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Коледа е! Най-тихият и смирен ден в годината. 
Ден, в който подаряваме обич, подаряваме вяра 
в доброто, вяра в нетленните християнски цен-
ности. Подаряваме топлина, дарена нам от на-
деждата за спасението. Спасението, което идва 
от Божия Син, изпратен на земята, за да умре, 
изкупвайки греховете на човеците. Подаряваме 
светлината, идваща от небесните светове и къпе-
ща ни в своята безпределна милост. 

В този ден всеки се обръща към своето семей-
ство, към онези, които го обгръщат със своята 
обич. Нека да бъдем добри не само към тях, но и 
към всеки, който се нуждае от подкрепа. Защото 
не е важен размерът на помощта, а това тя да 
се даде в нужния момент. Само тогава можем да 
бъдем истински щастливи. Само тогава можем 
да бъдем човеци. И само тогава саможертвата на 
Спасителя, който на този ден е дошъл на света, 
няма да е била напразна!
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2017 година е към своя край и това неминуемо кара 
всеки един от нас да направи равносметка на свършеното 
през последните 12 месеца. Работихме много и постигнах-
ме завидни резултати в утвърждаването на Велик Приорат 
България, както у нас така и в международен аспект. Из-
пълнени са всички точки от приетия план за работа през 
настоящата година, постигнахме един връх в нашата бла-
готворителност. Тези постижения не само респектират, но 
и ни задължават и за в бъдеще, да продължим да работим 
в сферата на неправителствените организации, като една 
високо организирана общност от Християни, които са 
осъзнали своята мисия. Онова което сме постигнали, като 
най-голям в Европа Велик Приорат, е плод на усилията, 
щедростта и работата на всеки един от вас и служи за при-
мер и стимул на нашите Братя Тамплиери от цял свят. 

Предстои една изключително знакова и изпълваща ни 
с гордост година в която ще отбележим 900 години от съз-
даването на нашия Орден. Безсъмнено сърцата на всич-
ки  Тамплиери се изпълват с гордост и преклонение пред 
героизма и саможертвата на нашите предшественици. 
Много малко са организациите в света, които могат да се 
похвалят с толкова опит, дълговечност и признание. Ние, 
Тамплиерите от Велик Приорат България, ще отбележим 
по подходящ начин тази годишнина и ще заслужим още 
по-голямо уважение и респект от обществото.

Скъпи Братя и Сестри, бъдете здрави и нека благоденстви-
ето, късмета и любовта бъдат неизменно с вас!
Весела Коледа и щастлива Нова 2018 година!

nnDnn

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

Високоуважаеми, Многоуважаеми,
Уважаеми и Благородни Братя и Сестри
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На XXV Конвент, който се 
проведе на 10-12 ноември 
2017г. встъпи в длъжност  

новото ръководство на Велик При-
орат България. През тази година из-
тече мандата на предишното ръко-
водство и се произведе избор за нов 
Велик Приор и Велик Канцлер. На 
Великия Съвет на Ордена, проведен 
непосредствено преди Конвента в 

зала „Мадара“ на хотел Маринела, 
бяха гласувани номинациите за Ри-
цари, които да заемат тези позиции. 
За първи път се проведе избор и за 
Заместник Велик Приор. 

Великият Съвет единодушно гла-
сува доверие на ген. м-р /о.р./ акад. 
Румен Ралчев да продължи да бъде 
Велик Приор на Велик Приорат Бъл-

гария. За негов заместник беше избран 
Брат Данчо Джиков – Велик Офицер 
на Храма, а за Велик Канцлер – Брат 
Витан Иванов, също Велик Офицер 
на Храма.

На тържествен ритуал те бяха 
официално въведени в длъжност, 
като преди това положиха клетва за 
вярност към Ордена. nnDnn

Велик Съвет на Велик 
Приорат България

С Указ № 038 от 11.11.2017г. Великият Приор обяви със-
тава на новия Велик Съвет на Велик Приорат България 
– Братята и Сестрите, които ще отговарят за основни-
те направления в работата на Ордена. Всички Велики 
Офицери заедно положиха клетва за вярност към Вели-
кия Приор и към Ордена.
1. Велик Секретар – Светозар Стефанов, GOTJ. 
2. Велик Офицер – Пиар на Велик Приорат България – 
Мария Стефанова, DGOTJ
3. Велик Арбитър – Панчо Радев, GOTJ 
4. Велик Ковчежник – И. И., KCTJ
5. Велик Благотворител – Росица Касабова, DCTJ
6. Велик Офицер, отговарящ за младежките програми – 
Янка Такева, DCTJ
7. Велик Офицер, отговарящ за връзките с Българската 
православна църква и други християнски деноминации 
– Юлия Николова, DCTJ 
8. Велик Одитор – Антон Василев, KCTJ
9. Велик Офицер, отговарящ за връзките с Велик Прио-
рат Русия и Велик Приорат Украйна – Рада Пангелова, 
DCTJ
10. Велик Офицер - Директор на Института по история 
на Средновековието – Николай Овчаров, KCTJ
11. Велик Церемониалмайстор – Димитър Мандраджиев, 
KCTJ

 Велик Приорат България
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▲НаГРаДа  
„аНДРеЙ БаТашОВ“

Велик Приорат България, с помоществувателството на Командерия 
„Св. Висарион Смолянски“ и решителното съдействие на Командера 
на Командерията Брат Стефан Сабрутев KCTJ, успя да подпомогне 
Държавната Агенция за Бежанците като дари 2036 кг. храна. Великият 
Приорат получи благодарствено писмо от Агенцията, което се при-
лага.  nnDnn

▼ ДаРеНие КъМ аГеНция  
за БежаНциТе

С решение взето на 11 ноември 
2017 година от Великия Съвет на 
Велик Приорат България се учре-
дява наградата „Андрей Баташов“, 
която ще бъде връчвана ежегодно 
на млад български актьор за по-
стижения в театралното изкуство и 
социална ангажираност.  nnDnn

 Велик Приорат България
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орДенът

На 11 ноември 2017 година в 
София се проведе поредния 
XXV Конвент на Ордена на 

Рицарите Тамплиери на Йерусалим 
– Велик Приорат България. На най-
високия форум на Тамплиерите при-
състваха Рицари, Дами, Постуланти 
и гости от цялата страна.

Специални гости на събитието 
бяха делегации на няколко чуждес-
транни Велики Приорати -  на Герма-
ния, водена от Негово Превъзходи-
телство Герд Швагер - Велик Приор, 
на Великия Приорат на НАТО, во-
дена от Негово Превъзходителство 
Лассе Братен - Велик Приор, на Ве-
лик Приорат Сърбия, начело с Не-

гово Превъзходителство Драгутин 
Загорац – Велик Приор, на Велик 
Приорат Русия, начело с Владимир 
Николаевски и на Командерия Маке-
дония, водена от Антон Кайтажи. В 
състава на делегацията от Германия 
беше и Нейно Превъзходителство 
Елке Брунс – Заместник Велик При-
ор по международните въпроси.

Голямата зала „София“ на сто-
личния хотел „Маринела“ едва успя 
да побере присъстващите Рицари 
и Дами. Под звуците на църковни-
те песнопения на хористи от „Йоан 
Кукузел“ тържествено бяха посрещ-
нати знамената на Командериите от 
цялата страна. След тях в залата заеха 

местата си Командерите и Велики-
те Офицери на Ордена. Станали на 
крака и отдавайки чест, всички заедно 
посрещнаха Великия Приор на Велик 
Приорат България – Негово Превъз-
ходителство ген. м-р. /о.р./ акад. Ру-
мен Ралчев. Той беше тържествено 
въвъден от процесия, начело с Вели-
кия Церемониалмайстор, следван от 
адютанта, бойното знаме /босан/ и 
знамето на Велик Приорат България. 

Работата на Конвента започна с 
молитва в памет на починалите Рица-
ри и Дами. По традиция на всеки Кон-
вент членовете на Ордена почитат ду-
шите на своите събратя, преминали в 
редиците на небесното войнство. 

XXV Конвент на Велик 
Приорат България
Делегати от Германия, Сърбия, 
Русия, Македония взеха участие в 
работата на Конвента



 Велик Приорат България
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 Велик Приорат България

Великият Приор направи ре-
троспекция на най-значимите ме-
роприятия, организирани от Велик 
Приорат България през изминалата 
година – Пролетния XXIV Конвент 
в Пловдив, IX Духовен Събор в Ста-
ра Загора, VII Научна Конференция 
на тема „Религиозните гонения от 
античността до наши дни“, Между-
народния Великденски хоров фести-
вал в София, Международната Кон-
ференция „Религия и тероризъм“, а 
също и участието на Командериите 
в двата Национални конкурса – за 
литературна творба - „Рицарска по-
стъпка“ и за детска рисунка - „Рица-
рят в мен“.

Конвентът продължи с ритуала на 
аколадата - посвещаване в Рицарски 
сан. Пред всички в залата кандидати-
те се заклеха над Библията и кръста 
във вярност към Ордена и неговото 
ръководство. Новите Рицари и Дами 
получиха белите мантии и червените 
тамплиерски кръстове – символи на 
рицарството.

Ритуалът на Конвента продъл-
жи с издигане в степен Командер на 
Храма на трима Братя и назначаване-
то им за Командери на Командерии. 
Удостоените с тази висока чест по-
ложиха клетва за вярност.

Със специална церемония бяха 
издигнати в степен Велик Офицер 
на Храма и най-заслужилите членове 
на Ордена,  допринесли за укрепва-
не на християнските добродетели, 
икуменизма и благотворителните 
инициативи на Велик Приорат Бъл-
гария, а също и нелеката задача по 
изграждането на мостове между раз-
личните вероизповедания. 

Конвентът завърши с връчване-
то на награди. Първият тамплиер в 
България – Брат Асен Янев, носител 
на Великия Кръст на Храма, беше 
награден със специална пластика 
„900 години Рицари на Храма“. Той 
беше удостоен и с почетен медал за 
дългогодишно членство – 15 години 
служба на Ордена. Награди бяха връ-
чени и на ръководителите на чуж-
дестранните зделегации – за техния 
принос към работата на Велик При-
орат България.

Вечерта продължи с тържествена 
гала вечеря.  nnDnn
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От Патрик Рей - Велик Майстор на OSMTH
Високоуважаеми Велик Секретар и членове на 
Велик Приорат България,
За мен е удоволствие от името на нашия Орден да 
отправя към Н.Пр., Ген. М-р. Д-р Румен Ралчев на-
шите общи поздравления за преизбирането му като 
Велик Приор на България. Той постоянно поставя 
най-високите стандарти в постиженията на Велики-
те Приори в рамките на Ордена и показва на света 
прекрасни дипломатически постижения, тъй като 
едновременно наставлява както Русия, така и Украй-
на до статут на Велики Приорати. Също така стана 
и доайен на Великите Приори на предишния ВМС 
в Швеция. Със сигурност ВП Ралчев е един рядък 
актив за България, Християнски лидер оценен от 
нашия Орден и приятел на неговите Братя и Сестри 
по целия свят.  nnDnn
Д-р. Патрик Рей

От Томас Къртис - Изп. Дл. Велик Командер 
на OSMTH:
Ваше Превъзходителство,
Скъпи ВП Румен,
Моля позволи ми да добавя моите поздравления с 
тези на нашия Велик Майстор относно вашето пре-
избиране като Велик Приор на България. Неговото 
послание със сигурност отразява възхищението на 
мнозина в Магистериума, възхищение от всичко, 
което си направил за да разшириш влиянието и 
доброто възприемане, което OSMTH е получило 
през последните години. Това е един изключите-
лен пример, които мнозина отбелязват и от който 
всички ние се възползваме.
Както винаги, с поздравления, nnDnn
Том

Ог Дейл Старкс - Велик Канцлер на OSMTH:
Уважаеми ВП Ралчев,
Моите поздравления относно твоето преизбиране!
С най-добри пожелания,
Дейл Старкс

От Джон Диджилио - Велик Секретар на 
OSMTH:
Братко Стефанов,
Моля отправи моите сърдечни поздрави към 
Великия Приор. Горд съм, че той и аз сме Братя 
Тамплиери.
Джон

От Патрик Карни - Велик Приор на В.П. 
САЩ:
Ваше Превъзходителство ВП на България,
Скъпи Братко Румен,
Всички Рицари и Дами от ВП САЩ се присъеди-
няват към мен, за да те поздравим относно твоето 
преизбиране за Велик Приор на ВП България. Ти 
бе незаменим в развитието на нашия почетен Ор-
ден, както като брой членове, така и в престиж. Ние 
те поздравяваме, като влизаш в новия си мандат и 
с ентусиазъм очаквам да работим заедно в идните 
месеци. 
С най-добри братски пожелания, nnDnn,
Патрик

От Джордж МакЛийн - Велик Приор на В.П. 
Великобритания:
Високоуважаеми Велик Секретар Стефанов,
Моля предайте моите поздравления, както и тези 

 Велик Приорат България
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на всички Рицари и Дами от ВП Великобритания, 
на нашия скъп Брат, Н.Пр. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH относно неговото преизбиране за Велик 
Приор.
С нетърпение очаквам да го поздравя лично в Ати-
на догодина. 
Джордж МакЛийн

От Паоло Гарампи - Велик Приор на В.П. 
Италия
Скъпи Румен,
Твоето преизбиране е изключително заслужено. 
Поздравления!
Братска прегръдка,
Брат Паоло

От Елке Брунс - Зам. Велик Приор на В.П. 
Германия:
Скъпи Братко Румен,
От мое име, и от името на ВП Германия и всички 
Немски Рицари и Дами: поздравления за твоето 
преизбиране за Велик Приор на ВП България. По-
желавам ти много успехи в предстоящия ти мандат!
Всичко най-добро, nnDnn
Елке

От Антонио Андраде -  
Велик Приор на В.П. Португалия :
Скъпи Румен,
От мое име, и от името на всички Рицари и Дами 
на ВП Португалия ти изпращам поздравления за 
твоето преизбиране.

С братски проздрав,
антонио андраде

От Хюберт Поел -  
Велик Приор на В.П. Австрия:
Ваше Превъзходителство, Велик Приор на Бълга-
рия,
Скъпи Братко Румен,
От името на моите Братя и Сестри от ВП Австрия 
те поздравявам за твоето преизбиране като Велик 
Приор на Велик Приорат България!
Нека Бог да те благослови за твоята отлична работа 
и нека Великия ти Приорат да просперира напред в 
бъдещето! С най-добри пожелания,
Братски твой, nnDnn
Хюберт

От Джуро Чърняк - Велик Приор на В.П. 
Хърватия:
Ваше Превъзходителство, Скъпи Братко Румен,
Моите лични поздравления за твоето преизбиране.
 nnDnn
Джуро, Велик Приор I

От Сомвил Франсис - Велик Приор на В.П. 
Белгия
Уважаеми Румен,
Моите лични поздравления за твоето преизбиране.
nnDnn
Брат Франсис,
Велик Приор, OSMTH, Белгия

 Велик Приорат България
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На 30 септември 2017 год. в 
София се проведе Петият 
есенен турнир по пистолет-

на стрелба, организиран от Велик 
Приорат България. На стрелбището 
на стадион „Локомотив“ почитатели-
те на стрелбата с късо оръжие имаха 
възможност да премерят сили един 
срещу друг. 

Още в ранни зори пред стрелби-
щето се събраха първите стрелци. 
Както всяка година, така и сега, в 
турнира имаха възможност да вземат 
участие не само Рицари и Дами от 
Ордена, но и техни приятели и чле-
нове на семействата им. Единствено-
то ограничение в Регламента беше за 
състезатели по стрелба с пистолет – 
те не бяха допускани до класирането.

