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Високоуважаеми Рицари и Дами
Многоуважаеми Рицари

Благородни Рицари и Дами,  
Постуланти и симпатизанти

Новата 2019 година започна и заедно с това ние 
подновихме усилията си за достойно представяне 
пред обществото, Братята и Сестрите от Ордена. 

Високите постижения от миналата година ни задължават 
да продължим да работим със същия устрем, за реализира-
не на поставените пред нас задачи.

Нашият приоритет за грижа към подрастващото поко-
ление продължава, като разширяваме конкурса за детска 
рисунка,,Рицарят в мен” на територията на Сърбия, Русия, 
Украйна, Македония, Франция и Австрия, което е първият 
международен проект с такъв обем в OSMTH.

Нашият храм ,,Св. Йоан Кръстител” вдъхна самочувст-
вие и гордост във всеки един от нас, а приобщаването на 
свещеник, който да води редовни служби в него, отново 
ни поставя на много висока позиция в Ордена. Това ни 
дава неподозирани възможности и издига ритуалната ра-
бота на ново изключително високо ниво.

Отбелязването на 141-та годишнина от освобожда-
ването на България от турско робство, даде възможност 
на много Командерии, Рицари и Дами, да се включат в 
различни инициативи на територията на цялата страна. 
Венци и цветя бяха поднесени в София, на връх Шип-
ка, паметника при село Полковник Серафимово(Малката 
Шипка),Бургас, Пловдив, Варна и още много други места. 
Благодаря на всички които се включиха в отбелязването 
на 3- ти март и като истински патриоти, почетоха хиля-
дите знайни и незнайни герои, паднали за свободата на 
нашия народ.

Пожелавам на всички една успешна и щастлива 2019- 
та 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
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Коледен 
Благотворителен  
„Бал на Рицарите®“
На 8 декември 2018 година Ве-

лик Приорат България Ор-
ден на Рицарите Тамплиери 

на Йерусалим проведе своя традици-
онен Коледен благотворителен „Бал 
на Рицарите©“ в хотел „Маринела“ в 
гр. София. 

Балът на Рицарите е най-голямо-
то благотворително мероприятие в 
годишния календар на събитията на 
Приората. В навечерието на Нова го-

дина Рицарите, Дамите и Постулан-
тите от Ордена, официалните гости 
– всички присъстващи по християн-
ски отварят сърцата си за доброто и 
помощта към ближния. 

Със събраните от проведения 
търг парични суми се попълва фон-
да „Надарени деца“, създаден спе-
циално от Велик Приорат България 
за подпомагане на изявени ученици, 
получили награди в двата конкурса, 

организирани от Ордена в България 
– за детска рисунка „Рицарят в мен“ 
и за литературно произведение 
„Моята рицарска постъпка“. Всяка 
година Велик Приорат България 
предоставя стипендии на първен-
ците, а самите конкурси са част от 
годишния календар на Министер-
ството на образованието и науката. 
Всяка година включилите се учени-
ци от средните училища в страната 
се увеличават.  nnDnn

ВЕлиК ПриОраТ България 
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 ВЕлиК ПриОраТ България
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ОрДЕНъТВЕлиК ПриОраТ България 
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Годишната награда „Рицар на 
годината“ е най-високата спе-
циална награда, присъждана 

от Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим – Велик Приорат Бълга-
рия, на граждански лица с принос към 
обществото, които са били пример в 
отстояването на християнските и ри-
царските ценности.

Наградата е патентована от Велик 
Приорат България и включва Лента с 
,,Кръста на Великия Приор”, значка, 
Сертификат  и пластика.

Отличието се връчва по специална 
методика. Тя включва предварително 
номиниране за бъдещия носител на 
наградата – обикновено един месец 
преди награждаването, по предложе-
ния от членовете на Великия Съвет 
на Ордена. Следва гласуване на пред-
ложенията и номинацията, за която 

са получени най-много гласове, оп-
ределя носителя на наградата. Следва 
издаване на Указ на Великия Приор, 
с който награденият се удостоява с 
високото отличие. Връчването на на-
градата по традиция се извършва на 
ежегодния коледен „Бал на Рицари-
те“ на специална церемония.

Рицар на годината за 2018 годи-
ната е Минчо Коралски - изпълните-
лен директор на Агенцията за Хората 
с увреждания. Минчо Коралски по-
лучава наградата „Рицар на година-
та“ 2018 за неговия принос към об-
ществото и пример за постоянната 
му професионална и лична ангажи-
раност със социалното включване на 
хората с увреждания в живота и об-
ществото. Минчо Коралски е роден 
на 5 септември 1951 в град София, 
България. Завършва право в Софий-
ския университет. До настъпването 

на демократичните промени работи 
като финансов ревизор, специалист 
и главен специалист в „Държавно 
обществено осигуряване“ (ДОО). 
Бил е председател на ДОО и замест-
ник-председател на Комитета по тру-
да и социалната дейност. След 1990 
г. е заместник-министър на труда и 
социалните грижи първо в правител-
ството на Димитър Попов, след това 
в правителството на Филип Дими-
тров. От 1992 до 1994 г. е главен екс-
перт и секретар на Съюза за стопан-
ска инициатива на гражданите. Член 
е на Бюрото на Международната фе-
дерация по социално осигуряване. 
Избран е за народен представител в 
37-то народно събрание и за минис-
тър на труда и социалните грижи в 
правителството на Жан Виденов. От 
3 януари 2006 г. е изпълнителен ди-
ректор на Агенцията за хората с ув-
реждания.  nnDnn

Рицар на  
годината 2018

ВЕлиК ПриОраТ България 
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Тържествено отбелязване на 
Националният празник 3-март

Рицарите, Дамите и Постулан-
тите от Велик Приорат Бъл-
гария се включиха във все-

народните тържества във връзка с 
отбелязването на 141-та годишнина 
от освобождението на България от 

турско робство. Те положиха цветя 
в знак на признателност пред под-
вига на руската царска армия и бъл-
гарското опълчение на паметниците, 
издигнати от българския народ из 
цялата страна. nnDnn 

 ВЕлиК ПриОраТ България
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Първият храмов празник 
на Тамплиерската църква 
„Свети Йоан Кръстител”

На 7 януари 2019 година осветена-
та през м. ноември 2018 година 
Тамплиерска църква „Свети Йоан 

Кръстител“ отбеляза своя първи храмов 
празник. Отец Михаил, първият свещено 
служител на храма извърши тържествената 
литургия с водосвет за здраве в присъствие-
то на Рицари, Дами и Постуланти от Велик 
Приорат България както и на много гости 
и миряни. Всички се възрадваха на новата 
църковна обител и бяха изпълнени с бла-
годарност и преклонение пред дарените от 
Севастийския митрополит Теодосий (Атал-
лах Ханна), специално донесени от него от 
светите земи за Тамплиерския храм в София 
мощи на Св. Георги, Св. Теодосий, Св. Сава 
и Св. Димитър, камъкът от Гроба Господен 
и парченцето от Кръста Господен. Светите 
мощи вече са положени в специално изра-
ботените за тях места на правилното място 
в храма. В светия престол на храма са по-
ложени мощи от Свети Киприян специално 
дарение от монах от Атон. nnDnn

ВЕлиК ПриОраТ България 
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Тийм-билдинг на Командерите 
на Командерии на Велик 
Приорат България 2019
гр. Севлиево, 16.02.2019 г. 

ВЕлиК ПриОраТ България 

Традиционният годишен Тийм-
билдинг на Командерии на 
Велик Приорат България и 

тази година се състоя в гр. Севлиево 
на 16 февруари 2019 г. 

В мероприятието се включиха Ко-
мандерите от всички Командерии на 
Велик Приорат България или техни 
представители. Обсъдена бе стра-
тегията за развитие на Велик Прио-
рат България през 2019 г. до 2021 г. 
в посока на продължаване през 2019 
г. на Национален конкурс за детска 
рисунка "Рицарят в мен" и Национа-
лен Конкурс за литературна творба 
„Рицарска постъпка“ – включени в 
учебния Календар на МОН за учеб-
ната 2018/2019 год. Доклад от всеки 
Командер за подготовката към мо-
мента. Цел – да няма Командерия без 
участие. Начертаха се допълнителни 
задачи на Фонда за насърчаване на 
даровити деца. 

Разискваха се идеи за подпомага-
не духовната дейност на Велик  При-

орат България, чрез разкриване на 
образователни курсове и развитие на 
църковната дейност в Тамплиерската 
църква. Бяха разисквани и отношени-
ята с църквата и избирането на Капе-
лани към Командериите за развитие 
на духовната дейност.

Очертаха се новите възможности 
за развитие на благотворителност, 
вкл. интелектуална – предложения за 
национални и регионални инициати-
ви, споделяне на опит. 

Разгледани бяха възможностите за 
организиране на посещения в чужби-
на на исторически места, свързани с 
християнството и рицарството, както 
и пътищата за утвърждаване на ими-
джа на ВП България като организация 
за икуменизъм, защита на християн-
ските ценности и връзките с Йеруса-
лим и подпомагане на християни в 
беда в страната и по света. Обсъдени 
бяха възможностите за взаимодейст-
вието с медиите по региони за пости-
гане на целите на Великия Приорат и 

беше обсъдено мястото и ролята на 
списание „Тамплиер“ за постигането 
на тези цели, чрез развитието на  ру-
брика „Тамплиерски поклоннически 
маршрути” в списанието, и активно-
то участие на всяка от Командериите 
в списването на списанието и чрез 
създаване на нови рубрики. 

Командерите на Командерии 
обсъдиха състоянието на Команде-
риите по отношение на ритуалната 
работа, изучаването на Устава на Ве-
лик Приорат България, включването 
им в Конвентите на Великия Приорат 
и в благотворителните мероприятия. 
Анализира се присъствието на Съ-
борите на Командериите, приема на 
Постуланти през 2018 година и пла-
новете за 2019 година.

Обсъдиха се предстоящите съби-
тия от календара на Велик Приорат 
България през 2019 година и съгла-
суваха действия относно индивидуал-
ното участие на Командериите в тези 
мероприятия.   nnDnn 
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Тийм-билдинг с 
Великите Офицери
гр. София

 ВЕлиК ПриОраТ България

На 23 февруари 2019 Г. (събота) – 
гр. София се състоя тийм-билдинг 
на Великите Офицери на Велик 

Приорат България. Традиционно Великите 
офицери разгледаха резултатите от  досе-
гашната работа на Командериите на Велик 
Приорат България през изтеклата година,  
отчетени и оценени от Командерите по вре-
ме на техния Тийм-билдинг, проведен една 
седмица по-рано в гр. Севлиево. 

На тази основа и предвид направените 
отчети за дейността на Великите Офицери 
праз 2018 година , бяха съответно коригира-
ни плановете за работа през 2019 и в светли-
ната на обсъжданата стратегия за развитие 
на Велик Приорат България до 2021 годи-
на. Начертаха се планове за довършване на 
заключителните проекти и инициативи по 
честванията на 900 годишнината от основа-
ването на Тамплиерския Орден.   

nnDnn 
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► Н. Пр. Джордж 
Маклийн Велик 

Командер на  
OSMTH

◄  Посланика на  
Република Куба в 
България  
Н. Пр. Каридад Ямира 
Куерто Милиан

▼ Благословия от Негово Светейшество 
Патриарх Неофит

▲ Дядо Тихон - епископ 
на Тибериопол

СрЕЩи На ВЕлиКия ПриОр 
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ОрДЕНъТ

▲ Георги Близнашки - 
министър председател на 
България (2014 г.) ▲ Ген. м-р Данчо Дяков - 

началник на НСО

▲ Йорданка Фандъкова – 
кмет на гр. София

▲ Великия Майстор на ВЛССПЗБ 
Пламен Матеев
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Командерия 003 "Княз Борис 
Първи" проведе своя пър-
ви за тази година събор на 

23.01.2019 година в църквата "Св. 
Йоан Кръстител"

Присъстваха : Н. Пр. Великият 
Приор I на Велик Приорат Бълга-
рия – ген. м-р (о.р.), академик Румен 
Ралчев, GCTJ, CMTH и брат Светозар 
Стефанов - GOTJ, Велик Офицер на 
Велик Приорат България.

Рицари и Дами от Командерията: 
Брат Петър Спасов, KCTJ – Командер 
на Командерия "Княз Борис Първи"; 
Сестра Юлия Николова, DGOTJ – 
Велик офицер; Брат Димитър Влади-
миров, KCTJ  – Началник на кабинета 
на Великия Приор; Сестра Светлана 
Тилкова, DCTJ, Брат Михаил Стан-
ков, KTJ; Брат Веселин Рашин, KTJ; 
Брат Димитър Сепетлиев, KCTJ; Брат 
Цанко Иванов, KTJ; Брат Ивелин До-
брев, KTJ; Сестра Чубрина Денева, 
DTJ; Сестра Гергана Райчева, DTJ и 
Сестра Мадлен Младенова.

Гост: Маргарита Таушанова

Командерът на Командерия "Княз 
Борис Първи" направи преглед на ра-
ботата на Командерията за 2018 годи-
на и начерта програмата за 2019-а.

На Събора бе приет един Посту-
лант.

С пожелание за успешна Нова го-
дина и информация за конкурса "Ри-

царят в мен" се изказа Сестра Юлия 
Николова, DGOTJ – Велик офицер.

В заключение Н. Пр. ген. м-р 
(о.р.), академик Румен Ралчев, GCTJ, 
CMTH по тяхна молба, запозна при-
състващите с основните цели на Ве-
лик Приорат България за 2019 го-
дина, свързани с мероприятията на 
Приората и заключителните чества-
ния по случай 900 годишнината от 
създаването на Ордена.  nnDnn

Събор на Командерия 
„Княз Борис І” 

23.01.2019 г.

КОМаНДЕрии
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Събор на Командерия 
„Свети Йоан Кръстител” 

24.01.2019 г.

На 24.01.2019 г. се проведе първия събор за 2019 г. на Командерия 014 
“Св. Йоан Кръстител” в храм „Свети Йоан Кръстител“.  На него при-
състваха Брат Светозар Стефанов, GOTJ – Велик Секретар и Велик 

Офицер на Велик Приорат България, Брат Димитър Владимиров, KCTJ – На-
чалник на кабинета на Великия Приор на Велик Приорат България, Велик 
Офицер Емеритус Сестра Мария Генова – Командер Емеритус на Командерия 
„Свети Йоан Кръстител“, Рицари, Дами и Постуланти на Велик Приорат Бъл-
гария. В изпълнение на дневния ред Командерът Петър Димитров изпълни ри-
туал по встъпване в длъжност на Канцлер, Ковчежник и Церемониалмайстор 
като част от Съвета на Командерията. На събора беше приет един Постулант. 
Вечерта завърши с братска агапа. nnDnn

КОМаНДЕрии
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Съвместен събор на Команде-
риите "Свети Игнатий Ста-
розагорски" - гр. Стара Заго-

ра и "Св.Св. Константин и Елена" 
- гр. Пазарджик от Ордена на ри-
царите тамплиери на Йерусалим 
се състоя снощи в хотел "Зора" в 
курортния Велинград. Събитието 
бе уважено от Великия Приор на 
Велик Приорат България - акад. 
Румен Ралчев, Главния секретар на 
Велик Приорат България - Свето-
зар Стефанов, Велики офицери, 
Рицари и Дами от Командерия 
"Улпия" - гр. Пловдив, много пос-
туланти и гости. 

По време на Събора бяха при-
ети двама нови постуланти, отли-
чени бяха и заслужилите Дами от 
Командерия "Св.Св. Константин 
и Елена" - Сестра Бояна Грудева 
и Сестра Петя Кърпарова, а също 
така бе ръкоположен и новият Це-
ремониалмайстор на Командерията 
- Брат Асен Василев. 

Отслужен бе и молебен в чест 
на починалия наш Брат проф. д-р 
Стайко Спиридонов.

Великият Приор акад. Румен 
Ралчев представи предстоящите 
събития от живота на Ордена в 
България, като подчерта, че пред-
стои да поемем менторството над 
Македония, където предстои офи-
циална церемония през февруари. 
Най-вероятно Великият Магистра-
лен Съвет на Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим, ще се 
проведе през следващата 2019 г. в 
София и всяка от Командериите ще 
се включи в подготовката на това 
изключително важно за живота на 
OSMTH събитие. Предстоят и про-
веждането на ежегодния Духовен 
събор и поредния ни Конвент в 
Стара Загора. nnDnn

Съвместен Събор на  
на „Св. Св. Константин и Елена” 

и „Игнатий Старозагорски”
26.01.2019 г. 

КОМаНДЕрии
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Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил”

02.02.2019 г., Скопие

КОМаНДЕрии

Събор на Командерия „Св. Архан-
гел Михаил – Скопие” се състоя 
на 02.02.2019 г., с участието на де-

легация от Велик Приорат България в 
качеството им на ментори на най-новата 
Командерия на територията на Републи-
ка Северна Македония. Това беше първи-
ят самостоятелен Събор организиран от  
Командер Антон Кайтази. На събора бяха 
приети нови постуланти на Командерията.
  nnDnn
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Двама нови постулантa прие Kомандария „Свети Димитър“ 
на редовния си събор на 9 февруари. Церемонията събра 
Благородни рицари и дами, както и гости в залата на хотел 

„Мариета палас“ в центъра на Несебър, подготвена специално за 
събитието по всички канони на Ордена на тамплиерите.  

Ритуалът бе ръководен от Командера на Командария „Свети Ди-
митър"-  Пламен Русев,  който постави началото на посвещаването 
на кандидатите за излизането им от тъмнината. И им заръча достой-
но да защитават мисията на тамплиерите – съхранение на изконни-
те християнски ценности.

Домакин на събора бе брат Венелин Ташев, за който датата не е 
случайна- именно на 9 февруари се навършват 22 – години от опита 
за покушение срещу него.  След ритуала, бе отслужен молебен за 
здраве.  nnDnn

Събор на Командерия 
„Свети Димитър“

09.02.2019 г., гр. Бургас

КОМаНДЕрии

PC
Sticky Note
KCTJ



Тамплиер • март 2019 г.     23  

На 15 февруари  2019 г. се 
проведе Събор на Команде-
рия „Св.Лазар Български” с 

участието на Великия Приор Н. Пр. 
Румен Ралчев, няколко Велики Офи-
цери и Командерите на Велик Прио-
рат България.

