. 

За да бъде разбрано катарството 
трябва задължително да се върнем 
към чистия извор на християнството. 
Съвсем ясно е, че окситанското катар-
ско учение произхожда по права ли-
ния от апостолическата традиция на 
първите християнски общности, как-
то се твърди в Манускрипта от Лион. 
Тъй като силата на Духа не може ни-
кога да бъде загасена. Катарската ерес 
продължава да съществува по най-не-
легален начин, но нейните основопо-
лагащи принципи за Любов и Брат-
ство спомагат да бъде разпространен 
по цяла Европа благородният и ми-
лосърден хуманизъм. Още повече, че 
повечето вярващи катари разпознават 
своята вяра в протестанството – а Бо-
сюе отрича тази връзка на катарство-
то и протестанството с жар, достойна 
за най-яростните инквизитори.

В наши дни изворът на първично-
то християнство се появи на бял свят 
благодарение на откриването на Ръ-
кописите от Мъртво море, принадле-

жали на общността на есеите в Иудея, 
както и на текстовете от Наг-Хаммади, 
открити в Египет. Тези текстове ни 
помогат да възстановим напълно по-
знанието за първите времена на хрис-
тиянството. И най-вече за Гносиса, 
тази Светлина на Познанието, която 
идва при нас от съвсем различни из-
мерения. Учителят Петър Дънов по-
лага основите на своето учение върху 
същото Познание. За да илюстрира-
ме какво означава Гносисът, да цити-
раме Учителя: „Хората могат да имат 
познания, но не могат да бъдат техния 
извор. Божественият свят е този, кой-
то създава идеите, а не светът на хора-
та […] Има учени на Светлината, има 
също и учени на Мрака.“

Учението на богомилите, чието 
име означава „приятели на Бога“, 
и което откриваме при катарите от 
Лангедок, може да бъде дефинира-
но като дуалистично. Описването 
на този диаулизъм като радикален 
и нехристиянски са насочени към 
дескридитиране на гностичната при-
емственост на християнството. „До-
брите хора“, богомилите, а след тях 
и катарите, често са упреквани за ма-
нихейските си убеждения. Инквизи-
торите жестоко наблягат върху тези 
обвинения, за да оправдаят скандал-
ните си присъди над катарството, 
което поддържа умерен дуализъм, 
съответстващ на учението на Хрис-
тос, учение за чистата Любов към 
Бога и към ближните. Ние единстве-
но можем да подчертаем, че чистото 
първично християнство е общ извор 
както за богомилското, така и за ка-
тарското учение.

Това духовно единство е предаде-
но и консолидирано през 1167 г. от 
богомилския патриарх Никита на Съ-
бора в Сен Феликс дьо Караман.

С падането на Монсегюр е нане-
сен ужасен удар на Катарската църква. 
Най-забележителните є духовници 
са мъртви заедно с онези двеста „об-
лечени“. Пада духовната столица на 
катарството. В графството не остава 
нито едно добре организирано катар-
ско средище. Колкото до победите-
лите, докато пламти кладата, те три-
умфиращо пеят Te deum. Несъмнено 
са удържали решителна победа. Но 
дали са помислили поне за секунда, 
че с пламъците на кладата утвържда-
ват решимостта на християните-ката-
ри? Че с тях осветяват замъка, който 
ще се превърне по-късно в символ на 
едно катарство, надминаващо далече 
земните си мащаби? Някои победи 
дамгосват жестоко победителите... 
 nnDnn
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Пророците в Библията са условно разделе-
ни на две групи – големи и малки проро-
ци. В първата група – на големите про-

роци – влизат  Исая, Иеремия, Иезекиил, Даниил. 
Втората група е по-многобройна. В нея, като малки 
пророци, се причисляват дванадесет имена - Осия, 
Иоил, Амос, Авдий, Иона, Агей, Захария, Малахия, 
Софония, Наум, Михей и Авакум. Всички те са ав-
тори на библейските пророчески книги.

Три еврейски думи са използвани за означава-
нето на „пророк“ в Библията: „навий“ /в превод 
винаги като пророк/, „рое“ /причастна форма на 
глагола „виждам“ – превежда се като ясновидец/ 
и „хозе“ / в превод или като пророк, или като яс-
новидец/.