Организаторите на турнира бяха 

създали перфектна обстановка за 
провеждането му. Преди стрелбата 
се състоя инструктаж и обяснение 
на правилата на Регламента. Всеки 
от участниците имаше възможност 
да произведе пробни изстрели, след 
което под опитното ръководство и 
помощ на инструкторите от стрелби-
щето, да направи зачетни изстрели по 
мишените. 

Състезанието беше изключително 
напрегнато, доста често следващите 
мишени бяха с по-добър резултат от 
предишните. Поради това до самия 
край на състезанието нямаше яснота 
кой ще заеме първите места. Класира-
нето беше в две дивизии – поотделно 
за мъже и за жени. 

Крайната подредба на победите-
лите е както следва:

Жени: Първо място – Гроздалина 
Георгиева с 89 точки от 100 възмож-
ни, второ място – Петя Рукова със 77 
точки, трето място – Станимира Да-
видова – също със 77 точки, но с по-
малко десетки от второто място.

Мъже: Първо място – Мирослав 
Стоянов с 99 точки, второ място – 
Владислав Владимиров с 97 точки 
и трето място – Милко Шопов с 91 
точки. Всички класирали се получиха 
медали, а първенците – и купи. За все-
ки от участниците беше предвидена и 
специална Грамота за участието му.

След турнира се проведе братска 
агапа с много смях и добро настрое-
ние. Присъстващите си дадоха дума, 
че на следващия турнир ще участват 
отново и ще се опитат да подобрят 
досегашните си постижения.  nnDnn

Пети есенен турнир 
по стрелба на Велик 
Приорат България



 Велик Приорат България
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На 23 октомври 2017г. 
Велик Приорат 
България направи 

дарение от 215 болнични 
легла на фирма „Burmeier“ 
разпределени към болни-
ците „МБАЛ – Пазарджик“ 
и МБАЛ „ХИГИЯ“ гр. Па-
зарджик, „УМБАЛ – Плов-
див“, МБАЛ „Света София“ 
гр. София и „МБАЛ – Елин 
Пелин“.  Великия Приор по-
лучи благодарствени писма 
от всяка от болниците и го-
товност за бъдещо сътрудни-
чество  nnDnn

 Велик Приорат България

Дарение на болнични легла
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Срещи на Великия Приор 

На 10.09.2017г. се проведе среща с 
Президента на Република България 
Румен Радев. Н.Пр. Румен Ралчев поз-
драви Президента от името на Орде-
на и му връчи книгата"Рицарите на 
Светлината".

► СРеща С 
ПРезиДеНТа На 
БълГаРия

◄СРеща С 
аНГел аНГелОВ

▼излОжБа СиМеОН КРъСТеВ

На 12.09.2017г. се проведе 
среща на Великия Приор 
Румен Ралчев с Началника 
на Националната Служба 
за Охрана - ген. лейтенант 
Ангел Ангелов по случай 
134-та годишнина от създа-
ването на службата.

На 19.09.2017г. по покана на художника Симеон 
Кръстев , Н.Пр. Великия Приор на България Румен 
Ралчев откри негова изложба в хотел  „София“.

▲СРеща С  
хРиСТО МуТафчиеВ
На 03.10.2017 година се проведе сре-
ща между Великия Приор на Велик 
Приорат България и Председателя 
на Съюза на Артистите в България. 
Беше изготвена рамка за съвместни 
мероприятия между двете организа-
ции.
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Срещи на Великия Приор 

◄излОжБа На 
СВеТлОзаР НеДеВ

▲СРеща С ПеТя 
ПъРВаНОВа

На 04.10.2017 г. по покана на Брат 
Светлозар Недев, Великият Приор 
Румен Ралчев откри негова изложба 
във фоайето на Интерпред.

На 05.10.2017г. се проведе среща 
между Петя Първанова - председа-
тел на Държавната Агенция за Бе-
жанците и Великия Приор на Велик 
Приорат България, Румен Ралчев. 
Те потвърдиха и разшириха догово-
ра, който има между двете институ-
ции.

►По покана на Ректора 
на УНСС професор Ста-
ти Статев на 07.11.2017г., 
академик Румен Ралчев 
изнесе лекция пред упра-
вителното тяло на уни-
верситета „Тамплиерство 
– древно и съвременно".

▼ На 08 и 22 ноември 2017г.  Великия Приор 
изнесе лекция за историята на Ордена на Там-
плиерите пред Ротари клубовете ,,Капитал“ и 
,,София Сити“.

▲ На 09.11.2017г. Великия Приор присъства на прием по случай 
националния празник на Алжир по покана на Нейно Превъзходи-
телство г-жа Латифа Беназза - Посланик в нашата страна.
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▲ На 30.11.2017г. Лайънс Клуб „Ви-
тоша“ проведе ,,Благотворителна 
Гала вечеря“ в хотел ,,Маринела“. 
Великия Приор направи дарение от 
името на Великия Приорат.

◄На 13.11.2017г - Списание ЕВА 
проведе своя традиционен Благотво-
рителен Бал „За Едно Добро“ в хотел 
,,София". Великия Приор направи 
благотворително дарение от името на 
Ордена.

► На 02.12.2017г. Великия Приор 
участва на пресконференция в град 
Варна по случай 100 годишнината от 
основаването на Великата Символна 
Ложа на България.

▲ На 15.12.2017г - Среща с най-ус-
пешната европейска боксьорка Дей-
зи Ланг (Десислава Кирова) – 3 пъти 
европейски шампион и световен 
шампион по професионален бокс в 
3 различни категории. Световен шам-
пион по карате. Европейска и светов-
на шампионка по кикбокс.

Срещи на Великия Приор 
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На 13 ноември 2017г 
в „Галерия 900“ на 
Велик Приорат Бъл-

гария се откри авторска из-
ложба на художника Пламен 
Арабаджиев. Тя бе озаглавена 
„Животът на Тамплиера“ и бе 
подготвяна повече от 2 години 
на тема Рицари и Тамплиери. 
Вадейки вдъхновение от вся-
какви източници, със своите 
платна от маслени бои ху-
дожника Пламен Арабаджиев 
олицетвори различни етапи от 
живота и сраженията на Рица-
рите Тамплиери в миналото.  

nnDnn

Животът на Тамплиера
галерия 900 
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На 04 декември 2017 г. в 
„Галерия 900“ на Орде-
на на Рицарите Тампли-

ери на Йерусалим-Велик Приорат 
България бе открита авторската 
изложба на художника Валентин 
Дончевски, озаглавена „Под знака 
на Кръста“.

С тази изложба, Валентин Дон-
чевски показва какво олицетворява 
личността на един Рицар. Чест, 
достойнство, патос и дръзновение. 
Морал, взаимопомощ, братска лю-
бов издигната в идеал. Жалони-
те, бележещи пътя на тези идеали 
през вековете са намерили израз в 
творбите на Валентин Дончевски. 
 nnDnn

галерия 900 
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Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 27 септември 2017 г.

На 27.09.2017 г. Командерия 
„Св. Георги Победоно-
сец“ - 001 проведе Събор в 

„Клуб 2008“, гр. София. Със своето 
присъствие мероприятието уважиха 
Великият Приор на Велик Приорат 
България Н.Пр. Румен Ралчев, Вели-
кият Офицер Сестра Рада Пангелова, 
Председателят на Организационната 
Комисия на Велик Приорат България 
Брат Димитър Владимиров и Коман-
дерът на Командерия „Св. Иван Рил-
ски“ Брат Борис Димитров.

Гост-лектор на Събора беше г-н 
Митко Димитров – съпредседател на 
Общобългарска Фондация „Тангра 
ТанНакРа“, който запозна присъства-
щите с интересни нови изследвания 
и издания свързани с историята на 
богомилите. 

Вечерта завърши с традиционна 
братска агапа.  nnDnn

коМанДерии
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гр. Пловдив, 5 октомври 2017 г.

На 05 октомври 2017 го-
дина Командерия „Ул-
пия“ и Командерия „Св. 

Висарион Смолянски“ проведоха 
съвместен ритуален Събор в гр. 
Пловдив. 

Присъства и Великият Приор 
на Велик Приорат България, Не-
гово Превъзходителство генерал-
майор (о.р.), акад. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH.

На ритуала Командерия „Ул-
пия“ назначи длъжностни лица, 
а и двете Командерии увеличи-
ха членовете си с прием на нови 
Постуланти.

След Събора се проведе ве-
черя, която даде възможност за 
неофициални разговори между 
Командериите.  nnDnn

Съвместен Събор на командерии 
„Улпия“ и  

„Св. Висарион Смолянски“

коМанДерии
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гр. Пазарджик, 7 октомври 2017 г.

На 07 октомври 2017 година в 
средновековния храм "Свети 
Димитър" в с. Паталеница 

се проведе третият за годината Събор 
на Командерия "Св.Св. Константин и 
Елена" - Пазарджик. 

Освен Постуланти, Рицари и 
Дами от областния град, в работата на 
Събора се включиха и Рицари и Дами 
от Командерия "Улпия" - гр. Пловдив, 
както и гости, желаещи да се запознаят 
с древния ритуал. Командер Димитър 
Боянов приветства присъстващите 
като ги запозна с предстоящите съби-
тия във Велик Приорат България. 

Доклад на тема "Ранното христи-
янство по българските земи" прочете 
брат Владимир Секулов. След закри-
ването на Събора се състоя и дружеска 
агапа в ресторант "Ливадите". nnDnn

коМанДерии

Събор на командерия 
„Св.Св. Константин и Елена“
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От 06 до 08 октомври 2017 го-
дина в град Шумен се прове-
де поклоннически маршрут 

и ритуален Събор на Командериите 
„Цар Симеон I Велики“ (Шумен) и 
„Света Екатерина“ (София). 

Събитието уважи с присъствие 
Великия Приор на Велик Прио-
рат България, Н.Пр. Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH. През този период, 
Рицарите и Дамите от двете Коман-
дерии посетиха забележителности в 
околността като паметника „1300г. 
създатели на Българската държава“, 
резерватите „Преслав“ и „Мадарски 
конник“, както и „Дома на Кирили-
цата“ в гр. Плиска. 

На ритуалния Събор след пок-
лонническия маршрут се предоста-
ви информация от двамата Коман-
дери за събитията и дейността на 
Командериите, след което се приеха 
Постуланти.  nnDnn

Съвместен поклоннически маршрут  
със събор на командерии 

"Цар Симеон I Велики"  
и "Света Екатерина"

коМанДерии
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На 27 октомври 2017 
година в Клуб „2008“ 
се проведе Събор на 

Командерия „Света София“. 

На Събора присъстваха 
членовете на Командерията, 
както и новоизбрания Велик 
Канцлер на Велик Приорат 
България Брат Витан Иванов 
GOTJ. 

Приеха се четири нови 
Постуланта и също така се 
представи доклад от Командер 
Борис Начев KCTJ за предсто-
ящи дейности и събития на 
Командерията.  nnDnn

гр. София, 27 октомври 2017 г.

коМанДерии

Събор на командерия 
„Света София“
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На 07.11.2017г.  Командерия 
„Свети Иван Рилски” прове-
де открит Събор. Беше при-

ет един Постулант и изнесен доклад 
на тема "100 години от Великата Ок-
томврийска революция". 

След Събора имаше братска агапа. 
 nnDnn

Събор на командерия 
„Свети Иван Рилски”

7 ноември 2017 г.

коМанДерии
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Събор на командерия 
„Св. Архангел Михаил“

гр. София, 10 ноември 2017 г.

На 10 ноември 2017 год. в Ри-
туалния дом „Клуб 2008“ се 
проведе тържествен Събор 

на Командерия „Св. Архангел Миха-
ил“ – София. Ритуалът беше в наве-
черието на есенния XXV Конвент на 
Велик Приорат България. По тради-
ция на всеки такъв Събор присъстват 
Командерите и на други Командерии 
от Ордена, които имаха възможност 
да приемат Постуланти в своите Ко-
мандерии.

Ритуалът беше уважен от Велики-
те Офицери на Велик Приорат Бъл-
гария, а също и от официалнитге гос-
ти от други Велики Приорати, които 
взеха участие и в работата на Конвен-
та. Сред присъстващите бяха Негово 
Превъзходителство Герд Швагер - 
Велик Приор на Велик Приорат Гер-
мания, Негово Превъзходителство 
Ласе Браатен - Велик Приор на Велик 
Приорат НАТО, Негово Превъзхо-
дителство Драгутин Загорац – Велик 
Приор на Велик Приорат Сърбия, во-
дачите на делегациите на Велик При-
орат Русия - Владимир Николаевски 
и на Командерия Македония -  Ан-
тон Кайтажи. Съборът беше уважен 
и от Нейно Превъзходителство Елке 
Брунс – Заместник Велик Приор на 
Велик Приорат Германия по между-
народните въпроси.

Великият Приор на Велик При-
орат България – Негово Превъзхо-
дителство ген. м-р /о.р./ акад. Румен 
Ралчев поздрави всички присъства-
щи, пожела им успешна работа на 
предстоящия Конвент и приветства с 
добре дошли новите Постуланти.

След Събора се проведе тържест-
вена братска агапа, на която Братята 
и Сестрите имаха възможност за не-
формални срещи и разговори помеж-
ду си.  nnDnn

коМанДерии
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По повод деня на Света Екатерина, на 27 ноем-
ври 2017 година се проведе ритуален Събор на 
Командерия „Св. Екатерина“ в молитвения дом 

на Клуб „2008“ в гр. София. 

Събора също отпразнува десет годишнината на Ко-
мандерията и беше уважен с присъствието на Великия 
Приор на Велик Приорат България, Н.Пр. Румен Рал-
чев GCTJ, CMTH, Великия Секретар Светозар Стефанов 
GOTJ, Велики Офицери, както и гости Рицари и Дами 
от други Командерии.

На ритуала се прие и нов Постулант.  nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Екатерина“

гр. София, 27 ноември 2017 г.

коМанДерии
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гр. София, 30 ноември 2017 г.

На 30.11.2017 година 
се проведе Събор на 
Командерия "Княз 

Борис Първи". Присъства-
ха Брат Светозар Стефанов 
GOTJ - Велик Секретар на 
Велик Приорат България, 
Сестра Юлия Николова DCTJ 
- Велик Офицер, както и гос-
ти Рицари и Дами от други 
Командерии. 

Дневният ред протече как-
то следва: 
1. Представяне на новия Ко-
мандер на Командерия "Княз 
Борис Първи" - Брат Петър 
Спасов KCTJ. 
2. Назначаване на длъжностни 
лица 
3. Прием на два Постуланта.
 nnDnn

коМанДерии

Събор на командерия 
„Княз Борис Първи”
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На 01 декември 2017 година 
в „Клуб 2008“ в гр. София 
се проведе закрит Събор на 

Командерия „Св. Георги Победоно-
сец“.

На събора се проведоха дискусии 
за дейността на Командерията и се из-
готви годишният план за 2018 година. 
nnDnn

Събор на командерия 
„Св. Георги Победоносец“

гр. София, 1 декември 2017 г.

коМанДерии
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На 1 декември 2017г. в гр. Разград се прове-
де съвместен ритуален Събор на Команде-
рии „Св. Андрей Първозвани”, „Св. Лазар 

Български“, „Цар Калоян“ и „Цар Симеон Първи 
Велики“. На него присъстваха Великият Офицер 
Николай Бинев, Командерите на четирите Коман-
дерии, Рицари, Дами, Постуланти и гости.