По време на Събора Христина 
Христова –майка на малката Габи от 
Севлиево бе удостоена с  годишната 
награда за 2018 г.„Рицар в живота” 

 Момиченцето страда от форма 
на церебрална парализа, която е увре-
дила долните й крайници и детето не 
може да ходи.

”Габи  вече се придвижва с прохо-
дилка и даже посещава детска градина. 
Има нови приятели, нови игри и заба-
вления и учи много нови неща. За нея 
това е една сбъдната мечта. Успех, кой-
то постигнахме с много упорит труд, 
много страх, сълзи и много усмивки”, 
сподели Христина Христова.

Медицината дава гаранции, че 
Габи ще проходи, към които добавя-
ме и силната вяра на нейната майка 

Събор на Командерия 
„Св.Лазар Български” 

15.02.2019 г. 

– един борбен и силен човек, готов 
на всичко, за да види как детето му 
тича, човек отдал  се  на  каузата  „Да 
се посветиш на доброто и да помагаш 
на другите”.

Благотворителната лепта бе даре-
на за предстоящата операция на Габи 

в САЩ през м.май тази година.

Награди за вярна служба полу-
чиха Братя и Сестри от Команде-
рията.Приети бяха Постуланти в 
Командерия „Св.Лазар Български” 
гр.Габрово и Командерия „Св.Ни-
колай” гр.Русе. nnDnn

КОМаНДЕрии
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Открит Ритуален Събор 
„Св. Иван Рилски“ 

20.02.2019 г., гр. София 

На 20.02.2019г. Командерия 
"Свети Иван Рилски" про-
веде ритуален Събор в храм 

"Свети Йоан Кръстител" в София. 
Съборът бе открит от отец Михаил 

с Водосвет за здраве и благополучие 
на Рицарите, Дамите и Постулантите 
от Великия Приорат на България. 

Постуланта Неделина Куртелова 
изнесе доклад на тема "Отче Наш". 

Беше назначен нов Секретар на 
Командерията - Сестра Ваня. 

С Диплом за признание 2-ра сте-
пен и юбилейна монета "900 години 
от създаването на Ордена" бяха от-
личени Брат Владимир Харизанов и 
Брат Иван Мустаков. 

След Събора се проведе Братска 
агапа, съпроводена от цигулката на 
млад талант. nnDnn

КОМаНДЕрии
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Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ 

22.02.2019 г., гр. София 

Командерия 015 „Св. Ар-
хангел Михаил“ проведе 
своя първи за годината 

ритуален събор в храм "Свети 
Йоан Кръстител" на 22.02.2019 
г., гр. София в присъствието на 
Рицари Дами и Постуланти от 
Командерията, както  и от други 
Командерии на Великия Прио-
рат. На Събора беше отчетена 
дейността на Командерията през 
изтеклата година и участието й в 
мероприятията на Великия При-
орат, бяха приети трима Посту-
ланти и бяха обсъдени бъдещите 
задачи пред Командерията през 
2019 година. nnDnn

КОМаНДЕрии
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Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец“ 

28.02.2019 г., гр. София 

КОМаНДЕрии

На 28-ми февруари 2019 г. в Църк-
вата „Св. Йоан Кръстител“ в ком-
плекс „Клуб 2008“, гр. София, 

Командерия „Св. Георги Победоносец“  
проведе своя първи за годината Събор.

Събитието беше уважено от Н. Пр. 
Великия Приор на Велик Приорат Бъл-
гария генерал-майор (о.р.), акад. проф. 
д. ф. н. Румен Ралчев, Великия Офицер 
и председател на Организационната ко-
мисия посланик Димитър Владимиров, 
Почетния Командер на Командерия „Св. 

Иван Рилски“ Иван Дочовски, Командера 
на Командерия „Св. Иван Рилски“ Борис 
Димитров и Командерът на Храма Стоян 
Карчинов.

На Събора беше изнесен доклад на 
тема „Тамплиерите и банкова система“ от 
Брат Милко Шопов, KCTJ. Вечерта завър-
ши с празнична агапа, по време на която 
присъстващите Братя и Сестри обмениха 
мисли и се поздравиха по случай натрупа-
лите се от началото на годината празници.
 nnDnn
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07.03.2019 г., гр. София 

Съвместен Събор на  
„Света София“  

и „Св. Екатерина“

КОМаНДЕрии

На 7-ми март 2019 г. в Църквата „Св. Йоан Кръсти-
тел“ в комплекс „Клуб 2008“, гр. София, Команде-
рии „Света София“ и „Света Екатерина“ проведо-

ха своя първи за годината Събор.

Събитието беше уважено от Н. Пр. Великия Приор на 
Велик Приорат България генерал-майор, акад. проф. д.ф.н. 
Румен Ралчев, GCTJ, CMTH, Димитър Владимиров, Велик 
Офицер, KCTJ Началник Кабинет на Великия Приор на 
Велик Приорат България, Бяха приети нови Постуланти. 
 nnDnn
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09.03.2019 г., гр. Шумен 

Съвместен Събор на  
„Цар Симеон I Велики“,  

„Св. Андрей Първозвани“  
и „Цар Калоян“

На 09.03.2019 г. в кон-
ферентната зала на 
х-л „Контеса“ гр. 

Шумен се проведе съвместен 
събор на Командериите „Цар 
Симеон I Велики“ – гр. Шу-
мен, „Цар Калоян“ – гр. Варна 
и „Св. Андрей Първозвани“ – 
гр. Разград.

На Събора присъстваха 
Командерите, Секретарите, Ри-
цари, Дами и Постуланти от 
трите Командерии. На Събора 
присъства и Велик Офицер 
на Велик Приорат България и 
Сестра от К001 „Св Георги По-
бедоносец“ – гр. София;

В съответствие с „Процеду-
рата и ритуала по назначаване 
на длъжностни лица“ бе извър-

шено назначаването на Канц-
лер на Командерията „Цар Си-
меон І Велики“ като на новия 
Канцлер бе тържествено връ-
чено решението на Командера 
и той бе приветстван от при-
състващите братя и сестри.

На събора бяха приети два-
ма Постуланти в Командерия 
„Св. Андрей Първозвани“ и 
в Командерия „Цар Симеон I 
Велики“.

Присъстващите изразиха 
одобрението и благодарност-
та си към домакините на съв-
местния събор за добрата под-
готовка и изразиха готовност 
съвместните събори да станат 
традиция в рамките на Велик 
Приорат България. nnDnn

КОМаНДЕрии
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На 14.03.2019 г. Командерия 
"Сердика"- 005 проведе Риту-
ален Събор в църквата "Свети 

Йоан Кръстител" - "Клуб 2008" - гр. 
София. Мероприятието бе уважено от 
Великият Приор на Велик Приорат 
България  Н. Пр. генерал-майор (о.р) 
акад. Румен Ралчев, GCTJ, CMTH и Ве-
ликите офицери Димитър Владимиров, 
KCTJ – Началник Кабинет на Великия 
Приор на Велик Приорат България, 
Панчо Радев, GOTJ – Велик арбитър 
и Велик юрист.  Специален гост бе и 
Брат John Meek от Америка – член на 
ордена. 

По време на Събора Командер Ясен 
Божилов, KCTJ, даде отчет за дейност-
та на Командерията през първите 3 ме-
сеца на годината и наблегна на особено 
успешната работа на членове на Коман-
дерията свързана с Националния кон-
курс за детска рисунка ‘’Рицарят в мен”, 
както и на предстоящите мероприятия 
от календара на Ордена. Бе обърнато 
внимание и на възможността, предос-
тавена от Приората за провеждане на 
различни мероприятия от членовете на 
Ордена в църквата "Свети Йоан Кръ-
стител" - "Клуб 2008" - гр. София. 

Съборът продължи с вълнуващ ри-
туал, на който бяха приети трима Пос-
туланти и бе въведена в длъжност  като 
Секретар-Ковчежник сестра Камелия 
Георгиева, DTJ, както и бе събрана бла-
готворителна лепта. 

Негово Превъзходителство генерал 
майор (о.р) акад. Румен Ралчев GCTJ, 
CMTH даде своите съвети и напътствия 
и очерта приоритетите за развитие и 
активно участие на Братята и Сестрите 
от Командерия ‘’Сердика’’ в работата на 
Велик Приорат България на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим.

С това съборът бе прекъснат и тър-
жеството приключи с кратка братска 
почерпка и неформални разговори. 
 nnDnn

Събор на Командерия 
„Сердика“ 
14.03.2019 г., гр. София 

КОМаНДЕрии
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На 15.03.2019 г.,(петък) в наве-
черието на ХІ Духовен Съ-
бор в гр.Стара Загора, хотел 

”Мериан Палас”  се състоя Събор на 
К009 “Свети Игнатий Старозагорски”. 
На Събора присъстваха рицари дами и 

постуланти от Командерията, както и 
много гости от Велик Приорат Бълга-
рия и в тяхно присъствие бяха приети 
двама постуланти. Гостите бяха изне-
надани и с прекрасен доклад за живота 
на Патриарх Киприян. nnDnn

Събор на Командерия 
„Св. Игнатий Старозагорски“

КОМаНДЕрии
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Коледно дарение  
от Командерия  
„Св. Архангел Михаил – Скопие“      

На 15.12.2018 год. 
Най-младата Коман-
дерия „Св. Архангел 

Михаил – Скопие“, под мен-
торство на Велик Приорат 
България, за втори  път на-
прави дарение на коледни и 
новогодишни подаръци на 
деца от смесени бракове до 
10-годишна възраст в основ-
но училище  Гоце Делчев в 
Гостивар. Дарението беше 
направено в празнична обста-
новка с коледно тържество, 
на което децата пяха коледни 
песни.  Събитието беше ор-
ганизирано в сътрудничество 
с римокатолическата църква 
в Скопие, която традиционно 
организира коледни търже-
ства за тези деца. Католиче-
ската църква се представля-
ваше от сестри от Ордена на 
Майка Тереза. Радостта на 
децата, както и на родителите 
им беше огромна. nnDnn

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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Трети регионален турнир – 
„Млади лъвчета с рицарски 
сърца“ се състоя на 16 декем-

ври 2018 г. в спортна зала „Васил 
Левски“ в Пазарджик. В него взеха 
участие тридесет деца от Спортен 
Клуб „Тонус Спорт“, които показаха 
умения в стила Шотокан Карате До. 
Трима съдии оценяваха тяхното пред-
ставяне, а в края на състезанието деца-
та получиха и своите медали, както и 
грамоти за отлично представяне. 

Състезанието е под патронажа на 
Командерия „Св. Св. Константин и 
Елена“– гр. Пазарджик, към Ордена 
на рицарите тамплиери на Йеруса-
лим – Велик Приорат България. Ко-
мандерът Димитър Боянов и рицарят 
Спас Киричев връчиха наградите на 
децата, като им пожелаха много нови 
спортни и лични постижения през 
предстоящата 2019 г. През идното 
лято децата ще получат и двудневен 
спортен празник на открито, като за 
тях ще бъдат организирани турис-
тически и спортни мероприятия със 
спомоществователството на рицари-
те и дамите от „Св. Св. Константин и 
Елена“.

Състезателите на „Тонус Спорт“ 
са завоювали през годината 94 меда-
ла, от тях 22 са златни, 38 – сребър-
ни, а 34 – бронзови, разказа сенсей 
Асен Василев. Двама са световните 
шампиони от Световното първенство 
на SKDUN, което се състоя в Киши-
нев, Молдова, а клубът е спечелил и 
едно сребърно отличие. Девет пък са 
шампионите от националното пър-
венство на Българската федерация по 
Шотокан.

СК „Тонус Спорт“ и ръководство-
то на Командерия „Св. Св. Констан-
тин и Елена“ изказват благодарност 
на Община Пазарджик и кмета г-н 
Тодор Попов за предоставянето на 
спортна зала „Васил Левски“ за цели-
те на състезанието. nnDnn

Трети регионален турнир  
„Млади лъвчета  
с рицарски сърца“

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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На 16 декември 2018 
година в спортна зала 
,,Бойчо Брънзов”, 

град Бургас, се проведе тради-
ционния Коледен Фехтовален 
турнир „Млад рицар“, в който 
участваха повече от 120 деца от 
Региони Бургас, Стара Загора 
и София. С любезното съдей-
ствие на Община Бургас, Ор-
дена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим, Велик Приорат 
България – Командерия „Свети 
Димитър”, с Командер Пламен 
Русев, създаде прекрасни усло-
вия за образцово протичане на 
състезанията. nnDnn

Турнир по фехтовка  
„Млад рицар“

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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Св. Игнатий Старозагорски – 
Богоявление

Св. Георги 
Победоносец 
– дарение на 
книги

СъБиТия На КОМаНДЕрии

Командерия „Свети Геор-
ги Победоносец“ чрез 
Командер Милко Шопов, 

KCTJ направи дарение на книги 
на „Национален учебен комплекс 
по култура“, гр. София за попъл-
ване на заглавията в училищната 
библиотека на НУКК.  nnDnn
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На 26.01.2019 г. част от състава на Командерия "Свети Иван 
Рилски" се включиха в традиционното изкачване на Старо-
планинския връх Яворец, което се организира всяка послед-

на събота на януари от 1964 година насам. Местни жители и гости 
покоряват върха за здраве и берекет през годината. Суровите зимни 
условия тази година направиха изкачването емоционално и запомня-
що се. nnDnn

„Св. Иван Рилски” –  
изкачване на връх Яворец

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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Трифон Зарезан в Брестовица

СъБиТия На КОМаНДЕрии

В духа на народните традиции 
в навечерието на празника 
Трифон Зарезан Тамплиер-

ската изба “Villa Vinifera” в с. Брес-
товица гостоприемно отвори своите 
врати за своите почитатели от цяла-
та страна. Внушителна група Братя 
и Сестри зарязаха лозето, опитаха 
прекрасните вина и мезета, играха 
до насита хора и най-важното, пре-
караха заедно един прекрасен ден.
 nnDnn
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На 28 февруари в 49-о училище се състоя тържеството за връчване на 
грамотите на първите 10 деца, класирали се на училищния кръг. Присъства-
ха сестра Чубрина Денева – DTJ – организатор и сестра Светлана Тилкова 
– DCTJ.  nnDnn

Командерия „Княз Борис I” 
участва в училищния етап на 
конкурса „Рицарят в мен“

За поредна година Командерия "Княз Борис Първи" се включи активно в 
конкурса за детска рисунка "Рицарят в мен" с три училища, две в София 
и за първи път сестра Светлана Тилкова покани българското училище 

във Виена. На 26 февруари разменихме рисунките и грамотите с българското 
училище във Виена, класирали се на училищния кръг.  nnDnn

На 27 февруари се състоя тържеството за връчване на 
грамотите на децата избрани на училищно ниво в 31- о 
училище в София, на което присъстваха Командерът на 
Командерия “Княз Борис Първи” брат Петър Спасов – 
KCTJ и сестра Светлана Тилкова – DCTJ.  nnDnn

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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Бъдещето на човечеството е на 
едно поколение разстояние, 
защото това са нашите деца, 

които в зрялата си възраст ще тво-
рят живота, ще водят обществото в 
посоката, която ние им задаваме. Те 
ще създават, ще творят, ще откриват 
нови неща според морала, интелекта, 
ценностите, които ние сега формира-
ме у тях – със знание, възпитание и 
преди всичко и най-ефективно – със 
собствения си пример като хора, ин-
телект и работа.

Това го знае всеки отговорен ро-
дител, образован човек гражданин, 

всички държавни институции и об-
ществено ангажирани формални и 
неформални организации. Или поне 
го декларират като стратегии, про-
грами и намерения. Много от тях и 
реално полагат усилия да дават въз-
можност на младите хора да израстват 
като творчески, мислещи и деятелни 
личности. 

Ценност и тайнство си остава жи-
вотът, а човекът – безкрайна вселена, 
невероятна, непозната, уникално тво-
рение. Всички се раждаме голи и до-
бри. После – „По дрехите посрещат, 
но по ума изпращат“ – мъдро е казал 

народът. И това е важното, което ни 
прави различни хора – ума, сърцето 
и душата ни. Какви ще са децата ни 
– ето смисълът от земния живот на 
всяко поколение, бъдещето като на-
стояща отговорност.

 Много полезна за това бъдеще е 
дейността на Ордена на рицарите там-
плиери на Йерусалим – Велик Прио-
рат България, насочена към младите 
хора. Националният конкурс за лите-
ратурна творба “Рицарска постъпка” 
предизвиква интерес към идеите на 
рицарството, мотивира учениците да 
разширят познанията си и да  упраж-

Националният конкурс за литературна 
творба „Рицарска постъпка”
възможност за младите хора

Командерия Св.Висарион Смолянски, 
Г-жа Христина Костова, Учител по бъл-
гарски език и литература, ППГ „Васил 
Левски“ гр.Смолян

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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нят уменията за създаване на качест-
вен текст в конкурентна среда – защо-
то е вдъхновяващо да се състезаваш. 
А всеки иска и да е пръв или поне да 
се представи впечатляващо.

Двама ученици от ППМГ „Васил 
Левски“ – Мартина Билянска и Ми-
хаил Александров – участваха с есета 
в този конкурс. Това беше много по-
лезно за тяхното личностно развитие 
– и като знание, и като качествени 
умения. Мотивирани от конкурсното 
начало и от желанието си да изразят 
собствените си впечатления, оценки, 
съгласия и несъгласия с проявите на 
благородство, но и на егоизъм днес, те 
впечатлиха с текстовете си рицарите 
и Постулантите от Смолянската Ко-
мандерия „Свети Висарион Смолян-
ски“. Ритуалът по награждаването им 
беше за тях интересно преживяване. 
Бяха доволни и щастливи и от грамо-
тите си от националния етап – не бяха 
първи, но затова е и състезание.

Какъв е положителният ефект от 
това участие?

Зададената тема е интересна, съ-
държателна, адекватна за младите 
хора и предполага етично осмисляне. 
Много конкурси обявяват най-различ-
ни организации по различни поводи. 
Често целите им са несъобразени с 
интересите и знанията на ученическа-

та възраст,  темите са несъществени, 
елементарни. Този конкурс предла-
га актуална, съдържателна тема, а и 
провокира знанията и оценките на 
младите хора към вечните и важни-
те морални ценности, метафорично 
свързвани с рицарството като етика, 
лоялност, отдаденост на кауза, благо-
родство.

