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Трета корица:  Книга пореден № 44 От библиотеката на Велик Приорат България – поредица „Летопис на 
Масонството в България“ Том ІІ „История, устав и управление на Старото масонство“
Четвърта корица:  Камбана, отлята и поставена от Велик Приорат България в парк – монумент „Камбаните“ по 
случай 900 години от основаването на Тамплиерския Орден.
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Високоуважаеми Братя и Сестри,Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри,Многоуважаеми Братя и Сестри,
Благородни Братя и Сестри,Благородни Братя и Сестри,

 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

През изминалите три месеца динамиката на орга-
низационния живот във Великия Приорат нарас-
на. Планираните мероприятия запълниха голяма 

част от нашия календар и дадоха отражение във всяка Ко-
мандерия. Забелязва се желание всяка от тях да придобие 
собствена физиономия и оригинално присъствие в наша-
та общност. Все по-често се обединяват възможностите и 
усилията на няколко наши структури, в желанието да се 
манифестират оригинални идеи и да се влияе на обще-
ството. Посещението на Папа Франциск в нашата страна и 
демонстрирането на едно наистина икуменично държание, 
ни даде надежда като християни, за единение на църквите 
и разширяване на диалога между тях. Много наши Рицари 
и Дами взеха участие в подготовката  и реализирането на 
различни  мероприятия свързани с това посещение, както 
у нас, така и в Северна Македония. 

На 28-ят Конвент, проведен в Стара Загора, отчетохме 
всичко което направихме през 2018 година, годината на 
отбелязването на 900 годишнината на нашия Орден. За 
първи път бяха наградени толкова много Братя и Сестри 
- едно доказателство за изключителната  активност през 
изминалата година. 

Завърши Великият Магистрален Съвет на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим в град Милуоки САЩ. 
Избрано е и новото оперативно ръководство на Ордена 
за следващите три години, утвърдени са датите и местата 
за провеждане на следващите шест годишни срещи. Ут-
върдено е нашето домакинство за есента на 2020 година. 
Предстои подготовка за нашето достойно представяне.

Пожелавам на  всички Рицари и Дами, приятни мигове 
и весело прекарване на летните месеци.

Бъдете благословени! 

Бог да ви пази!    

  nnDnn
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2727
Съвместен Събор на Командерии 

„Ñâåòè Âèñàðèîí Ñìîëÿíñêè“ 
è „ Óëïèÿ“

2828
Съвместен Събор на Командерии 

„Ñâ.Ëàçàð Áúëãàðñêè” è 
„Ñâ. Àíäðåé Ïúðâîçâàíè“ 

3030
Съвместен Събор на Командерии 

„Ñâ. Èâàí Ðèëñêè“ 
è „Ñâ. Éîàí Êðúñòèòåë“

3131
Съвместен Събор на Командерии 
,,Ðèëà” è „Ñâ.Àðõ. Ìèõàèë - Ñêîïèå“

3535 Събор на Командерия 
„Ñâ. Íèêèòà Ðåìåñèàíñêè”

ДАРИТЕЛИ НА ХРАМА ДАРИТЕЛИ НА ХРАМА 
“СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”“СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”

50
Äà áëàãîñëîâè áîã ðúêàòà, 
êîÿòî äàðÿâà!

Митове и 
съвременна концепция 
-ултраметаболизъм 
–предпоставка за 
човешкото дълголетие
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На 26 март 2019 година, в зала ,,Силует”, на хотел ,,Маринела”, Велики-
ят Приор на Велик Приорат България,Н.Пр. ген. м-р (ор) акад.Румен 
Ралчев, официално представи уникалната книга ,,Алманах на Велик 

Приорат България (2008-2018)”. Историята за възникването, признаването, 
развитието и утвърждаването на Ордена у нас. nnDnn

Представяне на
„АЛМАНАХ на 
ВП България 2008-2018“

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Велик Приорат България направи 
дарение на Националната библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“

В навечерието на 24-ти май, праз-
ника на българската култура и сла-
вянската писменост, делегация на 

Ордена на рицарите тамплиери на Йеру-
салим – Велик Приорат България напра-
ви дарение на Националната библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий“. Във фондо-
вете на библиотеката постъпиха 40 брой-
ки от изданието на Ордена „Алманах на 
Велик Приорат България 2008 - 2018“, 
които ще заминат за различни краища на 
страната и света. Делегацията водена от 
Великия Приор на Велик Приорат Бъл-
гария – Негово Превъзходителство ген. 
м-р /о.р./ акад. Румен Ралчев и включва-
ше петима Велики Офицери от Ордена.

Рицарите тамплиери бяха радушно 
посрещнати от доц. д-р Красимира Алек-
сандрова - Директор на Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 
от нейни заместници и ръководители на 
отдели. В приятелска обстановка Велики-
ят Приор на ВП България разказа за дей-
ността и целите на Ордена и съдържани-
ето на книгата, а домакините дадоха идеи 
за съвместни дейности с тамплиерите и 
показаха част от неизброимите ,,съкро-
вища” на библиотеката.  nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 30 май 2019 г. в парк-комплекс „Камбаните“ 
(Международен парк на децата от света) в София осветихме 
Камбаната, отлята и монтирана по случай 900 години от 
основаването на Тамплиерския Орден.  nnDnn

Освещаване на камбана 
– 900 години Орден на 
Тамплиерите

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Международен конкурс за 
детска рисунка „Рицарят в мен“

Тази година традиционното издание на 
провежданият от Велик Приорат България 
конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“, 

провеждан в сътрудничество със Министерството 
на образованието и науката, Синдиката на българ-
ските учители и Националния дворец на децата 
прескочи националните граници и стана между-
народен. Със свои творби се включиха ученици 
от Австрия, Сърбия, Северна Македония, Украйна 

и Русия.  За журито беше изключително трудно да 
отличи най-добрите след плеядата детски произ-
ведения и да отличи само най-добрите, затова тази 
година сред наградените имаше не само победи-
тели, но и отлично представили се. Всеки от тях 
получи своята грамота и медал от Велик Приорат 
България на международния ден на детето 1 юни 
и по традиция церемонията по награждаването се 
превърна в истински празник.  nnDnn

Âèòîìèð Êðúñòåâ Àëåêñ Ïåøåâ Ìàðèÿ Ãëóø÷åíêî

Äàðèíà Âàñèëåâà Èâîíà Íàóíîâñêà

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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КЛАСИРАНЕ

Име на ученика Училище Клас
Победители 
1. Витомир Кръстев ОУ “Проф. „Иван Батаклиев“ Пазарджик 6 – Б клас
2.  Алекс Пешев 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", София 8 – Д клас
3.  Дарина Василева ОУ “Проф. „Иван Батаклиев“ Пазарджик 7 – Б клас
4.  Лора Коракова 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", София 8 – А клас
5. Ивона Науновска ООУ „Йохан Х. Песталоци“ - Скопие, Македония 8 клас
6. Мария Глушченко Украйна 8 клас
7. Михайло Стойкович У-ще "Шандор Петьофи", Сърбия 8 клас

Отлично представили се
1. Елена Джангазова СУ „Симон Боливар“, Пловдив 7 – А клас
2. Валентина Геневска СУ „Симон Боливар“, Пловдив 6 – А клас
3. Георги Романов СУ „Васил Левски“ гр. Раковски 5 – А клас
4. Радост Бакалова СУ „Васил Левски“ гр. Севлиено 6 – А клас
5. Вяра Пенчева СУ „Райчо Каролев“ гр. Габрово 3 – В клас
6. София Гошева 8 СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград 6 – А клас
7. Ферид Мурадов 85 СУ „Отец Паисий“, София 8 клас
8. Габриела Борисова СУ „Симон Боливар“, Пловдив 7 – Б клас
9. Емили Михайлова 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин, София  8 – А клас  
10. Алекс Митрев 49 СУ „Бенито Хуарес“, София 7 – А клас
11. Максим Андреев 6 ОУ „Граф Н.П. Игнатиев“ , София 5 клас
12. Живко Василев 16 ОУ „Райко Жинзифов“, ЦСОП, София 6 клас
13. Дара Попколева ЧОУ „Света София“, София 6 клас
14. Александра Божилова 122 ОУ „Николай Лилиев“ 6 – А клас
15. Виктория Георгиева 144 СУ „Народни Будители“, София 7 – В клас
16. Теодора Балканска 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", София 8 – В клас
17.  Теодора Сапаревска 135 СУ „Ян Амос Коменски“, София 7 – А клас
18. Иванина Вълкова СУ „Св. Климент Охридски“,  Пловдив 5 клас
19. Антон Георгиев ОУ “Н.Й.Вапцаров“, село Стойките 7 клас
20. Диан Кулишев БАУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Виена 7 клас
21. Мая Скороход Украйна 8 клас
22. Виктор Долович У-ще "Крал Петър І", Сърбия 5 клас

Ëîðà ÊîðàêîâàÌèõàéëî Ñòîéêîâè÷

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Класиране
Отличени със Стипендия:

1 Раздел "Проза" Есе „Рицарските 
постъпки в моето ежедневие“ – Нико-
лета Николова – ХІ клас, клуб „Сло-
во“ при ЦУТНТ, гр. Разград - Втора 
възрастова група ІХ - ХІІ клас 

2 Раздел "Поезия" Стихотворение 
"Рицарят в мен" - Виктория Башкеха-
йова, VІ клас, ОУ "Неофит Рилски" 
- гр. Велинград, област Пазарджик - 
Първа възрастова група V - VІІІ клас

Отлично представили се:

Раздел "ПРОЗА"

1 Есе „Рицарска постъпка“ – Момчил 
Василев – VІ клас, ОУ „Св.св. Кирил 
и Методий“, гр. Враца - Първа въз-
растова група V–VIII клас

Национален конкурс 
за литературна творба 
„Рицарска постъпка“ 2018-2019

2 Есе „Рицарска постъпка“ – Марга-
рит Тасков на 17 години, ученик от 
ХІ клас в Професионална гимназия 
по облекло „Елисавета Багряна“ – гр. 
Бяла Слатина, област Враца - Втора 
възрастова група IX – XII клас

3 Разказ „Когато носиш благородство 
в кръвта си“ – Даниел Йоцов – V клас, 
ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч - 
Първа възрастова група V – VIII клас

4 Разказ „Моята геройска постъпка“ 
– Гергана Зангорчева – V клас, СУ 
„Христо Ботев“, гр. Ивайловград, об-
ласт Хасково - Първа възрастова гру-
па V – VIII клас

5 Разказ „Аз вярвам в рицарството“ – 
Мелда Хюсеин – V клас, клуб „Сло-

во“ при ЦУТНТ, гр. Разград - Първа 
възрастова група V – VIII клас

6 Разказ "Рицарят в мен" - Маргари-
та Фъртунова, VІ клас, ОУ "Неофит 
Рилски", гр. Велинград, област Па-
зарджик - Първа възрастова група V 
– VIII клас

7 Разказ "Шоколад" - Момчил Драга-
нов ІХ клас, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", 
гр. София - Втора възрастова група 
IX – XII клас

Раздел "ПОЕЗИЯ" 

8 Стихотворение "Рицарят в мен" 
- Дарина Узунова, VІІІ клас, 31 СУ-
ЧЕМ "Иван Вазов" гр. София - Първа 
възрастова група V – VIII клас

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Къде си, рицарю на моите мечти?
Знам, някъде сред нас си ти.
Макар да си роден във времето далечно,
Аз искам да живееш вечно.
Може би не си със дрехи скъпи, модни,
А само със постъпки благородни.
В очите се вглеждам на всеки пред мен,
Може би се криеш под маска стаен.
Вървя по пътя, търся те с охота
И те моля – помогни ми да спасим живота!
Вие, неразумни хора, спрете!
Капчица живот в гората оставете!

Нека днес природата да пазим
Или в мръсотия ще загазим!
Хора и животни страдащи да приберем,
И от грешки нечовешки да се отървем.
Рицарю, тук в нашите души си ти
И май съм те виждал преди.
Рицарю – с чест и благородство надарен,
По малко във всеки от нас си ти въплътен.
Мир и разбирателство трябва да царуват.
Тъмнината и злината надалеч да отпътуват.
В нас е силата на добротата.
Търсим начин да спасим Земята.

 „Рицарят в мен“ 
Âèêòîðèÿ Áàøêåõàéîâà, VI êëàñ, 
ÎÓ „Íåîôèò Ðèëñêè“ – Âåëèíãðàä, îáëàñò Ïàçàðäæèê

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Какво е рицарска постъпка? 
Има ли я в нашето съвремие? 
За рицарството съществува и 

до ден днешен, а не само в миналите 
векове.

Ето как се уверих, че рицарството 
съществува, че рицарските постъпки 
ги има. Един ден отидох на лекар в 
Разград, откъдето ме изпратиха в Со-
фия. Там ми съобщиха страшната ди-
агноза и всичко се започна. Едва ли 
някога съм можела и да си помисля 
какво ще ми се случи. Когато ми каза-
ха, отначало не повярвах. На мен ли? 
Мислех си, че е лъжа или сънувам. Но 
с времето започнах да разбирам какво 
става. Първите дни психически изпа-
дах в различни емоционални състоя-
ния. Успях да ги преодолея благода-
рение на семейството ми, приятелите 
ми и второто ми семейство – Клу-
бовете „Репортери“ и „Слово“ към 
Център за ученическо техническо 
и научно творчество – град Разград. 
Нашият екип е като една общност, 
едно семейство от истински рицари, 
които се защитават и подкрепят вина-
ги. Играем театър, пишем в областта 
на журналистиката и литературното 
творчество. И в тези дейности винаги 
си помагаме с идеи, предложения за 
сюжети. Не си завиждаме, а напротив, 
когато някой спечели награда, ние се 
радваме заедно с него. А нима това не 
е рицарство? Но рицарските постъп-
ки са и постъпките на доброто, за ко-
ито ще разкажа. 

Да се върна малко назад във вре-
мето. Ние сме млади хора, които 
обичат да помагат. Винаги, когато 
можем, участваме в благотворителни 
базари за различни хора и дейности. 
Помагали сме на много деца. Аз се 
чувствам удовлетворена от това. 
Опитваме се да бъдем добри хора, 
защото ако човек загуби човещина-
та си, светът ще бъде сив и студен, 
населяван само от егоисти. Спомням 
си, че за първия базар, в който участ-
вахме и който беше за едно момче, 
правихме картички и др. малки не-
щица. С времето се научихме да пра-
вим и творби с техниката декупаж – 
сътворяваме картини от салфетки и 
акрилни бои. Това привлича  много 

окото на хората, може би защото не 
се среща често. Всъщност декупажа 
ни го показа нашата ръководителка 
Веселина Йотова, която ни помага 
изключително много да се развива-
ме като личности, но преди всичко 
като хора. И направихме много ба-
зари, помогнахме на много болни 
деца. Радваме се, че сътворените от 
нас творби се купуват, че красивите 
ни картини ще красят някоя стена, че 
украсените от нас предмети – вази, 
саксии и др., ще зарадват някого. 
От това оставаме удовлетворени. Но 
фактът, че ще помогнем на някого в 
нужда, ни прави още по-щастливи.

Нима някога съм си мислила, че 
ще бъда от другата страна? Но … 
се случи. Човек в труден момент си 
мисли, че е сам и че никой не може 
да му помогне. В такива моменти се 
разбира кои са истински приятели. 
Зад гърба си имам хора, които не са 
ме изоставили и до ден днешен. Не 
мога да изразя благодарността си към 
Клубовете към ЦУТНТ, които посе-
щавам. Знаех си, че децата, които 
членуват в тях, ще бъдат до мен, но 
те наистина направиха много. Моето 
второ семейство успя да ме изненада 
с какво ли не. Първият път, когато ми 
споменаха, че ще ми дадат средства, 
се разчувствах, дори се разплаках. Те 
направиха благотворителен базар по 
време на творческата ваканция в Кра-
нево, организирана от Националния 
дворец на децата. Участваха в Дет-
ския панаир, като възнаграждението 
си от там също дариха за мен. Знаеха, 
че не са длъжни да жертват времето 
си, средства за мен, но въпреки това 
го направиха. Важното за мен бяха не 
толкова събраните пари, а съпричас-
тието. Баха до мен в трудни моменти. 
Повдигаха ми духа. Хора като тях не 
се срещат често в нашето време. Ние 
сме една група, която се подкрепя 
винаги и във всичко. Подкрепиха ме 
и мен. По тяхна молба за мен беше 
неправен и благотворителен кон-
церт от „Федерацията на жените“, 
на която основната цел е благотво-
рителност. Благодарна съм с цялата 
си душа и сърце на госпожа Любка 
Стоянова, нейния председател, която 

Íèêîëåòà Íèêîëîâà  – ÕI êëàñ, 
êëóá „Ñëîâî“ ïðè ÖÓÒÍÒ, ãð. Ðàçãðàä

Рицарските постъпки 
в моето ежедневие

често казва, че Федерацията на же-
ните няма цвят. Жените от тази ор-
ганизации са едни истински рицари 
на доброто. Моето второ семейство 
– Клубовете „Слово“ и „Репортери“ 
към ЦПЛР – ЦУТНТ, Разград участ-
ваха и там, в организирания концерт, 
на който, за съжаление, аз не успях 
да присъствам, но духом изцяло бях с 
тях. Наистина, когато стане дума как 
да им благодаря, не мога да изрека и 
думичка, защото изпадам в някакво 
емоционално състояние, от което не 
мога да изляза. Знам, че имам едно 
голямо богатство, защото имам тези 
невероятни приятели, които не знам 
как съм заслужила. Благодаря им 
именно с това есе.

Благодаря ви, приятели! Благода-
ря, истински рицари на доброто! Бла-
годаря за всичко, което направихте за 
мен – за средствата, които събрахте, 
за положителната енергия, която ми 
изпращахте, за съпричастието Ви. 
Благодаря за моралната ви подкре-
па! Късметлийка съм, че ви имам, че 
сме приятели и знам, че никога няма 
да ме предадете. Искам да ви кажа, че 
винаги може да разчитате на мен за 
всичко.