Командерът на Командерия „Св. Андрей Пър-
возвани“ Денчо Бояджиев запозна присъстващите 
с дейността на Командерията между двата Събора. 

Брат Иван Борисов представи доклад на тема 
„Св. Андрей Първозвани“. 

Приет беше един нов Постулант в Командерия 
„Св. Лазар Български“. nnDnn

гр. Разград, 1 декември 2017 г.

Съвместен Събор на командерии 
„Св. Андрей Първозвани”, 

„Св. Лазар Български“,  
„Цар Калоян“ и  

„Цар Симеон I Велики“

коМанДерии
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На 16 декември 2017 годи-
на в конферентната зала 
на хотел „Контеса“ в гр. 

Шумен се проведе ритуален Съ-
бор на Командерия „Цар Симеон 
I Велики“. 

На Събора присъстваха чле-
новете на Командерията, както и 
Рицари, Дами и Постуланти от 
Командерия „Св. Андрей Първоз-
ванни“ (Разград).

Дневния ред включи изнасяне 
на доклад от проф. по филосо-
фия, Брат Добромир Добрев на 
тема  „Философия и Религия“, 
след което се приеха два Посту-
ланта. Ритуалът завърши с Брат-
ска агапа.  nnDnn

Събор на командерия 
„Цар Симеон I Велики“

гр. Шумен, 16 декември 2017 г.

коМанДерии
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СъБОР На КОМаНДеРия  
„цаР КалОяН“

СъБОР На КОМаНДеРия  
„СеРДиКа“

СъБОР На КОМаНДеРия  
„СВ. НиКиТа РеМеСиаНСКи“

На 26 септември 2017 година в гр. Варна се проведе ритуален Събор на 
Командерия  „Цар Калоян“. 

В Събора взе участие Великия Офицер, отговарящ за връзките 
с Велик Приорат Русия и Велик Приорат Украйна – Сестра Рада Пангелова, 
DCTJ.

Дневния ред включи прием на Постуланти и провеждане на дискусия от-
носно участието на Командерията в есенния XXV Конвент на Велик Приорат 
България в гр. София.  nnDnn

На 20 октомври 2017 година в Клуб „2008“ се проведе ритуален Събор 
на Командерия „Сердика“.  

На Събора присъстваха членовете на Командерията, както и Вели-
ки Офицери. 

Дневния ред на ритуала включи отчет за събитията на Командерията от по-
следния им Събор до момента, както и приемане на Постулант. nnDnn

На 24 октомври 2017 година в гр. Кърджали се проведе ритуален Събор 
на Командерия „Св. Никита Ремесиански“. Присъства Великия Приор 
на Велик Приорат България, Негово Превъзходителство Румен Ралчев 

GCTJ, CMTH.

На Събора се представи информация за дейността на Командерията от пре-
дишния им Събор до момента. Дневния ред също включи и прием на нови 
Постуланти. nnDnn

коМанДерии
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На 26 септември 2017 година 
в изложбения център Plazzo 
Velli Expo, разположен в 

централната историческа част на Рим, 
се проведе международна изложба на 
67 съвременни автори от цял свят, в 
която взе участие и нашия Брат Боян 
Янев. Изложбата се организира за 
връчване на международната награ-
да „Nothing but art“ от Arte Borgo 
Gallery  и  M.F. Eventi под патрона-
жа на Regione Lazio, Municipio Roma 
I Centro. Награждаването се състоя на 
29 септември 2017 г. в присъствието 
на телевизия Arte 24, като картина-
та на Брат Боян Янев – „Гамбит“ бе 
удостоена с престижна първа награда. 
nnDnn

Рицарят художник 
Боян Янев в Париж

коМанДерии
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Втори благотворителен крос 
"Движението лекува, спри 
рака, дай шанс на живота" се 

проведе на 30 септември 2017 година 
пред трибуните на Гребната база в 
Пловдив. 

Великият Приор на Велик При-
орат България, Негово Превъзходи-
телство Румен Ралчев GCTJ, CMTH 
присъства на спортното събитие в 
подкрепа на каузата. Въпреки дъждов-
ното време, участниците в мероприя-
тието - над 120 души - не бяха упла-
шени докато изминаха пет километра 
с кауза „Тичам за здраве и в подкрепа 
на онкоболните“. В тичане се вклю-
чиха 4-5 годишни малчугани със сво-
ите родители, някои с домашните си 
любимци, а в подкрепа се включиха и 
мнозина лично засегнати от болестта. 
 nnDnn

Втори благотворителен 
крос „Спри рака”

коМанДерии
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На 31 октомври 2017 г. в “Клуб 
2008“, гр.София се проведе 
заседание на Организаци-

онната Комисия на Велик Приорат 
България. Поводът беше за органи-
зацията на предстоящите събития 
през месец ноември и месец декември 
- ХXV Конвент на Велик Приорат 
България и Благотворителния „Бал 
на Рицарите®“ 2017 г. Заседанието 
беше уважено и от Великия Приор 

на Велик Приорат България, Негово 
Превъзходителство ген.-майор (о.р.), 
акад. Румен Ралчев. Бяха поканени и 
присъстваха Командерите на Коман-
дерии „Свети Георги Победоносец“ 
и „Свети Иван Рилски“ като домаки-
ни на предстоящият Конвент.

Брат Димитър Владимиров KCTJ, 
председател на Комисията, направи 
анализ и постави конкретни задачи 

на основата на изготвеният план на 
членовете на комисията, както и за 
съвместните действия с Командерии-
те домакини. Негово Превъзходител-
ство Румен Ралчев постави допълни-
телни изисквания по организацията 
на отделните мероприятия.

Срещата приключи с братска ага-
па и неформални разговори.  nnDnn

Среща на Организационната 
Комисия на Велик Приорат 
България 

коМанДерии
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На 18.11.2017 год. в Хотел 
„Клептуза“, Велинград, 
Командерия „Улпия“ 

(Пловдив) отпразнува 11 години от 
създаването си.  Към празника се 
присъединиха много гости от раз-
лични градове. Празника беше беля-
зан и с изключителното присъствие 
на Братята и Сестрите членове на  
Командерия „Св. Св. Константин и 
Елена“ (Пазарджик), които подне-
соха специален подарък за повода – 
икона на Спасителя с пожелание за 
здраве и благополучие!

Празненството премина в заду-
шевна обстановка и братски разго-
вори,  чиято тема беше насочена 
към постигането на единството, като 
фактор за развитие, което единство 
зависи от Командериите на Ордена. 
Именно в продължение на този дух 
бяха обсъдени бъдещи съвместни 
проекти с членовете на Команде-
рия „Улпия“ и  „Св. Св. Константин 
и Елена“, както и желанието и от 
двете страни за съвместни участия в 
различни мероприятия. Поставено-
то начало на поредицата от тях ще 
бъде съвместен Събор на Команде-
рия „Улпия“ и Командерия „Св. Св. 

11-а годишнина на 
Командерия „Улпия”

Константин и Елена“ който ще бъде 
проведен 03.02.2018 год. в средно-
вековната българска църква „Свети 
Димитър“ в село Паталеница, област 
Пазарджик.

Кулминацията на вечерта бе праз-
ничното разрязване на тортата по 
случай 11-та годишнина на Команде-
рия „Улпия“ – Пловдив.  nnDnn
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Втори регионален 
турнир по Шотокан До 
Карате

На 26 ноември 2017г. в гр. 
Пазарджик се проведе 
регионалния турнир 

по Шотокан До карате „Мла-
ди лъвчета с рицарски сърца“. 
Той се състоя в спортна зала 
„Васил Левски“ под патронажа 
на пазарджишката Командерия 
„Св. Св. Константин и Елена“. 
Състезанието се осъществява за 
втора поредна година за деца от 
6 до 11 години. В награждаване-
то на победителите се включи и 
Великия Приор на Велик При-
орат България, Негово Пре-
възходителство генерал-майор 
(о.р.), академик Румен Ралчев 
GCTJ, CMTH.  nnDnn
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След спасителна акция в мик-
роязовир край с. Момино 
село, община Раковски, ста-

розагорският зоопарк се сдоби с нов 
обитател. Седемгодишният щраус 
Иван вече споделя клетка с ламите, 
след като бе изваден от водоема.  

Разразила се буря съборила кло-
ни и дървета, които разрушили за-
граждението, в което птицата била 
отглеждана. Озовала се на свобода, 
подплашена от мълниите и бурята, 
силно дезориентирана, тя попадна-
ла в близкия водоем. Въпреки уси-
лията щраусът не успял да излезе на 

собствен ход. Наложила се спаси-
телна операция за живота му.

Щраусът престоял близо 24 часа 
в студените води и въпреки жегите 
бил с хипотермия, разказа директо-
рът на зоопарка доц. Д-р Радослав 
Михайлов, който проведе спасител-
ната акция заедно със собственика на 
екзотичното животно. Земеделецът 
Рангел Матански решил да дари жи-
вотното на старозагорския зоопарк 
през септември, но разигралите се съ-
бития го принудили да стори това по-
рано. Никой не се решил да помогне 
на близо 100-килограмовата птицата, 

затова се наложило да дойде екип от 
Стара Загора.

Щраусът бил в края на силите си, за-
това бързо бил изваден от водите и сега 
се чувства отлично сред останалите оби-
татели на зоопарка, твърди Д-р Михай-
лов. След като се адаптира към услови-
ята, ще бъде направен опит да сподели 
клетката на другия мъжки щраус- 14-го-
дишният Питър. В старозагорската зоо-
логическа градина в момента живеят над 
400 животни. Тя е една от най-красиви-
те в страната, разположена в естествена 
среда, в живописна местност на староза-
горския парк „М.М. Кусев“.  nnDnn

Командерия „Улпия” 
спасява щраус 

коМанДерии
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Дарение от Командерия  
„Св. Иван Рилски” на училище 

за деца с увреден слух

На 05.12.2017г. Братята и Сестрите от Команде-
рия „Свети Иван Рилски” дариха на учениците 
от Средно специално училище за деца с увреден 

слух "Проф. Д-р Дечо Денев" различни формати картони 
за рисуване и заготовки за картички. Преподавателят по 
рисуване г-жа Флореза Иванова и децата бяха много щаст-
ливи от направеното дарение, което ще бъде достатъчно 
за работа през цялата учебна година. Командерията също 
така запозна директорката на училището г-жа Джонгарска 
и преподавателят по изобразително изкуство с условията 
за националния конкурс за детска рисунка „Рицарят в Мен” 
2017-2018г. и предостави формуляри за участие. 

С тази инициатива Командерия „Св Иван Рилски“ 
продължава успешното си сътрудничество с училището. 
 nnDnn
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На 15 декември Командерия 
,,Св. София” проведе своя 
предновогодишна среща в 

,,Клуб 2008”. На срещата присъства 
Великия Приор и Великия Канцлер. 
Дамите бяха подготвили баници с 
късмети, имаше томбола и много ве-
село настроение. nnDnn
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На 16.12.2017 годи-
на в Планетариу-
ма на гр.Смолян 

Командерия " Св. Висари-
он Смолянски" организи-
ра традиционно Коледно 
тържество за децата болни 
от захарен диабет в област 
Смолян.  nnDnn

Коледно тържество за 
деца болни от диабет
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„Перлен бал за таланти”
На 10.12.2017 год. Ко-

мандерия „Улпия“ 
(Пловдив), част от 

Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим,  взе актив-
но участие като съорганиза-
тор, съвместно със сдружение 
за изкуства „ЕРА-3000“ и Об-
щина „Пловдив“, „Граждан-
ски активност“ към отдел Кул-
тура, в  традиционната вече за 
Пловдив, благотворителната 
инициатива  "ПЕРЛЕН БАЛ 
ЗА ТАЛАНТИ". Събитието 
се проведе  във Военен клуб, 
гр. Пловдив, а дрес-кода за ве-
черта беше: Бяло-черно и ак-
сесоар - перлено бижу.

На събитието бяха пред-
ставени таланти на деца от 
първи до дванадесети клас от 
Пловдивска област с изявени 
дарби и постигнати резултати 
през изминаващата 2017 го-
дина в сферата на изкуствата: 
вокални изпълнители, худож-
ници и танцьори.

Освен в организацията, 
Командерия „Улпия“ бе ак-
тивно застъпена и в състава на 
журито, което оценяваше та-
лантите, представени на сце-
ната. За да поощри изкуството 
в зародиш при подрастващи-
те, Командерията предостави 
парична награда от 150 лв. за 
дете талант, избрано от жури-
то.

Важна част от събитие-
то бе поставяне началото на 
конкурса за детска рисунка 
„Рицарят в Мен“, организи-
ран от Командерия „Улпия“ 
като беше  разяснено смисъла 
и значението за участието в 
него. Най-добрите 15 рисун-
ки, отличени от изданието на 
конкурса за 2017г. бяха прода-
дени на благотворителен търг, 
а получените средства добаве-
ни към фонда за награждаване 
на отличените даровити деца. 
 nnDnn

коМанДерии
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орДенът

От 18 до 22 октомври в замъ-
кът Оренас на 60 километра 
от града Малмьо (Швеция) 

се проведе есенният Магистрален 
Съвет на Ордена на Рицарите Там-
плиери на Йерусалим. Живописна-
та местност, разположена на брега 
на Балтийско море и прекрасните 
условия, които бяха подсигурени от 
Велик Приорат Швеция, дадоха въз-
можност на всички присъстващи да 
се чувстват прекрасно и да работят 
с удоволствие. За първи път се про-
веде затворено заседание, само за 
Великите Приори, което разгледа в 
продължение на три часа въпроси, 
които неотложно изискваха отгово-
ри. Централно място зае дискусията 
за отговорността и поведението на 
Великия Командер. В заключение 
се проведе гласуване по предложе-
ние на Великия Приор на България, 
което препоръча тази длъжност да 

бъде освободена от Марсел де Пичи-
ото и да се проведат избори за нея 
на следващия Магистрален Съвет в 
Атина през пролетта на 2018 година. 
Гласувана беше и Комисия за стра-
тегическото развитие на OSMTH 
през следващите 15-20 години в ко-
ято участват Великите Приори на 
САЩ, България, НАТО, Сърбия, 
Германия и Англия. През следващи-
те дни се проведоха дебати по ролята 
на Ордена в съвременните условия, 
неговата визия и отговорности пред 
обществото. Сред гласуваните резо-
люции особено място заема новата 
длъжност с разширени правомощия 
,,Доайен на Великите Приори", ко-
ято се зае от Н.Пр. Румен Ралчев - 
Велик Приорат България. Проведе 
се Ритуал и Инвеститура с прием на 
нови Рицари и Дами в църквата на 
лутераните в Малмьо. Срещата за-
върши с прием в замъка.  nnDnn

Велик Магистрален 
Съвет

Замък Оренас, гр. Малмьо, Швеция
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орДенът

Уважаеми г-н Президент,

Ние сме напълно наясно и оценяваме как вие посвещавате специално внимание на статута на Йерусалим в тези дни. 
Ние го следваме с голямо внимание и виждаме, че е наше морално задължение да адресираме това писмо до Ваше Пре-
възходителство. На 17 Юли 2000г. ние адресирахме подобно писмо до лидерите, които се срещнаха в Лагер „Дейвид“, 
за да решат статута на Йерусалим. Те любезно го взеха под внимание. Днес, г-н Президент, ние сме уверени, че вие 
също ще вземете на предвид нашата гледна точка относно изключително важния статус на Йерусалим. 

Нашата земя се нарича земя на мир. Йерусалим, градът на Господа, е мирен град за нас и за света. За съжаление 
обаче, нашата света земя, заедно със Светия град Йерусалим, е земя на конфликт. 