Работата по съчиненията за кон-
курса на дело, не на приказки, по-
твърждава истината, че образовани-
ето и възпитанието не може да се 
случи само в класната стая. Много 
ефективно е мотивираното участие 
в дейности с общокултурни цели, с 
различни хора и организации. В по-
следните години има много такива 
възможности и това е една възмож-
ност и отговорност за съвременния 
учител – да вдъхновява учениците за 
изяви извън контекста на задължител-
ните програми и цели.

Конкурсите винаги имат и ефект 
върху личностното познание и само-
чувствие. За Михаил имаше такъв по-
ложителен ефект. Той не е бил сред 
лидерите и отличниците на училище-
то, особен като интереси и избори на 
занимания. Но си имаше специфич-
ни, несподеляни интереси към исто-
рията, философията и цивилизаци-
онното развитие на различни народи 
и общности. Много му хареса темата 

на конкурса и положи много творче-
ски усилия, за да изрази писмено това, 
което го вълнува. Без съмнение вни-
манието и оценките, които получи за 
работата си, му дадоха увереност, са-
мочувствие, че може да се справя до-
бре с това, което му е интересно.

Конкурсът има и друг, чисто обек-
тивен фактологичен ефект от това, че 
е  включен  в Националния календар 
на МОН за изяви по интереси на де-
цата и учениците. Мартина Билянска 
получи Национална диплома, когато 
завърши средното си образование 
– единствена за Смолянска област. 
Връчва се от комисия на МОН по 
конкретни критерии – отличен успех 
6,00 от обучението и от зрелостните 
изпити, извънкласни изяви на нацио-
нално ниво и други личностни изяви. 
Мартина като ученичка беше много 
активна в различни дейности, но съ-
ществен аргумент за тези изяви беше 
и грамотата й от участието в конкур-
са Рицарска постъпка на национално 
ниво.

 Добре е, че младите хора имат 
възможност да се включват в такива 
конкурси, в различни други дейности 
извън училище, защото това е важно-
то – какви хора стават децата ни. А 
това е отговорност на цялото обще-
ство.  nnDnn

Двамата участници с 
учителката по българ-
ски език и литература 
г-жа Христина Костова

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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На 08 март /петък/, в Залата 
на 49 ОУ "Бенито Хуарес" в 
София, в тържествена обста-

новка бяха обявени и наградени най-
добрите ученици, участвали в тазго-
дишния конкурс "Сирни Заговезни" 
- маски и рисунки, който се органи-
зира от Командерия "Св. София" съв-
местно с район Подуяне на Столична 
община. Тази година в двете катего-
рии на конкурса бяха отличени:

За РИСУНКА

1. ЙОАНА ТЕРЗИЕВА 5Б клас 49 ОУ
2. ЙОАНА КРЪСТАНОВА 6Б клас 143ОУ
3. МАРИО МИЛЕНКОВ 6В клас 143ОУ

За МАСКА
1. ИВОНА САРОВА 4Б клас 44ОУ
2. ВИКТОР ДИМИТРОВ 5Б клас 44ОУ
3. СИЯНА ДИМИТРОВА 5А клас 143ОУ

nnDnn

Конкурс “Сирни Заговезни” 
- маски и рисунки, 
организиран от Командерия 
“Св. София” съвместно с район 
Подуяне

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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Във връзка с националния конкурс “Ри-
царят в мен”, Командерия “Сердика 
005”  проведе активни мероприятия по 

организирането и провеждането му в две учи-
лища в София - 85 СУ "Отец Паисий" и 144 
СОУ „Народни будители“. Малките ученици 
с голямо желание и усърдие предоставиха сво-
ите рисунки, които ще бъдат разгледани от 
жури, а победителите ще се анонсират на спе-
циална церемония организирана от Ордена 
на рицарите Тамплиери на Йерусалим Велик 
Приорат България на 1-ви юни в Дворецът на 
децата. Всички малчугани взели участие в кон-
курса от двете училища, бяха наградени със 
специални грамоти на вълнуващо тържество, 
организирано от Командерия Сердика. Сред 
разкази за рицари и рицарски постъпки, деца-
та похапнаха торта и развълнувани започнаха 
да обмислят бъдещите свои проекти за кон-
курса през следваща година. nnDnn

Конкурс „Рицарят в мен” – 
командерия Сердика

Командерия ‘’Сердика’’ зарадва 
с дарение талантливи деца

Инициативата на софийската 
Командерия ‘’Сердика’’ за 
подпомагане на даровитите 

деца от Колежа по изкуства и занаяти 
в с.Русаля, край Велико Търново бе 
осъществена съвместно с книжарни-
ца ‘’Моливко’’. Усмихнатите възпи-
таници на училището с грейнали от 
радост очи приеха разноцветните мо-
ливи, флумастери, пастели, тетрадки, 
цветен картон и други канцеларски 
материали, които са им необходими 
за нормалното провеждане на учеб-
ните занятия. Много интерес предиз-
викаха и двете  големи географски 
карти – на света и на България. 

Ръководството на Колежа благода-
ри сърдечно на Командерия ‘’Серди-
ка’’ за дарението, което е едно добро 
начало на инициативата и искрено 
вярват, че примерът им ще бъде пос-
ледван и от други. nnDnn

СъБиТия На КОМаНДЕрии
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ОрДЕНъТ

Тазгодишният ХІ Духовен съ-
бор на Велик Приорат Бъл-
гария се проведе на 15, 16 и 

17-ти март 2019 г. в хотел „Мериан 
Палас“ – гр. Стара Загора. Както 
обикновено събитието събра рицари 
дами и постуланти, членове на Велик 
Приорат България от цялата страна, 
както и множество гости и симпати-
занти. От Менторската Македонска 
Командерия „Свети Архангел Ми-
хаил - Скопие“ на събора присъства 
делегация от двама Братя Рицари. 

Освен основните теми традиционно 
включени в разискванията на събора 
за икуменизма, българите – светци и 
заключителните мероприятия по от-
белязването на  900 годишнината от 
основаването на Ордена на Тампли-
ерите, тази година на събора се дис-
кутираха и други теми от интерес на 
аудиторията. Участниците от Велик 
Приорат България и гост-лекторите 
на ХІ Духовен Събор изнесоха дваде-
сет доклада на философско-истори-
чески теми.  nnDnn

ХІ Духовен събор 
на Велик Приорат 
България
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Дискриминацията срещу жени-
те, ксенофобията и омразата, 
бедността и неравенството и 

изменението на климата - всичко това, 
смята генералният секретар на ООН, 
нарушава основните права на човека. 
Говорейки в Женева на откриването 
на редовната сесия на Съвета на ООН 
по правата на човека, Антониу Гуте-
риш призова за поставяне на правата 
на човека на първо място във всички 
области на живота. 

Отбелязвайки увеличаването на 
броя на жените в публичната сфера 
и политиката, разширяването на въз-
можностите за образование на мо-
мичетата и успеха в намаляването на 
майчината смъртност, ръководителят 
на ООН припомни, че много жени 
все още са изправени пред дискрими-
нация и насилие и са изправени пред 
пречки в сферата на труда. "С насто-
ящите тенденции ще бъде възможно 
да се постигне равенство в икономи-
ческата сфера едва след два века", от-
беляза генералният секретар.

Ръководителят на ООН изрази за-
гриженост във връзка с нарастващите 
атаки срещу активисти, журналисти и 
правозащитници. Само през послед-
ните три години по света бяха убити 
повече от хиляда защитници на чо-
вешките права и журналисти. 

«Активисти и журналисти са обект 
на наблюдение, кампании за дезин-
формация и физически заплахи, 
които често водят до насилие», каза 
Антониу Гутериш. Според него, из-
ползването на “големи данни” и тех-
нологията за разпознаване на лица, за 
да шпионират и ограничават свобо-
дата на словото, сее страх и води до 
стесняване на сферата на дейност на 
гражданското общество и възможност 
за диалог. Ръководителят на ООН 
призова за защита на онези, които го-

ворят в защита на безправните.

Той с тревога отбеляза нараства-
нето на ксенофобията, расизма и 
нетърпимостта, включително анти-
семитизма и ислямофобията. "Езикът 
на омразата е заплаха за демократич-
ните ценности, социалната стабил-
ност и мира", каза Антониу Гутериш.  
Генералният секретар съобщи, че е 
възложил на Специалния си съветник 
по превенцията на геноцида да разра-
боти стратегия и план за действие за 
противодействие на езика на омраза-
та. 

«Повече от 150 държави са при-
знали правото на гражданите на без-
опасна околна среда, отбеляза гене-
ралният секретар. - В същото време 
90% от градското население диша 
замърсен въздух. В резултат на това 
7 милиона души умират всяка годи-
на, включително 600 000 деца». Той 
съобщи, че на 23 септември ще свика 
среща на върха относно изменението 
на климата и разчита на подкрепата 
на държавите-членки на Съвета на 
ООН по правата на човека.

«В много части на света човеш-
ките права губят подкрепа, но аз не 
губя надежда», заключи генералният 
секретар и подчерта, че счита правата 
на човека за най-важното условие за 
насърчаване на мира и сигурността и 
правото на развитие, както е заложе-
но в Целите за устойчиво развитие.. 

Бедните държави харчат за здра-
вето 60 долара на човек, а богатите - 
270

20 февруари 2019 
Здравеопазване
Медицината става все по-скъпа. В 
резултат на това почти 100 милиона 
души годишно се оказват под прага 

Брат Димитър Владимиров, KCTJ 
Велик Офицер  
Íа÷алник на Кабинета  
на Великия Приор на 
Велик Приорат България

Генералният 
секретар на ООН за 
правата на човека
25 февруари 2019

ООН

PC
Sticky Note
..за поставяне 

PC
Sticky Note
и пред пречки в сферата на труда
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на бедността поради необходимост-
та да плащат за услугите на лекари от 
собствените си джобове. Това се по-
сочва в новия доклад на Световната 
здравна организация (СЗО).

Неговите автори отбелязват, че 
разходите за здравеопазване растат 
по-бързо от растежа на световната 
икономика и представляват 10% от 
световния брутен вътрешен продукт 
(БВП). В бедните страни цената на 
медицинските услуги нараства годиш-
но средно с 6%, а в богатите страни с 
4%.

Като цяло парите за здравеопазва-
не идват от държавния бюджет и джо-
бовете на населението. Пациентите 
представляват повече от 35% от тези 
разходи. Поради тази ситуация всяка 
година почти 100 милиона души са в 
крайна бедност.

«Увеличаването на обема на дър-
жавното финансиране за здравео-
пазване е необходимо условие за 
постигане на всеобщия обхват на 
здравеопазването и свързаните със 
здравето Цели в областта на устойчи-
во развитие.

 Разходите за здравеопазване не 
представляват допълнителна тежест 
за бюджета, а инвестиции в борбата 

срещу бедността, средство за увели-
чаване на производителността, оси-
гуряване на икономически растеж и 
изграждане на по-здравословно, по-
безопасно и по-справедливо обще-
ство.

Средно в страните с по-ниски от 
средните равнища на доходите го-
дишните бюджетни разходи за здра-
веопазване на глава от населението са 
60 долара, а в страните с по-високи 
доходи - около 270 долара.

В някои страни за богохулството 
и вероотстъпничеството се осъжда на     
смърт

5 март 2019

Държавите са задължени да защита-
ват свободата на вероизповеданието 
и убежденията, но не трябва да до-
пускат нарушения на правото на сво-
бода на изразяване на мнение. Това 
заяви експертът на ООН, изразявай-
ки загриженост относно случаите 
на широко тълкуване на законите за 
богохулството и тежките наказател-
ни санкции за изразяване на мнения 
относно религията. В тази връзка той 
припомни инцидента с руската група 
„Pussy Riot“.

„Нарастващата честота на огра-

ничения на свободата на изразяване, 
включително въвеждането на нови 
разпоредби и други мерки от страна 
на правителствени агенции и недър-
жавни участници, също оказва отри-
цателно въздействие върху свобода-
та на религията или убежденията по 
света“, заяви Специалният докладчик 
по въпроса за свободата на религията  
или убежденията Ахмед Шахид, кой-
то говори на заседание на Съвета по 
правата на човека в Женева.

В доклад, представен на членове-
те на Съвета, Специалният докладчик 
даде примери за ограничения на сво-
бодата на изразяване на мнение, кои-
то често са свързани с поддържането 
на обществения ред, борбата с бого-
хулството и вероотстъпничеството, 
както и с борбата срещу религиозната 
вражда и екстремизма.

Ахмед Шахид каза, че в почти 70 
страни по света съществуват закони 
срещу богохулството, а в 30 страни 
има разпоредби, които наказват хо-
рата за вероотстъпничество. В някои 
страни те са изправени пред смъртно 
наказание.

Той цитира примера на руската 
феминистка пънк рок група „Pussy 
Riot“, която на 21 февруари 2012 г. 
в катедралата "Христос Спасител" в 
Москва изпя песен, която според тях 
е критична към властите. "Членовете 
на групата бяха арестувани и обвине-
ни в наказателно  престъпление - ху-
лиганство", припомни експертът.

Специалният докладчик също 
така докладва за измененията на На-
казателния кодекс на Непал, приети 
през 2017 г., които криминализират 
„накърняването на религиозните чув-
ства“ и преминаването към друга ре-
лигия.Той подчерта, че свободата на 
вероизповедание и свободата на изра-
зяване са тясно свързани и се хранят 
взаимно, когато се извършват в рам-
ките, установени от международното 
право.

"Следователно, където виждаме 
нарушение на едно право, вероятно 
ще видим, че се подготвя почва за на-
рушаване на друго", каза експертът.
 nnDnn

◄ В Женева Антониу Гутериш призова 
за поставяне на правата на човека на 
първо място във всички области на 
живота.

ООН
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ПаМЕТ

Когато в мъгливата утрин на 29 
май 1912 г. две дрипави селян-
чета откриват изящна златна 

чаша в песъчливата земя край малкото 
селце Малая Перешчепина, близо до 
град Полтава, днешна Украйна, никой 
не подозира, че на бял свят през веко-
вете излиза най-значимото българско 
ранно-средновековно съкровище. Зла-
тото на хан Кубрат.

Днес няма особено значение как 
точно са се казвали пастирчетата. 
Нито дали са извели на паша кравите 
или овцете. Легендите около откри-
ването на съкровището така или ина-
че звучат като приказка. Според част 
от тях кракът на едно от момчетата 
- Альоша Бойко, пропаднал в дупка. 
Извайждайки го, от пясъка изплувал 
фантастичният бокал. Хлапетата се 
прибрали ликуващи с находката у 
дома. Но вместо похвала, малкият 

Альоша получил шамари от баща си. 
Строгият казак редил, че наследникът 
му е крадец и въздал правосъдие, за-
щото бил убеден, че скъпата вещ е на 
църквата. След това завел момчетата 
при свещеника, за да върнат открад-
ното и да изкупят греха си. Чувайки 
невероятната история, божият служи-
тел веднага разбрал, че става въпрос 
за културно-исторически предмет. 
Успокоил бащата и го отпратил. До-
като духовникът уведомявал властите 
в Полтава за чудната находка, в Малая 
Перешчепина не останал човек, кой-
то да не знаел за "тайното съкрови-
ще". Мало и голямо хукнало да рови 
пясъка - с брадви, кирки, лопати, мо-
тики или просто с голи ръце. Леген-
дата твърди, че преди от Полтава да 
дойде научният екип, всеки в селцето 
успял да се сдобие с поне един пред-
мет от легендарното съкровище - "за 
черни дни".

Независимо, че част от находките 
са изгубени в селските ръце, учените 
успяват да съберат около 800 златни 
и сребърни предмета, някои украсе-
ни със скъпоценни камъни, бижута, 
монети, оръжия и др. Имало е много 
стъклени и керамични съдове, които 
са изпочупени, докато селяните рове-
ли имането.

Количеството на златните предме-
ти е впечатляващо - цели 25 килограма. 
Сред тях са златен жезъл, завършващ с 
щампована фигура на лъв, златна тока 
за колан, която тежи почти половин 
килограм, обкована със злато ножница 
и богато украсен меч.

Бижутата са уникални - четири 
масивни гривни, три пръстена с мо-
нограми на гръцки език и огърлица 
от 69 златни византийски монети. От-
крит е фантастичен златен сервиз - 11 

Две хлапета открили 
меча на хан Кубрат
Селяните от Малая Перешчепина си 
взели от предметите “за черни дни”

Сестра Екатерина Николова, DTJ 
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чаши, блюда и две купички, лъжица, 
рог за пиене, кана. А също така и 281 
квадратни пластинки. Наред с тях уче-
ните намират и 19 сребърни съда - 10 
чаши, сервиз за измиване, фруктиера, 
две делви, две стремена и блюдо, изо-
бразяващо ловна сцена на персийския 
шах Шапур II.

Сред съкровището се открояват 
костен гребен за коса, шахматна фигу-
ра на кон и други лични вещи. Съкро-
вището за първи път е представено на 
световната сцена през 1913 г. - на Меж-
дународния конгрес на историците в 
Лондон. Тогава руската делегация опо-
вестява невероятното откритие. Дълги 
години учените от различни държави 
предполагат, че това са византийски, 
персийски, гръцки бижута, старателно 
събирани години наред и принадлежа-
ли на някой от владетелите на степни-
те народи. Опитът на руснаците да го 
изкарат тяхно, веднага удря на камък. 
Унгарските учени също се опитват да 
си го присвоят, твърдейки че находки-
те са аварски, тъй като откриват подоб-
ни в родните си земи.

Дълго време най-голямата загадка 
остават трите златни пръстена, с моно-
грами на гръцки език. Точно те обаче 
се оказват ключът към разгадаване на 
тайните на съкровището. През 1982 г. 
немският учен Йохан Вернер успява 
да дешифрира текста върху тях. И да 
разбере, че два от тях принадлежат на 
Кубрат. Текстовете гласят: „на Кубрат” 
и „на патриция Кубрат”. Известно е, 
че владетелят е прекарал голяма част 
от живота си в императорския двор в 
Константинопол. Там той става един 
от най-близките приятели на импера-
тор Ираклий и получава титлата “пат-
риций”. Третият пръстен е на вуйчото 
на Кубрат – Органа. Надписът на би-
жуто гласи: „бат Органа патриция”.