Предстои ни поредния благотво-
рителен базар. Този път не е за мен. 
Защото перспективата за мен вече 
е добра. Сигурна съм, че отново ще 
успеем да зарадваме някого. Ние сме 
като супер героите – рицарите. Не ис-
каме някой да ни хвали, защото не го 
правим с такава цел. Искаме просто 
да помогнем, да дарим надежда, хора-
та да ас щастливи и да бъдат живи и 
здрави.

В България за съжаление има мно-
го болни хора, които имат нужда от 
средства. Ако всеки човек се опита да 
помогне, ще бъде по-лесно. Ако бога-
тите даряват повече пари в благотво-
рителни кампании, вместо да трупат 
прекалено големия брой дрехи, коли, 
къщи и др., ще е различно. Не е слу-
чайно, че България е на едно от пър-
вите места по корупция – голяма част 
от жителите й гледат преди всичко 
себе си, мислят за себе си и изгодата 
си.

Радвам се, че все още, макар и да 
са малко, има хора, които помагат на 
болните и нуждаещите се. Нека въз-
растните ни дават пример, защото ние, 
децата, се учим именно от тях. Ако те 
не вършат добрини, тогава какво може 
да се очаква от бъдещите поколения? 
Често ние, децата, проявяваме истин-
ски рицарски постъпки, с които даваме 
пример на възрастните, които трябва 
да ги накарат да се замислят. А рицар-
ството – то не е отминало. То не е само 
в далечното Средновековие. Неговите 
идеали и рицарски добродетели като 
смелост, справедливост, милосърдие, 
щедрост, благородство, чест, същест-
вуват и в наше време и ние, хората 
трябва да ги отстояваме и следваме.
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Великденски 
хоров фестивал

За четвърти пореден път Велик 
Приорат България на Ордена 
на Рицарите Тамплиери на Йе-

русалим и Кантус Фирмус събраха в 
София едни от най-добрите българ-
ски хорове на 5 май 2019 г. И тази 
година имаше силно международно 
участие от Гърция с идеята фестива-
лът да представи образци от сакрал-
ната музика на всички християнски 
деноминации. Тя бе претворена с 
много любов и всеотдайност на сце-
ната на красивата Аула на Софийския 
университет „Св.Климент Охридски. 
Фестивалът и тази година бе в две 
части, като първата започна в 11 ч., а 
втората от 19:00 часа. Тази година в 
изданието на фестивала сърцато и с 
отдаденост взеха участие: 
Софийски камерен хор „Васил Ар-• 

наудов“ с диригент – професор Те-
одора Павлович
Детски хор от остров Корфу, Гър-• 

ция с диригент Кристина Калиариду
Детски хор „ROSARTE” – Атина, • 

Гърция с диригент Рози Мастросавва
Дамски хор „проф. Георги Дими-• 

тров“ с диригент Весела Пастърма-
джиева
Академичен камерен хор • 

GAUDEAMUS с диригент Весела Ге-
лева
Смесен хор SAN GIACOMO при • 

Община Керкира (Гърция) диригент 
Антоний Иванов

За пореден път слушателите се до-
коснаха до световни образци на хрис-
тиянската музика, които изпълват 
сърцето и пречистват душата за да ни 
доближат до божията благодат.  nnDnn 

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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◄ Рицарят Антон, член на Велик 
Приорат България, проектира и 
участва в изработката на трона на папа 
Франциск, за посещението му в Северна 
Македония.

Посещение на 
папа Франциск в България
5-7 май 2019 г.

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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На 15 юни 2019 г. (събота) от 10:00 ч. в 
Конферентна зала 1 на хотел „Верея“ – 
гр. Стара Загора, като част от програма-

та на ХХVІІІ Конвент се проведе заседание на 
Великия Съвет на Велик Приорат България

На заседанието бе представен и приет Финан-
совия отчет за 2018 година и бе одобрен финан-
совия план за следващия едногодишен период. 

Дамата Анна Попова, DCTJ, в качеството си 
на пълномощен представител на Велик При-
орат България и на Великия Приор на между-
народната среща запозна заседателите на съ-
вета с проведения Велик Магистрален съвет на 
OSMTH в Милуоки, САЩ и взетите решения 
от висшия форум на Международния орден. 
Бяха представени и новоизбраните, чрез специ-
ална изборна процедура Висши Магистрални 
Офицери на OSMTH, всеки от които е в мно-
го добри, дори приятелски отношения с Велик 
Приора България и това предвещава едно пол-
зотворно бъдещо сътрудничество и развитие за 
Велик Приорат България не само в рамките  на 

семейството на OSMTH, но и в международен 
план въобще.

Великият Офицер, проф. Юлия Николова, 
DGOTJ, докладва резултатите от проведените 
през 2018-2019 учебна година Международен 
конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ и на-
ционалният конкурс за литературна творба „Ри-
царска постъпка“, като подчерта тенденцията за 
повишаване интереса към конкурсите и увелича-
ване на броя на участниците в тях. 

Като се отчете голямата активност на члено-
вете на Приората в отделните направления на 
дейностите през изминалата година Великият 
съвет обсъди и утвърди присъждането на повече 
от 100 персонални награди за членове на Велик 
Приорат България.

Великият съвет обсъди и утвърди нови пред-
ложения за сфери на дейност на Велик Приорат 
България за пъдещия едногодишен период и в 
по-далечна перспектива и прие съответните ре-
шения за това.  nnDnn 

Заседание на 
Великия Съвет 
на Велик Приорат България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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XXVІІІ Конвент на 
Велик Приорат България

На 15 юни тази година в гр. 
Стара Загора в комплекс 
„Тера Зали“ се проведе 

ХХVІІІ Конвент и Инвеститура на 
Велик Приорат България. Домакин и 
и основен помощник на Организаци-
онната комисия при провеждането на 
мероприятието беше К009 „Свети Иг-
натий Старозагорски“. Организацията 
беше на много добро ниво и събитие-
то се проведе по протокол и с обнове-
но церемония на ритуала.

За първи път като пълноправен 

член на Велик Приорат България в 
Конвента взе участие и Командерия 
027 „Свети Архангел Михаил – Ско-
пие“, създадена на предишния Кон-
вент.

Бяха инвестирани 20 нови Рицари и 
Дами. Бяха издигнати в сан двама Рица-
ри и Дама. Брат Стефан Бакалов, KCTJ 
беше въведен като Командер на Коман-
дерия „Света Екатерина“. Около сто 
Рицари и Дами от Велик Приорат Бъл-
гария получиха своите награди и отли-
чия за добре свършена работа, принос 

и заслуги към Великия Приорат.

По решение на Върховния съвет 
на Велик Приорат България за първи 
път беше връчена наградата „Първият 
Рицар“, учредена в чест на починалия 
през миналата година Брат Асен Янев. 
Съвсем естествено първи носител на 
наградата стана Великият Приор ген. 
м-р (о.р.) академик Румен Ралчев.

По традиция, както винаги досега и 
ХХVІІІ Конвент завърши с гала вече-
ря и всеобщо веселие. nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТСРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 

▲ С Красимир Мартинов - 
Велик Майстор на ВЛССПЗБ 

▲ С Великия Приор на Австрия - 
проф. д-р Отто Яхл

► С Минчо Коралски 
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СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 

▲ С Н.Пр. Принцеса 
Елизабет  

▲ С писателя Андрей Велчев  

◄ С художника 
Ставри Калинов 
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▲  На благотворителен “Бал на жълтата роза” по 
случай 100 години Зонта Интернешънал

► На приема, 
даден от OSMTH 
във Виена и връч-
ването на награ-
дата за заслуги 
на г-н Сирил 
Ричи – Първият 
вицепрезидент 
и президент на 
Борда на Кон-
ференцията на 
неправителстве-
ните организации 
с консултативен 
статут в ООН 
(CoNGO)  

СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР 
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Представяне на Сборник 
от VIIІ Научна Конференция 

На 10 април 2019 г., в "Галерия 900" се състоя предста-
вянето на Книгата с пореден № 43 от Библиотеката на 
Велик Приорат България. Основни статии, посветени 

на 900 годишната история на Орден на Рицарите Тамплиери са 
събрани в нея. На откриването присъстваха членове на Ордена 
и много гости. Като комплимент от Командерия „Свети Геор-
ги Победоносец“, всеки от присъстващите получи екземпляр от 
книгата.  nnDnn
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На 13 април 2019 г. в 
х-л ,,Витоша”, зала 
,,Витоша-1”, се про-

веде IX-та научна конферен-
ция на Велик Приорат Бъл-
гария с домакин Командерия 
,,Св. Георги Победоносец. 
Основна тема на форума 
беше: 

,,Военните конфликти 
на религиозна основа” . Во-
дещ Румяна Благоева. При-
ветствие към участниците 
отправиха акад. Р.Ралчев и 
Командер М. Шопов.

Изключителен интерес 
и дискусии предизвикаха 
лекциите изнесени от проф. 
Елдъров, проф. Чуков, доц. 
Топалилов, д-р Павлова, д-р 
Абуаси д-р Димитров, д-р 
Пангелова, д-р Секулов и 
други водещи научни работ-
ници.  nnDnn

ІХ научна конференция 
на ВП България

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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Представяне на том II от 
поредицата „Летопис на 
масонството“ 

На 19 юни в зала ,,Силует”на 
хотел ,,Маринела” Велик 
Приорат България пред-

стави втори том „История, устав, ус-
тройство и управление на Старото 
масонство“,от поредицата ,,Летопис 
на масонството в България”. Автори-
те акад. Румен Ралчев и проф. Недю 
Недев споделиха своите творчески 
планове и отговориха на зададените 
въпроси. Авторът на предговора към 
изданието, проф. Валери Стефанов, 
изказа своето задоволство от качест-
вото и обема на научното изследване 
и пожела успех в завършването на Ле-
тописа. Академик Асен Богданов поз-
драви от името на ОАНОК и даде ви-
сока оценка за приноса на този труд 
за възпитание на обществото. nnDnn

 ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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Събор на Командерия 
„Княз Борис І” 

03.04.2019 г., гр. София

На 03 април 2019 година в храм „Свети 
Йоан Кръстител“ се състоя събор  на 
Командерия "Княз Борис I". На събо-

ра беше отчетена работата на Командерията във 
връзка с конкурса „Рицарят в мен“ и участието 
на Рицари и Дами на Духовния събор в Стара 
Загора и бяха приети трима Пастуланти.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 05-04-2019 год. в гр.Смолян 
Клуб „ Тамплиер“ се проведе 
съвместен събор на Коман-

дерия „Свети Висарион Смолянски“ 
и Команделия „ Улпия“ гр.Пловдив.

В работата на събора взе участие 
брат Димитър Владимиров-велик 
офицер и Началник на кабинета на 
Великия Приор.

Съборът протече по предварител-
но обявения дневен  ред.Командерите 
на двете Командерии направиха отчет 
на дейността за изминалия период.

Членовете на командерии бяха 
подробно запознати с предстоящите 
н ационални мероприятия на Велик 
Приорат  България.

Проведе се задълбочена дискусия 
за работата на Командериите с мла-
дите хора и привличането на нови 
членове.

Командер брат Стефан Сабрутев 
запозна участниците с предстоящи-
те задачи във връзка с домакинство-
то на Командерия „ Св.Висарион 
Смолянски“на 11  годишнина от 
създаването на Велик Приорат Бъл-
гария.

По традиция след събора се про-
веде агапа в ресторат „ Дикас“.  nnDnn

Съвместен Събор на  
„Свети Висарион Смолянски“ 

и „ Улпия“
05.04.2019 г., гр.Смолян 

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Съвместен Събор на 
„Св.Лазар Български” и 

„Св. Андрей Първозвани“ 
13.04.2019, гр. Габрово 

На 13.04.2019 г. в гр. Габрово 
се проведе съвместен събор 
на Командерия „Свети Ла-

зар Български“ и Командерия  „Св. 
Андрей Първозвани“, гр. Разград. На 
събора присъстваха двамата Коман-
дери Денчо Бояджиев, KCTJ и Бого-
мил Петков, KCTJ, Рицари и Дами от 
двете Командерии, както и Постулан-
ти, кандидат-постуланти и гости. На 
събора бяха наградени участниците в 
конкурса Рицарят в мен на регионално 
ниво за всяка от Командериите и бяха 
обсъдени бъдещите планове за дей-
ността на двете Командерии. Съборът 
естествено продължи в братска агапа в 
обстановка на приятелство.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Архангел Михаил“ 

16.04.2019  г., гр. София 

Командерия „Св. 
Архангел Михаил” 
– гр. София проведе 
Ритуален Събор на 
16 април 2019 г. в гр. 
София в църквата 
„Св. Йоан Кръстител“ 
(Клуб „2008“) nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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На 17.04.2019 г. в храм “Св. Йоан Кръстител се 
проведе съвместния ритуален Събор на Коман-
дерия "Св. Иван Рилски" и Командерия "Св. 

Йоан Кръстител". 

На събора бяха изпълнени няколко църковни песно-
пения от камерна хорова формация „Гласовете на Ор-
фей” при НЧ ”Райко Алексиев-1947” с диригент Вене-
ция Караманова. Брат Ташко Илчовски изнесе доклад на 
тема "Символика на камбаната", който беше във връзка 
с освещаването от отец Михаил на вече изработената и 
доставена камбана по повод 900 години от създаването 
на Ордена и 10 години Велик Приорат България, която 
предстои да бъде монтирана в парк-комплекс "Камба-
ните". 

В "Клуб 2008" беше представена изложба на тема 
"Първият рицар", с картини на ученици от Национал-
на професионална гимназия по полиграфия и фото-
графия, която Братята и Сестрите от Командерия "Св. 
Йоан Кръстител" баха организирали в памет на Брат 
Асен Янев. Присъстваха преподаватели от гимназията 
и други гости. 

Съборът завърши с братска агапа.  nnDnn 

Съвместен Събор на  
„Св. Иван Рилски“ 

и „Св. Йоан Кръстител“
17.04.2019 г., гр. София 

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Съвместен Събор на Командерии 
,,Рила” и 

„Св.Арх. Михаил“, Скопие
19.04.2019 г., Рилски Манастир 

На 19.април, в бли-
зост до Рилския 
манастир, се про-

веде съвместен Събор на 
Командерия ,,Рила”-Дуп-
ница и Командерия ,,Св.
Арх. Михаил”- Скопие. 
Приеха се Постуланти, раз-
мениха се подаръци, брат-
ските чувства станаха още 
по-силни. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св.Арх. Михаил“, Скопие

18.05.2019 г., гр. Охрид

В периода 16 – 19 май се проведе три-
дневно посещение на делегация во-
дена от Великия Приор на Велик 

Приорат България, Н. Пр. Румен Ралчев, в 
Скопие. Домакините от Командерия ,,Св. 
Архангел Михаил”, оказаха изключително 
топъл прием на брега на Охридското езеро 
и проведоха блестящ Събор в една от залите 
на хотел,, Аквалина” на 18.05.2019 г. на кой-
то бяха приети нови постуланти в Команде-
рията. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Сердика“ 
21.05.2019 г., гр. София 

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Георги Победоносец“ 

29.05.2019 г., гр. София 

В храм „Свети Йоан 
Кръстител“ в ком-
плекс „2008“ в Сту-

дентски град се проведе ре-
довен събор на К001 „Свети 
Георги Победоносец“. На 
събора присъстваха Велики-
ят Приор ген.м-р (о.р.) ака-
демик Румен Ралчев, Велики 
офицери на Велик Приорат 
България, Рицарите, Дамите 
и Постулантите от Команде-
рията, кандидат-постуланти, 
гости и симпатизанти. Освен 
традиционното обсъждане 
на събитията в периода след 
последния проведен събор 
на Командерията се извър-
ши ритуал за прием на трима 
нови Постуланти и беше из-
несен доклад. Съборът завър-
ши с братска агапа. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия 
„Св. Никита Ремесиански”

03.06.2019 г., гр. Кърджали 

Командерия „Св. Никита Ремесиан-
ски” – гр. Кърджали проведе  ритуа-
лен Събор  на 03 Юни 2019 г. в хотел 

„Перперикон” – гр. Кърджали от 18:30 часа, 
при следния дневен ред:
1. Откриване на събора.
2. Информация на Командера за събитията 
от последния Събор до сега.
3. Прием на постуланти 
4. Прекъсване на събора.
След събора имаше Братска агапа в Ресто-
рант „Перперикон” – гр. Кърджали.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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Събор на Командерия 
„Св. Игнатий Старозагорски“

14.06.2019 г., гр.Стара Загора

На 14.06.2019 г. в гр. 
Стара Загора, хотел 
”Верея”, в Конфе-

рентна зала 1, от 18:30 - 20:00 
ч. се проведе  Събор на Коман-
дерия „Св.Игнатий Старозагор-
ски”, Командерията - домакин 
на ХХVІІІ Конвент на Велик 
Приорат България. Делово и в 
оперативен порядък на събора 
беше отчетена дейността през 
времето от последния събор на 
Командерията, бяха приети че-
тирима постуланти и по тради-
ция беше организирана братска 
агапа за членовете и гостите на 
Командерията.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Феърплей, страхотни битки 
и добри приятелства пред-
ложи второто издание на 

Рицарския турнир „Дами на Розата“ 
в Казанлък, организиран от Команде-
рии „Св. Св. Константин и Елена“ и 
„Улпия“ в състава на Велик Приорат 
България. В стартиралата в събота 
надпревара за девойки младша въз-
раст участваха 4 състава – национал-
ният отбор за девойки U16, разделен 
на два отбора А и Б, съставите на „Ка-
занлък“ и „Марица“ Пловдив. В стар-
та на състезанието, съставът на Казан-
лък, воден от треньорката Миглена 
Стрезова, започна с победа над отбор 
А на националките с 3:2 и успех с 3:1 
над състав Б. В последния мач за шко-
лата ни, в неделя „Марица“ постигна 
победа с 3:0 и оглави класирането в 
турнира. Втори остана съставът на 
„Казанлък Волей“ пред национална-
та гарнитура на девойките с треньори 
Теодора Бечева и Диян Боюклиев.