Тези, които обичат Йерусалим имат волята да работят усърдно, за да го направят земя и град на мир, живот и 
достойнство за всичките му жители. Молитвите на всички, които вярват в него – трите религии и двата народа, които 
принадлежат на този град – се издигат към Бог и се молят за мир, както Псалмопевците казват: „Върни се при нас, Все-
могъщи Господи! Погледни от Рая надолу и виж!“ (80.14). Вдъхнови нашите лидери, и запълни съзнанията и сърцата 
им със справедливост и мир.

Г-н Президент, ние следваме, със загриженост докладите относно възможността за промяна в начина, по който Съ-
единените Щати разбира и третира статута на Йерусалим. Ние сме убедени, че такива стъпки ще доведат до повишена 
омраза, конфликт, насилие и страдание в Йерусалим и Светата Земя, движейки ни по-далеч от нашата цел за единство 
и по-дълбоко към разрушително разделение. Ние искаме от Вас, г-н Президент, да ни помогнете да вървим към повече 
любов и категоричен мир, което не може да се постигне ако Йерусалим не е град за всички.

Нашият тежък съвет и молба е Съединените Щати да продължи да приема текущият международен статут на 
Йерусалим. Всяка рязка промяна ще причини непоправима вреда. Ние сме уверени, че със силна подкрепа от нашите 
приятели, Израелците и Палестинците могат да работят към договаряне на устойчив и справедлив мир, който ще е от 
полза на всички, които искат Светия град Йерусалим да изпълни съдбата си. Светият град може да бъде споделен и 
напълно обичан, тогава когато политическият процес помогне да се освободят сърцата на всички живеещи в него хора 
от състоянието на конфликт и разрушителност, които те изпитват. 

Коледа скоро наближава. Тя е празник на мир. Ангелите пеят в небесата: Слава на Господ възвишена, и мир на 
земята за хората с добра воля. В тази идваща Коледа, ние се молим Йерусалим да не бъде лишен от мир. Ние искаме 
от Вас, г-н Президент, да ни помогнете да чуем песента на ангелите. Като Християнски лидери на Йерусалим, ние Ви 
каним да вървите с нас, с надеждата да изградим един справедлив и всеобхващащ мир за всички хора на този единствен 
и Свят град. 
С нашите най-добри пожелания и молитви за весела Коледа.
Патриарсите и ръководителите на Местните Църкви в Йерусалим

Патриарх Теофилус III, Гръцка Православна Патриаршия
Патриарх Нурхан Манукян, арменска апостолска Православна Патриаршия
архиепископ Пиербатиста Пицабала, апостолически администратор, Латинска Патриаршия
Фр. Франческо Патон, ofm, Пазител на Свещената Земя
архиепископ анба антониус, Коптска Православна Патриаршия, Йерусалим
архиепископ Свериус Малки Мурад, Сирийска Православна Патриаршия
архиепископ аба Ембакоб, Етиопска Православна Патриаршия
архиепископ Джозеф-Джулс Зерей, Гръцка-Мелкайт-Католическа Патриаршия
архиепископ Моса Ел-Хадж, Маронитски Патриаршески Екзархат
архиепископ Сухейл Давани, Епископална Църква на Йерусалим и Близкия Изток
Владика Муниб Юнан, Евангелическа Лутеранска Църква в Йордания и Свещената Земя
Владика Пиер Малки, Сирийски Католически Патриархален Екзархат
Монсеньор Джордж Данкайе, арменски Католически Патриархален Екзархат

Отворено писмо до Президент 
Доналд Тръмп

От Тринадесетте Църкви в Йерусалим
06 декември 2017г.
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Развитите страни обещаха да 
отпуснат 540 милиона щатски 
долара в специален фонд за 

борба с унищожаването на озоновия 
слой. Тези средства са предназначени 
за финансиране на проекти на бедни 
страни за постепенното премахване 
на хидрофлуорвъглеводородите, кои-
то нарушават озоновия слой.

За новите си финансови задълже-
ния богатите страни са се обявили по 
време на 29-ото заседание на страни-
те по Монреалския протокол, което 
се проведе в Монреал от 20 до 24 но-
ември.Тази помощ ще бъде предоста-

вена от развити-
те страни между 
2018 и 2020 г. 
чрез Много-
странния фонд 
за прилагане на 
М о н р е а л с к и я 
протокол. 

От 1991 година чрез този Фонд 
вече са били отпуснати над 3,7 
млрд. долара  в подкрепа на мерки, 
насочени към постепенно премах-
ване на химикали, които нарушават 
озоновия слой.Новите средства са 
предназначени за изпълнението на 
така наречените споразумения от 
Кигали. През 2016 г.  в столицата на 
Руанда - Кигали представителите на 
държавите-страни на Монреалския 
протокол се споразумяха за поет-
апно намаляване на производство-
то и използването на флуорирани 
въглеводороди. В изказването си на 
29-та среща министърът на околна-
та среда и изменението на климата 
на Канада Катрин Маккена заяви: 
"Монреалският протокол е пример 
за това, какво може да бъде постиг-
нато чрез обединяване на силите, и 
противно на мнението на скептици-
те да се намерят начини за изцелява-
не на планетата".

Преди много години ФВВ са били 
предложени като ефективни алтер-
нативни вещества, които увреждали 
озоновия слой, по-специално с това, 
което  е използвано в хладилни и 
климатични системи.Научните из-
следвания показват, че ФВВ, маща-
бите на използването на които през 
последните години се увеличават, са 
един вид силно действащи парнико-
ви газове, които причиняват глобално 
затопляне. 

Монреалският протокол за веще-
ствата, които разрушават озоновия 
слой, бе подписан на 16 септември 
1987 г. По-специално, той забраня-
ва производството и продажбата на 
опасни вещества, изтощаващи озоно-
вия слой. В рамките на този протокол 
вече е възможно да се забрани про-
изводството и потреблението на над 
100 вида химикали. Много от тези 
вещества допринасят за глобалното 
затопляне. nnDnn

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

БОГаТиТе СТРаНи 
ОБещаха  540 
МлН. ДОлаРа за 
БОРБа СРещу 
уНищОжаВаНеТО 
На ОзОНОВия СлОЙ

оон
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В Сърбия, включително в Ко-
сово, бяха направени много 
усилия за прекратяване на из-

тезанията и промяна на нагласите към 
затворниците, но властите трябва да 
продължат да се борят с незаконно-
то задържане и безнаказаността на 
служителите на правоохранителните 
органи. С такова заявление след по-
сещението си  излезе Специалният 
докладчик на ООН по тези въпроси 
Нилс Мелцер.

В Сърбия, включително в Косово, 
специалният докладчик беше инфор-

миран за многобройни случаи на мал-
третиране на задържаните по време на 
разпитите, по-специално с цел полу-
чаване на признания за престъпления 
в областта на трафика на наркотици, 
организираната престъпност и теро-
ризма. Затворниците съобщават, че 
са били бити, включително - бити с 
палки, заплашени от огнестрелно оръ-
жие и принудени да признаят вината, 
понякога - в няколко престъпления. В 
замяна на признанието им беше обе-
щано намаляване на потенциалния 
срок за лишаване от свобода или дори 
условно освобождаване. Специалният 

докладчик отбеляза, че сроковете на 
задържането под стража понякога дос-
тигат повече от три години, дори и за 
незначителни престъпления.

Нилс Мелцер също така е загри-
жен, че хората с умствени увреждания 
са поставени незаконно в психиатрич-
ни болници. Специалният докладчик 
припомни, че алтернативата на ин-
ституционализацията е да осигури на 
хората с увреждания социални услуги 
у дома или на районно ниво, и при-
зова властите да развият подходящата 
инфраструктура. nnDnn

В централата на ООН в Ню 
Йорк като официален доку-
мент на Общото събрание и 

Съвета за сигурност бе публикувано 
писмо от Украйна относно зачести-
лите “незаконни претърсвания и ар-
ести” в Крим.

“Имам честта с настоящото да пре-
дам коментарийте на Министерството 
на външните работи на Украйна във 
връзка с поредната вълна на незаконни 
претърсвания и арести на територията 
на временно окупиран Крим”, - се казва 

в писмото на Постоянния представи-
тел на Украйна при ООН Владимир 
Елченко, публикувано в качеството на 
официален документ. В коментарите на 
украинското Министерство на външ-
ните работи, които са приложени към 
настоящото писмо, се подчертава, че 
“поредната вълна от репресии показва 
постоянен последователен и целенасо-
чен натиск на Кремъл върху членовете 
на обединение “Кримска солидарност”, 
роднините на незаконно задържани в 
Крим украински граждани, активисти и 
адвокати.” nnDnn

уКРаЙНа ПРеДСТаВи 
ПРОТеСТ В ООН 
ВъВ ВРъзКа С 
“ПОРеДНаТа ВълНа 
На НезаКОННи 
ПРеТъРСВаНия и 
аРеСТи” В КРиМ

СПециалНияТ ДОКлаДчиК На ООН ПРизОВа СъРБия, 
ВКлючиТелНО КОСОВО, Да ПРОДължаВаТ БОРБаТа 
СРещу БезНаКазаНОСТТа На ПОлицаиТе
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ПОлОВиНаТа ОТ СлучаиТе На ТРафиК На Деца  
Са СВъРзаНи С ТехНиТе РОДНиНи

Почти половината от всички установени 
случаи на трафик на деца са свързани с 
членове на семейството или други родни-

ни. Това се посочва в новия доклад на Международ-
ната Организация по Миграция (МОМ), подготвен 
с подкрепата на една от неправителствените орга-
низации.

Децата най-често се продават за сексуална 
експлоатация. Те често се използват като улични 
просяци и като домашни служители. Няма точ-
ни данни за броя на жертвите на трафикантите. 
“Съвременното робство е подземен или сенчест 
престъпен бизнес. И мерките за борба с този 
бизнес често се вземат на основата на далеч не 
пълна информация. Поради това е важно да има 
изчерпателни данни, които ще дадат възможност 
за по-целенасочено водене на борба с контра-
бандисти, да се открият и да се освободят от екс-
плоатация  повечето жертви на престъпленията 
им” - каза един от авторите на проучването.

Съвременното робство е подземен или сен-
чест престъпен бизнес. Съгласно доклада, ако 
възрастен се държи в “робство”, като му се взи-
мат документи или се извършва изнудване за 
нелегалното положение, то като натиск върху 
децата се използва физическото, сексуалното 
и психологическото насилие. В експлоатацията 
на децата в повечето случаи участват техни род-
нини. В такава ситуация момчетата се оказват 
по-често от момичета. Изследването е изготве-
но на базата на интервюта с 12 000 жертви на 
“търговия с хора”.  nnDnn

ТВъРДаТа МиГРациОННа ПОлиТиКа ВОДи ДО СМъРТТа 
На хОРаТа В СРеДизеМНОМОРиеТО

Средиземното море – това  е най-
опасната граница в света. Това 
заключение беше направено от 

авторите на ново проучване на Между-
народната Организация по Миграция 
(МОМ). Според тях, от 2000 г. насам, 
в опит да се стигне до Европа, 34 000 
души са били убити или изчезнали.

Освен това, авторите твърдят, че 
реалните цифри вероятно са по-висо-
ки. Те следят миграционните тенден-
ции от 70-те години. Представителят 
на МОМ Хорхе Галиндо отбеляза, че 

„мащабът на миграцията се увеличава, 
особено през последните години и   се 
дължи на затягането на миграцион-
ните политики в няколко европейски 
страни”, - каза Хорхе Галиндо. 

Авторът на доклада проф. Филипе 
Фаркес предупреждава за последиците 
от такава политика. “Целите за спира-
не на миграцията и за прекратяване на 
смъртта на хората в Средиземномори-
ето могат да се изключат взаимно”, - 
каза той. При затваряне на къси и срав-
нително безопасни маршрути, хората 

ще се опитат да стигнат до целта по 
по-дълъг и по-опасен път, който може 
да доведе до смъртта на мигрантите в 
морето “.

Докладът анализира и особено-
стите на миграцията от Африка в 
Италия - обикновено през Либия, и 
от Близкия изток до Гърция през Тур-
ция. Мигрантите, следващи втория 
маршрут, обикновено са граждани на 
страните в конфликт и политическа 
криза, такива като Афганистан, Иран 
и Сирия. nnDnn

оон
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Маркиз Кампори 
запазил първата 
история на 
България

Проф. Лилия Илиева откри в Модена 
ръкописа на Петър Богдан Бакшев

Сестра екатерина Николова DTJ

Едно съобщение за предстоящ-
ия брой 1 за 2018 г. на "Бал-
канистичен преглед"  засрами 

историците. Лилия Илиева, професор 
по общо и сравнително езикознание в 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, информира, 
че е открила оригиналния ръкопис на 
първата история на България, писана 
от българин – Петър Богдан Бакшев 
от Чипровци.

Историците от години търсят 
този документ. Още през ХIХ век е 
известно, че чипровският католиче-
ски архиепископ Петър Богдан Бак-
шев е автор на труд върху българската 

история. Това става ясно от писмата, 
които той изпраща във Ватикана, тър-
сейки съдействието на Конгрегацията 
за пропаганда на вярата, за да бъде 
отпечатана  историята му,  писана в 
Чипровци.

Досега бяха известни само някол-
ко глави. Откриването им е един от 
най-големите успехи на проф. Бо-
жидар Димитров, бивш директор на 
НИМ. Като млад учен през 70-те го-
дини на ХХ век той проучва архиви-
те на Ватикана. Именно там, в архива 
на Борджиите, той попада на част от 
ръкописа на Петър Богдан, написан 

през 1667 -1668 г.  Заведен е като „Ис-
тория на България" и доскоро се смя-
таше, че това е заглавието на първата 
история на страната ни.

В края на ноември обаче стана 
ясно, че проф. Лилия Илиева е наме-
рила в италианския град Модена ори-
гиналния ръкопис.  Той е около 200 
страници, разпределени в 70 глави, 
предговор, послеслов и добавени до-
кументи. Озаглавен е: „За древността 
на бащината земя и за българските 
дела“.

Как е направено откритието?  
„Много усилия за търсенето на тру-
да хвърли навремето проф. Божи-
дар Димитров, дори се съмнявах, че 
наистина съществува“, разказва днес 
проф. Илиева. И добавя: „Но проф. 
Димитров откри опростена редак-
ция на началото на текста в архиви-
те на Ватикана“. Това я убеждава, че 
трактатът съществува, че е въпрос на 
време да бъде открит. Години наред 
езиковедката е по дирите му. Тя по-
дозирала, че е възможно историята да 
се намира в частна колекция, затова 
се заела да прегледа такива каталози. 
Докато проучвала каталога на маркиз 
Кампори, попаднала на текст с обе-
щаващото начало: „На Петър Богдан 
от Чипровци. „За древността на ба-
щината земя и за българските дела“. 
Открива го в Италия. Ръкописът е 
подвързан заедно с други и се пази в 
университетската библиотека в Моде-
на. В края на ХІХ век е дарен там от 
голям колекционер на книги.

Текстът е написан на латински. 
Издаден е малко след смъртта на Бак-
шев във Венеция. „Една от причини-
те за това е, че авторът е търсил своята 
европейска аудитория“, смята проф. 
Илиева. Тя описва Петър Богдан като 
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изключителен патриот, който е оста-
вил много ценни сведения за българ-
ската история, написал е и авторско 
съчинение през ХVІІ век, занимавал 
се е и с преводи. Неговото дело изтег-
ля началото на модерното време с век 
назад, казва езиковедката.