През 1990 г. българо-съветска на-
учна експедиция потвърждава, че съ-
кровището е на Кубрат. Тя излиза и 
със становище, че гробът до мястото, 
на което е намерени безценните пред-
мети, е на хан Кубрат, а не на хазарски 
вожд, както се смята дотогава. И макар 
днес българските учените да са разде-

лени в мнението си за гроба на владе-
теля, за произхода на съкровището са 
единодушни. То безспорно е принад-
лежало на Кубрат. Именно това, както 
и фактът, че сред предметите са лични 
лещи на кана, определя огромното му 
значение за България.

След най-важните предмети в него 
е мечът на кан Кубрат. Той е с дъл-
жина 94 см, изработен е в Източната 
Римска империя. И е бил дар от импе-
ратор Ираклий за Кубрат. Всички ние 
ще имаме уникалния шанс да го видим 
догодина.

За първи път невероятното съкро-
вище на хан Кубрат, което се пази в 
Ермитажа ще гостува в България.

"Визитата" бе договорена преди 
броени дни от министъра на култу-
рата Боил Банов по време на срещата 
му с директора на Ермитажа Михаил 
Пиотровски. Безценните предмети ще 
бъдат изложени у нас по време на дни-
те на световноизвестния и най-голям 
руски музей в България през 2019 г.

Изключителната идея е на пре-
миера Бойко Борисов и за мен ще е 
чест да я реализирам, коментира Боил 
Банов след завръщането си от Санкт 
Петербург, където участва в VII Меж-
дународен културен форум.  Двамата с 
Михаил Пиотровски взели решение да 
възобновят отношенията между Бълга-
рия и Ермитажа и да работят активно 
за обмен на изложби и  специалисти. 
Ще има и съвместни мастъркласове.

Паметникът на владетеля 
- свещен за българите в 
Украйна
Докато ние все още спорим къде е 
гробът на хан Кубрат, за украинските 
българи няма съмнение. На мястото, 
където е намерено съкровището, днес 
се извисява борова гора. В центъра й, 
на малка полянка, има паметник от че-
рен мрамор. Той е с човешки ръст и 
винаги отрупан с цветя. Най – отгоре 
е издълбан емблематичният знак IYI. 
Отдолу на украински пише „Съедине-
нието прави силата. Великият Кубрат 

– VI – VII в. от н. е.”. На български е 
изписано: “От бога поставен владетел 
на Стара Велика България. От българи 
и украинци. 18.07.2001 г.”

Всяка година на тази дата сънарод-
ниците ни в Украйна отиват на покло-
нение пред паметника. Покланят се 
пред него в най-важните моменти от 
живота си - при сватба или дипломи-
ране. Смятат мястото за свещено мяс-
то.

Розенберг отнася тайната  
в гроба
Изследователите са категорични, че 
съкровището на хан Кубрат е било 
много по-голямо. Но част от пред-
метите в него са изчезнали. Селяните 
от Малая Перешчепина заравяли на 
“тайни места” онези от находките, до 
които успели да се доберат преди уче-
ните.

Освен това се знае се, че безценни 
предмети от Малая Перешчепина са 
останали в Полтава и са били изложе-
ни в местния музей. Следите им обаче 
се губят завинаги по време на Втората 
световна война. Тогава подчертан ин-
терес към съкровището проявява не 
кой да е, а лично главният културен 
спец на Райха Алфред Розенберг. Той 
бил отлично запознат с находката и 
стойността й.

Първото нещо след превземането 
на Полтава, което Розенберг нарежда, 
е да му донесат безценните предмети 
от музея. Легендите разказват, че ги е 
показвал, а може би и подарил на Хит-
лер. Дали това е така, никой не знае. 
Факт е обаче, че фюрерът два пъти 
посещава Полтава, докато градът е под 
немска окупация. Розенберг отнася в 
гроба тайната на полтавската част от 
съкровището. nnDnn
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Библията казва, че след  белия 
кон, който язди през небето и 
завладява, се отваря втори пе-

чат. Християнската църква  завладява 
света и затова Сатаната започва ожес-
точена съпротива срещу нея. След от-
варянето на втория печат се появява 
ездач на червен кон, който държи меч 
в ръката си. Библията казва в Откро-
вение 6:4: "И излезе друг кон, червен, 
и на яздещият на него се даде да вди-
гне мира от земята, тъй щото човеци-
те да се избият един друг и даде му се 
голяма сабя."

По време на първия период от 
християнската история, който обхва-
ща времето от 31 г.сл.Хр. до 100 г.сл.
Хр., в християнската църква е същест-
вувала апостолската чистота и  Сата-
ната се изправя със сила срещу тази 
Чистота. 

Червеният кон и ездачът, 
който държи сабя обляна 
във кръв, символизира 
ожесточените преследва-
ния, които ще  преживее 
църквата. 
Днес  ние сме добре запознати с жи-
тията на много  християни,   станали 
мъченици за своята вяра, които са 
били преследвани от  римските ар-
мии.  Често срещана практика е  била 
християните да бъдат хвърляни на 
лъвове в Колизеума. Там са  се съби-
рали между 20-40 хил. души. Поня-
кога захващали с вериги китките на 
християните, а с друга ги завързвали 
за глезените. В другия си край вери-
гите били завързани за коне.  Удряли 
конете и тогава ръцете се изтръгва-
ли от ставите, също и краката, плъ-
тта се е  разкъсвала. Но християните 
предпочитали да умрат, отколкото да 
се откажат от своята вяра. В един от 
манускриптите се  казва: "Кръвта на 
мъчениците е семето на евангелието. 

Колкото повече от нас убивате, тол-
кова повече души Бог довежда, за да 
заемат нашите места." И така църква-
та продължава да се разраства. Време-
то на червения кон се простира от 100 
г. до 323 г. сл. Хр. Това е периодът на 
КЪРВАВАТА ВЯРА ! 

Това, което Сатаната не  е  можел 
да постигне чрез преследването, кръ-
вопролитието и меча, огъня, затвора 
или смъртта, решава да  го постигне 
по друг начин. И така, третият печат 
се отваря и ето, черен кон препуска 
през небето. Библията ни казва: "И 
когато отвори третият печат, чух тре-
тото живо същество да казва: "Дойди 
и виж!" Видях и ето, черен кон и яз-
дещият на него имаше везни в ръката 
си. И чух глас, който казваше: "Един 
хиникс пшеница за динар."

Според Библията Исус е хлябът 
на живота. "Един хиникс пшеница за 
динар." Няма повече истински хляб. 
Истинският Христос е заменен с фал-
шивия. 

Периодът на Черния кон 
е период на компромиса. 
"И три хиникса ечимик за 
динар.

"Истинската духовна храна липсва.  
Църквата се претегля на везните и 
се оказва недостатъчна. Това, което 
Сатаната не успява  да постигне чрез 
насилие, той  гопостига   чрез въвеж-
дането на езически доктрини в църк-
вата. Това от своя страна довежда до   
компромиси с истината, което  пък от 
своя страна увеличава опасността от  
заблуди . В Деян. 20:28-30.  говори за 
това, как апостол Павел събирал око-
ло себе си църковните водачи. Той 
поглеждал в бъдещето и казвал: "Вни-
мавайте на себе си и на цялото стадо, 
да пасете църквата на Бога. Аз зная, че 
подир моето заминаване ще навлязат 

между вас свирепи вълци." С други 
думи: "След моята смърт ще навля-
зат свирепи вълци." И тези „ вълци” 
наистина дошли! Те няма да жалят 
стадото. Апостол Павел продължава 
разясненията си към  християнските 
водачи: "От самите вас ще се надиг-
нат човеци, които ще говорят извра-
тено, ще отвличат учениците от себе 
си.В бъдещето ще се появят заблуди в 
религиозните учения, които ще наво-
днят Християнската църква.” Библия-
та казва в Данаил 8:12: "И Той тръшна 
на земята истината, стори по волята 
си и успя." Какво всъщност се  случва 
с истината в този период на черния 
кон, когато църквата е претеглена на 
везните и е намерена недостатъчна? 
Истината е  хвърлена на земята и е  
стъпкана.  Ранните християни вярват, 
че спасението е възможно единстве-
но чрез Исус Христос и жертвата на 
кръста.  По-късно  обаче са се появат 
други начини/ предимно при католи-
цизма/, например чрез закупуване на 
индулгенции за изкупване на грехо-
вете.  Учението на Исус Христос се  
заменя с човешки учения. Църквата 
започва да постави допълнителни из-
исквания към своите последователи. 
Точно в тези ранни векове е направе-
но  първото отстъпление от Божиите 
заповеди. Човешки учения заемат тях-
ното място. Четвърти век след Хрис-
та, когато Римската империя се разпа-
да и варварски племена я завладяват, 
те донасят със себе си своята езическа 
религия. Много християнски водачи 
желаейки да привлекат езичниците 
били готови да направят компроми-
си.  Какви компромиси в същност са 
направили? Един от примерите, кои-
то се дават е статуята на Св. Петър в 
катрдралата" Свети Петър”.

Първоначално това е била статуя-
та на Юпитер. Нека обърнем внима-
ние на короната. Това е короната сим-
волизираща слънцето. Езичниците 
са се покланяли на Юпитер и затова 

Символите в Библията 
червеният и  
черният кон 

Проф. д-р Юлия Николова GOTJ, 
Велик Офицер

ХриСТияНСКи ДЕНОМиНаЦии
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по-лесно е било да  се запази статуята, 
но да  се промени само името й и от 
Юпитер да стане Свети Петър.

Но Библията ясно казва, че не 
бива да се покланяш на каквито и 
било изображения. Тя казва: "Не си 
прави кумир или какво да е било 
подобие на нещо, което е на небето 
горе, или което е на земята долу, или 
което е във водата под земята. Да не 
им се кланяш нито да им служиш" 
(Изход 20:4,5). Библията е ясна. Тя 
казва: "Не използвайте изображения 
за поклонение, защото ако правите 
това, вие им предавате святост, коя-
то принадлежи на Бог. Покланяйте 
се на Бог. Не позволявайте на умът 
ви да бъде ограничаван от един об-
раз, от едно изображение. Бог не 
присъства в никакъв образ." Но тъй 
като езичниците се покланяли на из-
ображения, християнските водачи, за 
да ги привлекат, започнали да внасят 
изображения в църквата. Те им дали 
нови имена според християнската 
традиция, но  правейки компромиси, 
църквата започва да губи от  своята 
сила. Тя била претеглена на везните 
и била намерена недостатъчна. Една 
от заповедите твърди ясно и казва: 
"Не си прави кумир!" В противоре-
чие с простотата на евангелието и 
силата на Библията в църквите запо-
чнали да изобразяват образи, въвели 
икони. 

Нека да кажем няколко думи и за 
съботата. Тя подобно на заповедта 
"Не си прави кумир!" е една от Де-

сетте заповеди и била част от пър-
воначалните учения на апостолска-
та църква. А ето какви са те: Книга 7, 
част 2: "О, Господи Всемогъщи! Ти 
си създал света чрез Исус Христос. 
Затова си определил ден за спомен.” 
Тези учения говорят, че Бог е създал 
света за шест дни, че Бог Си почи-
нал на седмия ден и че съботата е 
този седми ден. Но в ранните векове 
езическият римски император Кон-
стантин Велики пожелава да обеди-
ни империята и  установява първият 
неделен закон в 321 г.сл.Хр. като в 
него нарича неделята "почитаем ден 
на слънцето." Така, в първите ве-
кове денят на слънцето, който бил 
езически ден за поклонение, е въве-
ден като мярка на компромис. Във 
времето на черния кон, когато църк-
вата е претеглена и намерена недос-
татъчна, изображения се появяват в 
църквите, човешки традиции заме-
нят Божиите заповеди, индулгенци-
ите - спасението чрез Исус Христос. 
Всичко това е било предсказано от 
пророк Йоан и Данаил. В този век 
на компромиси езическият ден на 
слънцето замения  библейската съ-
бота.

Никога не бихме могли да разбе-
рем, защо има толкова много различ-
ни деноминации, ако не разберем, 
какво се е случило през този период. 
В книгата "Развитие на Християнска-
та доктрина" на стр. 372 един историк 
е записал, че за да препоръча новата 
религия (т.е. християнството) на езич-
ниците, 

Константин Велики въвел 
във нея елементи от ези-
ческите религии, към които 
езичниците били привик-
нали. По този начин той 
смесил християнството с 
езичеството. 

В книгата "История на Източната 
църква" на стр. 148 се казва: "От една-
та страна на монетите на Константин 
било написано името на Христос, а от 
другата бил изобразен богът на слън-
цето. Константин станал християнин, 
но от едната страна бил неговият об-
раз, а от другата - образът на бога на 
слънцето. "Запазването на езическото 
име "Дие Солис" - "Ден на слънцето" 
е мярка от страна на обединението за 
езическо и християнско мнение, чрез 
което първият ден на седмицата бил 
въведен от Константин да бъде спазван 
от подчинените му - били те езичници 
или християни." Този ден бил наречен 
"Почитаем ден на слънцето". В опита 
си да направи християнството прием-
ливо за езичниците, които идвали в 
църквата, Константин се обединил с 
църковните водачи и така те развили 
идеята, че е приемливо да се извършва 
поклонение в първия ден на седмицата. 
Това е станало със съгласие с църков-
ната институция. След като  се променя 
денят за почивка от събота, или седмия 
ден на седмицата, в първия, църквата 
постановява третата заповед да се отна-
ся за неделя като ден, който трябва да се 
почита свято, като Божии ден.” nnDnn
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Плодородната черна земя на 
Нил ражда още едно цвете, 
чието ухание векове наред 

обърква просветените умове – алхими-
ята.

Тя се появява именно в Египет, през 
3 в. сл. Хр. Първите ù следи са открити 
в Тива, родината на овена1. Идейният ù 
основоположник е Зосимос2 от Пано-
пол3, който живее в Александрия. Пър-
вият мъченик на алхимията, Симезий, е 
линчуван от християните в същия град. 
Първата забрана, насочена против нея, 
е указ на Диоклециан, който постано-
вява незабавно унищожаване на всички 
книги за превръщането (трансмутация-
та) на металите.

 Още със зараждането си всяка ок-
ултна доктрина започва да претендира, 
че е дъщеря на стара като света тради-
ция и че първоначалното ù посвещение 
е дело на божество. Зосимос пише, че 
влюбени в жените човешки ангели сли-
зат на Земята и ги оплождат, от което 
се раждат гиганти. След това гигантите 
разкриват на хората всички природни 
тайни и са завинаги прокудени от пър-
вата си обител4; в началото египетски-
те жреци са единствените пазители на 
тези тайни, но евреите успяват да ги 
откраднат и ги разпространяват сред 
народите по света. 

 Други автори твърдят, че алхи-
мията е рожба на учението на Хермес 
Трисмегист. Две легенди, едно и също 
твърдение: алхимията е дъщеря на 
древноегипетските жречески школи за 
иницииране, чийто алегоричен символ 
е Тот-Хермес.

Александрийската алхимия про-
цъфтява два века, после църковната 
нетърпимост я принуждава да потъне в 
нелегалност. Но коптите успяват да за-
пазят и да предадат пламъка: в началото 
на 7 в. принц Халид5 е първият адепт 
мюсюлманин; след него идват мнозина 

други, а най-известен сред тях е Авице-
на. В продължение на още двеста годи-
ни ислямът – най-вече в лицето на аса-
сините – е единственият продължител 
на традицията, ако не броим Византия, 
където алхимията умира бавно в изола-
ция, без връзка с външния свят. Но от 
края на 10 в. неколцина европейци тър-
сят корените на алхимичната традиция 
най-напред чрез Испания, а после чрез 
Сицилия.

Всеки мисли, че знае какво е алхи-
мията: търсенето на прословутия Фи-
лософски камък, който само с едно 
единствено съприкосновение превръ-
ща всеки метал в злато. Истината е 
по-сложна и много по-неясна. Но тук 
можем да си позволим само кратко оп-
исание на тази древна наука.

 Алхимията е едновременно тех-
ника, гносис и аскеза. Нейната цел е 
тройна: трансмутация на металите, 
проникване в тайните на природата, 
духовно-личностна промяна на самия 
учен. Тези три аспекта са неделими в 
съзнанието на авторите на алхимични 
трактати, които един след друг еднакво 
описват както духовното пътуване на 
алхимика посредством термини от хи-
мията, така и химичните операции под 
прикритието на сиволичен език. Тази 
двойна същност не трябва да ни под-
вежда: алхимикът не е нито обикновен 
практик, нито чист теоретик; азотната 
киселина, сярната киселина, алкохолът, 
антимона и толкова други открития, ко-
ито определено дължим на алхимията, 
не са духовни понятия.

Родена в работилниците на леярите, 
стъкларите, керамиците, боя¬джиите, 
чиито техники са така ревниво пазени 
в тайна, че някои от тях никога не са 
разкрити6, алхимията бързо обединя-
ва тези емпирични познания в широк 
научен и идеен синтез, който е единен, 
витален и преждевременен, но все пак е 
грандиозен.

ТАЙНАТА ИСТОРИЯ НА ОРДЕНА НА ХРАМА

Тамплиерите  
и алхимията
Сестра Мария Арабаджиева, DCTJ

 В началото е „Великата Мистерия“ 
– първичното Единно, което е нео-
пределено и съдържа в себе си всички 
възможни измерения, всички мигове от 
своята вечност. То съсредоточава в себе 
си две есенции: едната – позитивна, ак-
тивна, мъжка, духовна (Огънят, Fiat lux 
от Сътворението, Великият архитект), 
другата – негативна, пасивна, женска, 
материална (Великата майка, Първич-
ните води от Сътворението). Мъжки-
ят принцип опложда женския и така 
подрежда Хаоса в Космоса. Космосът 
е живо същество, огромен организъм, 
съставен от Сяра (дух, форма, активен 
принцип), от Живак (материя, есенция, 
пасивен принцип) и от Сол (обедине-
ние на двата, витален дух, движение)7. 
Всяка от тези части, както и частите на 
тези части, в безкрайността на свой ред 
е малка вселена, отражение на голямата 
Вселена, и също като нея едновремен-
но е духовна, материална и жива8: сле-
дователно под своите противоположни 
и временни форми светът е единен и 
вечен. Алхимикът нарича елементи 
различните състояния на материята: 
твърдо състояние (Земя), течно (Вода), 
газообразно (Въздух), огнено (подви-
жен Огън) и накрая състояние на из-
лъчване, енергия (Неподвижен огън).