С участието си в надпреварата Лъ-
виците U16 започват заключителната 
фаза от подготовката си за Евроква-
лификациите от 25-27 април в Стара 
Загора. Групата от 17 избранички на 
треньора ще продължи подготовката 
си в зала „Багира“ до 20 април.

В разширения състав на национал-
ния тим попаднаха по 3 състезателки 
на „Казанлък“ и „Марица“ Пловдив, 
по 2 момичета от ЦСКА София, Лев-
ски София и Славия София и по една 
състезателка на „Берое“ Стара Заго-
ра, „Локомотив“ София, „Велбъжд“ 
Кюстендил, „Импулс“ Горна Оряхо-
вица и „Дунав“ Русе. nnDnn

Рицарски турнир по волейбол 
„Дами на розата“
6-7 април 2019 г. гр. Казанлък

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Във връзка с предстоящите Великден-
ски празници Братята и Сестрите от 
Командерия "Свети Иван Рилски" 

реализираха благотворителна инициатива 
"Сладки с кауза". 

На 18.04.2019г организираха сладкарска 
работилница за декорация на Великденски 
бисквитки с ученици от Специалното учи-
лище за ученици с увреден слух "Проф.д-р 
Дечо Денев". 

Работилницата беше водена благотво-
рително от майсторка на домашно пригот-
вени бисквитки от La Bisquette - Валерия 
Сотирова. 

Учениците, за които това мероприятие 
е и една сполучлива арт-терапия, бяха за-
познати с основни техники при работата 
със захарно тесто, основни техники при 
работата със силиконови килими и фор-
ми, основни техники при работа с текстури 
и шаблони. Научиха се как се оцветява и 
съхранява фондан, как се работи с резци и 
отпечатъци на форми, какво им е необхо-
димо, за да започнат да декорират, техника 
на работа с комбинация от вафлена или 
фонданова хартия. 

Деца и преподаватели се забавляваха и 
твориха при изработката на Великденските 
бисквитки и резултатите са налице. 

На 20.04.2019г., Лазаровден, на "Фер-
мерски пазар Банкя", изработените Велик-
денски бисквитки от учениците от Специ-
алното училище за ученици с увреден слух 
"Проф.д-р Дечо Денев" бяха подарявани, 
а желаещите да получат сладки даряваха 
малка сума. 

Прекрасните Лазарки от Банкя се спря-
ха при нас, поздравиха ни с празнични 
песни и взеха за кошничките си от Велик-
денските бисквитки. 

Предадохме събраната сума, която ще 
бъде използвана за закупуване на учебни 
пособия в полза на учениците, на г-жа Се-
вдалина Джонгарска, директор на Специ-
алното училище за ученици с увреден слух 
"Проф.д-р Дечо Денев".  nnDnn 

Великденска инициатива 
„Сладки с кауза“ 
18-20 април 2019 г

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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На 11 май в Общинската худо-
жествена галерия на Карлово, нашият 
Брат, Климент Атанасов, Командер 
Емеритус на К012 „Свети Димитър“, 
гр. Бургас, откри своята 40-та самос-
тоятелна изложба. По традиция на 
събитието присъстваха братя и сестри 
от ордена и много гости и ценители. 
 nnDnn

Честита 40-та самостоятелна 
изложба на нашия брат 
Климент Атанасов

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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Само непредубеденият зрител 
и чистият ум могат да усетят 
чувствителността на детската 

душа, която успява да претвори върху 
бялото платно стремежа на човека към 
добро. И е истинско удоволствие да 
видиш, как в творчеството на децата, 
заобиколени със старите книги, свър-
зани с рицарството и традициите, се 
разкриват християнските ценности и 
идеали за справедливост. Те показват, 
че нашите усилия за един по-добър 
свят - на чест, благородство и мило-
сърдие, не са напразни“- С тези думи 
изявеният български художник и рес-
тавратор Климент Атанасов, Коман-
дер Емеритус в Командерия „Свети 
Димитър“, част от Ордена на тампли-
ерите от Йерусалим - Велик Прио-
рат България, се обърна към млади-
те таланти, участвали в националния 
конкурс за детска рисунка „Рицарят в 
мен“.

За доброто, което винаги побеж-
дава злото, за волята, за протегната 
ръка, за рицаря в съвременните дни - 
това бяха само част от неподвластни-
те на времето теми, които учениците 
пресъздадоха с бои и пастели. 

„Децата се включиха с огромен 
ентусиазъм. Заданието провокира 
разсъждения за смелостта и достой-
ните постъпки като житейска фи-
лософия. Учениците ни зарадваха с 
красиви рисунки, в които показаха не 
само художествени умения, вдъхно-
вение и творческа всеотдайност, но 
и дълбочина на мисленето“, споде-
ли Таня Стоянова, старши учител по 
изобразително изкуство в СУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Бургас. 

Конкурсът се организира от Ор-
дена на рицарите тамплиери на Йе-
русалим – Велик Приорат България 

Изкуство за чистия ум
К012 “Свети Димитър” отличи най-талантливите в 
конкурса “Рицарят в мен”, 31 май 2019

Åòî è ïîáåäèòåëèòå:

Първо място: 
Димана Иванова

Първо място: 
Весела Ставракева

Второ място: 
Георги Десимиров

Второ място: 
Гергана Имперова

Трето място: 
Джамиля Шакеева

Трето място: 
Красимира Русева

с подкрепата на Министерството на 
образованието. В седмото издание на 
творческото ателие се включиха уче-
ниците от СУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” и ОУ „Братя Миладинови“ в 
Бургас, както и възпитаниците на "Св. 
Св. Кирил и Методий" в Средец.

„Децата подходиха с голяма амби-
ция, желание и отговорност. Предста-
виха много интересни композиции, 
многофигурни, динамични, с настро-
ение... Заслужено творбите получиха 
висока оценка от експертната коми-
сия“, каза Красимир Иванов, препо-
давател в „Св. св. Кирил и Методий“  
в Средец.

Журито, оглавявано от Климент 
Атанасов, награди най-добрите ри-
сунки. Конкуренцията между талан-
тите бе толкова голяма, че затрудни 
специалистите и те определиха две 
първи, две втори и две трети места. 
Финалистите получиха материални 
награди, а грамоти за участие бяха 
връчени на всички деца, които участ-
ваха в конкурса. nnDnn
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Ден на 
отвореното 
небе 

Отворено небе за Рицари и 
приятели”, под това мото на 
11 май на летището в Пищи-

гово днес се събраха, по инициатива 
на Командериите ,,Св.Св. Константин 
и Елена” - Пазарджик и ,,Улпия”- 
Пловдив, повече от 100 любители на 
въздушните спортове.

Двуместни и четири местен само-
лет, както и няколко мотоделтаплани 
извършиха множество полети, за ра-
дост на всички. Най-малките бяха за-
радвани от балон.

Събитието беше открито лично 
от Н.Пр. ген. м-р(ор) академик Румен 
Ралчев.

Прекрасен обяд по ,,тайни” до-
машни рецепти, даде старт за бла-
городна надпревара между пред-
ставители на различни кулинарни 
направления.  nnDnn

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ
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През месец май тази година 
пролетният Велик Магис-
трален Съвет на OSMTH се 

проведе в САЩ при доста натоварена 
програма. От целия свят в Милуоки се 
събраха представители на Тамплиер-
ското братство за да направят обзор 
на световната обстановка и да начер-
таят планове за действие за развитие 
на Ордена и за намиране на начини 
за облекчаване на основни проблеми 
на християнските общности в раз-
личните краища на Земята.

След икоменическото богослуже-
ние, работата на Съвета по традиция 
започна с поименно преброяване на 
всички представители на Великите 
Приори от Ордена. Представител на 
Великия Приорат и на Великия При-
ор на Велик Приорат България за ра-
ботата на Съвета беше Дамата Анна 
Попова, KCTJ.

 Приветствени думи към пред-
ставителите на Великите Приорати, 
присъстващи на Съвета произнесо-
ха  Генералният Капелан на Ордена 
Негово благодат епископ д-р Муниб 
Юнан, Кралският патрон, Принцеса 
Елизабет Есенбургска и на Бюдин-
ген, Великият магистър – Н.ПР. кав. 
Дейвид Епълби и Великият Приор 
на домакините Великият Приорат на 
САЩ – Н.ПР. кав. Клейтън Кемърър. 
Непосредствено след това бяха гла-
сувани протоколите от проведения в 
Краун Плаза, Белград, Сърбия Есе-
нен ВМС от 18 до 21 октомври 2018 
година. 

Великият Магистрален Съвет из-
слуша доклада на Великият Майстор 
Н.ПР. кав. Дейвид Епълби относно 
международната дейност на ордена за 
международната защита на правата на 
вярващите и в религиозната дипло-
мация. Последва доклад на Великият 
Командер Н.Пр. Джордж Маклийн 
относно международната обстановка 

26 – 28, Май 2019 – Милуоки, САЩ

Велик Магистрален Съвет на 
OSMTH, пролет 2019
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и влиянието и върху OSMTH с раз-
гърната дискусия върху това, как ще 
се осъществява Плана на OSMTH 
за постигане на стратегическите и 
оперативните цели. Н.Пр. л-т Томас 
Къртис – заместник-велик Командер 
изложи фактологията относно разви-
ваната менторската дейност от Вели-
ките Приорати в OSMTH и бе при-
ета резолюция, с която се признава 
Командерията във Филипините и се 
издига в статут на Приорат под  мен-
торството на ВП Франция. Последва-
ха докладите на Генералния Ковчеж-
ник и Финансовата и консултативна 
комисия и бяха гласувани съответ-
ните решения относно подобряване 
на финансовата самостоятелност на 
Ордена и подобряване на работата по 
развитие на благотворителните дей-
ности.

След това беше дискутирано из-
работването на протокол за действие 
при контакт с тамплиерски групи, ко-
ито не членуват в OSMTH.

Основна и важна част от работа-
та на този Велик Магистрален Съ-
вет беше провеждането на избори 
за всички позиции на избираемите 
Велики Магистрални офицери за 
мандат от три години. След доклад 
от Избирателната комисия в лицето 
на нейния председател Великият ма-
гистър – Н.Пр. кав. Дейвид Епълби, 
всички квалифицирани номинации 
бяха подложени на тайно гласуване 
от членовете на Великия Магистра-
лен Съвет и бяха обявени резултатите 
както следва:

Велик Командер : настоящият 
Велик Командер Н.Пр. кав. Джордж 
Маклийн, GCTJ за нов тригодишен 
мандат.

Заместник Велик Командер : На-
стоящият Приор на Финландия Юла 
Вилямаа, спечели в надпреварата и за-
воюва поста за мандат от три години.

Генерален Канцлер : настоящият 
Генерален Канцлер Н.Пр. кав. Дейл 
Дж. Старкс, GOTJ за нов тригодишен 
мандат. 

Великият Магистрален Съвет раз-
гледа и множество други организаци-
онни и оперативни въпроси и взе ре-
шения по тях като гласува резолюции 
по тях.

ВМС излезе с резолюция относно 
„Привличане на световното внимание 
към зачестилите напоследък терорис-
тични атаки срещу Домове на вярата 
и Поклоннически Храмове по света“, 
в което се подчертава, че: „OSMTH и 
неговите членове Велики Приорати 
продължават да:

1. Полагат усилия и да правят не-
обходимото така, че нашият глас на 
подкрепа и утеха да е изразен на всич-
ки правителства и общности, атакува-
ни от такива терористи;

2. Че OSMTH ще даде указания на 
своите представители в ООН, Све-
товния съвет на

Църквите, Международно бюро 
за мир и легатите си към световните 
християнски деноминации за нашата 
формална политика, както е посочено 
в тази Резолюция, че OSMTH осъж-
да всички такива действия и OSMTH 
желае своевременното изчистване на 
всички въпроси, които могат да дове-
дат до привидно оправдаване на таки-
ва терористични актове; и е решено 
това, че ние в OSMTH ще подкрепим 
всички народи, религии и нации, ко-
ито могат да бъдат обект на такива не-
описуеми терористични актове.“

ВМС в Милуоки донесе множе-
ство нови запознанства и изградени 
приятелства и остави всички присъст-
ващи с поглед изпълнен с надежда за 
едно по-добро бъдеще за Ордена и за 
Света и увереност, че всички заедно 
можем да направим много за постига-
нето на това бъдеще. nnDnn



��������	������	

46     Òàìïëèåð • þíè 2019 ã.

Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ, KCTJ 
Âåëèê Îôèöåð 

организации по света. Тя е създадена 
преди почти година.

„Нуждаем се от огромни инвес-
тиции в образованието - но също и 
различен вид образование”, каза г-н 
Гутереш в Санкт Петербург, „не само 
да научаваш неща, но и да се учим да 
учим и да учим през целия си живот. 
Също така се нуждаем от ново поко-
ление мрежи за безопасност, за ефек-
тивна социална защита на хората, ко-
ито са негативно засегнати. "

Съществуват и други основни ри-
скове, като „осакатяващото въздейст-
вие на кибер-атаките, както и заплахи-
те за неприкосновеността на личния 
живот и нарушенията на правата на 
човека. Интернет е едновременно за-
бележително средство за свързване 
на хората и оръжие за разделянето им 
чрез реч на омразата ”, добави той, 
отбелязвайки, че все още само поло-
вината от света е онлайн.

„Нашето общо предизвикателство 
е да намалим цифровото неравенство, 
да изградим цифров капацитет и да 
гарантираме, че новите технологии са 
на наша страна и са сила за добро“.

Г-н Гутереш каза на световните 
лидери, че "нашето общо задълже-
ние ... е да покажем, че ни е грижа и 
че международното сътрудничество 
може да бъде постигнато", отбеляз-
вайки, че това е причината за него-
вата програма за реформи на ООН, 
нов дневен ред за разоръжаването, 

Ключовият икономически форум в Русия: 

Новите технологии са 
„вектор на надеждата“, 
но също и „източник 
на страх“

Технологичните иновации ще 
продължават да трансформи-
рат света, с потенциал да ни 

подтикнат към постигане на Целите 
за устойчиво развитие до 2030 г., каза  
Генералният секретар на ООН Анто-
ниу Гутереш на Международния ико-
номически форум в Санкт Петербург 
в Русия

Но колкото и да е „вектор на на-
деждата, той е и източник на страх“, 
това ще предизвика сериозни сму-
щения на пазарите на труда, тъй като 
те се адаптират към „огромно коли-
чество работни места, създадени и 
унищожени от изкуствен интелект“, 
добави Шефа на ООН.

Разделяйки сцената с руския пре-
зидент Владимир Путин и китайския 
президент Си Дзинпин, заедно с дру-
ги национални лидери,включително 

и Българския Президент Румен Радев, 
г-н Гутереш подчерта публикаци-
ята,  направена от неговата група на 
високо равнище по въпросите на ди-
гиталното сътрудничество , председа-
телствана от основателя на китайския 
Джак Ма. конгломерат Али Баба, как-
то и Мелинда Гейтс от Фондацията 
на Бил Гейтс, водещ бивш изпълни-
телен директор на Microsoft. Двамата, 
тя и нейният съпруг Бил са посветили 
енергията си на пълен работен ден, за 
да управляват най-голямата филант-
ропска организация в света.

Доклад ще излезе с препоръки 
за бъдещето на така наречената Чет-
върта индустриална революция, като 
членовете на Панела са прекарали ме-
сеци в слушане на мнения от индус-
трията, частния сектор, правителства-
та, академичните среди, гражданското 
общество и междуправителствените 

ООНООН
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засилени усилия за борба с тероризма 
и предстоящите план за действие сре-
щу речта на омраза

След срещата с руския Президент 
Путин Генералният секретар на ООН 
заяви, че събитието в историческия 
руски град е „важна възможност“ за 
решаване на въпроси от жизнено-
важно значение за Организацията 
и по-специално в контекста на този 
форум, целите на устойчивото раз-
витие и възможността за справедлива 
глобализация. "

Искам също така да подчертая 
много важната роля, която Русия иг-
рае в подкрепа на многостранността 
и подкрепата на ООН, която е още 
по-важна в трудните времена, в които 
живеем, каза той пред репортери.

"Като член-учредител, постоянен 
член на Съвета за сигурност, Русия 
е абсолютно необходим участник на 
международната сцена днес, ако ис-
каме по-балансиран свят", заключи 
той.

Íàðàñòâàíåòî íà íàñåëåíèåòî â ñâåòîâåí ìàùàá

Световното население ще нарасне с 2 млрд. човека през следващите 30 го-
дини, като по този начин ще достигне 9,7 млрд. Това се посочва в новия доклад 
на ООН, публикуван от чентралата в Ню Йорк. Той е посветен на глобалните 
демографски промени и перспективи. Според авторите на доклада 50% от този 
ръст на населението ще се случи за сметка на девет страни - Индия, Нигерия, 
Пакистан, ДР Конго, Етиопия, Танзания, Индонезия, Египет и САЩ. До 2027 
г., прогнозират анализатори, Индия ще изпревари Китай и ще заеме първо мяс-
то в света по численост на населението. А количеството жители на тропическа 
Африка към 2050 година ще се удвои.  nnDnn

Êîíôåðåíöèÿ íà ÞÍÅÑÊÎ çà ïðåîäîëÿâàíå 
íà ïðåñëåäâàíåòî íà æåíè æóðíàëèñòè â èíòåðíåò

Конференцията за безопасността на жените журналисти в дигитална-
та сфера на тема „Мобилизиране на усилията за борба с преследването на 
жени журналисти в интернет се проведе на 18 юни 2019 г. в централата на 
ЮНЕСКО.

Жените журналисти са три пъти повече от своите колеги – мъже обект 
на агресия, унижение или заплахи в интернет. ЮНЕСКО се стреми да отго-
вори на повишаването на насилието срещу членове на тази професия, като 
съчетава усилията на журналисти, политически ръководители, адвокати и 
представители на медиите, за да проучи въпросите за гарантиране на безо-
пасността на жените журналисти.

Няколко журналисти от цял свя споделиха своя опит, за да покажат как 
кибернетичните атаки подкопават тяхната работа, какви заплахи от преслед-
ване поставят пред свободата на изразяване, както и да намерят начини за 
решаване на този проблем..