По какво се различават библейските пророци 
от обикновените гадатели? Не са ли те хора, нада-
рени с качества на прорицатели и врачки? Каква 
е разликата между техните предсказания и тези на 
хората от простолюдието, които са надарени с въз-
можността да виждат в бъдещето? И защо техни-
те книги са включени в Библията, след като дори 
и Бог недвусмислено заповядва „и да нямаш друг 
Бог, освен мене“ и да „не се прекланяте пред врач-
ки и гадатели“?

За да намерим отговорите на тези въпроси е 
необходимо да се разбере в детайли същността на 
т.нар. пророческо служение. Неговата форма е ус-
тановена чрез живота и личността на Мойсей, чи-
ято личност става определяща за това, дали някой 
от бъдещите му последователи е пророк или не.

Според библейските текстове пророкът има 
определени черти, които могат да се изведат от 
книгите на Библията. На първо място пророкът е 
призован лично от Бога. Единствено Бог може да 

посочи на простосмъртните кой е неговият про-
рок. В Изход четем: „Мойсей продума Богу: кой 
съм аз, та да ида при фараона /египетския цар/ и 
да изведа от Египет синовете Израилеви? И рече 
Бог: Аз ще бъда с тебе, и ето ти знак, че Аз съм те 
пратил“. И малко по-нататък: „И тая тояга /която 
бе обърната на змия/ вземи в ръката си: с нея ти 
ще правиш личби“. Цялата дейност на пророка 
– когато контактува с Бог и след това „свежда“ до 
хората резултата от това общуване, е пророческото 
служение. Единствено лъжепророците могат да из-
вършват това служение, без да са имали преди това 
просветление от Бога.

Втората отличителна черта на библейските 
пророци е тяхното осъзнаване на историята. Това 
също води началото си от Мойсей. Бог го изпраща 
в Египет, за да изведе народа на Израил от роб-
ството. Преди това обаче му е дал ясни указания 
за разбирането и тълкуването както на настоящата 
историческа ситуация в Египет, така и на събити-
ята, които ще последват Изхода. По този начин 
историята се превръща в откровение, защото Бог 
прибавя към нея и личността, която ще я развие. 
Нещо повече – Мойсей е наясно за случващото се 
в реално време – не преди или след събитията, а в 
момента на тяхното случване. Той е предварително 
предупреден от Бога как ще се развие всяко едно от 
действията и какъв е неговия смисъл. 

На трето място всеки един истински пророк в 
Библията е загрижен за благополучието на своите 
хора, на своя народ. За пророците е характерна ви-
сока нравственост, която те притежават още преди 
да са въздигнати от Бог. Те не се колебаят да си 
възправят срещу своите царе и да играят активна 
роля в обществения живот. В някои случаи /като 
Мойсей, например/ те дори създават закони. Зато-
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ва народът често ги отъждествява с царя. В някои 
случаи не само царят е помазан, но и пророка.

Може би най-съществената отличителна черта 
на пророка, която го различава от гадателя и пред-
сказателя на бъдещето е, че пророкът се обръща 
към бъдещето и неговите детайли единствено за 
да обясни настоящата ситуация, в която е поставен 
той или народа. Иначе казано е налице един вид 
„копиране“ или „прехвърляне“ на бъдещето към 
настоящето. Ефектът, който се търси, е да се моде-
лира настоящето, народът да бъде накаран да при-
еме или да отхвърли нещо, съобразно божия про-
мисъл. В този случай от пророка се иска да обясни 
на хората бъдещия резултат от техните действия, 
като чрез него той се старае да промени техните 
постъпки в сегашното време.

Пророците често си служат със символи. В Из-
ход когато Мойсей вдигне ръцете си, победата е 
на страната на Израил, а когято ги спусне надолу 
– побеждават амаликитците.  В Числа Мойсей по 
заръка на Бог издига змия: „И рече господ на Мой-
сея: направи си /медна/ змия и я окачи на върлина, 
като знаме, и /кога ухапе някого змия/ ухапаният, 
щом я погледне, ще остане жив“.