Примитивното Единно съдържа 
извън времето всичко, което е било, 
съществува в момента и ще бъде. В 
този смисъл не става дума за сътворе-
ние или по-скоро това сътворение е 
продължителен процес, който се осъ-
ществява навсякъде и винаги е същият, 
както за частите, така и за всичко взето 
заедно. Алхимикът въобще не опитва 
да създаде нови тела; цялата негова дей-
ност е ограничена в това да освободи 
материята от нейните качества, за да 
стигне отново до нейната същност или 
пък в обратен смисъл, да облече тази 
същност в нови форми. Ето защо го 
наричат бояджия, защото той проме-
ня само външността на материята, а не 
нейното естество и по-точно „боядисва 
Луната“9, тъй като той „боядисва“, т.е. 
трансформира среброто в злато.

Наистина, „всички метали си при-
личат по същността си, не се различа-
ват помежду си, освен по формите си“ 
(Алберт Велики) и по естествен начин 
проявяват стремеж към перфектното 
си състояние – златото. Когато превръ-
ща обикновени метали в благородно 
злато, „бол¬ните“ метали в „здрави“, 
алхимикът само ускорява един естест-
вен процес. Затова също го наричат 
градинар – тъй като градинарят помага 
на пъпката да стане плод – и земеделец, 
защото той оре, разпределя зърното, 
посява го, за да узрее, разцъфне и на-
края да даде множество плодове. Един 
от най-древните алхимични трактати, 
произведение от 6 в. на арамейски език, 
е наречен Fallahat en Nabatiat (Набати-
янско земеделие)10; по същия начин ан-
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глийската алхимична поема от 8 в. носи 
наименованието Peers Ploughman, игра 
на думи, означаваща или „орачът Ка-
мен”, или „орачът на камъни“.

Трансмутацията на металите е осо-
бен случай, удивителен опит. Алхими-
ята е „изкуството да се работи с при-
родата, за да бъде подобрена тя“ (Дом 
Пернети11), да бъде доведена до един 
по-напреднал еволюционен стадий. 
Операциите, чрез които в малкия свят 
на своята лаборатория алхимикът пов-
таря в известен смисъл работата на Ве-
ликия Архитект, който подрежда кос-
моса, предполага дълбоко разбиране 
на природните закони, като в същото 
време задълбочава още повече това раз-
биране и дава практическа власт, която 
далеч надхвърля производството на ня-
колко унции злато. Камъкът, който ле-
кува болния метал, може да бъде също 
Панацеята – Елексирът на безсмъртие-
то, животворен извор, който подобря-
ва и поддържа живота. Алхимикът се 
опитва да пречисти ниско качествени-
те елементи и да ги направи по-фини, 
даже невидими. Защо да не мечтае да 
пречисти своята собствена плът и да 
стане „славно тяло“, неуязвимо, спосо-
бен да изчезне при нужда от погледите 
на профаните, да се движи със силата 
на мисълта и т.н.? Някои посветени в 
алхимичното учение са на мнение, че 
един обект, който губи своята матери-
ална субстанция, може дълго време да 
бъде невидим, а след това отново да 
възвърне формата си. Те смятат, че е 

възможно да вървим обратно, срещу 
течението на времето, т.е. да възродим 
със свежи венчелистчета уханието на 
розата, а с едно младо тяло да върнем 
покойника…

Като крайна цел работата по тран-
сформирането на материята води до 
промяната на самия алхимик. В проце-
са на постигане на Великото Творение 
алхимикът едновременно с това осво-
бождава бога, който всеки човек носи 
в себе си, и се превръща, според вече 
утвърдения израз, в един от онези „Буд-
ни“, за които говори пророк Даниил, 
когато съветва: „…Отсечете това дърво, 
окастрете клоните му; …но главния му 
корен оставете в земята, и нека той във 
вериги железни и медни … да се напоя-
ва …По повеля на Будните е това опре-
делено…12.“  (следва продължение)

nnDnn
По книгата на Жан Дорес 

„ТАМПЛИЕРИТЕ ПАЗИТЕЛИ 
НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ЗНАНИЯ”,

Издателство „Мириам”, 2008

Бележки:
1.Папирусите от музеите в Лайден и Сток-
холм: Амон-Ра, богът на Тива, е изобра-
зяван като овен или мъж, оцветен в синьо. 
Любопитно е да се отбележи, че когато Фи-
лип Добрия, херцог на Бургундия, основава 
през 1429 г. Ордена на Златното руно, на 
учредителната церемония донасят жив овен, 
боядисан в синьо и с позлатени рога. (Вж. Ба-
рон дьо Райфенберг, Histoire de l’Ordre de la 
Toison d’Or (История на Ордена на Златно-

то руно), 1830. – Бел. авт.
2 . Зосимос от Панопол – гностик и алхи-
мик, роден в Панопол около 300 г. сл. Хр., 
автор на най-древните известни ръкописи, 
посветени на алхимията. През 7 или 8 в. 
в Константинопол някои от тях са събра-
ни в сборник от 40 алхимични текста (сега 
тези манускрипти се намират във Венеция 
и Париж). Арабски превод на откъси от 
произведенията му Ключ към тайните на 
мъдростта са открити през 1995 г. в копие 
на книгата на персийския алхимист Ибн ал-
Хасан ал-Туграи. – Бел. ред. 
3. Панопол е гръцкото название на древния 
египетски град Кхем-Мин (също Ипу или 
Апу), в който е обслужван култа към фали-
ческото божество Мин, чиито изображения 
можем да видим по стенописите на храма 
в Карнак. Градът се ползва със славата на 
средище на най-великите магове на Древен 
Египет. През епохата на елинизма гърците 
наричат града Кемист, Хемист или Пано-
пол. – Бел. ред.
4. Вж. Книга на Енох: „Кокабиел обясни 
знаците и цялата земя биде покварена от 
знанията в деянията на Азазел“ (Кокабиел 
и Азазел са паднали ангели). Вж. също Биб-
лия, Битие (4:4): „В онова време имаше на 
земята исполини, особено пък откак синовете 
Божии почнаха да влизат при дъщерите чо-
вешки, и тия почнаха да им раждат: това 
са силните, от старо време славни човеци“. 
– Бел. авт.
5. Халид ибн Йазид (умира около 704 г.) – 
принц от династията на Омейадите, брат 
на халифа Абу Лайли Муавийа II ибн Йа-
зид (683–684 г.). – Бел. ред.
6. Например получаването на пурпурна боя 
от раковина, познато на финикийците или, 
по-близо до нас, изработването на стъклопи-
сите в Бурж. – Бел. авт.
7. Сяра, Живак и Сол тук не означават 
простите химични елементи; това са сим-
волите „ на мъдреците“ или „ на философи-
те“; те изобразяват принципите на струк-
турата. – Бел. авт.
8. Подобна е създадената през 18 в. концепция 
на Лайбниц, както и в по-материалистичен 
план на френския математик и астроном 
Пиер Луи дьо Мопертюи. – Бел. авт.
9. На гръцки Bapheus mété. – Бел. авт.
10. В началото на миналия век текстът и 
преводът на Fallahat en Nabatiat е публикуван 
от барон Йозеф фон Хамър-Пурсгтал.. На-
батейците са древните обитатели на трета-
та Арабия или Петрея. Тяхната столица е 
Петра Регалис ( Кралски камък), днес прос-
то Петра. Кръстоносците построяват там 
Замъка на солта. Те успяват да превърнат 
пустинята в плодородна земя, благодарение на 
техниката, която днешните специалисти на-
ричат „сухо земедели“. – Бел. авт.
11. Антоан-Жозеф Пернети, известен като 
Дом Пернети (1716–1796 г.) – френски 
писател, автор на Речник на мито-херме-
тичните термини (1758 г.) и на Тайният 
алхимичен ритуал на масоните (1770 
г.). Докато работи като библиотекар при 
Фридрих Велики създава масонския Ритуал 
на Сведенборг. – Бел. ред. 
12. Библия, Книга на пророк Данаила, 
4:11–14. – Бел. авт.

◄ Въвеждане в тайното 
учение на Великото 
творение. Философът 
показва на алхимика 
Дървото на живота, 
израснало от materia 
confusa, първичният 
материал. Илюстра-
ция от манускрипта 
на Саломон Трисмо-
зин, „Splendor Solis”, 
1532–1535 г.





Яйцето или кокошката е първо? 
Този философски въпрос има 
своя еквивалент в науката за 

звездите. Кое е първото по важност – 
номерологията или астрологията при 
тълкуването на човешкия характер, 
живот, събития? За мнозина това е ас-
трологията. А дали е така?

Ще обоснова първенството и 
значимостта на номерологията пред 
астрологичното знание, без да го 
подценявам, въпреки взаимната об-
вързаност и сякаш равнозначност на 
датата, часа, мястото на раждане и 
звездната карта на всяко живо съще-
ство. 

Когато изготвяме звездна кар-
та, пишем дата, месец, година, час и 
място на раждане и възоснова на гра-
фиката тълкуваме астрологичните 
заложби, положенията на планетите, 
аспектите, домовете. Обичайно се за-
бравя, че без числовото изражение на 
датата няма как да съществува звездна 
карта, дори и ако решим да работим 
само със съзвездието, под чието вли-
яние е роден човекът, на когото из-
готвяме хороскоп. Датата на раждане 
е първият и задължителен елемент от 
хороскопа, предхождащ астрологич-
ната част. Тя е основата, формираща 
живота и пътя през него от раждането 
до последното придихание на всеки 
човек.

Начало на живота
Както всяко нещо във Вселената и 
при създаването на живия организъм 
има точно установен ред. 

Най-напред майката Вселена раж-
да живата клетка или белтъчинка. Тя 
естествено не може да се рее из прос-
транството без цел и посока. Веднага 
след като се е „родила“, се свързва с 
още две подобни на себе си белтъ-

чинки. Трите създават триада, наре-
чена първична или триада „майка“ 
и живеят в този вид понякога мили-
арди години, за да могат да дораснат 
до мига на своето отделяне от общия 
енергиен триъгълник. Обикновено 
единият от върховете на триадата е 
на същество с много прераждания зад 
себе си, получило правото да създаде 
своя собствена триада и да помогне 
на новите два върха да поемат към 
пътя на своето съзряване, докато се 
превърнат в единно цяло, с еднакво 
ниво на знания, до степента, до която 
това е възможно.

Когато новите две бъдещи разум-
ни същества са готови, те създават с 
още по две белтъчинки свои вторич-
ни триади, на които са основният 
връх. Едва тогава имат правото да се 
разделят и след още известен брой 
хилядолетия да тръгнат по пътя на 
физическите си въплъщения. 

В дългия път на своето усъвър-
шенстване тези белтъчинки, превър-
нали се в Души се преплитат на енер-
гийно и физическо ниво. Срещите 
им по пътя на преражданията често 
се осъществяват, без да знаят какво ги 
свързва. Винаги когато са близо една 
до друга, те са силни и могат да напра-
вят чудеса. 

Дошло времето, когато “майката” 
вече имала правото, но и задължени-
ето да започне своите прераждания 
във физическа опаковка в тяло, не 
винаги на хуманоид, но винаги като 
разум, за да даде своя принос към 
Вселенския живот. Белтъчинката на-
правила първата крачка по магнитна-
та лента на своя задължителен цикъл 
прераждания, вече записани в полето 
на нейните бъдещи Акашови записи 
– полевите структури, в които тво-
ри бъдещите си животи, добри или 
лоши, правилни или погрешни.

Настъпил мигът за първото пре-
раждане на белтъчинката, която из-
брах да бъде пример,   във физическо 
тяло.

Първо прераждане  
3.9.100 г., Рим, мъж
Белтъчинката, избрала своите роди-
тели, държава, град, където да се по-
яви въплътена в детско телце. Роди-
ла се като хуманоид в мъжко тяло на 
планетата Земя на ден трети от месец 
девети през 100-ата година.

Първо раждане, без кармична об-
вързаност, без обременени отноше-
ния от предишни прераждания, но 
и без възможност да намери доказа-
на опора в родители или роднини, 
с които вече е живяла. Белтъчинка-
та се превърнала в Душа, чиста като 
сълзица, орисана на първи Съдбовни 
уроци, тежки или леки, но все още не-
изживени.

Мигът на първия вик на новия 
живот вписва новороденият човек 
във Вселенската общност. Още миг 
и той вече има своето късче звездно 
небе, своята звездна карта, който заед-
но с вибрациите в датата на раждане 
коват характеристиките на неговото 
бъдеще в това първо раждане. Живял, 
но недоизживял отредените му дни. 
Отишъл си твърде млад.

Посял първите семенца на сво-
ята лична карма, спазил и неспазил 
числовите си и звездни предопреде-
ления, той е длъжен да продължи... 
след кратък престой във Вселенските 
енергийни полета за глътка отмора 
и осъзнаване на току-що отминалия 
живот, за да се прероди в следващо-
то отредено му прераждане след три 
века. Деня и месеца са задължителни 
и са записани на неговата магнитна 
лента. Годината сам си е избрал. 

Сестра Светлана Тилкова - Алена, DCTJ

Лекция:  
„число или звезди”
Числата в рождената дата – ключ 
за характеристиката на личните 
звезди

аКаДЕМия

56     Тамплиер • март 2019 г.



Второ прераждане 2.5.418 
г., Пекин, Китай, мъж
Отново мощен плач, дал знака на 
майката Вселена да „подари” новото 
късче звездно небе на току що роде-
ният човек, защото датата вибрирала 
и пращала своите мощни сигнали към 
планетите, които го орисвали с него-
вите нови, но и заслужени от първото 
прераждане характеристики.

Вибрация 2 в деня на раждане на-
лага на човека да се научи на такт, уме-
реност и търпение, а жизненият му 
път – да не прави непоискано добро 
– трудна за осмисляне и осъзнаване 
задача в онези времена, когато в хо-
рата или се е развивала агресията или 
прекалено изявеното добротворство. 
Добротворците обаче са били едини-
ци и не са оцелявали дълго. Затова и 
животът на този младеж, достигнал 
възрастта на мъж и отишъл си от зри-
мия свят на 37 години, се е сложил 
непосилно труден, заради осъзната-
та истина, че добротворството му е 
донесло много нещастия и самота в 
дните, въпреки че е създал семейство 
с избраната за него жена.

Трето прераждане 
18.09.1546 г.,Севиля,  
Испания, жена
Егоизмът, с който е приключила 
жизнения си път във физическо тяло 
Душата в предишното китайско пре-
раждане е бил наказан от Съдбата и 
нейните близки в това испанско пре-
раждане с ранен брак и раждане на 
деца. И понеже Душата е имала все 
още малък житейски опит, но е ос-
ъзнала кои свои качества трябва да 
промени, е избрала женско тяло, за да 
направи първите важни крачки към 
своята промяна. Избрала да се роди 
на дата на кармично наказание, зара-
ди вече проявен материален егоизъм 
от предишното прераждане. Родила 
се жена, красива и смела, с тъмни като 
въглен, пронизващи сърцето очи, ан-
гелогласна и добра. Любимка на своя 
род и на всички, които са се докосна-
ли до нея. Омъжили я на 16 години, 
на 18 вече родила първото си дете и... 
станала още по-желана и обичана, за-
щото не отказвала помощ на никого, 
дарявала я дори и когато не й е поис-
кана. Живяла почти до своята 44-а го-
дина орисана на самота, въпреки зао-
бикалящите я хора и непреодолимата 
потребност да подава ръка за помощ, 
поискана и непоискана.

И така до сетния си час, настъпил 
заради белодробно заболяване, поро-

дено от преместване на ново място с 
нейния съпруг и децата й, където не е 
могла да “диша един въздух“ с хората 
от обкръжението си.

Четвърто прераждане 
5.7.1831 г., Валенсия,  
Испания, жена 
Изтъкана от доброта и желание да 
бъде майка и съпруга, близо до пото-
мците на семейството, което е било 
нейно при предишното й преражда-
не.

Длъжна е била да завърши започ-
натото в предишното прераждане, 
но и да си научи уроците – да мисли 
за себе си, не само за околните и да 
осъзнае смисъла на непоисканото до-
бро и вредите от него, които е поне-
сла заради прекомерното си раздава-
не на хората. Зад нея, в мига, в който 
е решила да напусне зримия свят, са 
останали 46 години изживян живот. 
Осъзнати и неосъзнати грешки, а 
дали в следващото си прераждане ще 
заслужи вече да се роди на отредената 
й дата на кармична отплата ще разбе-
рем след малко.

Пето прераждане, 
12.4.1969 г., Ирландия, 
Дъблин, жена
Наблюдаваме и в това, засега последно 
нейно прераждане, плавен и логичен 
преход между последният й житейски 
период в предходното й прераждане 
и първият в настоящото.

Майката Вселена и Създателя са 
позволили на Душата да не търпи 
повече наказания, заради научените 
уроци и изстраданите грешки. Ро-
дена под влияние на вибрация, под-
тикваща я към общуване, но ако е 
непредпазлива – и към привличане 
на неподходящи приятели и парт-
ньори, със Съдбовен път, изискващ 
да изживее живота си извън своята 
родина. Тази беше причината, пора-
ди която ми писа и поиска от мен “да 
подредя” правилно живота и, да “по-
ставя на вярното място” фигурите на 
личната й астрологична шахматна 
дъска. Тя живееше в родината си, а 
неспазения Съдбовен път беше при-
чината да не създаде семейство и да 
няма деца. 

Категоричният ми съвет беше да 
смени държавата, за да избегне ли-
чностните, професионални и сери-
озни до неизлечими здравословни 
проблеми. 

Послуша ме и вече е съпруга и 
майка на близнаци. 