Събитието бе организирано по инициатива на няколко държави-членки 
на „групата приятели” за безопасността на журналистите. Като водеща аген-
ция за изпълнение на Плана за действие на ООН за безопасност на журна-
листите, ЮНЕСКО противодейства на нарастващия брой нападения срещу 
журналисти, особено жени. Тези атаки заплашват не само основното право 
на достъп до информация, но и правото на жените да извършват професи-
оналната си дейност в безопасна и прилична среда. 

ООНООН
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OSMTH и 
дейностите му 
в ООН

Ñåñòðà Àííà Ïîïîâà, DCTJ

OSMTH е организация, която 
е представена в ООН чрез 
свои делегати в мисиите на 

Ню Йорк, Виена и Женева.

Делегатите се избират чрез гласу-
ване на международните  магистрал-
ните съвети с едногодишен мандат.

Дейността на делегатите е свър-
зана с провеждане  на дипломация, 
участие в сесии провеждани в ООН, 
които са свързани с колаборацията на 
OSMTH  с други организации, както 
и в различни събития на Обединени-
те нации.

Едно от значимите събития ор-
ганизирани от Generation for Peace 
бе проведено в седмицата на Geneva 
peace talk, където Ордена бе пред-
ставен от свой делегат. Погледа на 
сесията бе насочен към зачитане 
на човешките права, подпомагане 
на хора лишени от възможността 
да живеят в родните си места и да 
получат образование през XXI - ви 
век, мир и подпомагане на ценност-

ната система на подрастващото по-
коление.

Гости на събитието бяха лица от 
различни етноси преживели ужаса на 
войната, както от Близкият изток, така 
и от Балканите, но имали шанса да 
оцелеят и да построят нов живот.

Значимо събитие за Ордена бе 
подписването на протоколи за вза-
имодействие с CoNGO, проведено 
във Виена през Април. На събитието 
България бе представен от НПВП Ру-
мен Ралчев, с делегация състояща се 
от DCTJ Анна Попова, делегат в ми-
сия Женева и Олег Иванов.

Това е значим момент в развити-
ето на дипломатическите отношения 
на OSMTH, на който присъстваха  НП  
Принцеса Елизабет, Гранд Мастер 
Емеритус Пат Рей, Гранд Командер 
Джордж Маклийн, Гранд Мастер 
Дейвид Епълби, Джон Диджилио.
снимка номер 5 е с младите делегати 
на Generation for peace в седмицата на 
Geneva Peace Talks.  nnDnn
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Брат Антон Василев, 
KCTJ, Велик Офицер 
плати изработката 
и дари купел за 
свето кръщение. 
Вече ще можем да 
кръщаваме децата 
си в храма.

Да благослови бог 
ръката, която дарява!

Брат Благой Арабаджиев, 
KTJ от К001 "Свети Георги 
Победоносец" дари на
храма менче за водосвет.

��������	������	

ДАРИТЕЛИ НА ХРАМА “СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”ДАРИТЕЛИ НА ХРАМА “СВЕТИ ЙОАН КРЪСТИТЕЛ”

50     Òàìïëèåð • þíè 2019 ã.



Òàìïëèåð • þíè 2019 ã.     51  

Преди билиарди земни години, толкова на-
зад в енергийните измерения, че дори Вре-
мето не е съществувало в Пространството, 

Майката Вселена, Творецът и Светия Дух създавали  
планетите, живота и разумните същества, които да 
ги обитават. Еволюция или падение, агресивни му-
тации на планетарна култура, стремеж към оцелява-
не или невъзможността да оцелеят предизвикваща 
тяхното заличаване от общността на Разума незави-
симо от вида на неговото тяло, наложило създаване-
то на Вселенски закони, на които да се подчиняват 
всички разумни същества във Вселенския безкрай 
над 8-о ниво на развитие. 

Човечеството сега е на 13-о духовно и интелек-
туално ниво на развитие от общо 23. На 24-о ниво 
е Създателят в Зоната на Светлината и Демонът на 
Мрака в зоната на Материалното начало.

На подсъзнателно ниво Вселенски закони са 
заложени във всяко същество, притежаващо раз-
ум и интелект. Чрез тях ни е заложено усещането 
и разбирането за Добро и Зло, което не го прави 
задължително спазвано от индивида и обществото 
в тяхното развитие и начин на живот.

Мнозина успяват да избегнат наказанието за не-
спазването на земните формални и морални зако-
ни, което е невъзможно да се случи при безкомпро-
мисният Вселенски съд. Наказанията идват когато 
Творецът прецени, но са неизбежни. 

И понеже Минало, Настояще и Бъдеще са свър-
зани в единното и неделимо Време на вечния живот 
на Духа в множеството прераждания на Душата във 
физическо тяло справедливите наказания, налагани 
от Вселенския Съд са без срок на действие. Те след-
ват разумните същества във Вселената дотогава, до-
като кармата не бъде изчистена и уравновесена.

Âñåëåíñêèòå çàêîíè
Вселенските закони са 111. Знам ги всичките, но все 
още нямам правото да ги оповестя. Първите десет 
споделих преди повече от двадесет години. За след-
ващите десет беше необходимо да изминат десет 
години. В началото на 2019 година споделих зако-

ните от двадесет и първи до четиридесети. 

Орденът на храмовите рицари и всеки един от 
братята войни-монаси, вестители и носители на ду-
ховност, изменила се в груб материализъм и дори 
капсулирана от някои от тях в сатанизъм,  не са по-
щадени от Вселенския съд за неспазените Вселен-
ски закони. 

Ñÿíêàòà íà ñìúðòòà
На 15 юли 1099 г. кръстоносците превзеха Йеру-
салим и създадоха Йерусалимското кралство. Жес-
токостта на кръстоносците е безмерна. По пътя до 
Йерусалим в околностите и в самия град бяха за-
клани повече от 75 000 човека - мъже, жени и деца. 
По някои улици кръвта стигаше до над коленете. 
На заколение бяха подложени всички и никой не се 
интересуваше на кой каква му е вярата.

Тази ненужна жестокост хвърля сянката на смър-
тта в кармичен план върху кръстоносците, но беле-
жи с нейния  знак и Ордена на тамплиерите заради 
неговите основатели, и първи братя съпричастни 
към делото на кръстоносците след 1118 година.

Пътят към Бога всъщност прикриваше страстта 
към властта и богатството. Едва след 1210 година 
рицарите тамплиери вече изповядват максимата за 
власт чрез пари, а не за власт чрез силата на меча, 
независимо в какви битки са участвали, заради ин-
терес или по принуда.

Неспазени са два Вселенски закона. 
Всичко е живот. Уважавай живота около теб. 

Уважавай всички живи същества във Вселената, за-
щото може би си бил или ще бъдеш един от тях в 
някое свое въплъщение.

Този закон свързан с Кармата – колективна и 
обща е масово погазван хилядолетия на Земята. По-
газван е и в настоящето и ще бъде погазван поне 
до 23-ти век, когато човечеството ще се влее в общ-
ността на Вселенският разум.

Вредиш ли на другите обитатели на своята 
планета, вредиш на самия себе си и лишаваш от 

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, DCTJ

Вселенският съдВселенският съд
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спокоен живот потомците си, които, 
научени също да им вредят, товарят 
кармата си от деца!

Тези два неспазени, не само от 
кръстоносците и тамплиерите, а и по-
головно от владетели и отделни хора 
закони не предопределяха кончината 
на Ордена още преди раждането му. 
Те го белязаха със знака на Смъртта, 
но последващите действия на Храмо-
вите рицари можеха да го заличат ... 
или увековечат.

Âå÷íèÿò æèâîò
Годината е 1118 -а. Рицаря Юг дьо 
Пайен и още осмина негови васали се 
наемат доброволно да пазят поклон-
ниците към Йерусалим макар че как 
деветима човека биха могли да съхра-
нят живота на хиляди поклонници от 
многобройните банди разбойници, 
си остава загадка. Тайната мисия, ко-
ято само тяхното също тъй тайно об-
щество знаеше, беше да търси скрито 
съкровище в руините на храма на цар 
Соломон. 

Търсиха съкровище, но не злато! 

Завинаги ще остане загадка кой, 
какво им е подсказал, за да търсят 
нетленно съкровище в Соломоновия 
храм.

Упоритото многогодишно и па-
зено в тайна копаене беше възнагра-
дено. Намериха сандъче от кедрово 
дърво. То съхраняваше почти хиляда 
години една тайна, описана  върху 
пергамент, която помогна на девети-
мата рицари, получили вече името си 
тамплиери, основатели на първия в 
християнската история Орден от во-
ини-монаси, да получат шеметно раз-
витие, власт и облаги, за които никой 
в Европа не би могъл да си мечтае.

Пергаментът разкри в буквалния 
смисъл пътя към вечния живот на 
своя притежател. Даде и доказател-
ство за съществуването на преражда-
нето, анатемосано от християнското 
духовенство 800 години по-рано. 
Пергаментът съдържаше Думи, Вре-
ме и Пространство, разделени – без-
силни. С ключът обединяващ в едно 
трите вектора на тайната, безсмърти-
ето от мечта можеше да се превърне в 
действителност. В ония времена сред-
ната продължителност на живота на 
човешкото същество  на Земята е 30 
години, в настоящето – 48. Но скока в 
човешката еволюция не се случва.

Безценната тайна беше преда-
дена на папа  Хонорий II. Неговата 
реакция не закъсня. На 14 август 1128 
година е свикан църковният събор в 
Троа. Точно в 17.00 ч. Орденът на ри-
царите на Храма е официално обявен 
за легитимен. Неговият първи  велик 
Магистър е Юг дьо Пайен. 

Тамплиерите все още деца на Съз-
дателя бяха вестители на забравена 
духовност, даряваща им мощ, която 
превърнаха в богатство.

На 29 март 1139 г. папа Инокен-
тий II издава була, с която определя 
всички привилегии на Ордена на ри-
царите на храма. Учудваща за стра-
ничния наблюдател е бързината, с 
която Орденът стига до смайващо 
могъщество. 

Всъщност няма чудо. Папа Ино-
кений II получава от най-доверения 
приближен на папа Хонорий II след 
неговата смърт Соломоновия перга-
мент. Облагите, които той гарантира 
на Ордена с папската си була са це-
ната за мълчанието на тамплиерите, 
че е станал притежател на безценно 
знание, което му дарява пътя към без-
смъртието... или поне той така си ми-
сли.

Неспазени Вселенски закони: 
Създателят трябва да е в теб, е не 

около теб. Само така ще са в единение 
твоят Дух и твоето тяло.

Не забравяй, че Създателят те 
предпазва от злото и Мрака само ако 
си готов да живееш в зоната на Свет-
лика и Доброто.

Закона ни казва, че ако изберем 
по наше желание и без насилие над 
волята зоната на Злото или на Мрака, 
ние сами се отказваме от закрилата на 
Светлината, Съзиданието и Доброто 
и предпочитаме да се подчиняваме на 
друг бог, но не и на Създателя. 

Когато си роден в зоната на Свет-
лината, но се отречеш от нея, радост-
та е кратка, страданието – безкрайно.

Не пази тайни, свързани с Вселе-
ната, Съзиданието, животът на други-
те планети, населени с разумни съще-
ства, защото не само скъсяваш живота 
си, но се лишаваш от възможността 
да заслужиш Вселенско признание, 
вместо да попаднеш под ударите на 
Вселенския Съд.

Ìàòåðèàëíîòî çàëè÷àâà 
äóõîâíîñòòà íà îðäåíà

От самото начало в ордена се офор-
миха различни течения. Между чле-
новете се създаде напрежение, което 
остана да тлее във всичките години 
до разгрома на Ордена през 1312  го-
дина. Тази е причината, поради която 
както са били толерирани и са полу-
чавали дарения, превърнали Ордена 
в притежател на несметни богатства, 
така неусетно, заслепени от самовъз-
величаването си, неговите членове са 
останали сами и изолирани от всич-
ки. Така и не са осъзнали, че и най-го-
лямото богатство е обречено да бъде 
загубено без равностойната му духов-
ност. Защото равновесието между Дух 
и Материя е задължително.

Звездите са орисвали членовете на 
Ордена да бъдат справедливи в отно-
шенията си към околните. Да не нара-
няват, унижават и унищожават невин-
ни хора. Категорично е погазена тази 
звездна заложба, ако си припомним 
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надменността и пренебрежението над 
околните, създали им врагове в цяла 
Европа, включително и в България.

Петдесет години след създаването 
на Ордена мнозина от братята храмо-
ви рицари забравят, че трябва да за-
щитават християнството, и се отдават 
на задоволяване на собствените си 
материални и егоцентрични стреме-
жи. Дори и с отнемане на живот, за да 
заграбят чуждото.

Неспазени Вселенски закони – 
тук са три:

Бъди последователен. Най-страш-
ното престъпление на духовно ниво е 
предателството към самия себе си.

Когато сме последователни и не 
се отклоняваме от своите принципи, 
когато не изневеряваме на своята жи-
тейска философия, ние съумяваме да 
намерим средата си и да вървим уве-
рено по пътя си. 

Когато предадем принципите си 
по собствено желание, губим връз-

ката със своето духовно начало и се 
превръщаме в егоисти, нежелани и 
отблъсквани от околните.

Никога не изневерявай на морал-
ните си принципи, дори и ако от това 
зависи животът ти, защото Кармата 
пречи да ти бъде отнет незаслужено 
животът, както и бързо наказва уни-
щожителя на живота ти, но не проща-
ва нарушаването на личните морални 
устои.

Не ти е позволено да отнемеш 
човешки живот, ако твоят не е застра-
шен, но ти е позволено не само да за-
щитиш себе си, а и при необходимост 
да го сториш за детето в утробата на 
жена, невинните и безпомощни мал-
ки деца. За спазването на този закон 
ще бъдеш щедро възнаграден, защо-
то унищожителите на невинни хора 
нямат право да живеят нито в зоната 
на Светлина, нито в зоната на Мрака.

Íåâèííè æåðòâè îáåùàâàò 
íîâî íà÷àëî
На 18 март 1314 г. вечерта Жак дьо 
Моле и прецепторът на Нормандия 
Жофроа дьо Шарне са изгорени на 
клада. Огънят вече е обхванал краката 
му, когато Моле прокле гонителите 
си: “В името на Божието правосъдие 
ви призовавам да се явите заедно с 
мен пред Божия съд до края на тази 
година, защото аз съм невинен!”. 

Това не са думи на човек. Това са 
думи на Твореца - Съдник изречени 
от невинна жертва.

Папата присъстваше на екзеку-
цията. Съсредоточено наблюдаваше 
кладата и мислеше за думите на Дьо 
Моле  докато пламъците изпепеля-
ваха тялото на Великия Магистър. 
Веднага след като смъртта на Жак дьо 
Моле бе установена, към 19.30 ч. папа 
Климент V си тръгна. Уедини се в по-
коите си, целуна пергамента, благода-
ри на Бог, че го е дарил с безсмъртие, 
и го изгори. 

Папа Климент V умира на 20 ап-
рил 1314 г., месец след проклятието 
на Великия магистър Дьо Моле, но и 
заради факта, че изгори пергамента. 

Крал Филип IV умира по време на 
лов преди края на годината, без да ус-
пее да заграби парите на Ордена. 

Неспазени Вселенски закони:

Няма как да се скриете от Вселен-
ския /Божия съд/ ако сте убивали или 
измъчвали невинни хора, които дори 
и да са допускали грешки, са работели 
за благото на човечеството.

Вселенския или Божият Съд, към 
който зове Жак дьо Моле, е същия, за 
който говорих  в началото на доклада 
и е обвързан само и единствено със 
спазването на Вселенските закони, а 
не със земните.

А предупреждението в един от 
Вселенските закони е категорично и 
не се нуждае от тълкуване:

Не се заблуждавайте, че като Бо-
жии служители или деца на Съзида-
нието, без значение дали сте в храм, 
съгласно нивото на развитие на ва-
шата планета, или сте богати хора, 
които са забравили, че са Човеци, сте 
защитени от Вселенския Съд, защото 
никой не вижда вашите зли помисли 
и деяния. Точно хората като вас са 
най-видими и бързо получават своето 
наказание.

На края искам да споделя следно-
то: 

В хороскопът на Ордена на там-
плиерите съществува едно изключи-
телно интересно и рядко планетарно 
съвпадение и неговото астрологично 
тълкуване говори за: 

 време на кармична мъст, породена • 
от нечие 
самоизяждащо се от завист его, • 
при което изгорели хора ще се въз-• 
родят 
като птица феникс през бъдните ве-• 
кове

Ето законът, който потвърждава 
тази звездна заложба: 

Загиналите невинни или борци за 
правдата и живота, но спазвали Все-
ленските закони и не сеещи смърт 
за наслада, ще бъдат възнаградени с 
ново прераждане, дори и ако са посег-
нали на живота си и този на близките 
си, за да избегнат страданията от жес-
токостта на мъченията.

Нека оптимизмът и вярата в до-
брото не ни напускат, скъпи Братя и 
Сестри. nnDnn

kjpargeter - www.freepik.com
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Дълго обмислях как да изкажа ня-
кои размисли и виждания при-
добити по трудния, трънлив и 

дълъг път към съмоусъвършенстване-
то. И може би най-истинското и вярно 
би било чрез представяне на тези  раз-
лични по тематика, но с обща основа в 
разсъжденията си творения написани 
и прочетени през последните годи-
ни. И това не е някаква прищявка или  
желание за доказване, а по-скоро е по-
казване на част от многообразието на 
общочовешките отношения. Същото 
това многообразие, което разкрива и 
показва стремежа на всеки един човек 
в търсенето на пътя към светлината. 
Така полагайки макар и малък камък в 
общия строеж на обществото ни всеки 
от нас може да бъде полезен на себе си 
и на останалите от общността, в която 
живеем и се развиваме представяйки 
своята гледна точка по въпроси от ва-
жно общочовешко значение. Товарът, 
който човек поема, прави пътя му по-
малко или повече стръмен. Дали ще 
издържи на този път зависи и от сила-
та на човека и от мащаба на самозадъл-
жението, което е приел. От размера на 
мечтите му, целите и претенциите към 
него самият. 