В пророческото служение, за разлика от обик-
новеното гадателство, винаги се проявява за-
стъпничеството на пророка за хората пред Бога. 
Пророкът заема място между народа и Бога, за да 
предсдтавя човешките дела пред висшата сила. 
Отново в Изход четем: „затова, послушай думите 
ми,аз ще ти дам съвет, и Бог ще бъде с тебе; бъди 
ти посредник пред Бога за народа и предсдтавяй на 
Бога работите /му/“. Също и в Числа: „И Мойсей 
представи делото им пред Господа“. Нещо повече 
– понякога пророкът дори отива при Господа, за 
да измоли опрощение на човешките грехове: „На 
другия ден Мойсей каза на народа: вие сторихте 
голям грях; затова аз ще възлеза при Господа, дано 
заглади греха ви“. В друг случай пророкът директ-
но се моли на Бог за изкупление на греховете на 
народа: „И припаднах /пак/ пред Господа, молих 
се, както по-напред, четирийсет дена и четирийсет 
нощи, хляб не ядох и вода не пих, за всичките ви 
грехове, с които съгрешихте, като направихте зло 
пред Господа /вашия Бог/ и Го разгневихте“.

Хората в най-честия случай са благодарни на 
пророка. Той го нарича „Божи човек“: „Ето сега, 
знам, че този, който постоянно наминава у нас, е 
свят Божи човек“. Другото название на пророците 
е „Негов, Твой или Мой слуга“. Бог често описва 
пророците си като „слугите Си“.

Пророкът е човек на Божието слово. Въпреки 
че понякога той разиграва сложни действия, по-
добно на пантомима, всяко от тях е натоварено с 
дълбоко духовно съдържание. В същината си това 
е изражение на символичната ритуална религия.  
Тези действия са подчинени на една единствена 
цел – пророкът да занесе Божието слово до народа, 
да им го представи по леснодостъпен, увлекателен 
и понякога – дори шокиращ начин. Божието слово 
в случая не есамо за да се увери народа, че Господ 
е загрижен за него. Пророците имат убеждението 
/а и се стараят да го прехвърлят у събратята си/, 
че чрез прогласяването на Божието слово се про-
меня цялата моментна ситуация. Посланията, кои-
то пророците отправят към конкретния случай се 
осъществяват чрез предупреждения или насърче-
ния относно бъдещето. С други думи: Правете /
или не правете/ това /или онова/, защото „аз 
виждам напред и ви казвам какво ще се случи“ или 
„Бог ми показва резултата от вашите действия“. 
В този случай пророчеството за бъдещи събития 
произтича от факта, че пророците говорят от име-
то на Владетеля на историята. Тъй като те познават 
Бога, могат да осъзнаят предварително какво Той 
ще направи, докато създава и управлява историята. 
Самото предричане на бъдещите събития е част от 
представата за пророческото служение.

Пророците също притежават дарбата да по-
знават мислите и душевното състояние на хората. 
Един от пророците – Елисей, е известен с това, че 
знае какво се говори тайно далеч от него. Йезекиил 
има подробни знаия за Йерисалим, въпреки че жи-
вее във Вавилон.  nnDnn
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Да простим ли на предателя?
Товарим ли Кармата си, когато прощава-
ме многократно предателството на близък 
човек?

Животът е най-добрата школа за нас, 
родените на планетата Земя, за да изжи-
веем своето поредно въплъщение. За 
мнозинството изборът е свободен. Има 
и наказани с прераждане на Земята за не-
изкупени грехове към планетата в други 
пререждания или към същества, с които 
някога сме живели.

Какво ни привлича  
или отблъсква?
Хората, с които живеем, често, но не за-
дължително са наши кармични срещи с 
приятели. С тях и сега ни е добре! С вра-
гове или неприятели се сблъскваме, за да 
уравновесим Кармата си. Сами не знаем 
какво в мига на наша среща с някого ни 
привлича и прилепва магнетично или 
ни отблъсква и принуждава да избягваме 
контактите. Факт е, че чувството го има и 
всеки от нас го осъзнава интуитивно.

Когато сме усетили бариерата между 
себе си и новия ни познат, всичко е прос-
то. Избягваме контактите. Но когато тряб-
ва да бъде отмъстен единият от двамата, 
той винаги упорито търси контакт. Какво-
то е заложено - става. Понякога с драмати-
чен край или с интелигентните средства 
на постоянна война. До мига, в който кар-
мичното уравновесяване настъпи.