историята на Петър Богдан 
е написана 97 години 
преди Паисиевата

По думите на проф. Илиева трактатът 
на Бакшев е по-обемен, отколкото се 
предполагало. 

„Авторът се е стремил към една 
научна достоверност и добросъвест-
но е използвал достъпните му източ-
ници”, посочва тя. „Това не е истори-
чески труд в съвременния смисъл на 
думата. Петър Богдан се интересува 
главно от християнството в българ-
ските земи и от факта, че то е по-ста-
ро и от българската държава”, уточ-
нява проф. Лилия Илиева и цитира 
началото на текста: 

„а защитата на честта, 
още повече тази на роди-
ната надминава всичко, 
защото животът и честта са 
равнопоставeни“.

Засега няма печатно издание на 
ръкописа. Според проф. Лилия Или-
ева обаче е напълно възможно да се 
появи някъде из частни колекции в 
Европа.

„Това е супер новина. Такива на-

ходки стават на 50-100 години един 
път. Тази жена трябва да бъде пох-
валена“, категоричен е проф. Бо-
жидар Димитров. За него от научна 
гледна точка, историята на Бакшев 
е по-добра история от тази на Паи-
сий. „Защото Петър Богдан има ви-
сше образование и директно работи 
с изворите, докато отец Паисий няма 
висше образование и историята му е 
плагиатство от Мавро Орбини и Це-
зар Барони“, коментира историкът.  
Той цитира началото на предговора, 
който е открил във Ватикана: „Бъл-
гарската история е описвана от много 
хора, всеки каквото е знаел и каквото 
намери за добре. Време е вече човек, 
роден от българското племе, да седне 
да напише историята на своя народ, 
защото той най-добре познава реки-
те и равнините, езерата и планините 
на тази прекрасна земя. Мен ме роди 
българската земя. И сега, макар и грох-
нал от старост, единствено споменът 
за родината като разпадащ се кораб 
след дълги океански пътеществия ме 
крепи. Би било жалко да си отида от 
този свят без преди това да изпъл-
ня до край отечествения дълг, който 
България изисква от мен“.

Уредникът на Историческия му-
зей в Чипровци е категоричен, че така 
се полагат основите на историята на 
България. Петър Богдан е архиепис-
коп в католическата катедрала „Сан-
та Мария“ в Чипровци. Желанието 
му било там да бъде погребан. При 
разкопки преди почти 40 години са 
открити и костите му. Бакшев е и ос-
новоположник на Чипровското въс-
тание. Догодина, с отбелязването на 
330 години от това събитие, ще бъде 
осветен и параклис-костница. nnDnn

Петър Богдан Бакшев е роден 
през 1601 г. в Чипровци в семей-
ство на търговци или занаятчии. 
Богдан е рожденото му име, а Пе-
тър – монашеското. Дадено му е 
след постъпването във Францис-
канския орден. Завършва универ-
ситет в Италия, владее латински, 
италиански, гръцки, хърватски, 
сръбски, руски, влашки, турски. 
Автор е и на исторически тракта-
ти, сред които „История на Охрид 
– столица на България“.
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Много са факторите, обусла-
вящи вътрешния живот и 
развитието на едно обще-

ство, етнос, държава. Ще разгледам 
влиянието на един от тях. Това е фак-
тор, който не се отчита в никоя офи-
циална статистика, но може да бъде 
изключително полезен в тълкуването 
и анализа както на настоящето, така и 
на бъдещите тенденции в развитието 
на обществото. Става дума за Съдбов-
ния път на отделната личност. 

що е това Съдбовен път  
в номерологията? 

Съдбовният път или звездният 
код на всеки човек на планетата Земя 
е число от 1 до 9, получено директно 
или чрез редукция на двойно число 
от сбора на цифрите в деня, месеца и 
годината на раждане. В зависимост от 
последователността на сумиране Съд-
бовният път ни дава знанието какво е 
кармичното наследство от миналите 
прераждания, което определя миси-
ята ни в настоящия живот. Съдбов-
ния път също така определя задачите 
произтичащи от настоящия  ни жи-
вот, чието изпълнение или провал ще 
пренесем като ново кармично наслед-
ство в следващото си прераждане.

Начин за изчисляване Съд-
бовния път

ЧИСЛОТО НА СЪДБОВНИЯ 
ПЪТ или ЗВЕЗДНИЯТ КОД на все-
ки един от нас в настоящия живот се 
получава, като се съберат цифрите на 
деня, месеца и годината на раждане. 

7. 8. 1950 = 3

7 8  6  (числото 6 под годината се 
получава при сумирането на числата, 
образуващи годината и редуцирани 
до просто число 1950 = 1 + 9 + 5 + 0 
= 15 = 1 + 5 = 6)

Съдбовният път  
на българина
Лекция на Сестра Светлана Тилкова, DCTJ - 30.10.2017г.
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Съдбовният път е с вибрация 3

Какъв е Съдбовният път на 
българина?

Като величина, определяна вслед-
ствие от датата на раждане, Съдбовни-
ят път е неизменен през житейски път 
на човека и формира в комбинация с 
останалите номерологични и астро-
логични характеристики богатството 
от качества, недостатъци, възмож-
ности и блокажи в неговата личност. 

В настоящия доклад ще тълкувам 
как влияе количественото натрупване 
на хора с еднакви Съдбовни пътища 
върху развитието на държавата, в слу-
чая България.

Всички ние, хората, родени на 
планетата Земя, не сме дошли слу-
чайно тук. Всеки от нас си има своята 
Съдбовна мисия, следствие на мина-
лите ни прераждания. И след като 
знаем, че датата и месецът на нашето 
раждане са ни наложени, за да научим 
определени уроци, единствено годи-
ната на раждане и родителите (поня-
кога) са право на свободен избор на 
Духа, очакващ ново прераждане. В 
този смисъл Съдбовният ни път би 
могъл да се възприеме като законо-
мерна случайност.

Направих  статистика, която се 
изготвя за първи път. Естествено най-
прецизното статистическо отчитане 
както на Съдбовния път на българи-
на, така и обобщено на Съдбовния 
път на българския гражданин, в които 
са включени всички етноси в Бълга-
рия, може да стане с помощта на дър-
жавата, но и това, което направихме, 
мисля, че е достатъчно точно.

защо е необходимо подоб-
но изследване?

Защото броят на хората, имащи 
един или друг Съдбовен път, ще по-
каже тенденциите в естествените миг-
рационни процеси в държавата. Ще 
си изясним ненаучените уроци от об-
ществото и принципните проблеми, 
с които ще се сблъска държавата през 
следващите 15-25 години. 

Как събрахме датите на 
раждане?

Записахме всички дати на раждане 
на хората, обадили се само по теле-
фона за период от десет месеца, от 
които използвахме 1124.  Въз основа 
на критериите, които приехме, че са 
необходими за нашето изследване, от 
общия брой обадили се хора за този 
период отпаднаха по-малко от един 
процент. Те не са включени в насто-
ящата статистика и тълкуване.

Критерии на избора
Населеното място, името, полът и 

религията не ни интересуват, защото 
не оказват влияние върху вида на из-
следването, въпреки че без религиоз-
ната принадлежност са записани.

Съгласно етноса – всички потър-
сили помощта ми са етнически бъл-
гари с пренебрежимо малки от ста-
тистическа гледна точка изключения 
– образовани турци. 

Съгласно начина на раждане – в 
моето изследване хората, потърсили 
помощта ми, са родени по естествен 
път, а не чрез секцио, което дори и 
да е с изчислена подходяща дата за 
раждане, променя насилствено Съд-
бовния път и пречи на изпълнението 
на кармичните задачи. Секциото ста-
на модерно в последните 15 години, 
а преди това се правеше в най-краен 
случай по медицински показатели. 
Не съм включила и хора, родени 
вследствие инвитро зачеване. Веднъж, 
защото такива преди 1990 г. и да е 
имало, са били по-скоро екзотика и 
второ, защото никой от търсещите 
отговори не даде положителен от-
говор, че било той, било човекът, за 
когото пита, са родени след инвитро 
процедури.

Причината за такова пресяване 
при изчисляването на Съдбовния 
път е, защото от начина на живот на 
даден човек и средата, в която се раз-
вива, зависи и изпълнението или не-
изпълнението на неговите Съдбовни 
заложби. Зависи и дали той ще бъде 
от хората, които сами ръководят Съд-
бата си, или влиза в групата на очак-
ващите държавата да се грижи за тях, 
въпреки че не допринасят с нищо за 
развитието на обществото, а по-ско-
ро го затормозяват и дърпат назад.

изчисляване на Съдбовния 
път

От общия брой обадили се из-
ползвахме 1124 дати на раждане, ос-
танали след отпадането на тези, които 
са извън критериите. Статистиката ни 
е направена само на база първо обаж-
дане, без повтарящи се дати за един и 
същи човек.

Съдбовен път с вибрация 7
На първо място е групата на хора-

та, родени под вибрация 7 – налагаща 
стремеж към духовно и интелектуално 
израстване, което ще бъде от полза не 
само за отделния индивид с тенденция 
да се превърне в личност, а и за Бъл-
гария и ще ни отвори пътя към света. 
Първенството на този Съдбовен път 
говори, че в края на XX в. българско-
то общество е загърбило духовност-
та и е вгледано единствено в своето 
материално битие. За мнозинството 
българи духовността е непотребен и 
неразбираем житейски баласт. Мате-
риалното се е превърнало в цел, а не 
в средство. Чрез този Съдбовен път 
разбираме, че е дошло време равнове-
сието между материално и духовно в 
българското общество постепенно да 
бъде възстановено.

Равновесие започнахме да тър-
сим и да се нуждаем от него през по-
следните години, особено след като 
и в България се появиха наченки на 
радикален ислям. От моите наблюде-
ния все повече хора със Съдбовен път 
7, без значение дали са в родината си 
или живеят и работят извън нея, под-
крепят съхранението на българщина-
та.

Съдбовен път с вибрация 5
Втора по големина е групата на 

хората, родени със Съдбовен път, 
подвластен на вибрация 5 – изисква 
родените в България да живеят и ра-
ботят било през целия си съзнателен 
живот или в някаква част от него в 
друга държава, независимо коя е тя. В 
собствената си държава нямат шанс. 
Смисълът на мисията им е да бъдат 
полезни на своята родина чрез знани-
ята, придобити в друго общество. Ус-
пех могат да имат единствено извън 
границите на България. Чрез личния 
си просперитет трябва да обогатят жи-
вота и на българското общество като 
цяло. Този Съдбовен път ни казва, че 
българското общество се е превър-
нало в затворена общност, образно 
казано, резерват на хора, живеещи по 
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начина, по който са живели и дедите 
им, без желание за разчупване на жи-
тейския си манталитет и философия, 
без значение с какви материални бла-
га разполага обществото.

През последните години наблю-
давам странен парадокс. Българите 
все по-масово започнаха да търсят 
по-добър живот извън родината си 
даже и когато нямат подобно изисква-
не. Но тези, които имат това изисква-
не в Съдбовния си път, в по-голямата 
си част (от тези които са потърсили 
съвета ми) проявяват странен инат и 
криворазбрано родолюбие. Отказват 
да следват Съдбата си. Резултатите 
са ясни – от моята статистика, която 
в пълния си вид включва над 20 000 
човека със Съдбовен път с вибрация 
5, избралите напук да останат в Бълга-
рия са или хронично и даже нелечи-
мо болни сред по-старото поколение, 
а по-младите: разведени или безра-
ботни.

Съдбовен път с вибрация 4
Третата група по численост са хо-

рата, родени със Съдбовен път под 
вибрация 4. Животът им е изпълнен с 
пречки, проблеми, бариери. Тези хора 
са призвани да се научат на точност, 
коректност, рутинност, лоялност. Ня-
кои от тях умеят да се борят сами с 
трудностите. Други обаче чакат наго-
тово някой да им решава проблемите 
и все друг им е виновен за житейските 
несгоди. За тези хора има значение да 
успеят в родината си, а не да бягат с 
надежда за по-лесен живот извън нея, 
защото такъв няма да намерят.

Неспазилите изискването на Съд-
бата, заложено в техния Съдбовен 
път с вибрация 4, особено родените 
на кармични дати (тук данните ми 
също са в десетки хиляди), които са 
заминали зад граница, се връщат об-
ратно или заради невъзможност да се 
реализират, колкото и образовани и 
трудолюбиви да са, или заради забо-
ляване, което са получили в чужбина 
по време на работа, като най-често то 
е свързано с травми.

Съдбовен път с вибрация 9
Четвъртото място принадлежи 

на хората със Съдбовен път под ви-
брацията на 9 – хората, помагащи за 

увеличаване на известността на Бъл-
гария по света. Емоционални и чувст-
вителни личности. Хора на изкуство-
то, творци и ваятели на материалното 
въплъщение на Духа. Последните го-
дини повлияха негативно и на тази 
група, сред която много наши творци 
напуснаха без време живота заради 
липса на признание или психически 
тормоз от близките или от обще-
ството. Ето защо сме застрашени от 
опасността хората, които могат да са 
блестящи в сферата на науката, кул-
турата и изкуството, да се превърнат 
в кретащи сред посредствеността от 
страх да не бъдат съсипани.

Съдбовен път с вибрация 1
Следват родените със Съдбовен 

път под вибрацията на 1 – изисква 
се здрава воля, за да обуздаят своята 
прибързаност и припряност, за да не 
вредят както на себе си, така и на об-
ществото и на държавата в междуна-
роден план, ако заемат политически 
постове.

Съдбовен път с вибрация 6
Съдбовен път под вибрация 6 – 

здравата основа на обществото. Това 
са хора, които с всички свои действия 
творят стабилност и хармония както 
за себе си и своето семейство, така и 
за държавата. Тези хора дават облика 
на обществото с доброто или лошо-
то. Тяхна е златната среда в нашата 
статистика.

Съдбовен път с вибрация 3
Съдбовен път под вибрацията на 

3 – отличното използване на речта и 
лесното общуване даряват тези хора с 
изискването да бъдат проводници на 
българския дух, култура, материални 
достижения към други култури и об-
щества. Предупреждението към тях 
е да внимават, тъй като най-напред 
привличат към себе си неподходящи 
и вредни както за себе си, така и за 
България хора, общуването с които 
на пръв поглед е успешно и перспек-
тивно, но впоследствие се оказва из-
ключително проблемно.

Съдбовен път с вибрация 8
Тази група хора изненадващо зае-

ма едно от крайните места в статисти-

ката за Съдбовния път на българина и 
дава яснота защо българинът винаги 
има материални проблеми. От една 
страна, хората с този Съдбовен път 
са орисани да създават материалните 
блага в глобалния план на държава-
та, но в същото време в зависимост 
от други техни астрологични харак-
теристики могат да се превърнат в 
изразители на примитивния матери-
ализъм. В тази категория хора влизат 
тези, които искат блага, но не дават 
съответния труд, както и другите, за 
които независимо от попрището, ко-
ето са си избрали, пътят към богат-
ството върви откъм тъмната страна на 
живота.

Двете отличаващи се по своята 
малобройност групи хора в нашето 
общество са носителите на Съдбовни 
пътища, подвластни на вибрация 11 
и 2.

Съдбовен път с вибрация 11
Хора, отдадени на мисията си да 

сеят духовно знание в България. Ло-
гично е да бъдат в долната част на ста-
тистиката, защото хората, носители 
на духовността, винаги и навсякъде са 
малцинство.