Обществото се състои от личности, 
които трябва да работят в толерант-
ност и разбиране, а различните убеж-
дения да са богатство и суверенитет на 
индивида, затова и всичко трябва да се 
постига чрез хармония и любов. Ду-
хът, който е необходимо да господства 
тук е дух на хармония и солидарност. 
Винаги съм считал чисто човешките 
отношения с елементи на духовна бли-
зост между личностите за възможност 
на обогатяване в познанията на всеки 
един от нас в стойностните неща на 
живота, в неговите различни сфери и 
възприятия и в същото време възмож-
ност чрез човешките контакти между 
хората да се допринесе макар и в една 
само малка част за развитието и прос-
перитета на човечеството като цяло. 
Но затова значението на духовния 

контакт е наложително да е издигнато 
на едно ново и значително по-високо 
ниво. А традициите и ритуалите са 
елементите подържащи духа през из-
миналите векове.

Никой не може да те лиши от ду-
ховността, ако я носиш в сърцето си, 
но тежко на този, който поеме бреме, 
което не може да носи.

Да разбереш себе си, означава да 
осъзнаеш уникалността на човешкия 
Живот, на своето съзнание. А живо-
тът на човека е явление, което изцяло 
може да обясни единствено само от 
Господ Бог.

Отдавна са оборени теориите за 
случайно възникване на живота. За-
щото случайностите са абсолютно 
изключени в цялостната, перфектна 
организация на вечността и безкрая на 
Вселената. Дори и най-незначителната 
случайност би довела до разпадане на 
същността на цялото. Това показва, че 
животът е създаден поради необходи-
мост на цялото, за да бъдат изпълнени 
определени функции при поддържане 
баланса на вселенската енергия. 

В безкрая на Вселената навярно съ-
ществуват безброй уникални явления. 
На човек, като носител на най-висша 
форма на живот и съзнание в това из-
мерение, периодически му се позволя-
ва да се докосва до някаква минимална 
част от тези явления. Но това съвсем 
не означава, че той осъзнава техния 
смисъл и има обяснение за техните 
функции. Такъв е случаят с този сво-
еобразен производител и консуматор 
на енергия, с това уникално състояние 
на взаимовръзка между материя и дух 
наречена живот.

Ние, като хора практикуваме из-
куството живот. Видимо няма връзка 
между изкуството Живот и правото на 
избор. Изкуството да се живее е една 
от най-сложните и деликатни прояви 

на човешка дейност. Това изкуство не 
се учи - то е заложено у всеки от нас. 
Всеки носи в себе си таланта да живее. 
Единствено в  човешкото съзнание е 
запазена формата на спомен за волно-
то съзнание, полетът на фантазията и 
неограничената духовност стимули-
ращи не само културното развитие на 
човешката цивилизация, а и научните 
открития. Изкуството да се живее е 
може би най-перфектното изкуство, 
защото то събира в едно всички обо-
собени в триизмерния свят жанрове, а 
понякога дори и онези, които остават 
недостъпни за материализираната чо-
вешка сетивност и мислене.

Логично е в човешкото съзнание 
да са заложени много кодове и възмож-
ности. Безспорно уникално е правото 
на избор. Ние тамплиерите наричаме 
това свобода. Сама по себе си обаче 
свободата на избор не означава нищо, 
ако сме лишени от способността да 
разкодираме кой избор е правилен и 
кой не. Именно тук се получава и раз-
минаване между смисъла на живота и 
неговите материални и духовни про-
явления.

Неспособността да се разчетат без-
бройните кодове и знаци, с които е из-
пълнен Живота ни в повечето случаи 
ни води към неправилен избор. Това, 
което в определен момент ни се стру-
ва най-подходящо като избор почти 
винаги се оказва с недобър краен ре-
зултат. И тогава се изправяме пред 
множество екзистенциални дилеми и 
започваме търсене на отговори, които 
вече са ни дадени, но които ние сме 
неспособни да прозрем. Същото се 
отнася и до нашите мечти, желания и 
намерения, ограничени от влиянието 
на материята, подвластни на триизме-
рието.

Къде е причината да пропускаме 
посоката към същността на собстве-
ния ни живот? Това се дължи преди 
всичко на безбройни външни факто-

Áðàò Ïëàìåí Ëàçàðîâ, KCTJ

Правото на 
избор и неговата 
подреденост
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ри, които са изместили параметрите 
на измерението, в което се намираме. 
Неспособността да разчетем знаците 
на дадените обстоятелства ни прави 
безпомощни и неспособни често пъти 
да се справим с  живота си.

В триизмерния свят всеки от нас е 
принуден да живее поне два паралелни 
живота. Единият е този в материалния 
свят, а другият е онзи, който живеем в 
нашето съзнание. Тези два паралелни 
Живота никога не съвпадат и именно 
това ни прави несигурни в своите ми-
сли и действия.

Най-уникалната част от човешкия 
Живот е Съзнанието. То е онзи нема-
териален стимулатор, чрез който всич-
ки ние възприемаме заобикалящия ни 
материален и нематериален свят. На-
шите емоции и чувства са част от на-
шето съзнание. Но в много голяма сте-
пен ние ги задържаме в невидимия си 
вътрешен свят боейки се да не бъдат 
накърнени от външния материален 
свят. Именно затова ние сме в центъра 
на непрекъснат конфликт между на-
шето съзнание и нашето материално 
присъствие в триизмерния свят.

Духът ни се превръща в съзнание в 
мига на огромния взрив на зачатието. 
Мигът, в който енергията на безкрая се 
вселява в материята и започва нейно-
то формиране. Но още от първия си 
миг съзнанието е подложено на атака 
от безбройните норми, ограничения и 
изисквания на триизмерния свят. Така 
постепенно принудени от безбройни-
те външни фактори ние започваме все 
по-рядко да се вслушваме и доверяваме 
в собственото си съзнание и започваме 
да съобразяваме живота си единстве-
но със законите на материалния свят. 
И така се стига до изместване на цен-
ностната ни схема и невъзможност да 
разчитаме правилно знаците, които ес-
тествено са заложени във всеки един от 
нас. Но точно тези знаци са нашите оп-
орни точки при взимане на решения и 
възползване от право на избор. Защото 
нашето съзнание това сме ние.

Нека си представим какво би ста-
нало, ако моралните и материални 
задръжки и съобразявания отпаднат и 
всички човешки създания започнат да 
действат водени само от собственото 
си съзнание. Първото, което можи да 
ни хрумне е апокалиптичната картина 
на безредието, анархията, насилието и 
какво ли не. Затова е важно да разбе-
рем закона на вселенската хармония, 
закона на осъзнатото собствено при-
съствие и отговорност като фрагмент 
от перфектната архитектоника на Веч-
ността и Безкрая сътворена от Господ 
Бог. С възрастта повечето от нас раз-
виват не съзнанието си, а инстинкти, 
които се превръщат във водещи в бор-
бата за постигане и задоволяване на 

материалните ни потребности. В след-
ствие на това заложените в съзнание-
то ни категории добиват друг смисъл. 
Това е и причината да не можем да си 
представим този свят без материалните 
ограничения и закони. Така естествено 
в представите ни се изгражда  карти-
ната на апокалипсиса, а не картина на 
хармонията с вселенския разум.

Властването на материалния свят 
неговите ограничителни норми и 
налаганият от това начин на живот 
влияят отрицателно на развитието 
на човешката цивилизация. За съжа-
ление формирането, управлението и 
манипулирането на отделни човеш-
ки общества е насочено именно към 
елементаризиране и принизяване на 
схемите за човешко мислене и потреб-
ности. В повечето случаи те заместват 
потребностите на съзнанието с опро-
стените материални нужди. Така, поч-
ти незабележимо се стига до огранича-
ване на уникалното и съкровено право 
на избор. Така човешкото общество 
става по-податливо на манипулации. 
Целта е една - изместване функциите 
на човешкото съзнание до пълното му 
заличаване.

Малко от представителите на съ-
временната цивилизация си дават 
сметка за това, което се случва с нас. 
В противен случай бихме направили 
всичко възможно за да помогнем на 
по-податливите да погледнат в себе си, 
да потърсят опорните точки в своето 
съзнание, което е най-верният повели-
тел на правилния избор, дори и в три-
измерното пространство.

Когато това бъде усетено се живее в 
хармония със себе си, със средата и със 
света. Всичко става по-ясно. Не зависи 
от нищо, просто усещането за това го 
има или го няма. Никой не е извън този 
ред, но може да не го усеща. Заслужава 
си да бъде усетено. Съчетанието меж-
ду подреденост и свързаност невинаги 
носи приятни усещания. Трудностите 
също са включени там. Идеята е да се 
усети Подредеността не само в спокой-
ни, добри и хубави моменти. Има я не-
прекъснато и навсякъде. Включително 
в най-заетите, нервните, неприятните, 
трудните и всякакви сложни моменти. 
При това усещане времето изчезва и 
нещата от живота сякаш спират и се 
събират в картина.

Тайната е в забелязването, просле-
дяването и отбелязването на подред-
бата и свързаността. То е дишането в 
двата ни живота видимия и невидимия. 
Ако не дишаме в тях едновременно не 
живеем. Не можеш да отидеш там къ-
дето вече си, но можеш да не го усе-
тиш. Това не може да бъде постигнато 
или придобито. Не можеш да имаш 
онова, което вече имаш в пълна сте-
пен, но може да не знаеш, че го имаш. 

То може да бъде усетено или не. 

Колкото до Подредеността и 
Свързаността сигналите за това ид-
ват до нас по най-различни косвени, 
странни и почти неосезаеми начини 
и много рядко са директни и съвсем 
явни. Просто следва да се научим да ги 
разпознаваме. Това носи спокойствие 
в привидния хаос. Не е задължително 
да е щастие, красота или приятност. 
Просто то е Другото усещане. Случва 
се да дойде само и после не си тръгва 
никога. Потокът на събитията и тяхна-
та Подреденост не се влияят от нищо, 
тях просто ги има. Това няма как да се 
обясни.

Става въпрос не за нашата лична, 
а за всеобщата подреденост. За реда, 
според който нещата се случват и 
който всъщност няма име.  Идеята е, 
че редът в най-пълна степен може не 
само да се усети но и да се проследи 
от онова, което ни носи усещанията, 
т.е. от ума ни и неговия най-висш про-
дукт съзнанието. При нас умът е както 
пречка, така и евентуален източник на 
блаженство. Много е важно да се раз-
бере и да се знае дори и да не се усеща, 
че няма изолирани събития, че всяко 
събитие в настоящето е свързано с 
друго в миналото и с друго в бъдеще-
то. И това не е просто закон, това е са-
мият свят и животът сам по себе си.

Онова, което в определен момент 
разглеждаме като едно единствено 
изолирано събитие е част от общата 
свързаност, то е част от Редът, който 
се случва с нас и чрез нас. Не е лес-
но ежедневните събития да бъдат из-
цяло проследени и осмислени чрез 
ежедневното ни концептуално и по-
люсно мислене. Но идва един момент, 
страхотен и невероятен, в който под-
редеността и свързаността нахлуват в 
ума ни и го завладяват, лишават го от 
неговата самостоятелност и той става 
съзерцателен. Това е върховно състо-
яние и може да бъде усетено само за 
секунди,  но може постепенно или 
внезапно да се превърне в постоянно 
усещане.

Имаме ли избор или сме в извора 
пораждащ всичко. В който има и кап-
ки избор, както и привидното усещане 
за свобода, при което само потвърж-
даваме или отричаме с мисли, думи и 
действия случващото се според плана. 
Не става въпрос за предопределеност 
или неизбежност. Всичко се случ-
ва спонтанно, възниква в рамките на 
„план”, който не може да бъде нару-
шен от каквито и да е „неправилни” 
действия. Планът не предвижда какво 
точно ще се случи, а какво трябва да 
бъде променено по пътя, за да бъде 
възстановено Равновесието на всеми-
ра. Този път често бива наричан „цял 
живот”. nnDnn
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Темата за участието на жените 
във военните ордени и за роля-
та, която те са имали през раз-

личните исторически етапи не е нова, 
но в последните петдесет години все 
повече изследователи се насочват към 
нейното задълбочено и систематично 
изучаване. Столетия наред традици-
онното схващане, което е било защи-
тавано е отричало въобще участието 
на жените във военните ордени, а в 
редките случаи, когато този въпрос е 
разискван, са били съобщавани само 
незначителни и омаловажаващи фа-
кти. Независимо от това обаче, в ре-
дица извори откриваме, че жените са 
били допускани в ордените като ле-
чителки и воини. Такива ордени са: 
„Св. Йоан Йерусалимски”, „Св. Ла-
зар”, „Тевтонския орден”, а в някои е 
имало и чисто женски подразделения. 
Последните  изследвания показват, че 
отношенията на жените с военните 
ордени е съответствало на основните 
религиозни схващания през Средно-
вековието. През този период теоло-
гичната мисъл определя понятието 
Благост, като „Майка и женското 
начало в Човечеството”, за разлика 
от „Мъжкото начало”, представено 
чрез Бога, и произтичащите от това 
последствия. Основният акцент е бил 
върху предаността към Дева Мария и 
Жените Светици. Защото безусловна 
истина е, че всички военни ордени са 
били предани и на Дева Мария и на 
Жените Светици.

Тевтонският Орден, в по-голямата 
си част е бил посветен на Дева Мария.  
Не бива да забравяме, че култът към 
нея, развил се в рамките на Римо-ка-
толическата църква през 12 век и пре-
даността на Тевтонските рицари, не е 
била обикновена проява на благород-
ство, а част от основното направление 
в религиозната вяра. Тамплиерите 
също са почитали Девата.    Ръкопи-
си, намерени в архивите на двата ор-
дена, ясно и недвусмислено доказват, 

че и други Светици са били почита-
ни, тъй като най-ценните реликви 
са били свързани с тях, и в частност 
с главата на Юфемия Халкидонска. 
Изследванията на Средновековните 
религиозни церемонии разкриват, че 
католическата духовност, за опреде-
лен период, усилва култа към Женска-
та Святост посредством извисяването 
на женските образи. В този смисъл и 
преклонението на военните ордени 
към тази Святост не е изключение, а 
следване на религиозните насоки в 
този период.

От друга страна, устава на Ор-
дена на Тамплиерите е забранявал 
приема на жени, тъй като се е смята-
ло, че женското присъствие може да 
отклони братята от духовния им път. 
Самите Тамплиери са гледали на же-
ните като на  изкусителки, които биха 
могли да ги накарат да нарушат Обета 
за вярност и да поставят душите им 
в опасност. Отсъствието на жени от 
бойното поле укрепва воинския дух и 
заздравява дисциплината. В Устава се 
казва: „ ... не трябва да използваш ус-
лугите на жена, освен ако не си много 
болен и имаш разрешение за това; не 
трябва да целуваш никоя жена, дори 
това да е твоята майка или сестра” ( 
Френски Устав на Ордена, раздел 679). 
Независимо от тази забрана в раздел  
70, 71 и 72 се намеква, че жените са 
били тясно свързани с Ордена през 
целия 12 век. Когато Цистерцианците 
се опитали да забранят приобщава-
нето на женските общества към Ор-
дена, огромният натиск от страна на 
най-богатите дарители възпрепятства 
забраната да влезе в сила. Ордените 
на Тамплиерите и Хоспиталиерите 
също се сблъскват с този проблем, 
когато се опитват да ограничат или 
въобще да забранят присъединяване-
то на сестри.  Когато са постъпвали 
в Ордена, жените са били приемани 
или като пълноправни членове, или 
като съмишленици. Така например в 

един документ от 1288 год. се споме-
нава за жена, дълго време живяла като 
съмишленик в един от манастирите 
на ордена, но на смъртния си одър е 
посветена в рицарско звание. Сестра 
Аделгейт фон Вилхайм е спомената 
в летописите на Мосбрюнен, от на-
чалото на 14 век. Тя е била жена на 
Рудигер фон Вилхайм и през цялото 
си пребиваване в един от манастири-
те на Ордена е спазвала Устава като 
пълноправна сестра. В друг документ 
Франческо Томази говори за сестра, 
която е била прецептор в Каталония, 
независимо, че официално не са до-
пускани жени.

В манастирите на различните ор-
дени са живеели както братски, така 
и сестрински общества. Те са били в 
едно командорство и са били подчи-
нени на един Командeр. Живеели са 
в отделни крила, но е имало опреде-
лено място, където двете общности 
са имали право да се събират. Такъв 
е случаят в Сигена, където Командо-
рът е управлявал както братската, така 
и сестринската част. Когато, обаче 
братята и сестрите живеели в малки 
здания, това разделение било невъз-
можно. Жените били допускани в 
Командорствата като придружителки 
на своите синове, братя и съпрузи. 
Рейнан Бержерон, когато постъпвал 
в Ордена, поставил изрично условие 
неговата жена да бъде приета като 
пълноправна сестра. Даже в мана-
стирите, където не е имало никакви 
сестри, никой религиозен орден не е 
можел да избегне контакта с жените. 
Те са били едни от основните дари-
тели не само на пари, но и на много 
земи. Ярък пример за това са Тереза 
Португалска и Матилда Английска. 
Когато Ордена е разбит и много от 
Тамплиерите са изправени пред съда, 
тези които са най-близо до тях в този 
момент и им давали духовна опора 
и материална подкрепа са жените от 
техните семейства – майки, съпруги, 

Ïðîô. ä-ð Þëèÿ Íèêîëîâà, DGOTJ, 
Âåëèê Îôèöåð

Жените и 
военните 
ордени
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сестри. Един от братята признава, че 
е посетил дома си, за да види майка 
си. Друга много важна причина за 
присъствието на жени в манастири-
те на Тамплиерския Орден е това, че 
гражданското право поставя вдовици-
те под закрилата на Църквата, а Там-
плиерите са били съществена част от 
тази Църква. Въпреки огромния ин-
терес, за разлика от Хоспиталиерите, 
чисто женски Тамплиерски манасти-
ри не е имало. Има едно единствено 
изключение. През 1272 год. епископ 
Еберхард Уормски дарява на Орде-
на на Храма правото на собственост 
и управление на женския манастир в 
Мюлен и задълженията да подкрепят 
и защитават живеещите там мона-
хини. След разгрома на ордена те са 
прехвърлени към Хоспиталиерите, 
независимо от тяхната съпротива за 
изпълнението на това решение. Въ-
преки всички забрани, които са съ-
ществували и в Цистерцианския, и в 
Тевтонския и в Тамплиерския Орден, 
на практика е било абсолютно не-
възможно да се спре посвещаването 
на нови сестри. В документ от 1288 
г., Жофруа Де Виши, проверяващ от 
името на Ордена на Храма за Фран-
ция, Англия и Германия, отбелязва, че 
Аделиза, вдовица на Анри Морсел го 
помолила да бъде изпратен свещеник 
за новата църква, построена от нея.