Ако при първа среща нещо ни при-
влича към непознатия човек, отношения-
та преминават позволената бариера бър-
зо. Доверието се появява от само себе си. 
Няма лицемерие и измама.
Кога започват  
страданията?
Изведнъж, в нечакан миг, нещо се пре-
чупва в едното от двете човешки съще-
ства. Тези двама, които до момента не 
са могли един без друг. Дали връзката е 
приятелска, роднинска или партньорска, 
е без значение. Започват разочарованията 
в половинката от дуета, изпълнена с же-
лание почтено да дарява обичта си. Идва 
мигът на предателството. Причината е в 
появата на някой трети, който се дразни 
от синхрона в нашите отношения. За-
вистта, че не е на наше място, е огромна. 
Голяма работа, ще кажат мнозина от вас. 
Случва се под път и над път, какво толко-
ва е станало?! Предал ни някой! Времето 
лекува! Минава ни, забравяме и отново ще 
е същото след време. И все пак болката, 

ако хората са били близки, остава дълго 
в Душите. Нашата задача е не да мразим 
или упрекваме, а да простим. Не ние сме 
съдниците на тези “невинни предатели”. 
Измамено е доверието, а кой ли се инте-
ресува от него ¦ особено когато то е чуж-
дото, а не нашето?!
Къде допускаме грешка?
Простили сме и времето започва да за-
личава спомена за станалото. Прошката, 
дадена от сърце, пречиства и нас самите 
и ни позволява отново да се зареждаме 
с енергия. Обичта на Създателя изпъл-
ва сърцата ни. Не след дълго допускаме 
отново до себе си вече подигралия се с 
нашите чувства. Надяваме се повече да 
няма повторение на вече изживените 
болка и обида. До новия миг на предател-
ство. Само защото човекът, на когото сме 
простили, е решил отново да властва над 
нашият живот. И започва старото стра-
дание. Вината е единствено в нас самите. 
Проблемът не е в даденото опрощение. 
Позволили сме си да повярваме, че преда-
телят се е променил. Това е невъзможно и 
трябва да бъде сигналната светлина в та-
кива срещи и провали. Повторното доб-
лижаване е заради нещо, което този човек 
има все още да консумира от нас - не вина-
ги материално, понякога чувства или вид 
подкрепа, без която все още не може. А 
ние, повярвали, че Доброто е възтържест-
вувало, не можем да допуснем и за миг, че 
е възможно повторение. Но човекът до 
нас е същият, както и преди. Той не же-
лае да бъде различен и ние не искаме да го 
променяме. Просто имаме желанието той 
- Човекът, да върви по светлата пътека, а 
не от сенчестата страна на живота. Само 
че другият не приема нашето намерение 
като добро за самия него. Причината от-
ново е простичка. За жалост ние не сме се 
досетили навреме.

Забравили сме, че неговото желание 
може и да се различава от нашето. Про-
пуснали сме, че на него му е добре там, 
където е. Не сме разбрали, че ние сме 
просто удобната възглавница, на която 
да се облегне и да излее болката си. Че 
сме утехата, след която отново се чувства 
силен. Какво като ни е наранил, нали ни 
е минало и ние сме все същите добри и 
отзивчиви както преди? Ние отново пода-
ваме ръката си, надявайки се този път да 
е завинаги. Изпълва ни тихото щастие на 

вече познатите стари мигове на спокой-
ствие и доверие. И отново предателство! 
Този път той, предалият ни веднъж, има 
опит и знае как ще реагираме. Няма защо 
да се притеснява. Ние сме на разположе-
ние.

Напатили се втори път, започваме да 
си задаваме с право въпроса дали все пак 
поговорката, че вълкът кожата си мени, но 
нрава не, не е вярна. Струва ли си, давайки 
прошка, да забравим за желанието и готов-
ността си да завържем скъсаната нишка на 
отношенията или да залепим строшената 
вече съдинка, която никога няма да бъде 
като нова. Знаем ¦ ръбчето ще се вижда, 
така както дразни при допир възелът на 
нишката. Белезите на нашата наранена 
Душа, макар и със зараснала рана, остават 
завинаги.
Как да избегнем  
страданията?
По-добре е да не се опитваме да ставаме 
вехтошари на вече остарелите и скъсани 
отношения. Нека ги оставим да почиват 
в нашето минало и тръгнем отново по 
своя собствен път. По-мъдри и по-пред-
пазливи, за да няма отново наранени 
сърца.

Предателят си остава винаги предател. 
Предателството е състояние на Духа, а не 
изискване на обществото!