Съдбовен път с вибрация 2
Най-слабо изразената вибрация 

е тази на хората със Съдбовен път, 
подвластен на 2. От една страна, това 
е добър показател, защото тези хора 
винаги се колебаят във всяко свое 
действие. В зависимост от средата, в 
която живеят и работят, може да не 
успеят да се изявят и да се превърнат в 
неудачници. От друга страна, малкото 
хора с този Съдбовен път води до не-
възможността да бъде направен най-
добрият избор на дипломати, пред-
ставящи България, защото вибрация 
2 в Съдбовния път е тази на дипло-
мата. Последното място на тази група 
българи може би дава обяснението 
защо България с лекота печели вой-
ни, но винаги е губеща на дипломати-
ческия фронт както през XX век, така 
и понастоящем, поне до скоро. Има 
малък напредък, но още не можем да 
говорим за действие на висшата ди-
пломация на ниво държава, което е от 
изключителна важност за България. 
 nnDnn
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За усъвършенстването 
на тамплиера
Брат Пламен лазаров, KCTJ

По време на практи-
куването на риту-
ала в миналото 

хоровото изчитане на 
словата е било призвано 
да изрази идеята колко 
това е добре и приятно 
за членовете на там-
плиерската общност. 
Защото общността е 
есенцията на тампли-
ерството. Общност 
на размишление, на 
споделено намерение, 
на изпълнение на това 
намерение. Това е дру-
га дума за хармонията, 
която тамплиерите считат 
за основата на развитието. 
Борбата между тамплиера 
като отделен човек и външния 
свят в търсенето на хармония 
се разиграва единствено в самия 
него, в неговата душа и мисъл. Тя 
е следствие на противопоставяне-
то на инстинкт и разум.

Когато той благодарение на общ-
ността започва да се ориентира все 
по-добре в мирозданието, в което съ-
ществува, хаосът от сетивни възпри-
ятия, в които е пребивавал, започва 
да отстъпва на осмисления порядък 
на развитието. С растящото духовно 
овладяване на обитавания свят посте-
пенно започва да изчезва чувството за 
относителност на света и явленията в 
него. Делът на инстинкта и неговите 
страхове стават все по малки, тъй като 
се неутрализират от натрупваното 
познание на базата на общия опит и 
мисъл.

Приобщаването към тамплиерска-
та група с еднакви стремежи и цели, 
намирането в нея на сходни виждания 
за света, са първата стъпка към овла-
дяването на този свят, който, въпреки 
и несъвършен, с братската помощ и 
подкрепа постепенно става все по-
малко враждебен и труден за живее-
не.

След като е открил своята среда и 
вече не се чувства изолиран и благо-
дарение на нарастващата увереност 
от натрупаните знания, Рицарят там-
плиер вече става мярка на нещата. 
Той уподобява света на себе си, а не 
на трансцендентните и необясними 
сили. Светът не е вече чужд, недос-
тъпен и мистично необозрим, а както 
казва Гьоте „хората са в състояние да 
вижда в него откликващите насрещни 
образи на собствените си чувства”.

Смътната и инстинктивна вяра 
отстъпва място на самосъзнаващо-
то познание, а сковаващият страх от 
силите владеещи света и определящи 
битието на хората, се превръща в до-
верчиво сближаване със същия този 
довчера непостижим свят.

Тамплиерът постигайки хармо-

ничното равновесие между първич-
ния инстинкт, заложен във всеки 
организъм и вторично оформената 
система от понятия за света изразени 
във вярвания, философски разбира-
ния и разсъдък, поставя началото на 
края на противопоставянето на чове-
ка и външния свят. Той получава въз-
можност да изгражда света такъв, ка-
къвто трябва да бъде. Да се нагърби с 
ролята на организиращо начало и да 
поеме отговорността за своята роля. 
По тази причина неговите постъпки 
трябва да станат напълно съзнателни, 
осмислени и правилни, за да е в със-
тояние да изгради както своя, така и 
общия храм.

Християнската религия, която 
тамплиерът изповядва не е нещо ум-
ствено непостижимо и намиращо се 
някъде извън света на хората. То се 
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съдържа в света и е въплътено в него. 
Постигнатото посредством мисълта 
единство на Бог и свят е всъщност 
единството на човек и свят, доведено 
до връхната си точка духовно-сетив-
но овладяване на мирозданието. Чо-
век и свят са едно, напълно уподобе-
ни един на друг и от това произтича 
възможността тамплиерът да открие 
в себе си кодекс от правила, които 
да може уверено да проектира върху 
света.

Той създава непосредствено от 
себе си закономерностите и всичко 
от което се нуждае, за да се чувства 
сигурен в света, който обитава. С 
други думи, извършва се един посте-
пенен процес на преливане на рели-
гия, философия и наука. Това, което 
религията губи откъм значимост и 
сила би могло вече да се трансфор-
мира в свободно изживяване на ми-
тическите представи, които да станат 
не строг канон, изискващ безусловно 
подчинение, а възможност за духовно 
постигане и доразвиване. Тъй като 
религията отстъпва своето място на 
науката, тя би могла да се превърне 
в чисто духовна дейност, пряко об-
вързана с обясняващата света фило-
софия, без вече да има характер на 
задължителност.

Човек е способен да избира между 
доброто и злото и е отговорен за сво-
ите постъпки. Знанието е добродетел. 
Цялата жестокост и безнравственост 
на света е следствие от недостатъчно 
знание и мъдрост, от това, че човек не 
вижда последствията от своите непра-
вилни действия. Да бъдеш мъдър зна-
чи да бъдеш добър. Но това в никакъв 
случай не се покрива с понятието да 
бъдеш добър според общоприетия 
стандарт за добрина.

Подобно поведение е нищожно 
лесно - необходимо е само известно 
количество примитивно суеверие, оп-
ределена липса на собствено мислене 
и елементарна привързаност към об-
щоприетите понятия за достопочте-
ност. Става дума за постигане на ново 
ниво на развитието на човека. Въз-
никнал е феноменът на съвестта. Това 
е истинската революция в човешкото 
съзнание. Замяна на външните цен-
зори с вътрешен самоконтрол. Из-
вършва се качествено усложняване на 

вътрешния свят на човека.

Революцията в съзнанието, която 
древните мъдреци предлагат, е че ви-
сшите сили престават да се намесват 
в живота на хората, да наказват или 
да награждават. Техен главен посту-
лат става схващането, че мъдрецът не 
се нуждае от закон, още по-малко от 
контрол - той притежава разум и съ-
вест.

С установилото се обаче няколко 
века след смъртта на Христос религи-
озно учение имаме развитие в мисле-
нето - връщане към Бог Отец и чрез 
него към богобоязливостта. Взаимо-
отношенията с хората се определят 
от страха от наказание свише, поради 
престъпването на писаните правила, 
поднесени във вида на десет божи за-
поведи и на неписаните норми, фор-
мирани от религиозната практика.

Впрочем всичко това не може да 
се нарече изненадващо, макар че за 
някои може да звучи и така. Всъщност 
тогава християнството е ориентира-
но към примитивния и безкритично 
вярващ индивид. А този индивид не 
е свикнал и не е дорасъл в своето ми-
слене да вижда света без силата, коя-
то владее над него. Другото мислене, 
това на философите, обезпечава и 
висока веротърпимост, докато при 
християнството веротърпимостта 
преминава отново обратно в минало-
то. От времето на палеолита история-
та не познава такъв фанатизъм, какъв-
то възниква с разпространението на 
християнството, а по-късно от 622 г. 
и на исляма, който се формира като 
религия черпейки от опита на после-
дователите на Исус, който е признат 
като един от пророците, под името 
Иса.

С използването на библейските 
слова, е очертан само за един възмо-
жен вариант на пътя, по който човек 
може да се движи, за да постигне тази 
цел. Път, предназначен за хората, 
които не винаги могат да намерят 
достатъчно сили в самите себе си и 
понякога се нуждаят от регулиращи 
тяхното поведение правила.

Развитието на тамплиерството 
преминава през различни степени. 
Но само когато достигнем истин-

ското ниво на познание, култура и 
етичност, които са взаимно свър-
зани и са наша цел, ние ще сме в 
състояние да постигнем мечтаното 
и пропагандирано от библейските 
светци съвършенство - съвършен-
ството на онези, за които грехът е 
изключен, но не благодарение на 
страх и аскетично отричане, а пора-
ди способност да се осмисля всичко, 
което ще бъде извършено, в цялата 
му сложност по отношение на него-
вите резултати за отделния индивид 
и за обществото.

Така постъпките ни няма да вли-
зат в противоречие с необяснимата 
и чиста същност на душата, която 
ще има възможността да достига до 
по-висши изживявания, изтънчени 
впечатления и нови мисли, които за 
ординерно мислещите може би сега 
изглеждат странни.

Има една легенда, разказваща за 
основателя на учението Дзен -Бод-
хидхарма. По време на медитация, 
когато се осъществява най-пълното 
сливане на човека със заобикалящия 
го космос, Бодхидхарма неволно се 
оставил да бъде победен от нуж-
дите на тялото си и заспал. Когато 
се събудил, потресен от своята ле-
комислена постъпка, лишила го от 
нирваната на единението с всемира 
и просветлението, той отрязал кле-
пачите си, за да се предпази от дру-
ги такива грешки. От падналите на 
земята клепачи поникнали първите 
листенца чай, и хората започнали 
да ги използват като освежаваща на-
питка.

Мисълта може да бъде нашият чай, 
който да ни държи будни и да не до-
пуска да се превърнем от личности в 
просто съществуващи индивиди. На-
истина има забележително сходство 
между раждането на физическия жи-
вот и раждането на духовния живот, 
но те не са едно и също нещо. Само 
при това второ раждане човек осъз-
нава себе си, в него се появява един 
много по-рядко срещан "Аз", който 
е в състояние да вижда и опознава 
явленията с всеобхватно разбиране. 
И само тогава той получава възмож-
ността малко или повече да се усъвър-
шенства, а по този начин да променя 
и света около себе си.  nnDnn
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/продължение от предишния брой/

Сред библейските пророци ли-
чността на пророк Йеремия е 
една от най-противоречивите. 

От една страна той е силно загрижен 
за своя народ. От текстовете научава-
ме, че по негово време в Юдея цари 
идолопоклонничество и разврат – 
духовен и плътски. На престола на 
държавата се сменят последователно 
петима царе. Юдея загубва своята са-
мостоятелност като държава, паднала 
последователно под ударите на Еги-
пет и Вавилон. Йерусалим е разрушен, 
върху старозаветния свещен храмов 
хълм не остава нищо. Вавилонците 
така опустошават града, че заповяд-
ват дори и камъните от крепостните 
стени да бъдат премахнати от хълма и 
разнесени далеч по околните полета. 
По сведение на съвременници, писа-
ли за тези събития, ако на мястото на 
Йерусалим би бил доведен чужденец 
и му се обясни, че тук някога е имало 
велик град, то той за нищо на света 
не би повярвал в това. Голяма част 
от юдеите са избити още по стените 
на крепостта, друга част – при разо-
ряването и опожаряването на града 
и сриването на неговите постройки. 
Немалка част са отведени в плен – т.н. 
Вавилонски плен на юдеите.

Йеремия страда душевно за на-
рода си. В своите проповеди и про-
рокувания той се опитва да го опази 
от нашествениците, така както овчар 
брани стадото си от глутница вълци. 
В това е неговият патриотизъм. От 
друга страна обаче той ясно разбира, 
че Юдея не е в състояние да се оп-
ълчи на многобройните си врагове. 
Държавата няма нито нужната военна 
сила, нито стратегическите пълко-
водци като египетския фараон Нехао 
и впоследствие – вавилонския цар 
Навуходоносор. Юдея не притежава 

Брат Светозар Стефанов – Брат Ор, GOTJ
Велик Секретар

Библейската книга „Плач Йеремиев“ 
Драмата на най-тъжния 
пророк на Юдея

▲Микеланджело, “Пророк Йеремия”
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и икономическите ресурси, с които 
разполагат враговете й. Затова за Йе-
ремия е ясно, че с държавата и народа 
й е свършено. Ето защо той призо-
вава към подчинение и преклонение 
пред нашествениците. По-добре, спо-
ред него, робство, но оцелели роби, 
отколкото мъртви юдеи. Рано или 
късно за робите има надежда, че ще 
се сдобият със свободата си, докато 
от оня свят няма завръщане. Поради 
това свое схващане Йеремия си на-
влича гнева на юдейските властници 
и тяхната свита.

От трета страна самите юдеи не 
харесват проповедите на Йеремия. 
Пророкът се обявява срещу техния 
начин на живот, срещу ритуалните 
практики, противоречащи на истин-
ското Божие учение, срещу вакхана-
лиите, които се организират почти 
ежедневно. Развратът и грехопадени-
ето стигат дотам, че в околностите на 
Йерусалим биват извършвани ритуал-
ни жертвоприношения на деца. Йере-
мия назовава и причината за идващо-
то Божието наказание: „Всичко това е 
поради греховете на лъжепророците 
му, поради беззаконията на свещени-
ците му, които посред него проливаха 
кръвта на праведници; скитаха се като 
слепи по улиците, оскверняваха се с 
кръв, тъй че не беше възможно да се 
допреш до одеждите им“.

Хората не разбират, че Йеремия 
ги призовава към връщане към Бога 
единствено за да запази техния морал 
и национални човешки ценности. 
Само така победеният народ, на който 
предстои да загуби държавата си, би 
могъл да оцелее в положение на роб-
ство. Националното самосъзнание 
трябва да се запази, а чистата религия 
да се практикува не само в Храма, кой-
то ще бъде разрушен. Човек би могъл 
да общува с Господ на всяко място 
под слънцето, стига да му е верен.

В това се заключава драматизма 
на пророк Йеремия – страдайки за 
народа си и опитващ се всячески да 
му помогне в трудните дни, той е от-
хвърлен, гонен и подлаган на мъче-
ния - както от царете и служителите 
на религиозните култове, така и от 
обикновените юдеи. Като проповяд-
ва преклонение пред враговете, всъщ-
ност той се стреми да опази от гибел 
народа на Юдея.

Книгата „Плач Йеремиев“ се чете 

в деня, когато се отбелязва разрушава-
нето на Йерусалимския храм. Назва-
нието й означава оплакване или рида-
ние. Първите четири глави на книгата 
са обзети от мъчителна скръб. Ри-
тмичността на стиховете наподобява 
погребално песнопение. Стиховете 
са кратки и приличат на вопли. Още 
първите редове на книгата описват тъ-
гата по разрушения вече Йерусалим: 
„Как самотно седи градът, някога си 
многолюден! Той стана като вдовица; 
великият между народите, князът над 
областите стана данник. Горко плаче 
той нощем, и сълзите му са по стра-
ните му“.