Жените, както и мъжете са по-
лучавали благословията на братята в 
еднаква степен, но когато реликвите 
на ордена са били изнасяни, до тях 
първо били допускани жените. Една 
случка от живота на Св. Хедвига Силе-
зийска ни разказва, че когато останала 
вдовица тя получила от тамплиерите 
изключителен духовен подарък – спе-
циална власеница, тъй като нейната 
била съвсем негодна. В Тамплиерския 
орден са членували много жени пос-
туланти, които както и останалите са 
носели различни по вид плащове, с 
различни кръстове от тези на рица-
рите. Най-много асоциирани жени 
имало от Каталония, а най-малко от 
Англия. Жените от Пиринейския по-
луостров са притежавали много пове-
че свободи и по-големи права от тези 
на жените на останалите Европейски 
страни. По тази причина те правeли 
големи дарения на Ордена. Голяма 
част от германските жени също мо-
жели да разполагат с имуществото си 
както намерят за добре. Ето защо те 
били изключително привлекателни 
като неофити за религиозните обще-
ства. Обратно, в Англия, омъжените 

жени не са можели да харчат собстве-
ните си пари без съгласието на своите 
съпрузи и поради това тяхното прие-
мане в Ордена е било ограничено до 
минимум.

Освен като дарителки и сестри, в 
историята на кръстоносните походи 
са останали имената на Дами, при-
дружавали армиите в тежките походи 
към Светите земи. Те e трябвало да се 
справят с много предизвикателства   и  
да преодоляват много трудности. За-
ради тяхната преданост са наричани 
„Дамите на Кулата”, защото от але-
горична гледна точка Кулите винаги 
са били символ на Женската Добро-
детел.

Сред плеядата забележителни 
жени, участвали в кръстоносните 
походи като воини и политици се 
нареждат: Ана Комнина, Елеонор 
от Аквитания, Шаджар-Ал-Дур, Ма-
лисенде, Бланш Кастилска, Мари Де 
Шампан, Матилда Саксонска, Агнес – 
графиня на Бар и много други.

Ана Комнина (1083-1153), дъщеря 
на Византийския император, Алексис 
I която в своите хроники наречени 
“Aлексиада” описва в 15 тома истори-
ята на своето семейство, като отделя 
много голямо внимание на Първия 
Кръстоносен поход и на ролята на 
Тамплиерския Орден. Независимо, 
че е обвинявана в пристрастие нейни-
ят принос за изясняване на политиче-
ската обстановка и борбата за влияние 
на отделните благороднически фами-
лии в Светите земи е неоспорима.

Елеонор Аквитанска (1120-1204), 
участва наравно в битките заедно със 
своя съпруг Луи VII и скандализира 
Европа, като предвожда  300 жени от 
своята свита облечени като амазонки 
и хиляда от своите рицари по време 
на Втория Кръстоносен поход. Тя не 
само е отстоявала правото си да пред-
вожда своите отряди в битките, но е 
настоявала жените да взимат участие 
в изготвянето на стратегиите за тези 
битки. Вместо своя съпруг, тя заедно 
със своя чичо, Раймон от Антиохия, е 
разработила решенията дали да бъде 
атакуван Йерусалим.

Шаджар-Ал-Дур, жена на Египет-
ския султан, който по време на Третия 
Кръстоносен поход е тежко болен, 
организира защитата и снабдяване-
то с продоволствия. След смъртта на 
съпруга си е избрана за Султанша на 

Египет и подкрепяна от армията успя-
ва да победи Луи IX – Благочестиви 
в битката при Дамиета.Тя е единстве-
ната жена освободила от плен 12 000 
рицари да се завърнат по домовете 
си.

Малисенде (1105-1160) Кралица 
на Йерусалим, е дъщеря на Балдуин 
II, който сключва брак с Морфия, Ар-
менска християнка. Заедно със своя 
съпруг Фулк V Aнжуйски, а по-късно 
и със своя син, Балдуин III, тя участва 
активно в управлението на Френското 
кралство на Йерусалим. Изключител-
ната политическа далновидност, ко-
ято проявява я превръщат в кралица, 
придобила могъщество и власт, с ка-
квито малко владетели са можели да 
се похвалят.

Тези примери доказват, че когато 
са притежавали качества на Владетели 
и им е била дадена възможност да про-
явят тези качества, жените не само са 
били Духовни закрилници на своите 
народи, но и онази Сияйна Светлина, 
която е карала воините да ги следват 
и да печелят битки, окриляни от тех-
ния несломим дух. За съжаление след 
Втория Кръстоносен поход Църквата 
официално отнема правата на жени-
те за участие в Кръстоносните похо-
ди, но дори и след това много от тях 
участват в битките, преоблечени като 
рицари. Уменията им в бойното изку-
ство били толкова големи, че в много 
случаи враговете им не разбирали, че 
срещу себе си имат жена. Чак когато 
са падали на бойното поле, едва то-
гава техният истински облик е бил 
разкриван. От древността и до наши 
дни, жените са не само духовни вода-
чи, воини, закрилници на семейното 
огнище, пазителки на Вярата, Свети-
ци, но и покровителки на знанието, 
науката и културата.

В годините на 21 век, отношение-
то на Тамплиерския Орден към жени-
те е коренно променено. Доказател-
ство за това са многото пълноправни 
сестри, които членуват в него, и които 
чрез своите високи морални, етични, 
личностни и професионални качест-
ва не само допринасят за Хармонията 
в самия Орден, но и за цялостното из-
пълнение на целите на Ордена за за-
щита на Християнството, за запазване 
мира на Земята, за закрила на слабите 
и беззащитните и превръщането на 
основните Християнски добродете-
ли в начин на живот на всички хора. 
nnDnn
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И неговият интелект ще стане толкова различен от този 
на другите хора, колкото е 

различно будуването от съня. Тогава, 
отворил окото на прозрението, това 
трето символично око, заложено у 
всеки човек, „коронованият“ алхимик 
ще бъде наистина, според древното 
обещание на змията, „подобен на бо-
говете“.

Алхимикът храни тези надежди, 
несъизмерими с практичните му зани-
мания, тъй като за него всяка част от 
космоса е взаимно свързана с всички 
други. А и защото всичко е значимо 
за неговата дейност: от чистота на ду-
шата до размерите на лабораторията, 
от разположението на звездите до 
формата и пропорциите на инстру-
ментите, впрочем винаги изработвани 
от самия него.

Пътят на алхимичното познание е 
дълъг, мъчителен, осеян с изпитания 
и клопки. За да бъде изминат този 
път е необходима енергия и смелост. 
Ето защо посветеният в алхимичното 
учение често е сравняван с Херакъл, 
който освобождава Прометей, прико-
ван за скалата, защото е откраднал от 
Вулкан тайната на свещения огън.

 Дългото търпение и прозорли-
востта трябва също да бъдат приба-
вени към останалите добродетели 
на алхимиците. Затова те, измежду 
всички легенди, които биха могли да 
символизират тяхното приключение, 
избират именно тази за аргонавтите, с 
които обикновено се сравняват. 

Да спрем за няколко мига и да 
прочетем отново тази хубава история, 
в която авторите на старите неразби-

ТАЙНАТА ИСТОРИЯ НА ОРДЕНА НА ХРАМА

Тамплиерите 
и алхимията
Ñåñòðà Ìàðèÿ Àðàáàäæèåâà, DCTJ

Продължение от бр. 1-2019
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◄ 01 „Планината на Адептите”, 
илюстрация от алхимичен трактат, 
публикуван в Германия през 1616 
г. Изпълнената със символизъм 
гравюра показва пътя на двамата 
посветени към постигане на тайното 
познание в алхимията.

▲02 Четирите фази на алхимичното 
Творение съответстват на четирите 
елемента (състояния) на материата: 
земя, вода, въздух и огън. Илюстра-
ция от алхимичния трактат „Viridarium 
chymicum”, Франкфурт, 1624 г.

►03 Хермес Трисмегист и Огънят на 
Сътворението, обединяващ поляр-
ността в природата. Илюстрация 
от алхимичния трактат „Viridarium 
chymicum”, Франкфурт, 1624 г.

02

03

раеми книги виждат една съвършена 
алегория. Фрикс, праотец на фригий-
ците, и сестра му Хела, преследвани 
от техния господар бягат към Азия, 
възседнали овен със златно руно, кой-
то Хермес е дарил с дар слово и който 
лети по-високо от орел. По пътя Хела 
пада в морето, което зна нейно име 
е наречено Хелеспонт (Дарданели). 
Фрикс стига до Колхида, на източно-
то крайбрежие на Черно море. Той 
принася овена в жертва на Юпитер 

и дава руното му на царя на страната, 
който заповядва да го окачат на бряст 
в свещеното поле, посветено на Марс. 
Страшен дракон пази Златното руно, 
което ще донесе щастие, мъдрост, 
сила и богатство на онзи, който го по-
хити.

 Гръкът Язон замисля да сложи 
ръка на руното. Той въоръжава един 
кораб, бързия „Арго“1, и подбира еки-
паж от най-славни герои – близнаците 

Кастор, син на човек, и Полукс, син на 
бог, Тезей, Херакъл, Орфей и т.н. Те 
слизат от кораба на Магнезиевия нос 
и след дълго и изпълнено с приклю-
чения пътуване пристигат в Колхида. 
Царят на страната не може да възпре 
Язон да опита късмета си, но го подла-
га на свръхчовешки изпитания: героят 
трябва да укроти два бика с бронзови 
копита, да ги впрегне в диамантено 
рало, да изоре Марсово поле, да го 
засее със зъбите на дракон, от което 



��������	������	

60     Òàìïëèåð • þíè 2019 ã.

ще се родят множество воини, които 
тай трябва да победи. Но Язон раз-
палва любовта на дъщерята на царя, 
Медея, която е изкусна магьосница. Тя 
му подарява камък, който предизвиква 
родените от драконови зъби воини да 
се избият помежду си и след това Язон 
укротява дракона – така той спечелва 
Златното руно. Тогава белият кораб на 
аргонавтите потегля обратно по пътя 
за Гърция. Богинята Атина Палада го 
пренася на небето: той се превръща в 
Съзвездието на Кораба.

Тази история не е с нищо по-яс-
на от един трактат по алхимия. За да 
забулят своето учение и да объркат 
непосветените, създателите ù използ-
ват всички възможни средства: те 
си служат с йероглифни знаци, със 
символичен език, с митове и алего-
рии, заимствани от Гръко-римската 
античност, от Библията, от народния 
фолклор и т.н. Те прибягват до крип-
тографията – от най-елементарната 
(анаграми, игри на думи и намеци) до 
по-сложната (тайни азбуки, размества-
не на букви, таблици). Науката на ко-
дирането, такава, каквато я практику-
ват нашите военни и дипломати, има 
своите пионери в лицето на алхимици 
като прословутия пазител на кралския 
печат в Англия Франсис Бейкън2 или 
като Блез дьо Вижнер3, чиято систе-
ма все още е използвана в армията. 
Някои майстори скриват тайните си 
в изображения: така например Mutus 
Liber4 на Сула от Mарец или Симво-
личен трактат за Философския камък 
от Конрад Бархузен5, са определено 
албуми с ребуси, които подлежат на 
разгадаване, за да открием в тях опи-
сание на процедурите в алхимичните 
лаборатории. Алхимиците използват 
също печати, петолъчки, повече или 
по-малко абстрактни схеми, които не 
могат да бъдат разгадани без ключа 
към кода. Освен това тайните на Фи-
лософския камък са скрити в самите 
камъни: скулптурната украса на някои 
църкви, украсата на някои домове ня-
кога стават причина за аутодафета6. 
Защото Свещеното изкуство, Царско-
то изкуство, или накратко Изкуството 
(Art – с главно А като Алхимия или 
Архитектура) трябва да бъде достъпно 
само за малък брой избраници, дос-
тойни да изкачат стъпалата до дво-
реца. Знаменитият Николà Фламел, 
родом от Вексан, също като Франсоа 
Вийон, се скита според преданията 
цели двадесет и четири години преди 
да хване верния път7.

04

05

06
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Впрочем, алхимията не може да 
бъде изучена само чрез книгите; за да 
стане човек алхимик, трябва да бъде 
посветен в учението от майс¬тор, а 
майсторите са трудно достъпни, дори 
за онези, които като поклонниците 
в Светите земи се тръгнали на дълъг 
път, за да ги намерят. Низшите духом 
трябва да бъдат обезкуражени, защо-
то тяхната единствена цел е златото. 
Покварените трябва да бъдат отби-
ти от пътя, защото, ако притежават 
тайните на Изкуството, ще потопят 
света в хаос. Тази предпазливост е 
лесно разбираема, особено ако алхи-
мията предоставя елементарни методи 
за разбиване на атома, както твърдят 
някои съвременни алхимици! Да, все 
още има алхимици и те, трябва да 
отбележим, най-често са инженери с 
дипломи от Университета или Поли-
техниката и заемат ключови постове в 
индустрията…

В тайната лаборатория на алхи-
мика можем да хвърлим само бегъл 
поглед, през дупката на ключалката. 
Нека надзърнем – не за да подстрека-
ваме читателя към разочароващи ма-
нипулации, а да му дадем бегла пред-
става за цветистия език, използван от 
старите майстори.

За да успее, пред алхимика са от-
ворени два пътя: „сухият път“ и „мок-
рият път“. За първия – за някои много 
древен, а за други по-скорошен, не 
знаем нищо. Наричан още „път на 
жреца“ или „път на смирените“, той 
не фигурира в никакви трактати, тъй 
като е смятан за опасен. Предаван само 
устно, той впрочем погубва живота на 
множество смели алхимици.

 „Мокрият път“ е сравняван с кора-
боплаването. В атанора8 или пещ¬та 
на алхимика, символично представяна 
като кула, на огъня е поставяна стък-
лена колба, херметически затворена 
и съдържаща първичния материал. 
Тази колба, където зрее Творението, 
най-често е наричана „яйцето“ или 
„затворът на пилето“.

 Но преди да дойде време за самото 
варене, е необходима серия от сложни 
операции. Трябва да бъде пречистена 
живачната вода или „проститутката“, 
подправена с арсенови соли: тогава тя 
става Роса или Светена вода, Девица 
или Луна, символично представяна 
като Диана. После следват множество 
бани, при които са потапяни „мъжът“ 
и „жената“, често крал и кралица, ко-
ито съответно символизират сярата и 

живака. Всяка домакиня познава во-
дната баня9, но нито една не знае, че 
името ù идва от една жена алхимик – 
Мария Еврейката10.

Първо Материята трябва да бъде 
подложена на изпарение, а после – да 
бъде задържана или фиксирана. Тази 
процедура изисква месеци, даже годи-
ни, през които алхимикът е свързан 
здраво с пещта си, „затворник на сво-
ята кула“, както казват текстовете, тъй 
като всяка операция може да бъде осъ-
ществена само в благоприятния мо-
мент и трябва да бъде повтаряна мно-
го пъти. Често тази продължителна 
работа е сравнявана с лова: двете със-
тавки стават съответно елен и еднорог 
– бягащият елен, чието сърце накрая 
е хвърлано на кучетата, които го из-
яждат11, легендарният еднорог, който 
може да бъде покорен единствено от 
девица12.

Тогава първичният материал ста-
ва „близък материал“, което ще рече 
пречистен или ребис (rebis), т.е. двой-
но нещо, изобразено като двуглаво 
същество. Алхимичните автори еди-
нодушно оприличават вида на тази 
материя на „многолистно тесто“.

От така получения пречистен мате-
риал алхимикът може за четиридесет 
дни да извлече бленувания Философ-
ски камък. По време на този последен 
етап от Великото творение (наричано 
още Велик магистър) пречистеният 
материал приема последователно че-
тири цвята: черен, бял, преливащ се 
като небесната дъга и накрая червен; 
някои автори твърдят, че ребисът по-
следователно се превръща в гарван, 
гълъб и паун преди да почервенее. 
Когато е черен, пречистеният матери-
ал се разлага, претърпява „алхимична 
смърт“; отделя се от caput mortuum 
или Мъртвешката глава, т.е. от нейни-
те отпадъци, и възкръсва. Само тогава, 
от това, което наподобява многолист-
но тесто, може да бъде извлечен Раж-
дащият се камък или бляскав гранат, 
представян като малко дете или като 
делфин, ако писателят или илюстра-
торът изберат езика арго13, за да по-
кажат хода на операциите. Често те 
избират и роза, онази от готическата 
архитектура или от поемата14, която е 
и цвете на риториката.

 Накрая „размножават“ Камъка, 
който става „червеникавовиолетов, 
много тежък, прозрачен, блестящ, гла-
дък и лесно добива течна форма, но е 
прах“. Едно толкова точно описание 

ни оставя замислени…

Като хвърлим четвърт грен15 от 
този прах в долната част на пещта, 
той предизвиква верижна реакция и 
така от две хиляди до осемнадесет хи-
ляди грена обикновен метал се полу-
чава чисто злато.

 Достатъчно сериозни свидетели, 
като св. Винсен дьо Пол и Спиноза, 
заявяват, че това нееднократно става 
пред очите им.