Извод
Хороскопът на всеки човек е съчетание 
от три групи информация – номероло-
гична, астрологична и кармична, по-
казваща наследството от предходните 
прераждания. Обичайна практика е 
при изготвяне на хороскоп, пълен, час-
тичен, отговор на отделен въпрос да се 
ползва само астрологична информа-
ция, номерологичната е пренебрегната, 
а кармичната е общонедостъпна.

Показах ви поредица от пет пре-
раждания, в които е очевидна  номе-
рологичната приемственост между 
последния житейски период в пре-
дходното и първият житейски период 
в следващото прераждане. 

Астрологичните аспекти на харак-
тера ни показват как би могъл да бъде 
изживян житейски период, но не и да 
го формират. Първенството е на но-
мерологичното знание. То трябва да е 
първото и задължително в хороскопа, 
нагледен пример за което е последно-
то прераждане на Душата, орисващо 
я на семейство и деца, но само ако 
живее извън родината си. Това номе-
рологично изискване не може да бъде 
установено чрез астрологични изчис-
ления. 

Астрогеографията, комбинирана 
с кармичните предопределения може 
да допълни информацията къде е 
най-добре да живее човек, ако не се 
чувства на своето място в родината 
си. 

Без дата на раждане и житейски 
периоди не е възможно да се опре-
дели съществуването на Съдбовна 
забрана за брак, която не може да 
бъде тълкувана чрез планетарните ас-
пекти или положенията на планетите 
в домовете. Може единствено да бъде 
тълкувано положението на планети-
те в дома на брака или в домовете на 
знаците, определящи подходящите 
брачни партньори, за бъде точна ин-
формацията дали въпреки че даден 
знак е подходящ като партньорство, 
заради гостуващата планета бракът 
няма да бъде проблемен.

Без дата на раждане независимо 
от начина на изписване няма звездно 
небе. Номерологичното изчисление 
задължително трябва да предшества 
астрологичното, което без него не 
само е непълно, но и не винаги е спо-
собно да даде правилният отговор. 
 nnDnn
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ЕЗОТЕриКа

папа Урбан II. Взема се решение хрис-
тияните да бъдат поведени на „свещена 
война“ и по този начин да се стигне до 
Ерусалим.

 Осем рицари между които и Юг 
дьо Пайен са посветени в тайната 
на 23 ноември 1095 г. в Клермон и 
папа Урбан II, за да нажежи обста-
новката заявява пред множеството, 
че персите-неверници щели да 
осквернят и превърнат „светите 
места“ на „свещената държава“ 
в пустиня. Войната продължава 
до 1114 г. — общо 18 години, и 
кръстоносците отвоюват почти 
цялата „свещена държава“ в полза 
на християните.

 Когато спокойствието в Еру-
салим се възстановява, рицарите 

отишли до мястото, посочено на 
Бернар от Клерво във видението му. 

Първоначално откриват множество 
скулптури и погребални дарове. След 

като проникнали дълбоко навътре, в 
друго помещение намират т.нар. „Ков-
чег на завета“, като ставало дума за 19 
каменни саркофага. Те били пълни с 
кожени рула, изпъстрени с писмени 
знаци и рисунки. В саркофазите имало 
и модели от все още неизвестни днес 
материали, както и специално шлифо-
вани кристали, механични уреди, чиято 
употреба за онова време остава загадка, 
както и много други предмети непонят-
ни за хората от онова време. Те прегле-
дали всичко и отново затворили гроб-
ницата, за да изчакат най-подходящия 
момент за транспортиране.

Между аристократите във войска-
та на кръстоносците е и споменатият 
вече млад рицар Юг дьо Пайен, пле-
менник на най-влиятелния граф Хуго 
дьо Шампан, който е един от подбу-
дителите на цялата акция. Новият крал 
Балдуин II подкрепя групата, нарекла 
себе си „Бедните рицари на Христос и 
на Соломоновия храм“ и ги настанява 
в двореца издигнат върху могилата на 
храма! Оттам произлиза и името „ри-
цари тамплиери“*. Юг дьо Пайен става 
първия Велик майстор на Тамплиер-
ския орден.

През 1119 г. каменните саркофази 
са пренесени от тамплиерите в Мон 
Шов, близо до Ница. На определеното 
място според напътствията на Бернар 
от Клерво тамплиерите издигат пира-
мида, която е запазена и до ден днешен. 

След като пренасят находките рицари-
те започват да изследват съдържанието 
и текстовете на саркофазите. 

 Бернар от Клерво имал и второ ви-
дение, в което му било казано да отиде 
в пирамидата и да се отвори за косми-
ческото духовно поле (хрониките на 
Акаша). Бернар видял хода на цялото 
Сътворение от началото до края и бил 
в състояние не само да осъзнае духов-
ните закони, но и да чете текстовете. 
Те били изградени върху пирамиден 
език, нещо като геометричен универса-
лен език. Който намери ключа за него, 
може да разкодира всяка буква и име не-
зависимо от какъв език по отношение 
на смисъла за живота. И  тамплиерите 
получили знания за плана на Сътворе-
нието и разбрали механизмите, които 
носи животът в себе си.

 Преди всичко е важно едно: в тек-
стовете е описана цялата човешка ис-
тория, както и нашето бъдеще. Това 
съвпада с Откровението на Йоан, т.е. 
че нашият тип цивилизация ще при-
ключи, или казано по-точно, ще бъде 
унищожена, както е описано в Апока-
липсиса.

 Рицарите се посвещават в космиче-
ските закони лежащи в основата на все-
лената. Разбират, че появата на всички 
живи същества става с участието на ре-
ално съществуващ творец и че всички 
същности са продукт на „менталната 
сила“ на Твореца. Осъзнават защо ду-
шите на създадените от Бога същества 
трябва да се интегрират в материята и 
защо замисълът му не може да се осъ-
ществи по друг начин.

 Текстовете показват, че съществува 
нещо като космическо духовно поле, 
което е съставено от възможно най-
малките частици, т.нар. мион-неутри-
на. Елементарните частици, наречени 
мион-неутрина се свързват помежду 
си съгласно различни физични зако-
ни, вследствие на което възниква мате-
риалната същност, наричана „душа“. 
Единството на „частиците на душата“ 
съдържа в себе си не само целия план 
на сегашния живот на даден човек от 
момента на създаването му като фино 
същество, както и всички негови пре-
живявания като биологична система 
след като се е инкарнирал в материята. 
Следователно Създателят е дал на чо-
века (съответно душата) ментална сила 
и той самият един ден ще се превърне 

Тайното знание  
на тамплиерите

Брат Пламен Лазаров

Както всяка друга сутрин френ-
ският младеж Бернар от Клерво, 
когото по-късно папската коле-

гия канонизира като Свети Бернар, оти-
вал да се моли в църквата на манастира, 
в който живеел. Този ден обаче щял да 
бъде различен. Вътрешното му усеща-
не го заставило да остане по-дълго в бо-
жията обител и получил видение. 

Явил му се според собствените му 
думи „ангел Господен“, който му казал, 
че трябва да замине за Светите земи в 
Ерусалим и да изкопае Ковчега на за-
вета скрит от цар Соломон в гробница 
при един храм близо до каменната кате-
драла, за да го пренесе с кораб до Фран-
ция. Ангелът му съобщил, че в „Ковче-
га на завета“ е записано познанието за 
смисъла и целта на всяко битие — така 
както преди хиляди години за последен 
път се е открило пред хората.

 Тъй като по онова време Ерусалим 
е окупиран от селджуците, които са 
мюсюлмани на християните било заб-
ранено да посещават „светите места“.

 Младият Бернар решава да довери 
задачата и видението си на тогавашния 
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в създател.
 Тамплиерите осъзнали, че целият 

космос без изключение е структуриран 
от тези „частици“. Днес съвременната 
квантова физика ги класифицира като 
електрон-неутрина, мион-неутрина_ и 
тау-неутрина. Мион-неутрина, които 
изграждат космическото духовно поле, 
съответно полето на съзнанието нари-
чано също и етерно поле, хроники на 
Акаша или морфогенетично поле са 
частиците, които могат да бъдат про-
меняни вибрационно чрез силата на 
мисълта, чрез промяна на вибрациите, 
в тях холографски започва да манифес-
тира образът на мисълта.

 В космическото духовно поле 
всичко, което е свързано помежду си 
посредством вибрация, е обусловено от 
тази промяна защото между частиците 
е налице постоянен обмен. Следовател-
но биологичната система на хората не-
прекъснато и по всяко време се повлия-
ва позитивно или негативно от полето. 
Мион-неутрино е елементът носител 
на мисловните картини, създадени от 
човека. Това означава, че всяка мисъл-
форма, която човек създава се излъчва 
към космическото духовно поле.

 С други думи тамплиерите разбра-
ли, че силата на мисълта, с която всеки 
създава своите мисъл-форми, е най-ва-
жното средство, което човек притежава. 
Следователно човекът е съ-отговорен 
за състоянието на нашия свят в отрица-
телен или положителен план. Това оз-
начава, че ВСИЧКО, което съществува 
независимо от това дали го описваме 
като материално (груба материя) или 
като нематериално (фина материя) е от 
и във това космическо духовно поле, 
респективно в тези частици, свързано е 
с тях и взаимно си взаимодействат.“ 

 Накратко можем да обобщим, че 
човекът притежава сила на мисълта и 
чрез нея може да бъде Творец. Той е не 
само част от Творението, но е и част от 
Твореца! Тоест духът владее материята!

 Опирайки се на това познание и ра-
бота със силата на мисълта тамплиери-
те започнали да привличат енергиите 
на своя страна, за да изпълнят задача-
та си да водят хората по пътя на Зако-
на за резонанса. През 12 век деветима 
рицари седят на светлината на свещи 
и маслени лампи. Около тях има пръс-
нати пра-древни текстове и те научават 
за някакво космическо поле на духа, за 
извънземни и т.н..

 Според преданията на тамплиерите 
превъплъщенията на посветените през 
1114 г. рицари живеят между нас, като 
целта е завършване на настоящата ево-
люционна отсечка и „изпълнение на 
божественият план“. Всеки път, когато 
тялото на един от тези посветени там-
плиери загуби силата си душата му пре-
минава в друго тяло, което е подготвено 
за промяната. Така първичното знание 
се съхранява и същевременно тампли-
ерите запазват актуална позиция относ-
но нивото на развитие и познание за 
настоящата епоха.

 При разкопки през 1946 г. френ-
ският изследовател и учен Роже Ламой 
открива 19-те каменни саркофага от 

Ковчега на завета в подземна зала на ру-
шаща се тамплиерска община в Жисор, 
между Париж и Руан. Той се натъква и 
на 30 големи ракли (с тамплиерски над-
писи), както и на статуи на Исус и 12-те 
апостола. Преди да успее да отвори ра-
клите или саркофазите цялата находка е 
конфискувана от военните и френската 
тайна полиция и е обявена за държавна 
тайна. След около 25 години на петима 
души, живеещи в различни държави, са 
предадени части от документите. Точ-
но както петимата тамплиери са били 
отговорни за определена област от би-
тието ни (икономика, религия, поли-
тика, общество, наука), така и сега, при 
предаването на документите, традиция-
та е спазена.“

 Тамплиерските текстове разказват 
историята на цивилизациите и според 
тях случвало се винаги едно и също: 
еволюция до висок технологичен стан-
дарт, който впоследствие е използван от 
властници за лични цели. Цивилизаци-
ите дегенерират и приключват с войни, 
които водят до тотално унищожение. 
Разпадането на нашата цивилизация, 
респективно унищожението й е крачка 
на развитие за душите инкарнирани в 
момента. Бихме могли да приемем си-
туацията за задължителен прочистващ 
процес подобно на гладуването или от-
делянето на плявата от зърното.

 От текстовете става ясно, че съ-
ществува голям космически план, т.нар. 
план на творението, който представля-
ва матрица или хелиографско копие. За 
него от оригиналните документи науча-
ваме следния цитат, а именно:

 „В тези текстове ще намерите свет-
лината на истината: предполага се, че 
имате духовната зрялост и притежавате 
силата на толерантността, чрез която 
любовта съществува във всички фор-
ми. Това се прави за благото на хората, 
за да могат отново да разберат, че същ-
ността им като дух привързан в при-
родната материална душа, нерушим 
според космическите закони, и който е 
с божествено начало.

 Само когато осъзнаете, че самите 
вие сте творци на собствения си свят 
и обкръжение и че като голяма общ-
ност носите отговорност едни за други 
ще имате шанс да живеете като инди-
видуални същности в света на нашия 
пра-създател, в светлината на истината, 
освободени от материята. Защото все-
ки може да създаде това, от което има 
нужда, със силата на мисълта си директ-
но от космическия енергиен запас. Това 
е смисълът на живота.“

 В тамплиерските текстове се обяс-
нява, че Законът за резонанса не е про-
изволен закон а физически процес, 
който действа така, че всичко, което 
мислим, се реализира от нас самите, т.е. 
се материализира. 

Целта е пълно господство на силата 
на мисълта. Тя трябва да бъде използ-
вана единствено по начин, който е в 
услуга на Творението в смисъла на лю-
бовта, която не оценява и не съди.

 Тъй като всеки човек разбира какво 
създава със своите мисъл-форми, по-
насяйки всички (и позитивни, и нега-

тивни) въздействия със собственото си 
тяло, ние сме подложени на Закона за 
резонанса, за да се научим да се отнася-
ме по-осъзнато и с повече любов към 
нашите мисли — както самият Христос 
го е правил.

 С несъзнателния си живот и дейст-
вия човек сам си причинява страдание, 
което го учи да овладява силата на ми-
сълта, за да осъзнае последствията от 
нея и действията си в редица преражда-
ния. Всеки сам трябва да извърви пътя 
на хаоса  или бездуховно безредие. Ние 
създаваме обстоятелствата около нас 
(както и хаоса) и единствено ние можем 
отново да върнем всичко на мястото 
му, чрез познание, самопреодоляване и 
действие.

 В зависимост от действията ни Тво-
рецът ни е оставил да бъдем щастливи 
или да страдаме. Един ден ще трябва да 
усетим със собственото си тяло всичко, 
което сме мислили. Ако успеем просто 
да приемем това, което ни е сполетяло, 
без да го оценяваме и съдим, и после да 
го изоставим, то малко по малко живо-
тът ни ще се превърне в рай.

 Казано иначе всичко това тампли-
ерите са разбрали във време когато поч-
ти никой не е можел да чете и пише. 
За голяма част от населението Земята 
все още е била плоска, а тук се появя-
ват няколко рицари, които узнават как е 
устроена Слънчевата система, научават 
неща за древни цивилизации, летящи 
кораби и междупланетарни пътувания. 

 Тамплиерите установяват, че зна-
нието, което намират тотално проме-
няло всичко! То щяло да ги прати на 
кладата и то моментално! Какво друго 
да се направи, освен да се опази тайна-
та, като се създаде тайно общество и 
да се действа зад кулисите? Създаден е 
вътрешен кръг съставен от посветени-
те тамплиери. Всички останали извън 
него знаели истината само отчасти. 
Взема се решение за „основна тайна“ 
да се декларирана друга тайна — исти-
ната за семейството на Исус.

 Бернар от Клерво използва своето 
влияние и моли папата да благосло-
ви „устава“ на ерусалимските рицари 
(нещо като правилник за поведение), 
така че тамплиерите да получат леги-
тимност и сигурен статус пред църк-
вата. Това става на 31 януари 1128 г., 
когато Юг дьо Пайен е поканен на 
църковния събор в Троа. Като легити-
мен папски представител заседанието е 
председателствано от кардинал Алба-
но. На него освен архиепископите на 
Реймс и Сенс, присъстват и не по-мал-
ко от десет епископа и множество аба-
ти, сред които е и Бернар. Молбата на 
тамплиерите е приета и така рицарите 
получават правото да носят наметало, 
което по онова време е чисто бяло и 
да имат собствена конституция. Сега 
вече били рицари със собствено „зако-
нодателство“ легитимирано от същата 
църква, която по-късно става отговорна 
за бруталното унищожение на ордена 
през 1307 година. nnDnn

*При разработването на темата са из-
ползвани цитати от Ян Ван Хелсинг.
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Част 1

Началото на 
светогледа на 
християнина е 

сътворението. При хрис-
тиянството имаме начало, 
а в историята цикличност. 
Начало означава във веч-
ността. Бог решава и от 
нищо създава творението, 
започва да тече и времето.

От гръцки „исторйя“ 
означава зная, умея, мога, 
очевидец съм, свидетел 
съм – нещо, което си ви-
дял, за което си сигурен 
и можеш да твърдиш, да 
говориш за него. От тук 
история на старобългар-
ски е преведена много 
сполучливо като повест 
от глагола „ведети“ – то-
чен превод на зная, умея, 
познавам. Повест е нещо, 
което си видял – съ-битие, 
означава нещо, което не е 
било случило се, но е при-
ело битие и е започнало 
да бъде. Например апос-
толите са ИСТОРИ на 
живота на Иисус Христос 
– живи свидетели. В християнство-
то преносител и цел на историята е 
човека. Историята е нещо, което се 
случва за първи път, нещо ново, тя се 
постига от началото до края на време-
то, тя има смисъл в царството Божие. 
Тя е тайна на спасението и на греха. 
Тайна, която се открива или, колкото 
сме по-близко до края, повече неща 
се откриват. Перспективата на време-
то и отдалечеността са като телескоп. 
Времето не е проблем на историята. 
ИСТОРЪТ е и човек, който може да 
види важните неща. В средновековие-
то има такава титла „ПОЛИИСТОР“ 
– многознайко, който е повече от ака-
демик и е само един, който се приема 
за най-умен, най-мъдър.

Църквата е идеята за кръг, събра-
ние, общност. Еклисията е събрание 
на хора и Господ. Еклисията, проя-
вена като храм, защото там се реали-
зира Църквата – срещата на хората с 
Господ, времето с вечността, небето 
със земята. Църквата е късче небе на 

земята. 
Най-ранната Църква се проявява в 

Йерусалим, след като Църквата слиза 
на земята чрез Св. Дух. Няма Църква 
без народ и народ без Църква. 

Историята на Църквата бележи на-
чалото си от 7 в. пр. Христа. Христос 
се ражда в историческо време в Рим-
ската Империя при Октавиан. Център 
на християнските земи са Мала Азия 
и Балканите. Църквата е обиталище 
на Св. Дух. Църквата увековечава вре-
мето или прави времето невинаги, 
време-вечност, тоест времевечност. В 
Църквата ние предвкусваме царство-
то Божие. Даровете, които ние при-
насяме в Църквата, в храма на Св. Дух 
са благодарения (евхаристия).