Естествено този извод не означава, 
че не трябва да прощаваме. Напротив, с 
прошката ние намираме равновесие и се 
обновяваме. Единственото правило, за 
да не бъдем наранявани многократно, е 
да не допускаме предателите отново до 
себе си. Да разберем, че предателство-
то веднъж е предателство завинаги. Да 
прекъснем подобни отношения след 
първата лъжа и приемем, че са изживяна 
част от нашия живот. Пресекли са пътя 
ни и взаимно сме се издължили. А по-
късно, когато усетим болката от раните 
и разочарованието изпълни Душите ни, 
фактически сме се превърнали в кармич-
ни врагове. Не е ли безсмислено сами да 
творим отношения, водещи до мъст в 
следващите ни прераждания? По-добре 
да се разделяме навреме и в мир, за да 
бъдат срещите ни в далечното бъдеще 
облени със Светлината на Любовта, а не 
тласкащи към Омразата, скрита в Мрака. 
 nnDnn
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щастието не е крайна спир-
ка. То е начин на пътува-
не.” Казал някой!

Усещанията за радост и удоволст-
вие не са нищо друго, освен сложна 
верига от био-химични процеси. Те се 
контролират от специфични вещества, 
наречени “хормони на щастието”, кои-
то се изработват в различни структори 
на мозъка. 

Доказано е, че няколко  хормона и 
невро-трансмитери формират нашето 
ниво на задоволство, удоволетвореност 
и щастие .    Приблизително от около 
40 милиона мозъчни клетки зависят 
настроението, потентността, апетитът, 
топлообменът, паметта, познанията, 
отчасти сънят и дори начинът на об-
щуване и социалното поведение на 
индивида.      

Проф. Руут Веенховен , който се  се 
счита за европейският Професор по 
щастие и управлява единственият  Ин-
ститут на Щастие в Европа в Ротердам 
Холандия задълбочено изследва ме-
ханизмите на щастието на отделните 
нации и народи.   Открит е генът на 
щастието- 5-HTTLPR. Неговата роля  е 
в активиране производството на серо-
тонин в зависимост от негативните или 
положителни емоции, които изпитва-
ме. 

Серототнин - Моноаминен не-
вротрансмитер, който се синтезира в 
мозъка и стомашно-чревния тракт – 
вещество с важна роля за регулиране-
то на процесите на съня, дишането и 
сърдечния ритъм. Освен това той има 

отношение към остаряването, ученето 
и паметта. Ниските нива на серотонин 
биха могли да бъдат причина за агре-
сивно поведение, клинична депресия, 
мигрена, раздразнителен стомах,  и раз-
лични нервни разстройства. В човеш-
кия организъм серотонинът:

• повлиява начина на хранене на 
индивида;

• оказва влияние върху правилното 
функциониране на сърдечно-съдовата 
система, мускулите, както и някои части 
на ендокринната система;

• играе важна роля и за психологи-
ческата стабилност на индивида, регу-
лирайки емоциите и настроенията му;

• активно участва в процесите за 
регулиране на денонощния ритъм на 
тялото, телесната температура, сексуал-
ното поведение и чувствителността на 
организма, и най-вече чувството за бол-
ка, гадене и повръщане

Един от най- ефективните начини 
за ествествено повишаване на тези нива 
са чрез всекидневни интензивни уп-
ражнения или фитнес.
Упражнение за повишаване 
на серотонина

• Включете в своя график всеки-
дневни 30 мин. Упражнения- плуване, 
джогинг, колоездене, разходки, аероб-
ни упражнения и др.

• Искате допълнителна инжекция 
серотонин? Идете и постоите на слън-
це за около 20 мин. Кожата ви абсорби-
ра UV лъчи, които спомагат за произ-
водството на Витамин Д и серотонин.

Съществува една формула, дело на 
английския учен Томас Каморо, която 
гласи:

S (ниво на серотонин) = P (височи-
на на звука) + Pos (позитивна нагласа) + 
T (тоналност) + BPM (темпо) + I (при-
ятни асоциации

Допамин: Той е хормонът на при-
страстяването и зависимостите. Всички 
вещества, дейности, хора, всичко, което 
„събужда тръпка” в нас, може да доведе 
до пристрастяване и зависимост. Ком-
пулсивното хранене, шопингът, трупа-
нето на пари, безразборните сексуални 
връзки – всички те повишават нивото 
на допамина в мозъка ни. Следовател-
но, ние се пристрастяваме не към алко-
хола, кокаина, захарта, любимия

човек – ние всъщност се пристра-
стяваме към допамина. Получавайки 
дозата си допамин от алтернативни и 
източници с неограничен достъп, ние 
пренебрегваме естествените си ин-
стинкти за оцеляване и заобикаляме 
механизмите за регулация.  