 Във времената след Никола Фла-
мел великите лекари Хелвеций, Ван 
Хелмонт и по-близкия до нас Тифро, 
в свой доклад до Академията на науки-
те (1855 г.), ни уверяват, че те самите 
са успели в това начинание. Но други, 
като например германецът Корнелий 
Агрипа, приятел на Рабле и историк 
на Чарлз V, който посвещава целия си 
живот на алхимията, признават на ста-
ри години своя неуспех.

След като с големи усилия, сред 
непроходим гъсталак от загадки, са 
разгадани рецептите на старите трак-
тати, Великото Творение продължава 
да пази цялата си мистерия, тъй като 
не знаем нищо за прословутия пър-
вичен материал, който трябва да бъде 
обработван. “Първичният материал е 
добиван от половия орган на Изида“ 
– казват много автори. „Намираме го 
в мината на Вулкан“ – твърдят други. 
Но кой е този „растителен камък“, 
този „камък на краставите жаби“, този 
„зелено-сив“ камък, от който започва 
всичко? „Той е толкова таен, колкото 
и обикновен – е единственото, кое-
то заявява стар алхимик – всички го 
знаят, млади и стари, бедни и богати; 
трябва само да го подбереш и може да 
бъде приготвен дори от дете“. За да 
подчертае неговата съвсем обикнове-
на същност Никола Фламел го описва 
като „кал“, или даже като „тор“, обаче 
това е „Светата земя“, която заедно с 
режима на поддържане на огньовете 
е сред най-добре опазените тайни на 
алхимията16.

Говорихме толкова за алхимията, 
защото между 11 и 16 в. тя заема цен-
трално място в изобилието от тайни 
учения. Нейната символика тогава 
е използвана като общ език не само 
от сектите, но също и от по-голямата 
част от хронистите, писателите, арти-
стите, от всички основни творци на 
културата.

 Но най-близките братя на ал-

◄
04 Алхимична пещ, наричана атанор, едно от най-важните съоръжения на алхимиста. 
Фрагмент от фреска от 1400 г.
05 Водната баня (le bain-marie), за която казват, че била изобретена през 3 в. 
от алхимичката Мария Еврейката.
06 Мария Еврейката, наричана още Мария Пророчицата. 
Илюстрация от алхимичен трактат от 17 в. АКАДЕМИЯАКАДЕМИЯ
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химиците са строителите. Та нали 
и едните, и другите наричат себе си 
представители на Царското изкуство, 
работници на Камъка? Не става дума 
само за игра на думи : и едните, и дру-
гите имат амбицията да станат сътруд-
ници на Великия Архитект, да вникнат 
в неговото дело и да му подражават.

 Ако изкуството насочва своето 
огледало към природата, както пише 
Оскар Уайлд, ако природата е храм с 
живи стълбове, за които говори Бод-
лер, то тогава не е достатъчно да ка-
жем, че Храмът е копие на природата; 
защото това ще прозвучи на модерен 
език, който не признава аналогичната 
вселена, „гората на символите“, къ-
дето нашите предци живеят удобно. 
Стремежът на Храма е да бъде вписан 
в космоса на точното си място, да бъде 
фрагмент от природата, органично 
свързан с нея и както всеки фрагмент 
да бъде аналог на цялото. Както Фи-
лософския камък е живата картина на 
spiritus mundi, силен със своята сила, 
Храмът е мястото, където витае духът. 
А това, което искат неговите строите-
ли, е да създадат отново, чрез число и 
пропорция, висшето естествено мяс-
то, в което те вярват –Таворът, където 
всичко е възможно – привилегирован 
център, през който минава оста на 
света.

 Огромната постройка на Католи-
ческата църква почива на една игра на 
думи, приписвани на Христос: „Ти си 
Камък и върху този камък ще построя 
моята Църква.“ Евреите боготворят 
камъка от Луз или от Ветил, където 
Иаков сънува своя сън. И прословути-
ят Кааба е черен кубически камък, от 
който Мохамед е отвлечен в небесата 
и който мюсюлманите идват да докос-
нат в Мека. Под формата на черен ка-
мък в Кипър, в пристанището Пафос, 
някога почитат Астарта… Първата 
задача на строителя, както и тази на 
алхимика, е да избере добре камъка, 
който ще послужи за основа на Тво-
рението, без да е важно името, кое¬то 
ще дадат на бога невежите. „Църквата, 
в която си, остани там“ – такъв е ве-
чният принцип на всички езотерични 
общества. Символът на Камъка става 
също обединителен символ; архитек-
турата – покрив на Ноевия ковчег – е 
също архи-структура, наука за първос-
тепенните структури, единство на ме-
тафизиката, извън разнообразието от 
вярвания.

Може би точно така тамплиерите 
успяват да прочетат историята на ев-

рейския народ в Светите земи, като 
една огромна притча – от Изхода от 
Египет до изгнанието, от Моисей, син 
на Египет, до Даниил, син на мъд-
ростта халдейска17, прародителка на 
Иоан от Патмос и на Иеремия, който, 
преди да отиде да оплаче упадъка на 
народа избраник във Вавилон, пове-
рява Ковчега на стражата на Небо18. 
Може би те си задават въпроса защо 
Витлеемската звезда отвежда халдее-
ца Балтасар до люлката на Христос и 
защо Христос отива при кладенеца на 
Иаков да поиска вода от самарянката.

Може би научават от някого, че ко-
гато Ветил19 е анатемосан от ревнивия 
Бог, единственият от неговите оби-
татели, който избягва клането, успява 
да стигне до страната, от която някога 
са дошли неговите прадеди хетеите и 
основава там върху един камък, който 
носи със себе си, град по подобие на 
онзи, който е загинал.

 И може би те са достатъчно наче-

тени, за да знаят, че земята на хетейци-
те на брега на Черно море20 е нарича-
на също и Колхида21.

Дали подземията, където по време 
на разцвета на каббалата, гносиса и ал-
химията, учени свързват основите на 
Египет с тези на Средновековието, са 
били познати на тамплиерите, когато 
те стигат до Светите земи или пък ги 
откриват по време на дългата им из-
точна епопея?

В подкрепа на първата хипотеза 
можем да приложим няколко фак¬та. 
Дълго време в очите на историците 
личността на Юг дьо Пайен, основа-
телят на Ордена на Храма, е обгър-
ната в неяснота, а дори и днес тя не е 
изцяло разсеяна, въпреки откриването 
на неговото кръщелно22.

Самото му фамилно име е смуща-
ващо, ако е вярно, че неговите предци, 
които прекосяват Алпите някъде през 
1000 г. с Танкред от Нормандия, „полу-

07
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чават прозвището Пайен (или Паган – 
Езичника) благодарение на подвизите 
си срещу неверниците мохамедани23.

 Не може да не отбележим и оп-
ределените предпочитания на там-
плиерите, още от самото зараждане на 
Ордена, към числото 9: основателите 
на Ордена са девет както първите пи-
тагорейци; девет години те носят свет-
ски одежди, преди да облекат отново 
бялата мантия; предвиждат девет слу-
чая, в които могат да изключат някого 
от Ордена и т.н.

Тези знаци вероятно са твърде не-
значителни, за да бъдат убедителни; 
но не можем да оспорим натрупва-
нето на странности, които прикриват 
някаква тайна. Странностите започват 
след Събора в Троа, който узаконява 
Устава на Ордена на Храма, едва десет 
години след основаването му. 

По книгата на Жан Дорес 
„ТАМПЛИЕРИТЕ ПАЗИТЕЛИ 

НА ХЕРМЕТИЧНИТЕ ЗНАНИЯ”,
Издателство „Мириам”, 2008

 nnDnn
Бележки:
1. От гръцки argos – бял. – Бел. авт.
2. Сър Френсис Бейкън (1561–1626 г.) – ан-
глийски философ, юрист, политик и писа-
тел. основоположник на емпиризма. – Бел. 
ред.
3. Блез дьо Вижнер (1523–1596 г.) – френ-
ски дипломат, криптограф и алхимист. 
През 19 в. неправилно му приписват изо-
бретяването на системата за шифриране, 
създадена от Джовани Батиста Беласо 
(1505–? г.) – Бел. ред.
4 . Mutus Liber (Безсловесната книга) – едно 
от най-известните и най-тайнствени алхи-
мични произведения, съставено единствено 
от изображения. Публикувано е за първи 
път през 1677 г. в Ла Рошел, Франция, от 
Пиер Савуре. През 1958 г. в свое изследване 
Йожен Канселие, френски алхимик и приб-
лижен на Фулканели, изказва преположение-
то, че посоченото на титулната страница 
име на автора – Алтус – е анаграмата, 
която може да бъде разчетена като Сула 
(Sulat). Така той стига до извода, че автор 
на Mutus Liber е Якоб Сула (или Сола, 
Jacob Saulat), гражданин на Марец. Това 
е потвърдено от френския езотерик Серж 
Ютен, който открива в 15-то изображение 
на Mutus Liber семейния герб на Якоб Сола. 
– Бел. ред. 
5 . Оригиналното наименование на ръкопи-
са е Elementa Chemicae, издаден през 1718 г. 
от Йохан Конрад Бархузен (1666–1723 г.), 
учен и алхимик, професор по химия в Лай-
денския университет. – Бел. ред.
6. По този въпрос повече информация ще 
откриете в двете главни произведения на 

Фулканели: Тайният код на катедралите и 
Философските обители. – Бел. авт.
* През 2008 г. издателство „Мириам“ в 
поредицата „Философският камък“ започва 
издаването на произведенията на Фулканели 
в няколко поредни книги: Тайният код на 
катедралите; Философските обители в 4 
тома и Finis Gloriae Mundi. – Бел. ред.
7. Никола Фламел е роден през 1345 г. в 
Понтоаз, столица на старинната провин-
ция Вексан, жени се през 1368 г. за дамата 
Пернел, умира в Париж на 22 март 1417 
г., погребан в църквата „Сен Жак ла Буш-
ри“. Неговият надгробен камък днес е в музея 
в Клюни, а две улици в Париж носят имена-
та на съпрузите Никола и Пернел Фламел. 
– Бел. авт.
8. От арабски аl tannur. – Бел. авт.
9. На френски le bain-marie. – Бел. прев.
10. Мария Еврейката (Мария Пророчица-
та) – алхимичка, живяла вероятно през 3 в. 
Някои изследователи я свързват с Мириам, 
сестрата на Моисей, или с Мария Магдали-
на. Нейното име за първи път е споменато 
в контекста на алхимията от Зозимос от 
Панопол, автор на най-старата известни 
трактати по алхимия, датиращи от 4 в. 
– Бел. ред.
11. Вж. Дом Пернети, Речник на мито-
херметичните термини, 1758 г.. Чрез една 
от тези игри на думи, обичани от окултис-
тите, този лов става също понякога лов на 
човек. Средновековният текст La Chasse du 
cerf  des cerfs (Ловът на елена на елените) е 
една дълга и жлъчна критика с недомлъвки 
срещу папата „прислужник на прислужни-
ците на Бог“ (servus servorum). – Бел. авт.
12. Известният стенен килим Дамата и 
Еднорогът (в музея на Клюни) е обект на 
дълги алхимични коментари, например 
тези на Фулканели. – Бел. авт.
13. Тук Жерар дьо Сед видимо ни препраща 
към книгата на Фулканели Тайният код на 
катедралите, където четем: „Тези, които 
говорят на арго (argotiers) са херметичните 
наследници на аргонавтите (agro-nautes) от 
кораба Арго. Те говорели арготичен език – 
нашият зелен език (тайният език на кабба-
лата, използван в алхимията, наричан още 
език на птиците (langue des oiseaux) – пла-
вайки към богатите брегове на Колхида, в 
търсене на прословутото Златно Руно. И 
днес още казваме за някой много умен и хи-
тър: той знае всичко, разбира арго. Всички 
посветени се изразявали на арго, както про-
сяците от Двора на Чудесата – воглаве с 
поета Вийон…“. – Бел. ред.
14. Роман за Розата (на фр. Roman de la 
Rose) – средновековна алегорична френска 
поема от 13 в.. Всъщност тя се състои от 
две различни произведения, написани от раз-
лични автори в различно време – от Гийом 
дьо Лорис около 1230 г., за когото нищо дру-
го не се знае, и през 1275–1280 г. от Жан 
дьо Мьон. – Бел. ред.

15. Грен (grain); стара мярка за тегло; 72 
грена = 1 гро (gros) = 3,90 гр. – Бел. авт.
16. Огърлицата на Ордена на Златното 
руно е направена „от огнива и кремъци“. 
Намираме още в Иезекиил: „Ти беше печа-
тът на сградата– Ти беше в Едем, Божия-
та градина – Ти беше миропомазаният хе-
рувим-защитник; бях те оставил в светата 
Божия планина – Ти вървеше между огнени 
камъни.“ (Става дума за царя на Тир, съи-
менник на майстора Хирам и съюзник на 
Соломон, който сътрудничи за построяване-
то на Храма на Иерусалим). – Бел. авт.
17. „Цар Навуходоносор, баща ти, го поста-
ви глава на тайноведците, магьосниците, 
халдейците и гледачите… защото в него, 
в Даниила, комуто царят промени името 
на Валтасар…“, Библия, Книга на пророк 
Даниила, 5:11–12. – Бел. авт.
18. Планината Небо носи името на хал-
дейския бог, откривател на науките и на 
писмеността, защитник на свещените 
книжници, аналог на Тот-Хермес, египет-
ския „секретар на боговете“. – Бел. авт.
19. Бет-ел, което ще рече Дом Божий. 
Библията, Битие, 28:10–22, определя там 
мястото на съня на Иаков. След схизмата 
между Израил и Иудея, Ветил, построен 
отново от евреите, е седалище на идолопо-
клонническия култ към Златният телец 
(Царства, 21:28–29 и 13:11–32). Тогава 
мястото е прокълнато от пророците (Осия, 
10:5 и т.н.), които понякога го наричат по-
дигравателно Бет-Авен (Къща-Небитие). 
– Бел. авт.
20. Съдии І, 21–27. Страната била оби-
тавана от гутите, в които някои виждат 
предците на готите. – Бел. авт.
21. В Бо дьо Прованс, в навечерието на Ко-
леда протича церемонията pastrage. Овча-
рите отиват на полунощната литургия зад 
каруца, теглена от един накичен с панделки 
вол, в която върху килим лежи новороденото 
агне. Сюзерените на Бо уверявали, че произ-
лизат от царя-маг Балтасар. Мините на 
Бо дзават името на боксита. – Бел. авт.
22. Противно на тезата на някои исто-
рици, според които той произхожда от 
Пайе¬ните в Шампан, Юг дьо Пайен 
(или Паган), се ражда на 9 февруари 1070 
г. в замъка Махун, община Сен-Симфориен 
дьо Махун, Ардеш. Актът е открит през 
1897 г. (Вж. Ескийо, Les templiers de Cahor, 
в Bulletin de la société litteraire, scientifi que et 
artistique du Lot (Бюлетин на литературно-
то, научно и артистично общество на Лот), 
1898.) Неговият баща, наричан „Мавърът 
от Гардиля“, е родом от Лангон, при изво-
рите на Алие. – Бел. авт.
23 . Oeuvre posthumes du comte de Pagan: Vie 
d’Hugues de Pagan, fondateur de l’Ordre du 
Templе (Посмъртни творби на графа дьо 
Паган: животът на Юг дьо Паган, осно-
вател на Ордена на Храма), Париж, 1691 
г. – Бел. авт.

◄
07 Триумфът на преобразения и просветен дух – крайна фаза на Великото тво-
рение. Последната, петнадесета илюстрация от „Mutus Liber” („Безсловесна 
книга”), 1677 г.
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#1 За да живееш пълноцен-
но, трябва да знаеш защо 

си дошъл в твоя свят и откъде си 
дошъл.
Смисълът на първия Вселенски закон 
е свързан с осъзнаването не само и 
единствено на миналите ни прераж-
дания, които често не са най-важното 
и полезно знание в живота на човека, 
а и на връзката с рода, от който произ-
хождаме. Законът изисква да осъзна-
ем Кармата, която носи нашият род, и 
да се постараем да я коригираме, като 
не преставаме да уважаваме и ценим 
своите прадеди, без значение какво 
са сторили те. Това се отнася не само 
за отделната личност, а и за нацията, 
която не трябва да забравя, унищожа-
ва или пренаписва според моментни 
интереси своята история, произход, 
падения и възходи, за да ги претвори 
в бъдещите векове в положителна ко-
лективна Карма.

#2 Създателят трябва да е в 
теб, е не около теб. Само 

така ще са в единение твоят Дух и 
твоето тяло.
Смисълът на втория Вселенски закон 
е, че е правилно да осъзнаем Съзида-
нието като действие, в което участва-
ме и ние самите. Да не възприемаме 
Съзиданието като образ на Създателя 
или на Господ, създаден от нас и въп-
лътен в икона или рисунка, която да 
е около нас, но да не усещаме силата 
на Вселенското съзидание у самите 
себе си. Ако осъзнаем, че сме нераз-
делна част от Твореца, от Създателя, 
защото и ние творим във всеки един 
миг от живота си, ако сме отговорни 
за действията си, а не си внушаваме, 
че някаква невидима сила ще извърви 
нашия път, ще заживеем в съзвучие с 
Вселената.

#3 Всичко е живот. Уважавай 
живота около теб. Уважа-

вай всички живи същества във 
Вселената, защото може би си бил 
или ще бъдеш един от тях в някое 
свое въплъщение.
Този закон е свързан с Кармата – ко-
лективна и обща. Всеки от нас може 
по някакъв начин да е свързан с хо-

рата и животните, сред които живее. 
Именно затова е длъжен да се отнася 
с тях с подобаващото уважение. Не се 
знае дали не е необходимо да чисти 
Карма, която е свързана с някой от 
тях, и дали не твори в настоящия си 
живот поредната обща Карма. Зако-
нът изисква тази Карма да е добра, за 
да бъдат щастливи и успешни и бъде-
щите ни срещи.

#4 Твори само поискано до-
бро, за да го получиш.