Литургията започва с думите: 
„Благословено е царството Божие, 
сега и винаги, и во веки веков. Амин!” 
Свещеникът съобщава за идване на 
царството, което ние тук предвкусва-
ме. Църквата увековечава, продължава 

времето. Дава се време на хората 
да се спасят, а не да умрат (да по-
гинат). В християнското разби-
ране за историята времето има 
начало и край. В библейската 
традиция времето е ценно. Жи-
вотът е страдание, което трябва 
да се понесе. Говорим за пре-
двечност след Христа. Христос е 
център, смисъл и цел. Перспек-
тива на Църквата е достигане на 
царството Божие.

Още от първите мъченици 
(Стефан е първият мъченик) за-
почва напрежение между евреите 
и Римската Империя. През 111 
г. за първи път римската адми-
нистрация започва да различава 
християните от евреите. Между 
37 г. и 111 г. по времето на мъ-
чението на Стефан започват го-
ненията – противоречието меж-
ду Рим и християните, и между 
евреите и християните. По това 
време Понт е римска провинция 
в западна/северозападна Азия, а 
император Траян /98 – 117 г./ се 
изявява като невероятен админи-
стратор и строи пътища.

Евреите започват да се раз-
личават от християните. От този 

момент започва следенето на христи-
яните. В продължение на 120 – 130 г. 
гоненията са последица от недовол-
ство на съседи, секретари, партийци.

Съществували са езически тиев-
торски беседи, на които хора са при-
насяли децата си като жертви и след 
това са ги вкусвали. През този пери-
од християните правят литургиите 
вечер. Но ако свидетелят не може да 
докаже какво е видял, се е съдел за 
клевета. Това обстоятелство спасява 
доста християни. 

В периода на гоненията се създа-
ват служби за преследване на хрис-
тияните. През този период има най-
много избити християни.

Диоклециан с подкрепата на хрис-
тияните става император и прекратява 
гоненията 284 г. при условие на пъл-
на власт. Властта става господстваща 
и императора се обожествява. 

След 305-306 г. управлява Гале-
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рий. На 30 април публикува АКТ НА 
ТОЛЕРАНТНОСТТА, чрез който 
разрешава на християните да се съ-
бират и им дава съвет – да се молят 
за императора. Това е първото пис-
мено разрешение на християните да 
извършват свободно своето богослу-
жение.

Филипи е първото място, където 
Св. Павел проповядва организирано, 
след това на много места по бело-
морското крайбрежие. Друг от апос-
толите, който ПРОПОВЯДВА ПО 
НАШИТЕ ЗЕМИ е Св. Апостол Ан-
дрей (Първозвани – ученик на Иисус 
Христос). Проповядва в Понт, после 
по северното крайбрежие, след това 
по западното. Пътуват в светлата част 
и само до бряг (Св. Апостол Павел – 
Мидия, Ахтопол, Царево). Те оставят 
свои ученици/сътрудници за еписко-
пи (Стахи, Антий). Имаме епископ-
ска катедра от Св. Апостол Андрей 
(църква). 

Към 4 в. по нашите земи се раждат 
Св. Елена и сина й - Св. Константин. 
Те се  изобразяват заедно с кръст по 
средата. Константин има сложно дет-
ство. Елена е със статут на конкубина. 
Бащата на Константин е принуден да 
сключи втори, законен брак, от кой-
то децата имат право на наследство, а 
тези от конкубината не, макар че тя е 
любимата му съпруга.

Елена заедно със сина си замина-
ва за Никомидия. След оттеглянето 
на Диоклециан в началото на 306 г. 
Констанций договаря Константин да 
стане кесар на Август. Говори се, че 
Галерий подготвя покушение срещу 
Константин. Константин успява да 
стигне до Йорк. Още не станал кесар 
баща му умира. Народът на баща му и 
армията искат той да стане Август, но 
това е невъзможно, защото още не е 
кесар. Константин започва да изобра-
зява Христовия кръст на щитовете на 
войниците. Когато е около 30-годи-
шен, бъдещият владетел влиза в Рим 
и принуждава източния кесар Лактан-
ций да подпише МЕДИОЛАНСКИ 
АДИКТ ОТ 312 Г., чрез който се 
спират гоненията срещу християните 
и християнството се приема за основ-
на религия. Константин започва да 
следи дали това се изпълнява. По-
ради неизпълнението на Лактанций 
се стига до битка между двамата при 
Хрисопули рлез 324 г., в която Кон-
стантин побеждава. Също като баща 
си и той има една конкубина и един 
син Крисп, и друга принудителна 
съпруга със 6 деца. Крисп е адмирал 
във флота. Всички виждат в негово 
лице новият Константин, но по-къс-
но – след интрига той е убит. След 
убийството на Крисп Елена остава в 
Йерусалим. Тя организира всичко за 
възстановяване на Светите места. 

След 313 г. Константин започва 
да съобразява законите, които из-
дава, с Евангелския закон. Създава 
моногамния брак, заменя гладиатор-

ските битки със спортни състезания, 
забранява робството. През зимата 
живее в Сердика, от където издава 
повечето адикти. От 324 г. се строи 
новия град – Новият Рим. Констан-
тин вижда, че има хълмове, които 
се доизграждат подобно на Стария 
Рим. Градът се посвещава на Св. Бо-
городица като покровителка, където 
се събират и мощите на апостолите.  
Освещаването се състои на 11 март 
330 г., когато вече са построени и 
църкви. Най-голямата църква е църк-
вата на Светите Апостоли, която той 
изгражда на най-високото място. 
Новият център има амбицията да е 
християнски, по-точно – про-хрис-
тиянски, защото още не е толкова 
модерно да си християнин. 

По времето на Османската импе-
рия градът се нарича Рома Нова или 
Рома Секунда, на гръцки Девтериони 
Немиони. Официалният език в Им-
перията е латинския. Рим е идеята 
за вечния град. Идеята се прехвърля 
на изток, с изграждането на по - Нов 
Рим - християнски, не езически.

Свикването на Вселенския съ-
бор означава, че народът вече въз-
приел християнството като религия. 
Константин поставя управлението в 
нозете на Църквата и казва: „Аз съм 
във ваша услуга, използвайте ме. Ще 
ви бъда външен епископ”. Църквата 
трябва да си върши богоугодно дело-
то, да прави хората личности, а Им-
перията да се грижи за нея. 

Още в I-ят Вселенски събор апос-
толите са единомислени. Те трябва да 
заявят Символа на вярата и да решат 
важни практически въпроси. От тога-
ва се разработват правила-канони, ко-
ито да определят правилата и реда в 
Църквата. (Канона е мярка за желано-
то нещо (стремежът), което искаме да 
изпълним, в ранните години има уве-
щателен, подкрепителен характер.) 

Църковният живот е пълен и 
разностранен в своето развитие. 
Учението на вярата получава из-
раз в точни догматически правила. 
Пълни, еднообразни и утвърдени 
форми си изработило и християн-
ското богослужение. В определена 
строго издържана система се оф-
ормило църковното управление. В 
църковното благоустройство всич-
ки тези наредби получили санкция 
от вселенското самосъзнание на 
Църквата, изразено в определения-
та на съборите и затова се явяват 
задължителни за всички поместни 
християнски църкви. Отклонението 
от тези наредби на една или друга 
църква се считало за повод за откъс-
ване от съюза с Вселенската. 

Противохристиянското учение 
на Арий, презвитер на Александрий-
ската църква разбунило Христова-
та църква през царуването на Кон-
стантин Велики, едва успокоена от 
външни врагове. Тогава император 
Св. Константин Велики предприел 

свикването на Първия Вселенски съ-
бор във витанския гр. Никея на 20 май 
325 г. (Никейски събор  или Иперски 
събор), с прецедент председател еп. 
Евстатий Антиохийски.  318 отци, 
представители на църкви от Азия, 
Африка и Европа, разисквали важни 
църковни въпроси, сред които и уче-
нието на Арий, който учи, че Бог Син 
е начало на новия свят и седи по-ни-
ско от Отца: 

1. Според строгото арианство Син 
Божий има съвсем друга природа, не-
подобна на природата на Бог Отец. 
(Евсевий Никомидийски, партия ано-
меи - неподобен)

2. Според умереното арианство 
природата на Син Божий е подобна 
по своята същност на природата на 
Бог Отец – Синът е подобосъщен на 
Отца. (Евсевий Кесарийски, партия 
омиусияни - подобосъщен)

3. Според строгото православие 
Син Божий по същество е равен на 
Отца. (Евстатий Атиохийски, партия 
омусияни - единосъщен)

Учението на Арий е низвергнато 
от Църквата.

Съборът подчертава на I-во място 
единството на Троицата, творческа-
та сила на Бог Отец. Никога да не се 
смесва Бог Слово с въплътеното Сло-
во Иисус Христос. За Иисус Христос 
се подчертава, че е въплътения Син 
Божий, който се ражда от Отца като 
личност. За второто лице се подчер-
тава, че личностно свойство на син 
Божий е синовството. Единствен е 
Бог, който действа чрез 3 енергии/
действия. Те имат личностно измере-
ние, тоест личностно развитие.

За да се укрепи вярата е създадена 
първата част от Символа на вярата, 
8 член: „И в Дух Свети” Син Божий 
е: „Единороден”, „Единосъщен на 
Отца”, „Роден и несътворен”. Ерети-
кът, който бива осъждан на съборите 
е този, който не е съгласен с всички 
останали. Това е породено от гор-
достта му. Арианите са анатемосани и 
изпратени на заточение.

Друг въпрос, който бил разискван 
е за празнуването на Пасха с цел пре-
дотвратяване на вредите от разногла-
сията. За да няма нищо общо с иудеи-
те, Съборът като вселенски решава да 
се празнува общо – във всички църк-
ви по едно и също време, в първия 
неделен ден след пълнолунието на 
пролетното равноденствие. Изработ-
ва се ПАСХАЛИЯ – пасхален кръг 
за 50 г. напред от Александрийската 
църква като ръководство за опреде-
ляне на пасхата за всяка година. Съз-
дават се и 20 правила или канона за 
предмети отнасящи се до църковната 
дисциплина.  nnDnn

/Следва/
Източници: публикации и лекции на 

преподаватели в Богословския факултет
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На 4 февруари 2019 го-
дина навлизаме в го-
дината на Земния 

глиган (Свиня). Това е по-
следният знак от 12-те на 
източния зодиак, защото 
Глиганът е последното 
животно, явило се при 
Буда, за да подреди и 
затвори зодиакалния 
кръг. Тази е причина-
та родените в година на 
Глигана да носят в себе си 
противоречия и избухват в 
крайности заради невъзмож-
ността да напаснат характерис-
тиките, които са им заложени 
– от мудност до ярост, от слънце 
до мрак. 

В годината на неговата власт 
сме кълбо от вътрешни противо-
речия и несъгласие с всичко и със 
самите себе си дори, особено в съче-
тание с властващия Юпитер. Въпреки 
че е по-спокоен от представителите на 
Глигана подвластен на Огън, Въздух, 
Метал, Дърво, Земният глиган, съче-
тан с огнената същност на планетата 
Юпитер, е способен да донесе нео-
чаквани обрати на планетата Земя, в 
живота на човечеството и в битието на 
семейството.

В личния живот на хората също 
настъпват промени. Обезверени са-
мотници най-сетне срещат подходящ 
партньор и не бива да се притесняват 
от силата на връхлетелите ги чувства. 
След раздяла и развод семейните про-
дължават да поддържат добри отно-
шения с бившите си половинки. Про-
блемни бракове с лекота може да бъдат 
стабилизирани. Глиганът подкрепя и 
дарява щастие на всички, които държат 
на стабилните семейни отношения, но 
наказва жестоко флирта и изневярата. 

Ето какво очаква знаците от източ-
ния зодиак през 2019 година:

ГЛИГАНЪТ 
Години: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019.
Родените в година на Глигана са под-
властни на характеристиките на своята 
година. Няма да им липсват успехи, 
но с изискването да са отговорни, да 
не прахосват пари, да не взимат заеми. 
Само ако са уверени в себе си и в свои-
те действия, съумяват да бъдат на върха 
във всяко отношение в своята година. 
Хората със собствен бизнес да очакват 
ползо¬творни задгранични контакти 

2019: Година на  
Земния глиган
Сестра Светлана Тилкова - Алена, DCTJ


ВСЕлЕНа

и договаряне на съдружие, а защо не 
и установяване на ново място, по-до-
бро и по-перспективно за развитието 
им. Мнозина намират мястото си и 
заживяват зад граница. Винаги са гото-
ви да помагат със своята воля и реши-
телност на хората около себе си, за да 
се избавят от своята несигурност и от 
страховете си, затова и са желани ко-
леги и партньори. Годината им пома-
га да заработват добри пари, но както 
вече предупредих, да са пестеливи. В 
личните отношения родените в годи-
на на Глигана се радват на хармония 
и спокойствие. Не бива да проявяват 
дребнавост при малките ежедневни 
недоразумения, нито да са повърх-
ностни по отношение на чувствата 
си, за да съхранят стабилността им и 
брака си. По отношение на здравето 
нямат причина за притеснения, ако 

спазят едно правило – да не се оставят 
на Съдбата, ако тялото им подскаже, че 
има проблем. Да се предпазват от трав-
ми. Здравословният проблем може да 
е незначителен, но бързата реакция за 
отстраняването му е задължителна, за 
да не се превърне в значим.

ПЛЪХЪТ
Години: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008, 2020.
Родените в година на Плъха на пър-
во място са щастливи в личния жи-
вот, което е голям подарък в годината 
на Глигана. Срещата с подходящата 
половинка предстои, а след летните 
месеци дори могат да създадат се-
мейство. Семейните се радват на спо-
койствие и романтични мигове, на 
стабилни отношения, а съпругите да 
се готвят за изненада, която още по-
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вече ще стабилизира брака им. Успе-
хът в работата зависи от характера на 
родените в година на Плъха. Ако са 
работохолици, ще имат отлична фи-
нансова стабилност, но чакат ли чу-
дото да падне от небето, недоимъкът 
е тяхната заслужена орис. Дори и ако 
на пръв поглед надмогнат трудности-
те, те може да се появят отново. Като 
добавим и ласкателите, които с мили 
думи и кадифени ръкавици им из-
мъкват личните спестявания, трудно 
могат да опазят спастрените парици. 
Да бъдат особено внимателни пенси-
онерите, родени в годината на Плъха, 
за да не станат лесни жертви на теле-
фонни измамници. От Плъха зависи 
да съхрани здравето си стабилно, осо-
бено ако има хронични заболявания, 
защото финансовите проблеми и 
притесненията заради липсата на из-
ход са в състояние да го депресират 
и разболеят и да се наложи сериозно 
лечение. Съветвам да откажат цигари-
те, ако са пушачи.

ВОЛЪТ
Години: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021.
Родените в година на Вола както ви-
наги са непредсказуеми, но имат пред 
себе си една изпълнена с лични ползи 
година. Активността в професионален 
план им носи отлични приходи, успе-
хи и признание, но в същото време ще 
изживеят и не малко разочарования за-
ради хора, които са предали доверието 
им. Упоритостта и амбициите им са 
гаранция за успех, ако владеят емоци-
оналните си реакции, за да не обидят 
и да не отдалечат от себе си хората, 
които им помагат и ги подкрепят. Мъ-
жете са склонни към резки и язвителни 
забележки, но бързо им ги прощават. 
Жените да коригират поведението си, 
ако са отдалечили от себе си близки 
хора. Успехът се усмихва на Вола и 
в любовта. Семейните ще съживят и 
разгорят пламъка на чувствата си. Не-
обвързаните ще срещнат половинката 
си и мнозина в рамките на годината 
ще създадат семейство. Не се затваряй-
те у дома с брачната или интимната си 
половинка. Създайте своя приятелска 
среда и не пропускайте развлеченията. 
Здравето е нестабилно заради подат-
ливост на депресии и обостряне на 
хронични заболявания.

ТИГЪРЪТ
Години: 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010, 2022.
Родените в година на Тигъра са ори-
сани от Глигана много да пътуват в 
неговата година, но не сами, а с род-

нина, приятел или любим човек. В 
личния им живот е напрегнат зной. 
Не само че ако се разведат, имат меч-
тано познанство, а може дори да се 
сгодят, да създадат семейство и бре-
менността да е факт. Годината им по-
мага да сменят професията си или да 
започнат второ висше образование, 
а също да се запознаят с интересни 
и важни за бъдещето им хора. Годи-
ната е значима за тях в професиона-
лен план. С финансите се очертават 
проблеми, но се справят и успяват да 
избегнат депресиращата ги загуба на 
пари. Да не харчат за задоволяване 
на капризите на близките им или на 
техните лични, защото ще им бъде 
много трудно да възстановят загубите. 
Ако им предложат съдружие, което е 
доходоносно, да не отказват, защо-
то рискуват да останат без приходи. 
Здравето им е стабилно, но може да 
се влоши, ако се окаже, че животът им 
е напрегнат, липсва им спокойствие 
и ако са лишени от храна. Ако имат 
достатъчно, именно пътуванията са 
гаранция за стабилна психика и от-
лично физическо състояние.

ЗАЕКЪТ (котката) 
Години: 1951, 1963, 1975, 1987, 
1999, 2011, 2023.
Родените в година на Заека са подкре-
пяни от Глигана и нямат причина за 
ежедневните си страхове и притесне-
ния, въпреки че няма да липсват опити 
да бъдат мамени. В професионално 
отношение могат да разчитат на успех, 
а за финансите си няма да имат притес-
нения. От тях зависи да не пропуснат 
доходоносни и дългосрочни догово-
ри или създаване на съдружие заради 
колебание и притеснения. Преди да 
сключат договорите, да преценят все-
ки детайл от документите и едва тогава 
да си слагат подписа. Ще си спечелят 
врагове, ако поемат обещания, които 
няма да изпълнят. В личния живот на 
Заека е спокойно, хармонично. Жи-
вотът у дома им е приятен. Семейните 
се радват на разбирателство, любов и 
страстни мигове, а необвързаните ги 
очаква бурен роман, който може да 
не издържи на нежеланието на Заека 
да разпалва емоциите с романтични 
мигове, споделени чувства и изненади. 
Здравето им е крехко, да бъдат отго-
ворни към себе си, да не настиват и да 
спортуват, да се хранят здравословно.