Този невротрансмитер движи сис-
темата за награждаване в мозъка. Ако 
получите например похвала в работа-
та си, то вашият мозък получава силна 
доза допамин- който води до чувството 
за задоволство и най- общо- до щастие! 
Допамина също е отговорен за дейст-
вията, насочени към получаване на удо-
волствие.

 Как може да се повлияе на произ-
водството на допамин? Поставяйте си 
реалистични цели, при изпълнението 
на които винаги ще получавате ин-

Химия на щастието
Сестра д-р Емилия Апостолова, DTJ
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жекция допамин! Също така насочете 
вниманието си основно към дейности, 
които ви носят удоволс
Упражнение за повишаване 
на допамина

• Направете списък с 12 неща, кои-
то обичате/ обожавате да правите…И 
правете всяка седмица поне по 2 от тях!

• Направете списък за месеца със су-
пер реалистични цели поне 5 на бр.!

• Слушайте любимата си музика!
Едно изледване от 2011 публикува-

но в  Nature Neuroscience на учени от  
McGill University показва, че слушане-
то на музика която обичате (и особено 
тази от която ви „настръхва“ кожата) 
директно повишава нивото на допами-
на в кръвта и съответно усещането за 
щастие. 

окситоцин -      Както невротран-
смитер, така и хормон, той често е на-
ричан „любовния хормон“. Учени от 
Университета Клермонт в Калифор-
ния са установили че този хормон има 
по- голямо значение за жените, откол-
кото за мъжете и има изключително 
влияние върху усещането за щастие. 
Той се увеличава, когато прекарваме 
време с любимите хора, както и когато 
извършваме някакви добри дела.  Как 
да си повишим този хормон сами?

Окситоцина е важен при раждане, и 
може да бъде изкуствено доставен с цел 
ускоряване на процеса на  самото раж-
дане и увеличаване на контракциите, 
както и кърменето. Този хормон също 
е свързан с възпроизводствените орга-
ни както при жената, така и при мъжа. 
Неговото количество се увеличава при 
оргазъм (независимо по какъв начин е 
постигнат)  като завишените нива оста-
ват в организма още известно време и 
стимулират мускулатурата на половите 
органи, което спомага за свързването на 
яйцеклетките със спермата и съответно 
опосредства процеса на оплождане.

Окситоцина също опосредства со-
циалното поведение и как да се държим 
с противоположният пол. Научно е до-
казано, че хора с ниски нива на окси-
тоцин са промискуитетни, докато висо-
ките нива на окситоцин допринасят за 
моногамни отношения между хората. 
Окситоцина също е наречен „елексир 
на доверието“ и „хормон на обвързва-
нето“. В този смисъл- вашият партньор 
може и да изневерява просто защото 
има ниски нива на оскитоцин !!!

Ендорфин -  Едно от нещата, 
спомагащи да се съхраним, да живеем 
добре и продължително, е производ-
ството на ендорфин или така попу-
лярния сред хората „Ендорфините са 
ендогенни, опиоидни и полипептидни 
съединения, или невротрансмитери. Те 
се произвеждат от хипофизната жлеза 
и хипоталамуса най- вече по време на 

аеробни силови упражнения, физиче-
ска възбуда или оргазъм.

Ендорфините също са естествени 
болкоуспокояващи, които се отделят 
като контра функция на стрес и болка. 
Те имат действие подобно на морфи-
на и действат като аналгетик и седатив, 
като намаляват усещането за болка. 
Как да увеличим ендорфи-
ните?

• Люти чушки- лютите чушки и из-
общо лютивите храни са един от начи-
ните да намалим болката и да увеличим 
този невротрансмитер.

• Шоколад.. Някой случайно да не 
обича?

• Смях- гледането на комедии, 
смешни клипове, вицове и изобщо как-
то и да е продуциран смях увеличава 
тези хормони.

• Секс
• Ароматерапия- особено ванилия 

и лавандула, според изследвания в тази 
област.