Разрушаването на свещения град 
се възприема от Йеремия като Бо-
жия присъда и едновременно – като 
Божие наказание. Текстовете са про-
пити от противопоставянията между 
отминалата слава и настоящото раз-
рушение и погибел. Виновни за това 
са единствено хората, които са се от-
върнали от Господ. Йеремия, а също 
и останалите пророци от неговото 
време са пророкували, че Бог ще се 
прояви като неумолим съдник и ще 
накаже хората за техните прегреше-
ния: „Господ извърши, що бе опреде-
лил, изпълни словото Си, изречено в 
стародавни дни, разори безмилостно 
и даде на врага да се порадва над тебе, 
дигна високо рога на твоите неприя-
тели.“

Йеремия посочва ясно преките 
виновници за разрухата в резултат на 
грехопадението на народа. Това са 
лъжепророците, които са отвърнали 
хората от преклонението пред истин-
ския Бог:  „Твоите пророци ти пред-
сказваха неща несбъдни и лъжливи, 
не разкриваха твоето беззаконие, за 
да отвърнат твоето пленение, и ти 
изричаха лъжливи откровения, кои-
то те докараха до изгнание“. В този 
смисъл разрушаването на Йерусалим 
от враговете на Юдея не е случайно 
събитие, не е само загуба на една вой-
на.То е Божие наказание, последица 
от греховете на хората. А разрухата е 
пълна: „Погуби Господ всички жили-
ща на Йакова, не пощади, разруши 
в яростта Си крепостите на дъщеря-
та Йудина, повали наземи, отхвърли 
царството и князете му като нечисти... 
изопна Своя лък като неприятел, на-
сочи десницата Си като враг и уби 
всичко, що е мило за очите; върху 
скинията на дъщерята Сионова изля 
като огън яростта Си. Господ стана 

като неприятел, изтреби Израиля, 
разори всичките му чертози, разруши 
крепостите му и разпространи у дъ-
щерята Иудина тъга и плач.“

В обсадения от неприятелите Йе-
русалим настъпва неописуем глад. 
Йеремия изплаква болката си: „Ста-
вай, викай нощем при началото на 
всяка стража; изливай като вода тво-
ето сърце пред лицето на Господа; 
простирай към Него ръце за душата 
на децата си, които издъхват от глад 
по ъглите на всички улици. Поглед-
ни, Господи, и виж: кому си напра-
вил тъй, че жените да ядат своя плод 
- младенците, от тях откърмени? да 
биват убивани в Господнето светили-
ще свещеник и пророк? ... Дори жени 
мекосърдни варяха с ръце децата си, 
за да им бъдат храна, когато гинеше 
дъщерята на моя народ“. 

В глава пета на Книгата се опис-
ват тегобите на юдеите в робство: 
Пием водата си срещу сребро, дос-
тавяме дървата си с пари. Бият ни 
по врата, работим - и отдих за нас 
няма. Протягаме ръка към египтя-
ни, към асирийци, за да се нахраним 
с хляб.Бащите ни грешиха: тях ги 
няма вече, а ние търпим наказание 
за техните беззакония. Кожата ни 
е почерняла като пещ, от лют глад. 
Жени безчестят на Сион, девици - в 
градовете иудейски. Князе избесиха 
със свои ръце, лица на старци не ува-
жиха. Юноши вземат при хромели, 
и момчета падат под товари дърва.“ 
Положението на поробените е тра-
гично. Драматизмът се засилва още 
повече от усещането, че всичко това 
би могло да бъде избегнато, стига да 
бяха се спазвали древните завети.

В края на краищата въпреки ужас-
ното робство, под което са попадна-
ли юдеите, Йеремия вдъхва и капчица 
надежда. Въпреки че в текста няма по-
сочване на изход или по-добри дни 
занапред, усещането за избавление се 
прокрадва от самото естество на нака-
занието. То идва от Бога, то е Божие 
назидание. Но Бог в същността си е 
милостив, колкото и да наказва наро-
да си, все пак това е Неговият народ. 
И така, както родителят наказва дете-
то си за дребните прегрешения, той 
все пак го обича. Защото народът на 
Юдея вече веднъж е сключил Заве-
та със своя Бог. И Бог не може да не 
обича своя Народ!  nnDnn
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След девет години отново по-
падаме във властта на Луната. 
Нощният ни Светлик форми-

ра нашия характер, емоциите ни, по-
мага ни да творим, но и ни наказва, 
когато сме пасивни и отказваме да се 
пригодим към обществото и средата, 
в която сме се родили и се развиваме. 
През 2018 година ще сме подвластни 
на нашите спомени – от детството и 
до настоящето. Добри или лоши, те 
са оставили ярка следа в живота ни и 
са ни наложили правила, които ще 
улеснят битието ни, ако ги спазваме, 
или ще вгорчат дните ни, ако им се 
противопоставяме, не ценим автори-
тетите и пренебрегваме компромиса, 
дори когато ни е от полза. 

ОВеН

През първите 
три месеца на 
2018 година 
сте подвласт-
ни на стре-
межа да ста-
б и л и з и р а т е 
личния и про-

фесионалния си живот. Хармонията 
в отношенията и разбирателството с 
околните ще са променлива величи-
на, ако не осъзнаете грешките в по-
ведението си и не направите опит да 
се промените. Няма да ви е лесно, за-
щото сте си поставили високи цели, 
но личните ви отношения са от ог-
ромно значение за професионалното 
ви развитие. След април ще започне-
те по собствена воля да анализирате 
изминалите месеци и да осъзнавате 
пропуските си. Ще положите усилия, 
за да коригирате част от допусканите 
грешки най-вече на работното мяс-
то и да изгладите недоразуменията с 

вашите колеги. Не проявявайте ина-
та си, преценявайте добре хората, 
когато създавате нови приятелства и 
партньорства, защото ако са неподхо-
дящи, много трудно ще се решите да 
прекратите отношенията си с тях от 
страх да не ви навредят, да не накър-
нят авторитета и сринат самочувст-
вието ви. Страховете ви са напразни! 
Годината изисква действие, поемане 
на много нови задължения, амбиция 
и целеустременост. Успешните ви ме-
сеци са януари, февруари, май, юли 
до октомври и декември. Приходите 
ви ще са завишени през януари, фев-
руари, септември и октомври. Труд-
ности заради странични фактори и 
бликащата от вас емоция ви потискат 
през март, юни, ноември. 

Телец

Вашият ас-
т р о л о г и ч е н 
хороскоп за 
2018 година, 
п о д в л а с т н а 
на Луната, е 

изпълнен с предупреждения, но и с 
обещания за просперитет и завидни 
приходи, ако се съобразите с изис-
кванията на Съдбата. Ще изживеете 
промени в личния живот, кариерата 
ви е възходяща, приходите – отлич-
ни. Животът ви ще бъде изпълнен 
с активност, но и с впечатляващи 
събития, в които сте важни участни-
ци. Годината ви подтиква да вземете 
нови, но и необходими решения за 
живота и бъдещето си, да направите 
неочаквани открития за себе си, за 
обществото, да осъществите полезни 
запознанства. Здравето ви също ще 
претърпи обрати, но не така видими, 
които може да са негативни, ако не 

сте отговорни към себе си. Ако раз-
вивате бизнес, е време да се заемете с 
разширяване на вашата дейност. Ако 
сте производители – да излезете на 
международния пазар. В началото на 
годината ще изяснявате отношения-
та си с вашите близки, с брачната си 
половинка, без да очаквате, че и раз-
очарования почукват на прага ви, за 
да нахлуят във вашия спокоен живот. 
Ето я причината да изпитате притес-
нение от връзка, ако не сте обвързани 
и дори от създаване на извънбрачно 
дете при семейните – предателство, 
което трудно ще забравите, а дали ще 
продължите заедно напред, е рано 
да се каже. Не забравяйте, че въпре-
ки разочарованията сте длъжни да си 
върнете хармонията в личния живот, 
която ви е нужна, за да градите про-
фесионалния. 

БлизНаци

През първи-
те месеци на 
вашата 2018 
година сте 
орисани да пе-
челите добре, 

но и много да харчите, заради което 
рискувате финансовият недоимък 
да е ваш постоянен спътник. От вас 
зависи да си наложите умереност, да 
сте пестеливи и да не се изкушавате 
от примамливи инвестиции, но без 
да сте запознати с детайлите, защото 
вашата двойнствена същност не може 
да осъзнае бъдещите вреди. Не сте 
способни да премълчавате неудобни-
те истини и си печелите врагове сред 
колеги, приятели, близки, но сякаш 
сте свикнали. Очаквате да ви проща-
ват грешките, но вие самите никога не 
прощавате предателствата и забравя-

2018 година е 
подвластна на Луната  

с вибрация 2
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2018 година е 
подвластна на Луната  

с вибрация 2

те хората, които са ви предали. През 
първата половина на годината сте об-
себени от професионални амбиции и 
материални блянове, но ви е трудно да 
намерите пътя към тях. Усамотението 
ви помага да обмисляте плановете си. 
Ако началниците ви или ваши колеги 
се опитат да ви пречат и се намесват 
грубо и агресивно в живота ви, ще се 
сблъскат с яростния ви гняв. Овладя-
вайте емоциите си през втората поло-
вина на годината. Бързо откривате с 
вашата проницателност намеренията 
и скритите цели на хората около вас, 
което е достатъчно, за да прекратите 
отношенията си с тях. Вглеждайте се 
по-често в околните. Осъзнавате си-
лата на истинската любов и приятел-
ство, а фалшът е причина за бързото 
ви отдалечаване. Вашите добри месе-
ци са февруари, април, юни, юли, ав-
густ, октомври и декември. Забравете 
начинанията през януари, май, октом-
ври. Семейните ще се радват на щас-
тието си, ако са искрени и са се взели 
по любов, а не по сметка или само за 
да забравят самотата. 

РаК
Вашата 2018 го-
дина, подвласт-
на на Луната, 
управител на 
зодиакалния ви 
знак, е причина 
да сте мелан-
холични и се-
бевглъбени. Го-

дината за вас се дели на две части, от 
които първата няма да ви хареса, но 
Съдбата ви е отредила да се примири-
те и да вървите по пътя си така, както 
сте орисани. Не се съмнявайте, че е 
за ваше добро. Не бъдете инатливи 
и несговорчиви, ако искате успехът 
да ви съпътства. Искате да властвате, 
да господствате, дори да управлявате 
Съдбите човешки. Внимавайте да не 
прехвърлите границата на търпимост 
на околните и да не се окажете без-
работни, или понижени от високото 
място, което заемате в служебната 
йерархия на синекурна службица. 
Причината за вашата амбиция за по-
вече власт е не друга, а желанието да 
блестите, без да осъзнавате, че сте из-
брали грешния начин. От началото 
на годината и почти до средата й сте 

емоционално лабилни. Крайностите 
в думите и действията ви озадачават 
и дори дразнят околните. Ураган от 
емоции избухва, когато плановете ви 
се разминават с очакваните резултати. 
Не сте готови да приемете промените, 
които може да ви носят полза, но кой 
ли да се замисли, щом не се случва 
онова, което сте си намислили! Вто-
рата половина на годината е изпъл-
нена с нови възможности за изява, с 
ново начало, ако не се противопоста-
вяте на всичко заложено ви и вървите 
предпазливо по пътя си, годината ще 
ви донесе промени, добре заплатена 
работа, познанства. Успехът ще е с 
вас само ако спазите предупреждени-
ята. Въпреки че сте обсебващи, оби-
чащи, грижовни и домоседи, влюбе-
ни в домашния уют, ще се изненадате 
от динамиката на тази ваша година. В 
живота ви ще нахлуят хора с добри 
финансови възможности, обещаващи 
ви перспективни партньорства. Пред 
вас ще се разкрият нови хоризонти. 

лъВ

2018 година, 
подвластна на 
Луната, няма да 
ви попречи да 
поставите ново 
начало през 
първата й по-
ловина и да го 

стабилизирате през втората. Забраве-
те пасивното си поведение и леност 
през първата половина на годината, 
за да не предизвикате сами проблеми 
и провали, които не са ви заложени. 
Надмогнете ли мързела си, ще се рад-
вате на градивна кариера, без значе-
ние какво е вашето професионално 
поприще и на добри приходи. От вас 
се иска да сте отговорни, да спазвате 
поставените ви срокове, да гоните 
докрай целите си,  да сте решителни, 
да поемате инициативата, вместо да 
чакате да се сетят колегите или близ-
ките ви да положат началото, а вие да 
ги следвате. Бъдете целеустремени, а 
не разпилени. Податливи сте на лас-
кателства и склонни да се вживеете в 
егото си. Не се обвързвайте с хора, 
които ви засипват с комплименти, си-
гурни, че лесно ще паднете в капана 
им. Не се колебайте през втората по-

ловина на годината да отдалечите хо-
рата, които не са подходящи за ваше 
обкръжение, а също така и кармични-
те си врагове, ако подсъзнанието ви 
ги е разпознало през първата поло-
вина на 2018-а. Изявете максимално 
вашите възможности, покажете скри-
тите си качества, знания и умения. 
Ще се радвате на отлично здраве и 
ще бъдете във върховата си форма. В 
личния живот и любовта сътресения 
не се очакват. Ще живеете спокойно, 
ще се радвате на добронамереност и 
подкрепа от страна на вашите близки 
и приятели. Необвързаните да очак-
ват познанства през пролетта, когато 
може да срещнат голямата Любов. 
През януари, април, май, юни, юли, 
август, октомври и декември успехът 
е с вас, но само ако работите много. 
Трудностите са в дните ви през март 
и ноември. 

ДеВа

2018 година, 
подвластна на 
господстващата 
Луна, повлиява 
и вашите пла-
нове, цели, на-
строение, здраве, 
лични и профе-
сионални отно-

шения. Засиленото влияние на гос-
подаря на годината ще е през първата 
й половина. След юни влизате в оби-
чайния си ритъм. Съветвам ви през 
първата половина на 2018-а да си на-
ложите умереност, търпение, такт, въ-
преки че това качество не е присъщо 
на критикарската ви същност. Не се 
опитвайте да надскочите себе си, най-
вече нивото на вашите интелектуални 
възможности, за да не се изложите. 
Обогатете се с липсващи ви нови 
знания, ненатрапчиво и дори скрито 
от околните, за да ги изненадате през 
втората половина на годината. Бъдете 
творци на Съдбата си, като спазвате 
нейните изисквания, а не самонака-
зали се несретници. Емоционалните 
ви реакции и импулсивни действия и 
решения са обичайни, а не изкюче-
ние. Сами сте в състояние да изпъл-
вате дните си с напрежение в опит да 
направлявате живота на близките си, 
колегите, приятелите, партньорите, 

Тамплиер • декември 2017 г.     59  

ВСелена




орДенът

C
on
ste
lla
tio
n

b
a
c
kg

ro
u
n
d

C
on
ste
lla
tio
n

b
a
c
kg

ro
u
n
d

на света дори. Затова годината ще ви 
дари целия спектър от чувства, усе-
щания и изживявания, част от който 
дори не сте си представяли. Ще сте 
изненадани от невъзможността да се 
владеете на моменти, вие, сдържа-
ните и консервативни по характер 
хора. 2018 а ви помага да се научите 
да приемате философски несгодите 
си, за да си спестите междуличностни 
и най-вече здравословни проблеми, 
породени от вечното ви недоволство 
и мърморене. Приемайте градивната 
критика, благодарете на хората, които 
държат на вас и ви показват навреме 
недостатъците и грешките. Добрите 
месеци за годината са януари, март, 
април, май, юни август, септември, 
ноември и декември. По-високи при-
ходи очаквайте през май и юни, а 
трудностите ви съпътстват през фев-
руари, юли и октомври. 