ДРАКОНЪТ
Години: 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012, 2024.

Родените в година на Дракона успяха 
да се справят и да останат стабилни 
в очакване на годината на Глигана, 
която им обещава щастие, успех и 
благоденствие. През тази година по-
вече се радват на живота, отколкото 
преживяват провалите си, защото 
безпътният мрак, в който бяха попад-
нали, вече се разкъсва от слънчевите 
лъчи и идва новата надежда за добро 
бъдеще. Годината на Глигана дарява 
на Дракона увереност, сили и вяра, за 
да достигне връх в кариерата си и в 
личния живот. Не само може да сме-
ни с по-добре платена и престижна 
работата си, а да стабилизира финан-
совото си състояние и да се влюби. 
Глиганът му помага да си регистрира 
фирма, ако и хороскопът му позво-
лява, да напредне бързо и да умножи 
многократно доходите си. Здравето на 
Дракона е стабилно. Да не пропуска 
спорта и разходките, както и хубавата 
храна. Личните си отношения е добре 
да преосмисли. Време е да се раздели 
с хората, на които няма доверие, да 
създаде своя нова среда, като не бяга 
от познанства и романтични срещи, 
ако е самотен и необвързан.

ЗМИЯТА
Години: 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013, 2025.
За родените в година на Змията го-
дината на Глигана не носи яснота и 
позитивизъм. Ако в семейството й се 
роди дете, скандалите заради неговото 
отглеждане тормозят с нервност, на-
прежение, неочаквани и прекомерни 
разходи. Получи ли нова длъжност, 
изкачи ли се на ново стъпало по слу-
жебната стълбица, ще си върне само-
чувствието и увереността. Да се старае 
да изглежда добре е друго важно изис-
кване на годината на Глигана, защото 
за Змията важи правилото – по дре-
хите посрещат и изпращат. Здравето 
й ще укрепне със спорт или умерени 
физически упражнения и с намаляване 
на теглото, ако е необходимо, но не с 
драстична диета, за да не си навреди. 
Понеже е податлива на възпаление 
на кожата, да се предпазва от алергии. 
Ако се съобразява със съветите на най-
близките си хора, които не са в про-
тиворечие с нейните разбирания, ако 
не отхвърли възможността за живот 
зад граница, където би живяла при по-
висок стандарт, но и ако е самотна, би 
създала семейство, животът й през го-
дината на Глигана ще се развива като 
по ноти.
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КОНЯТ 
Години: 1954, 1966, 1978, 1990, 
2002, 2014, 2026.
За родените в година на Коня годината 
на Глигана е успешна, стига да осъзна-
ят, че колкото повече работят, толкова 
по-високо заплащане ще получат. В 
същото време не бива при предложе-
ние за нова работа да дават съгласието 
си веднага, без да са преценили всички 
възможни подводни камъни, за да си 
гарантират не само мечтаното запла-
щане, а и по-висока служебна пози-
ция. Само така ще жънат успехи, даже 
и като ръководители на голяма фирма 
или корпорация заради качества, кои-
то до момента са прикривали и които 
са причина за висок скок в кариерата. 
Всичко това повлиява и личния им жи-
вот, защото в личните им отношения 
няма да е спокойно заради разправии 
с брачната половинка и роднинското 
обкръжение и съществуваща опасност 
от развод. Здравето им, привидно ста-
билно, изисква да избягват преумора-
та, да си почиват повече, да се хранят 
правилно, да са често на чист въздух. 
Да не пренебрегват физическото си 
състояние.

ОВЦАТА (козата)
Години: 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015.
Годината на Глигана обещава отлич-
ни постъпления за родените в годи-
на на Овцата, ако не мързелуват и се 
отдадат на работа, ако са прозорливи, 
за да не пропилеят поредица от добри 
възможности за успех в професията 
или в бизнеса, дори и ако сега са ре-
шили да регистрират своя фирма. От 
огромно значение за отношенията 
им и доверието на хората от тяхното 
обкръжение е да държат на дадена-
та дума, да не се отказват от поетите 
задължения и дадените обещания. 
Да бъдат добри професионалисти, 
да обогатяват знанията си, за да на-
правят впечатление на своите на-
чалници и да получат повишение. 
Ако заемат ръководни позиции, да 
са предпазливи и да не се впускат в 
необмислени начинания, рисковани 
инвестиции и импулсивни решения 
за промени. Няма да страдат от лип-
са на пари, защото ще заработват до-
бре и ще получават добри приходи 
от допълнителна работа. Длъжни 
са да се грижат за здравето си, което 
може да им създава проблеми заради 

натовареното ежедневие и липсата 
на почивка. В личен план е спокойно 
и дори леко скучно. Дори и ако имат 
романтични познанства, няма да съз-
дадат трайни отношения. Семейните 
се радват на хармония и щастие с по-
ловинката и разбирателство с децата 
си.

МАЙМУНАТА 
Години: 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016.
Родените в година на Маймуната са 
дейни в годината на Глигана, а дни-
те им са наситени с работа, приходи 
и успехи, за каквито винаги са меч-
тали. Смелчаците, които не се стра-
хуват от новото и се впускат смело в 
начинанията, ще жънат признание. 
Съветвам представителите на Май-
муната да са благодарни за всички 
дарове, които им поднася Съдбата 
в годината на Глигана. Най-продук-
тивни ще са във втората половина 
на годината, когато им е позволено 
да потърсят нова работа, но само 
ако е с по-високо заплащане, а не 
заради колегиално неразбирател-
ство. Склонни са да търсят помощта 
на влиятелни хора и знаят как да я 
получат. Проблеми с колегите и на-
чалниците не се очертават, защото 
родените в Маймуна се сработват 
добре в средата си и поднасят нови 
и интересни идеи. Ако са практич-
ни и не пилеят пари без причина, 
не ги грозят финансови проблеми. 
Да не разчитат на помощ и заеми от 
приятели, а да са пестеливи. Глига-
нът ги подтиква към интимна връзка 
и дори да сключат брак, ако не са се-
мейни. Здравето им налага да щадят 
нервната си система, да вземат вед-
нага мерки при хронично главобо-
лие и да засилят имунната си систе-
ма. Самолечението им е забранено, 
въпреки че обичат да се величаят, 
ако са посещавали йога или рейки.

ПЕТЕЛЪТ 
Години: 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017.
Родените в година на Петела са длъж-
ни, колкото и да им е непосилно, да 
овладяват емоциите си в годината на 
Глигана. Този е пътят към успеха. И в 
личния, и в професионалния си жи-
вот са склонни към агресия, настро-
ени са заядливо, критикарски и са в 
състояние за кратко време да съсипят 

семейството си, интимна връзка, с го-
дини създавани професионални от-
ношения и делово съдружие. В тяхна 
полза е да са инициативни и упорити 
във всичко, което предприемат. На 
всяка цена да избягват авантюристич-
ния подход към работата, финансите, 
инвестициите и начинанията. Във 
втората половина на годината имат 
шанса да усетят успокоение в живо-
та си, но всичко зависи от умението 
им да осъзнаят ползата от доброна-
мереното отношение към околните, 
както и оценката и благодарността за 
подадената им ръка. Не го ли сторят, 
семейните рискуват да се разведат, 
без гаранция, че скоро ще намерят 
утеха за самотата си. Здравето им е 
зависимо от нервното напрежение, 
водещо до прояви на мигрена, която 
ще отшуми, ако стабилизират психи-
ката си чрез билкови отвари, но не и 
със силни болкоуспокояващи. Не са 
изключени проблеми с бъбреците, 
изискващи продължителна почивка и 
лечение. Всяка положителна промяна 
в живота им, пътуванията, полезните 
познанства им гарантират стабилно 
здраве.

КУЧЕТО
Години: 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018.
Родените в година на Кучето са ори-
сани на успехи в годината на Глигана. 
Очаква ги сравнително спокоен пери-
од, забележителен с факта, че пробле-
мите им са по-скоро случайност, ако 
сами не ги предизвикат, но Кучето 
умее да се предпазва и да проявява 
прозорливостта си навреме. Всички-
те му мечти, планове и цели се осъ-
ществяват и го зареждат с желание да 
върви още по-уверено напред. Стре-
межът да получи крайни резултати в 
кратки срокове може да го изпрати 
зад граница, където да работи или да 
се установи трайно. В семейството си 
да очаква дете, заради което да пес-
ти, за да не лишава новороденото от 
каквото и да било, каквато опасност 
съществува. Самотните са орисани да 
срещнат своята половинка, а разведе-
ните – своята нова любов, а в края на 
годината са плановете за сключване 
на брак. За да съхрани здравето си, 
Кучето е длъжно да обърне внимание 
на състоянието на бъбреците и жлъч-
ката си, а също и на черния си дроб, 
особено ако прекалява с алкохола. 
Храната да е без тлъсто месо и остри 
подправки.  nnDnn
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Сведения за съществуването, 
действието и свойствата на ви-
тамин B17 датират още от да-

лечната 1830г., когато френски хими-
ци го изолират от семена на бадем и 
му дават името гликозид амигдалин. В 
средата на миналия век-1952 год. аме-
риканският биохимик Ернст Кребс 
му дава името B17 и публично заявя-
ва, че това е витамин, който успешно 
лекува рака.  Ернст Кребс е твърдял, 
че витамин B17 има ценни полезни 
свойства и е напълно безвреден. Той 
прави обширни изследвания с цел да 
докаже, че амигдалина не е в състоя-
ние да навреди на жив организъм, тъй 
като в състава на молекулата му влиза 
едно съединение цианид, едно - бен-
золдегид и две съединения  глюкоза, 
здраво свързани едно с друго. За да 
навреди цианида, трябва да се прекъс-
нат междумолекулните връзки, и това 
може да го направи само ензима бета-
глюкозид. Това вещество присъства в 
организма в минимални дози, но при 
ракови заболявания  количеството му 
се увеличава до 100 пъти. Амигдалина 
при контакт с раковите клетки осво-
бождава цианид и бензалдехид и по 
този начин атакува заболяването..

Години наред това вещество, със-
тавено от две захарни молекули  е 
смятано за витамин, причисляван към 
В-групата под номер 17. Съвремен-
ните проучвания обаче установяват, 
че амигдалинът (другото название 
на витамин В17) по-скоро принад-
лежи към т.нар. „витаминоподобни 
съединения”, което в никакъв случай 
не намалява полезното му действие 
за организма, особено при борбата 
с раковите образувания, тъй като съ-
държащият се в него цианиден  ком-
понент уврежда и унищожава клетки-
тенякои ракови клетки.

Предимствата  
на Витамин B17
Амигдалина има аналгетични свой-
ства, подобрява обмяната на веще-
ствата, облекчава хипертония, артрит 
и забавя процеса на стареене. Кайси-
евите ядки, които съдържат витамин 
В 17 са се използвали за лечение на 
различни заболявания още в древен 
Египет. 

Американското онкологично дру-
жество (American Cancer Society) твър-
ди, че витамин В17 предпазва и лекува 
високо кръвно налягане и артрит.

Каква е истината?

Първите свидетелства за използване-
то на амигдалин (витамин В17) за ле-
чение на рак се появяват в средата на 
19 век, макар че в древната китайска 
медицина горчивият бадем, съдър-
жащ значително количество витамин 
В17, се е прилагал при лечение на ту-
мор преди три хиляди години.

Витамин В17 в пречистен и кон-
центриран вид и наричан лаетрил  
както вече споменах  е открит от 
Ернст Кребс . Методът на лечение на 
рак чрез  приемане на витамин В17 и 
предизвиква много разгорещени спо-
рове в продължение на последните 
30 години. Механизмът на     унищо-
жаване на раковите клетки с витамин 
В17 е достатъчно добре проучен и 
като алтернативно лечение се използ-
ва от онкологично болни, макар че в 
държави с напреднала онкология като 
Канада например е обявен за повече 
опасен  , отколкото полезен.

Твърдото ядро в сърцевината на 
кайсията представлява плътна обвив-

ка, която защитава един от най-ва-
жните хранителни продукти на земя-
та. Кайсиевите ядки са основна част 
от диетите на такива народи като ин-
дианците Навахо, абхазците и много 
други… 

Факт е, че за народи, които се хра-
нят с храни, богати на В17, ракът е 
непознат. Пример за това са жителите 
на долината Хунза на границата меж-
ду Индия и Пакистан. За тях кайсията, 
чиито костилки са богати на витамин 
В17, е неизменна част от хранителния 
режим. Всяка пролет с напъпването 
на кайсиевите дръвчета, те престават 
да поемат храна и единственото, ко-
ето консумират, е специфична мест-
на напитка. Тази напитка се приготвя 
от сушени кайсии и вода. Тази тяхна 
т.нар. „гладна пролет” провеждат в 
период от 2-3 месеца до узряването 
на кайсиите, като през този период 
организмът бива захранен с баланси-
рано количество амигдалин Сред тях 
почти не се среща онкологично забо-
ляване, макар че диетата им съдържа 
традиционни хранителни продукти..

Ядрата на  плодове и семена съ-
държат и други хранителни вещества, 
включващи белтъци, ненаситени 
мастни киселини и различни минера-
ли. Най-разпространеният източник 
на витамин В17 се съдържа в ядката 
на прасковата.

През 1952 година  Ернст Кребс 
извлича от ядката на кайсията първи-
ят пречистен и концентриран вид ви-
тамин В17. След консултация с един 
от ръководителите на Националния 
онкологичен институт на САЩ - док-
тор Дин Берк , Ернст Кребс дава ново 
име на препарата Лиетрил.     За пръв 
път витамин В17 е отделен от хими-
ка Лебиг още през 1830 г. Тогава той 

Витамин В17 
легенди, митове и 
истини
Сестра д-р Емилия Апостолова, DTJ
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получил името амигдалин. Лаетрил 
всъщност е най-концентрираната и 
лесноразтворима форма на амигда-
лина.

През 50-те и 70-те години на ми-
налия век в медицинските среди се 
появява силен интерес към ново лече-
ние на рак, благодарение на което се 
унищожават раковите клетки. За това 
допринесят  и изводите от изслед-
ванията, публикувани в нашумялата 
книга на доктор Ернст Кребс „Светът 
без рак”. През 1962 г. доктор Джон 
Морон публикува резултатите от ле-
чението с лаетрил на 10 пациенти, 
страдащи от неоперативен вид рак. 
Лечението с венозно инжектиране 
с лаетрил, продължаващо от 4 до 43 
седмици, води до регресия на метас-
тазните видове рак, до облекчаване на 
общото състояние на болните.„

Едно от най-големите изследва-
ния на действието на Витамин В17 
върху раковите заболявания са експе-
рименталните лечения на Бинзелна 
, който прави много внимателни и 
задълбочени анализи и изследвания. 
Нещо повече, докладите му и анали-
зите му стават достояние на не една 
онкоогична школа в света и дълго 
време са основен обект на спорове и 
обсъждания. 

През 1994 г. доктор Бинзел пуб-
ликува свои резултати от лечението 
на онкологично болни с лаетрил – 
лечението и наблюденията обхва-
щат периода между 1974 г. и 1991 
г.-17 години. Той комбинира вено-
зен и перорален прием на лаетрил, 
като задължително започва с веноз-
но прилагане. След завършването на 
експерименталното лечение на общо 
180 болни с първичен рак - обърнете 

внимание - без метастази, само с ло-
кализирани тумори, намиращи се в 
един орган, през 1991 година 138 от 
тях са живи. Резултатите на Бинзел 
са направили силно впечатление. В 
своята книга той пише, че няколко от 
пациентите са живи и 15-18 години 
след първоначалното им лечение с 
лаетрил.

Но в същото време следват преду-
прежденията:

Високите дози витамин В17 могат 
да предизвикат немалко странични 
действия, включително и смърт: пов-
дигане, главоболие, световъртеж, по-
нижаване на артериалното налягане 
до драстични нива, мускулна слабост 
и (внимание!)- блокиране на сърдеч-
ната дейност.

Източници на витамин B17

Най-богати на витамин В17 са семки-
те на кайсия. Други естествени източ-
ници с високо съдържание са също 
ядките на ябълки, праскови, некта-
рини, череши, вишни, круши, дюли, 
сливи и сини сливи.

От плодовете най-богати на вита-
мин В17 са горските плодове – ягоди, 
къпини, боровинки, касис, малини. 
Бобовите растения също са богати на 
на витамин В17. Бобът, който е люби-
ма храна на много хора, също е богат 
на витамин В17, особено черен боб. 
Също така витамин В17 се съдържа и 
в леща.

Ядките също са добър естествен 
източник на витамин В17. Той се съ-
държа в бадеми – особено в горчив 
бадем, но той пък е токсичен, както и 

в кашу и макадамия.

Много зеленолистни зеленчуци 
също съдържат витамин В17. Сред 
тях са люцерна, листа на цвекло, спа-
нак, кресон, зеле, както и кълнове на 
люцерна, бамбук и фава. Сред тях с 
най-високо съдържание на витамин 
В17 е кресон.

Картофи, особено сладки карто-
фи, съдържат също високо количе-
ство витамин В17.

Витамин В17 може да се счита 
ефективно средство за превенция сре-
щу рака, ако е приеман редовно чрез 
изяждане на няколко горчиви ядки 
от типа на горчивия бадем, на кайсия 
или на ябълка. Може да се захранвате 
и с други добри източници са покъл-
нали семена, ленено семе, люцерна, 
покълнали бобови, просо и леща.

Препоръчителната дневна доза 
витамин В17 (амигдалин или леатрил) 
за възрастни е около 100 мг (това са 
около 7 кайсиеви ядки). За кайсиевите 
ядки се препоръчва дневно по 1 ядка 
на всеки 10 кг тегло на човек.

Като хранителна добавка от естест-
вен източник Амигдалин може да се 
приема дълго време ,.Още повече , че 
се смята че неговата превантивна сила 
е именно при постоянно поддържане 
на адекватни нива в организма.

Необходимо е да се има предвид, 
че Витамин В17 като медикамент 
трябва да се приема под контрола на 
лекар.  nnDnn
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