Дефицит на “хормоните на щас-
тието” се получава по редица причи-
ни. Техният синтез се понижава при 
ендокринни, инфекциозни и вирусни 
заболявания, както и при синдрома на 
хроничната умора. Има значение дори 
и възпитанието в детството: ако в се-
мейството са възприемали всяка дребо-
лия като повод за униние, постепенно 
лошото настроение се прев-ръща в 
норма за човека. 

КАК ДА ГИ НАБАВИТЕ???  
ЩЕ СИ ГИ НАБАВИТЕ СЪС СЕКС, 

СПОРТ И СМЯХ. 

Ултравиолетовите лъчи Те увели-
чават концентрацията на серотонин 
в организма. Име-нно затова по-дъл-
гият ден, с повече светлина, се отразя-
ва благоприятно, особено на хората, 
живеещи на север. Южните народи не 
променят своето настроение според се-
зона. Но какво да правим в мъгливата 
есен и дългите мрачни зимни дни, ко-
ито предстоят?

 Интензивното физическо нато-
варване Само половин час гимнасти-
ка повишава концен-трацията на тези 
хормони 5-6 пъти. Но това средство 
действа повече на мъжете.

Смехът Според учените количе-
ството ендорфини рязко се увеличава 
по време на смях. Ед-но изследване 
показва, че гледането на комедии по-
добрява кръвообращението, докато 
три-лърите и другите подобни филми 
предизвикват емоционално сътресе-
ние. Комедийните фил-ми носят на 
здравето не по-малка полза от интен-
зивните занимания с аеробика или ви-
тами-ните.
Здравият и пълноценен секс Той 

повишава няколко пъти нивото на 
ендорфините. Неслу-чайно източ-
ните медици смятат секса за средство 
против всички болести. Още в древ-
ността това универсално лекарство се 
е предписвало при бронхиална астма, 
гастрит и хиляди други заболявания. 
Такава терапия наистина помага. Ле-
чебното действие на секса е доказано. 
Нап-ример хората, страдащи от миг-
рена, от раждането си имат понижен 
синтез на “хормоните на радостта”. 
При това учените препоръчват, когато 
гледаме приятни филми, да не скрива-
ме своите емоции - да се смеем високо 
и от сърце, защото така се предизвик-
ва изработката на хормоните на щас-
тието. Това повишава имунитета и се 
справя с есенната депресия.
Здравословното хранене По статис-
тика 40 на сто от хората в детеродна 
възраст, т.е. в своя разцвет, предпочи-
тат добрата храна пред добрия секс. 
Вкусният обяд е източник на истинско 
удоволствие. Но не всяка храна еднакво 
синтезира ендорфините. Доказано е, 
че на първо място са въглехидратните 
продукти и преди всичко шоколадът и 
бананите. Почти та-кова е действието 
и на сладоледа. Но имайте предвид, че 
въглехидратите повече влияят на жени-
те. Затова дамите, изпадайки в депре-
сия, започват да “подхранват” своето 
нещастие и пълнеят. 

Изкуството Австралийският лекар 
Дейвид Еванс от Кралската болница 
в Аделаида провел 19 експеримента с 
прилагане терапията на изкуството. На 
болните, получили лечебната “до-за” 
музика и живопис, им била необходи-
ма много по-малка доза обезболяващи 
препарати. Освен това забележимо 
им се понижило кръвното налягане. 
Интересен експеримент провело и 
ръководството на една от големите 
болници в Лондон. Украсили поме-
щенията и коридо-рите на болницата 
с различни по жанр картини. 80 на сто 
от болните признали, че живопис-та 
ги отвлича от здравословните им про-
блеми и подобрява настроението им. 
В друга ан-глийска клиника решили 
да проучат влиянието на изкуството 
върху болните, преминали курс по хи-
миотерапия. Една група прослушвала 
музикални произведения, втора се лю-
бувала на картини, трета продължила 
обичайния курс на лечение с лекар-
ствени препарати. В “музи-калната” 
група чувството за потиснатост и страх 
намаляло с 32 на сто, в “живописната” 
- с 18 на сто. А в контролната група 
настроението на болните останало съ-
щото. 

Основните елементи на щастието 
са : нещо да правиш, нещо да обичаш 
и нещо за което да се надяваш! Алън 
Чалмърс
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