ВезНи

В а ш а т а 
2018 година 
ви обещава 
и н т е р е с н и 
и з ж и в я в а -
ния, нова 
среда, актив-
на обществе-
на дейност, 

нови делови партньорства, промени 
в личния живот, дори и ако живее-
те в хармония. Към края на годината 
ще ви споходят препятствия, заради 
които ще страда не само Душата ви, 
но и работата ви ще търпи блокажи 
и провали, защото не знаете къде се 
крият вредителите и злините, които 
ви готвят. От вас се изисква през ця-
лата година да сте търпеливи, да не се 
поддавате на настроенията си, които 
обичайно са досадно променливи, да 
сте умерени и дискретни, дори и ко-
гато научите клюка за хора, които ви 
вредят. Трудностите са ежедневие, а 
вие сте склонни да се криете, вместо 
да ги преодолеете. Чакате да минат от 
самосебе си, но чудото все не се случ-
ва. Може да смените работата си, да 
се насочите към нова професионална 
сфера, но предупреждението, което 
налага и за вас годината на Луната, е 
да го сторите само ако имате нужните 
знания и квалификация. Промени-
те, които ще изживеете, ще са както 
лични, така и професионални, а и ще 
допринесат за подобряване на вашето 

материално състояние. През проле-
тта и лятото ще възстановите стари 
отношения с хора, на които държи-
те. По същото време ще осъзнаете, 
че е правилно да приемате хората с 
техните положителни и отрицател-
ни черти, да проявявате търпимост 
дори при постъпки от тяхна страна, 
които не ви харесват, но няма как да 
ги промените, вместо да им натяквате 
само отрицателните качества. Ще из-
живеете вътрешна трансформация, за 
да погледнете на света и Вселената с 
погледа на зрели хора. Не проявявай-
те толерантност към предателите и не 
изпадайте в душевни терзания само 
защото нямате сили да простите, а и 
те не го заслужават. Трудните ви ме-
сеци са януари и юни. Добрите във 
всяко отношение са февруари, март, 
април, юли, септември, октомври, но-
ември и декември. Ще печелите добре 
през април, юли и декември. 

СКОРПиОН

През 2018 
година вие, 
родените в 
Скорпион, сте 
орисани на 
трудности и 
неочаквани не-
благоприятни 

моменти през първата половина на 
година. От юли ще се радвате на по-
ложителни промени, но само ако сте 
издържали на изпитанията до мига, 
в който Съдбата ще ви отвори пътя 
към вашия възход. Съобразете се с 
изискванията на годината на Луната, 
бъдете предани, стабилни и честни в 
отношенията си с хората, за да полу-
чите същото в замяна. При неразби-
рателство и неочаквани удари се вгле-
дайте в себе си и открийте причината, 
с която сте ги предизвикали. Липсата 
на желание за личностна промяна е 
достатъчен повод да прогоните ус-
пеха в професионално отношение 
и разбирателството в личния живот. 
От една страна, сте борбени, пред-
приемчиви, умеете да се сработвате в 
нова среда и да градите добри коле-
гиални отношения. От друга, заради 
напрежението, на което сте подложе-
ни, може да се предадете в неочакван 
миг. Преценявайте безпристрастно 
силите си и планирайте годината си 
така, че да не се натоварвате и да не 
навредите на здравето си. Мнението 

си успявате да наложите с лекота, но 
само ако сте сред хора, които изпо-
вядват вашата житейска философия 
и не ви противоречат. Способни сте 
да създавате проблеми на близките и 
на колегите си заради постоянните си 
искания да спазват вашите правила и 
да следват вашите цели, дори и ако 
са противоречиви и неосъществими. 
Не прекалявайте с настояванията си, 
за да не ги принудите да се отдалечат 
от вас, което води и до вашия провал. 
В личните отношения не винаги сте 
готови на компромиси и рискувате да 
съсипете брака си и дори да се раз-
ведете. Необвързаните може да срещ-
нат, според тях голямата любов, но 
прибързаният брак няма да им донесе 
щастие, а страдание. 

СТРелец

През 2018 го-
дина сте орисани 
на много проме-
ни до есента и на 
стабилизация и 
успокояване в по-
следните месеци 
на годината. Няма 
да ви липсват 
трудности, защо-

то искате да постигнете целите си, но 
не сте преценили тяхната значимост 
и грешно сте планирали годината. 
Ще избегнете провала, осъзнаете ли 
какви трудности ви очакват в бъде-
ще. Сами си ги докарахте, без чужда 
помощ трябва да стъпите на здрава 
почва. С изненадите и неочакваните 
открития, но във ваша полза, също 
ще постигнете баланс между рабо-
тата и личния си живот, към който 
се стремите от години, но все без ус-
пех. Обогатете се с нови приятели и 
стабилизирайте старите си отноше-
ния. Радвайте се на спокойствие и 
спорна работа, но забравете импул-
сивните решения и необмислените 
начинания. Ако очаквате повише-
ние, проявете търпение и не бъдете 
настойчиви, за да не ви го откажат. 
Първата половина на годината е на-
ситена с много работа. При необхо-
димост търсете помощ и не се про-
тивопоставяйте на ръководството. В 
личния ви живот от първия месец на 
годината цари хармония, а дали ще 
я съхраните, зависи от умението да 
преценявате думите си.  През втора-
та половина на годината сте в оби-
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чайния си ритъм и във ваша среда, 
уверени в знанията и уменията си, 
готови да се справите и с най-труд-
ните задачи. През есента се пазете от 
конфликти, а в края на годината се 
справяте с неочаквани обрати благо-
дарение на късмета си. Съобразявай-
те се и с ретроградното движение на 
Меркурий. Трудности очаквайте през 
април, август и декември. Успешни-
те ви във всяко отношение месеци са 
януари, февруари, март, май, юли, 
септември и ноември. Печелите до-
бре през март. 

КОзиРОГ

Цялата 2018-а 
за вас е рутин-
на, успешна, 
но и трудна 
година, в ко-
ято ще се на-

лага да надмогвате препятствия, не-
преодолими за мнозина, на моменти 
довеждащи ви до отчаянието и обез-
веряването, че няма да имате сили да 
се справите. Въпреки тези неприят-
ни усещания сте дарени с достатъч-
но сили и възможност да осъщест-
вите всичките си идеи. Ще повторя 
– през цялата година се осланяйте на 
рутинната работа, на умереността в 
думите и действията, на готовността 
за компромиси, които са гаранция, 
че ще получите подкрепа. Този е 
пътят към спокойствието и добрите 
приходи. В противен случай вашите 
близки, приятели и колеги ще ви от-
мъстят, обидени и наранени, като ви 
изоставят точно когато имате нужда 
от техния съвет и от подадената им 
ръка. През първата половина на го-
дината сте склонни да се впускате в 
рисковани начинания, защото отказ-
вате да анализирате направените ви 
предложения и да прецените дали си 
струва да се захващате с тях. Повод 
за притеснение няма, дори и когато 
ви натякват, че надскачате вашите 
възможности. Годината ви носи ру-
тинни занимания и спокойна работа, 
а крайният успех ще дойде по-бавно. 
Още в началото на 2018-а ще видите 
първите резултати от труда си, а във 
втората й половина постиженията и 
признанието, което ще получите, ще 
ви изкачат на нов професионален, 
обществен и житейски връх. Имате 
шанса да създадете делови отноше-
ния със задгранични партньори, ако 

пътувате през януари и октомври. 
Не злоупотребявайте със своята пес-
теливост, някои я определят като 
стиснатост, за да не си съсипете от-
ношенията и на работното място, и у 
дома. Добрите месеци за вас в труд-
ната ви година са януари, февруари, 
март, април, юни, август, ноември и 
декември. 

ВОДОлеЙ

Вашата 2018 
година ще ви 
помогне да се 
измъкнете от 
застоя, наложен 
ви умишлено 
от завистници 
и утежнен зара-
ди стечение на 

обстоятелствата. Славите се с добро 
чувство за хумор въпреки типичното 
за вас консервативно поведение и ще 
съумявате да надмогнете трудностите 
със самокритична ирония. Заредени 
сте с увереност, с оригинално ми-
слене, с готовност на всяка цена да 
постигнете целите си и го правите. 
За сметка на тези ваши амбициозни 
планове сте самотни и в изолация от 
околните, която е обичайна, защо-
то имате малко или никакви близки 
приятели. Време е да прецените с 
кои хора да продължите пътя си през 
2018 година, за да не се окажете без-
помощни пред опитите да ви използ-
ват и унизени заради невъзможност-
та да се освободите от тях. Мнителни 
и недоверчиви сте към непознати 
хора, докато не спечелят уважението 
ви, ако това изобщо се случи. Ще го-
ворите така, както винаги – убедени 
в правотата си с категоричен и не-
търпящ възражения тон. Няма да са 
изключение и ваши повърхностни 
преценки, нали все бързате. Когато 
осъзнаете грешката си, ще се ядосате 
сами на себе си. Годината позволява 
да развиете вашите творчески спо-
собности. Не е изключено хобито ви 
да се окаже доходоносно. Семейните 
са щастливи в брака, а необвързани-
те може да срещнат половинката си 
и бързичко да създадат семейство. 
Здравето ви изисква малко усилия, 
за да сте в добра форма. Не прека-
лявайте с тлъстите храни, забравете 
захарните и силно осолени вкусо-
тии. Януари, февруари, март, май, 
юли, септември, октомври, ноември 

и декември са вашите благоприятни 
във всяко отношение месеци. Труд-
ностите са ваше ежедневие през ап-
рил и август, когато ви съветвам да 
овладявате емоциите си. 

РиБи

Вашата 2018 
година започ-
ва с промени, 
последвани от 

стабилизация във всяко отношение, 
а това е от значение за вас заради 
напрежението през отминалите две 
години. Енергични сте, заредени със 
сили и готови да поднасяте вашите 
нови идеи. Обратите през годината 
са гаранция, че ще преобърнете и 
живота си и начина си на мислене, 
ще откриете нови хоризонти за изя-
ва, ще завишите квалификацията си 
и вашия професионален опит. В на-
чалото на годината ще подредите це-
лите и задачите си по важност. Най-
важното условие, което ви гарантира 
успех и завършване на започнатото, 
е, да не спирате при появата на труд-
ности, да докажете, че намирате път 
към целта дори и чрез нестандартен 
подход. В годината, подвластна на 
Луната, сте по-чувствителни и емо-
ционални от обичайното. Вместо да 
сте незаслужено щедри и да правите 
непоискано добро, за да се харесате 
на някого, благодарете лично за по-
дадената ви ръка. Може отново да ви 
потрябва, но заради неправилното 
ви поведение да сте отблъснали до-
бронамерения към вас човек. Уж сте 
благодарни и го показвате, но окол-
ните остават с впечатление за вашата 
неблагодарност. Как го правите, вие 
си знаете. През първите месеци на 
годината градите нови отношения. 
През втората й половина се налага да 
освободите пътя си от тези ваши по-
знати, които вече не са подходящи за 
вашето лично и делово обкръжение. 
Стабилизирайте отношенията си с 
хората доказали своята коректност, а 
и вие вашата към тях. Опитайте да си 
възвърнете доверието и добрите от-
ношения с ваши роднини, приятели 
и колеги, с които заради ваше реше-
ние или повлияни от емоцията си се 
изпокарахте. Добрите ви месеци са 
януари, февруари, април, август, сеп-
тември и октомври. Трудности зара-
ди вашата чувствителност очаквайте 
през март, юли и декември.  nnDnn

ВСелена
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МеДиЦина

Съществуват много дискусии 
за здравословният начин на 
живот от древността та  до 

наши дни.Несъмнено целта на все-
ки един от нас е да намери такъв 
баланс на своя жизнен път , който 
да му осигури пълноценен живот 
и дълголетие.В много случаи оба-
че представата ни за „хубав живот“ 
противоречи на каноните на т.н. 
здравословен начин на живот.На-
истина, защо една голяма част от 
удоволствията на живота се оказват 
вредни за самия живот?   

В основата на темата как да живе-
ем здравословно залягат двата фунда-
ментални фактора- начин на хранене 
и физическа активност.Много е из-
говорено за това.Днес аз ще ви пред-
ставя темата в светлината на някои от 
правилата за хранене и физическа 
активност на нашите Братя и Сестри- 
Рицарите Тамплиери от зората на за-
раждането на Ордена.

Виждате ли на снимката двамата 
рицари колко са стройни, как телата 
им излъчват сила и здраве? Това не е 
случайно. Начинът на живот на ри-
царите тамплиери е свързан с един 
много рационален начин на хранене 
и оптимален физически режим. Хра-
ненето на тамплиерите е една от тай-
ните на тяхвното дълголтие. Един от 
примерите за подобно дълголетие е 
Жак дьо Моле, последният Магистър 
на ордена, отишъл на другия свят на 
почтената възраст от 71 години, при 
това не от естествена смърт, а изгорен 
на клада.

„Очевидно е, че техният начин 
на живот се е различавал от този на 
повечето им съвременници, преди 
всичко по начина на хранене, а това е 
и причината за тяхното дълголетие”, 
подчертава Франческо Франчески – 
директор на спешното отделение на 
римката болница „Поликлинито Дже-
мели”. Именно той ръководи изслед-
ването, което е наречено „Диетата на 
рицарите тамплиери”, а резултатите 
от него неотдавна са публикувани в 
международния научен труд Digestive 
and Liver Disease.

Специални правила в храненето 
и хигиената, спазвани от рицарите 
тамплиери, са ги направили дълго-
летници, смята  Франческо Франче-
ски. В епохата на Средновековието, 
когато продължителността на живота 
на обикновените хора е била между 
25 и 40 години, тамплиерите много 
често са преодолявали възрастовата 
граница от 70 години и това не е било 
рядкост.    

В сравнение с класическото хране-
не за тази епоха, в чиято основа е ме-
сото (това в особена степен се отнася 
за заможните съсловия), тамплиерите 
са предпочитали храната с по-ниско 
съдържание на мазнина, която нама-
лява риска от метаболитния синдром, 
който създава подходяща почва за 
развитие на сърдечно-съдовите забо-
лявания, диабета и рака.

хигиена и качество  
на храната

Хигиената на храненето също е изи-
грала своята роля. Рицарите-тампли-
ери са били особено внимателни към 
чистотата и качеството на продукти-
те. Те са се хранели само в специално 
предназначените за тази цел трапеза-
рии и на чисти маси. Били са длъжни 

да мият ръцете си преди хранене и са 
забранявали на хора с мръсни ръце, 
например на конярите или селяните, 
да им сервират на масата.

Храната се е подлагала на строг 
контрол през целия и път от произ-
водителя до масата. Така на трапезата 
е попадала само най-високочаствене-
на храна, която не съдържа потенци-
ални рискове да предаде вирусни или 
паразитни заболявания. Освен това, 
подчертава Франческия, тамплиерите 
са били пионери на развъждането на 
риби и са се хранели с риба, която са 
отглеждали сами. На тях се е забраня-
вало да се хранят с дивеч, а месото и 
другите хранителни продукти, които 
те са използвали, са се купували из-
цяло от Европа и съответно са били 
по-надеждни и качествени.

забавления и алкохол
От историческите документи става 
ясно, че обичаите на тамплиерите 
относно пиенето също са били по-
здравословни от обичаите на съвре-
менниците им. Членовете на ордена 
се предпочитали палмово вино, към 
което са добавяли коноп, целулоза и 
алое вера. „Този тип вино е разпрос-
транен в Светите земи. Той се е ха-
рактеризирал с ниско съдържание на 
алкохол, което  има свойствата да въз-
препятства образованието на кръвни 
съсиреци, подобно на малките дози 
аспирин. Също така палмовото вино 
е прочиствало водата от паразити и 
други патогенни батерии”.

Тамплиерите често са добавяли 
цитрусови плодове във водата, което  
не само е действало добре срещу зара-
за, но я е и обогатявало с витамин С. 

„Може да се обобщи, — твърди 
Франчески, — че необикновеното 
дълголетие на тамплиерите е свър-
зано с тяхната диета и начина им на 
живот. В този случай девизът „учи се 
от миналото” е изключително подхо-
дящ”.  nnDnn

15.12.2017 год., за материала е използва-
на информация от интернет

За храната и за още нещо
Д-р емилия апостолова, DTJ
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