Този закон накара и мен дълги годи-
ни да осмислям значението му, преди 
да прозра неговия смисъл. Библията 
ни учи, че да правиш добро, е най-
висшето благо на този свят. Да, така 
е, но само когато доброто е поискано, 
а не е дадено насила. Само и един-
ствено поисканото и оценено добро, 
което винаги трябва да бъде заплате-
но, дори и с едно цвете или с едно 
изречено в очите благодаря, скоро ни 
носи също добро от човека, на кого-
то сме помогнали, или от някой друг 
човек, към когото сме се обърнали с 
молба за помощ ние самите. Поиска-
но добро е само това, което човек е 
поискал от нас директно, очи в очи, 
не чрез други хора и не като върви 
около нас и мърмори досадно, за да 
ни предизвика да му помогнем.

#5 Доброто е ключ за вратите 
към другите светове.

Този закон не е свързан с първия. 
Той изисква да сме добронамерени, 
да премахнем желанието си да бъдем 
Вселенски завоеватели, да приемем, 
че ако сме изпълнени с желание за 
взаимно разбиране и стремеж да сме 
си взаимно полезни, ще си отворим 
вратите към други, нови, непознати 
и интересни светове. Там ще бъдем 
допуснати единствено ако изкореним 
нашата лоша същност.

#6 Не прави непоискано до-
бро. То задължително ще 

ти бъде заплатено със зло.
Законът е труден за разбиране, за-
щото смисълът му противоречи на 
библейските закони. Свикнали сме, 
а и са ни учили да раздаваме добро 

винаги когато видим, че можем да го 
сторим. За съжаление, ако това добро 
не е поискано, когато отмине момен-
тът на нечия безпомощност, той, по-
лучилият нашата помощ, започва да 
ни мрази, защото сме му помогнали, 
виждайки го в момент на неговата 
слабост. Ако ни се наложи да потър-
сим неговата помощ след време, той 
ни обръща гръб и злорадо очаква да 
види как, като сме толкова силни, ще 
се справим сами. Обикновено дарено-
то непоискано добро ни печели вра-
гове, затова е грешка да го раздаваме в 
момент на обзело ни съжаление.

#7 За поискано и получено до-
бро, на което си отговорил 

със зло, ще заплатиш с най-тежко 
кармично наказание.
Този Вселенски закон е ясен, но мно-
зина не желаят да се съобразят с него, 
приемайки, че човечеството им е в 
непрекъсната услуга и че те са ориса-
ни единствено да консумират блага.

Когато доброто, дарено от нас, е по-
искано и изконсумирано, идва мигът, 
в който се налага да бъде изречено с 
думи осъзнаването на стореното до-
бро и благодарността. За съжаление 
са малко хората, които благодарят. 
Както вече казах, дори и едната ду-
мичка искрено благодаря е достатъч-
на, за да си спести получилият по-
мощта ни бъдещи проблеми. След 
време, забравил, че някой му е помог-
нал, възвеличал докрай егото си, той 
започва да получава Съдбовни удари 
– наказание за неоцененото получено 
добро. Вместо да се замисли на какво 
се дължат тези удари, човекът започ-
ва да търси несъществуващи врагове. 
Както виждате, в наша власт е да си 
спестим подобни страдания.

#8 Съумявай да се радваш на 
малките и големи красоти, 

които Вселената твори и ти пре-
доставя.
Законът изисква да се научим да при-
емаме с благодарност и малките радо-
сти, които ни дарява Съдбата. Да заб-
равим стремежа си към лукс и охолен 
живот, защото ако той е нашата глав-

Вселенски закони 
Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, DCTJ
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на житейска цел, ако престанем да се 
радваме на топлината на слънчевите 
лъчи, на красотата на снежните пла-
нини, на топлия пясък и красивите 
морски вълни, на синьото или облач-
но небе, на факта, че се събуждаме и 
продължаваме да живеем, на усмив-
ката, която някой ни е подарил, на 
обичта на хората, всичко останало ще 
ни бъде отнето.

#9 Изпълнявай вселенска-
та си мисия, осъзнавайки 

своето предназначение. Раздавай 
според възможностите си, за да 
консумираш вселенските блага.
Накратко законът изисква да се на-
учим да спазваме първите 8 закона. 
Другото му изискване е да раздаваме 
блага само когато сме достатъчно ста-
билни ние самите. Ако раздаваме спе-
челеното от нас, преди да е достатъч-
но за нас самите и да ни е осигурило 
спокоен живот, идва момент, в който 
ние самите сме принудени да търсим 
помощ от някого. Тогава започваме да 
изпитваме неприязън към хората, на 
които сме помогнали, но не виждаме 
собствената грешка заради погрешна 
оценка на ситуацията, довела ни до 
страдания и недоимък.

#10 С приемането ти в селе-
нията на висшия вселен-

ски свят ти си най-богатият, както 
и всички, които са около теб.

Законът отново ни напомня, че 
най-голямото богатство за нас е жи-
вотът, който сме длъжни да изживеем 
смислено и пълноценно, защото не-
говата пълнота е гаранция и за бъде-
щите ни смислени въплъщения.

#11. Болестта е изпитание за 
осъзнаване на собствени-

те грешки, които товарят Кармата 
ти негативно. Вгледай се в себе си, 
открий грешките, които те разбо-
ляват, осъзнай ги и ще оздравееш.
Този закон ни предупреждава, че ко-
гато болестта е привидно нелечима 
или е лечима, но болният се е вживял 
в нея, за да бъде в ролята на страда-
лец и да привлича чуждото внимание, 
няма шанс да оздравее, ако не осъзнае 
причината за състоянието си.

#12 Никога не помагай на 
болен човек, който от-

казва да се излекува сам, защото 
това е неговият избор. За такава 
помощ (ако той я иска и очаква 
чудеса) търпиш кармично наказа-
ние.

Дори и при успешно проведено 
лечение при заболяване на физиче-
ското тяло често резултатът е небла-
гоприятен. След време болестта се 
възобновява поради факта, че болни-
ят отказва да продължи живота си или 
е решил, че чрез своята болест отмъ-

щава на близките си или на лекаря, 
с когото може да е кармичен враг от 
свой минал живот. Привидно очаква 
помощ, но всъщност неистово й се 
противопоставя. Този закон от един 
момент нататък е обвързан и със за-
кона за непоисканото добро.

#13  Лечителят (лекарят) може да изпълни дълга си и да 
излекува болния, ако страдалецът 
е готов да продължи живота си. 
Ако не е готов, идва смъртта, която 
в случая е вид самоубийство.

Този закон дава отговор защо 
често при изписан здрав пациент 
скоро той отново е в тежко състоя-
ние и приключва житейския си път. 
Или се е уморил, или е преценил, че 
не е в състояние да изпълни своята 
житейска мисия. Същото се отнася и 
за хората, които са изписани в тежко 
състояние и без надежда за живот, но 
оздравяват и се превръщат в част от 
чудесата в медицината.

#14 Стори добро, ако си сигу-
рен, че ще бъде осъзнато 

и е твоя вътрешна потребност. По-
казното добро ти носи страдания, 
които е трудно да осъзнаеш.

Законът е ясен и без мое обясне-
ние. Показното добротворство, което 
цели да възвеличае егото ни, винаги 
се наказва с физическо страдание, ко-
ето е близко до това на човека, на ко-
гото сме помогнали, без да изпитваме 
потребност и без да бъде осъзнато от 
него самия.

#15. Не забравяй подадената 
за помощ ръка, не нара-

нявай своя благодетел, ако искаш 
да ценят и твоите добри дела.

Когато забравим ръката, която ни 
е протегната, когато започнем да си 
внушаваме, че сами сме се справили, 
и не си спомняме за тъмнината, от 
която са ни извели отново и са ни 
позволили да видим светлината, не 
трябва да очакваме, че ще получим 
помощ, дори и когато сме помолили 
да ни я дадат.

#16. Лъжата, изречена, за да 
не нараниш някого, това-

ри Кармата ти. Ако прецениш, че 
не трябва да кажеш истината, по-
добре я премълчи.

Този закон е труден за тълкуване. 
Предупреждава ни, че когато някой 
ни е неприятен или сме открили не-
говите негативни качества, е по-добре 
да се предпазим и да се дистанцираме, 
вместо да му ги кажем. Ако не ги пре-
мълчим или ги облечем в лъжовно 
хвалебствие, със сигурност си пече-
лим кармичен враг в лицето на този, 
към когото сме били искрени. Няма 
как да променим хората, направили 

своя избор. Ще постъпим правилно, 
ако ги приемем такива, каквито са.

#17 Обичта към ближния не 
те освобождава от зако-

на на непоисканото добро. Този 
закон се обезсилва само докато се 
грижиш за своето малко дете до 
неговата 7-а година.

До своята седма година детето има 
потребност да се грижим за него и да 
го възпитаваме. След като я навърши и 
стъпи в своята първа Сатурнова година 
с вибрация 8, то трябва да е осъзнало 
смисъла на помощта, която получава, 
и да умее да я поиска и да я цени.

#18 Бъди последователен. 
Най-страшното престъ-

пление на духовно ниво е преда-
телството към самия себе си.

Когато сме последователни и не се 
отклоняваме от своите принципи, ко-
гато не изневеряваме на своята житей-
ска философия, ние съумяваме да на-
мерим средата си и да вървим уверено 
по пътя си. Когато предадем принци-
пите си по собствено желание, губим 
връзката със своето духовно начало и 
се превръщаме в егоисти, нежелани и 
отблъсквани от околните.

#19. Не се опитвай да зае-
меш чуждо място, защото 

дори и да успееш, не си сигурен, че 
ще изживееш красив и стойностен 
чужд живот. Този стремеж може 
да те убие.

Този Вселенски закон често е на-
рушаван от хората, населяващи пла-
нетата Земя. Мнозина успели са по-
търпевши от други, които отказват да 
се трудят, да се развиват и се стремят 
да заемат чуждото място, без оглед на 
средствата и методите, дори и с цената 
на физическо отстраняване на обекта, 
чийто успех ги заслепява и озлобява. 
За съжаление не осъзнават, че този 
чужд живот ще се окаже непосилен за 
тях, както и техният – за останалите 
хора. Всеки има своето място и своя 
път, който друг няма как да извърви.

#20. Богатството е вътре в 
теб. Всеки човек прите-

жава несметното богатство на своя 
Дух. Цени своето богатство и това 
на останалите хора! Сториш ли го, 
ще бъдеш дарен с Вселенската за-
щита и закрилата на Съдбата.

Ако не ценим своите качества и 
не умеем да осъзнаваме грешките си, 
ако виждаме положителните качества 
в другите хора, но им посочваме само 
отрицателните, ние сами се обричаме 
на провал, на душевни и физически 
страдания и на заслужени Съдбовни 
наказания, предизвикани от собстве-
ните ни действия, които се връщат 
като бумеранг и се стоварват върху 
нас.  nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Еволюцията на човека е проти-
чала в условия на хранителен 
недостиг, а не на изобилие. 

Това е определило хранителното по-
ведение на първите хора, включено в 
човешкият геном, което означава, че 
човек генетично е настроен да отлага 
резерв, да пълнее, а не да слабее. Този 
древен природен закон е заложен в 
обмяната на веществата и енергията, 
наречена метаболизъм. Метаболи-
змът е сбор от всички протичащи в 
организма биохимични реакции, ор-
ганизирани в многостъпални после-
дователности - метаболитни пътища: 
- Разградни (енергообразуващи) - ка-
таболизъм 
- Синтезни (енергоразходващи ) - ана-
болизъм

Катаболизмът на постъпващите с 
храната многобройни и разнообраз-
ни вещества освобождава заложената 
в тях потенциална енергия и осигуря-
ва строителни блокове за синтезата 
на собствени структурообразуващи и 
резервни вещества, т.е. за анаболизма 
(колко силна е аналогията на Ян и Ин 
на Традиционна китайска медицина).

Метаболизмът е точно ситуиран в 
пространството и времето и протича 
в три последователни стадия:

1 стадий – храносмилане в стома-
ха и червата. Ензимно хидролитно 
разграждане на сложните молекули 

до техните съставни компоненти и 
резорбцията им през тънкочревната 
стена.

2 стадий – междинен метаболизъм. 
Клетъчно разграждане на простите 
субстрати - глюкоза, мастни киселини 
и аминокиселини до ацетил – СоА.

3 стадий – биологично окисление 
(цикъл на Кребс, дихателни вериги, 
окислително фосфорилиране) в кле-
тъчните митохондрии.

Периодът от 2-4 часа след нахран-
ването са нарича абсорбтивен (well fed 
state). Всички тъкани през този пери-
од използват като енергийно гориво 
въглехидрати – глюкоза. В сила е т. 
нар. Закон на Randle „въглехидрати-
те пестят мастите”. Съществува една 
много добре изразена функционална 
взаимовръзка между четирите органи 
– черен дроб, мускули, мастна тъкан и 
мозък, за което голямо значение има 
инсулинът, чието действие доминира 
през периода well fed state.

Клетъчният метаболизъм се реа-
лизира чрез синхронизираното про-
тичане на ензимните процеси, които 
са под контрола на 4 основни меха-
низми:

 - субстратна наличност;
 - алостерично активиране и инхи-

биране на ключовите ензими;
 - ковалентна ензимна модификация 

(фосфорилиране и дефосфолиране);

 - индукция – репресия на ензим-
ната синтеза;

Така работят нашите гени, опре-
делящи хранителните навици. Оп-
тималният метаболизъм се осигурява 
чрез доброто познаване и спазване на 
взаимозависимостта между хранител-
ния режим и генетично заложените 
регулаторни механизми на органно, 
клетъчно и субклетъчно ниво. Пра-
вилният начин на живот, здравослов-
ното хранене са в хармония с гените 
ни.

Години наред, без да има убеди-
телни научни доказателства, бяха ут-
върждавани правила за хранене, на-
чин на живот и физическа активност, 
звучащи най-общо като „Гладувай и 
бягай”, за да се предотврати затлъс-
тяването. Честотата му обаче вместо 
да намалява нарастна трикратно за 
последните 15-тина години. Затлъс-
тяването е високо рисково за соци-
ално-значимите сърдечно-съдови 
заболявания като атеросклероза, арте-
риална хипертония, венозна болест. 

Исхемична болест на мозъка 
(мозъчен инсулт) е тясно свързана с 
правилното хранене и нормалното 
тегло. Много от хипотезите за зат-
лъстяването, колкото и убедително да 
звучат, са по скоро митове, отколкото 
научно обосновани. Ще се спрем на-
кратко върху тези митове. Разделяме 

Здравословно 
хранене

ïðîô. ä-ð Âðúáêà Îðáåöîâà 

Митове и съвременна концепция 
-ултраметаболизъм –предпоставка за човешкото 
дълголетие

ОАНОКОАНОК
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1-âè ìèò 
Ìèòúò çà Çàêðèëíèêà

Официалната политика за контрол 
на храните се базира изключител-
но върху количествени показатели. 
Препоръчваната „хранителна пира-
мида”, не само не регулира теглото, 
но съдейства за затлъстяването. Фа-
бричната пакетирана храна е втората 
най-важна причина за смъртност от 
сърдечно-съдови заболявания.

2-ðè ìèò – 

Ìèòúò çà ãëàäóâàíåòî 

В никакъв случай не бива да се при-
нуждава тялото да гладува продъл-
жително. Инстинктът за хранене е 
гаранция за оцеляване. Допустимият 
прием на храна се определя от НМП - 
нивото на метаболизма в покой. Фор-
мулата е НМП= теглото в кг х 22 = 
ккал/ден, например 70 кг.  х 22 =1 540 
ккал/ден.

НМП е най-ниският калориен 
внос на човек, неставащ от леглото и 
не изразходващ енергия, освен онзи 
поддържащ виталните му функции. 
Продължителното гладуване при-
чинява кетоза и едно наподобяващо 
захарния диабет състояние на клетъч-
ния метаболизъм. Консумацията под 
НПМ застрашава живота. Заплахата 
от „гладна смърт” включва „охра-
нителна предпазна система” - сти-
мулиране на апетита и забавяне на 
метаболизма. Изгарят резервните суб-
страти – масти, въглехидрати, а още 
в първите дни – белтъци (мускулна 
маса). При захранване се възстановя-
ват, обаче предимно мастите (йо-йо 
ефект - усилено трупане на резервни 
килограми).

3-òè ìèò –

Ìèòúò çà êàëîðèèòå

Калорията е общоприета мярка за 
енергия (1 калория = количеството 
енергия необходимо за повишаване 
на температурата на 1 килограм вода 
с 1 градус по Целзий).

Приетата храна при своя метабо-
лизъм генерира енергия (калории). 
Хранителните вещества (нутриенти) 
са три основни класа : въглехидрати, 
масти и белтъци, също и алкохол, 
наречени с общо название макро-
нутриенти. Освен това с храната се 
приемат и есенциални вещества, кои-
то организмът не може сам да образу-
ва: витамини, минерали, есенциални 
мастни киселини, есенциални ами-
нокиселини (АК) и фитонутриенти 
(ФН). Енергийният баланс се пости-
га, когато калорийният внос  е равен 
на калорийния разход. Клетъчните 
енергодоставящи метаболитни пъти-
ща са:

- въглеводи  – анаеробна и аероб-
на гликолиза;

- мастни киселини - в (бета) - окис-
ление на МК;

- аминокиселини – митохондриал-
но окисление (главно на глутаминова 
киселина).

Калорийното съдържание на хра-
ните се определя в калориметър, в 
който се извършва пълно изгаряне: 1 
кал. = 4,128 джаула. 

Калорийният индекс на мастите 
е 2,2 пъти по-голям от този на глю-
козата и АК. Енергоизразходващите 
индекси са: 

►метаболитна скорост при покой;

►специфично динамично действие;

►физическа активност;

Познаването на тези количестве-
ни индекси са важни, но не достатъч-
ни. Именно съобразяването само с 
тях е създало мита, че всички калории 
са еднакви.

Науката геномика на хранителни-
те продукти, развита през последните 
10 години, развенча този мит. Енер-
гията на храната, освен потенциална-
та енергия (калории), съдържа и по-
тенциална информация. Различните 
храни се усвояват с различна скорост 
и по различен начин повлияват на те-
лестното тегло. Бързо усвоимите хра-
ни предразполагат към напълняване, 
бавноусвоимите – към отслабване. 
Поради това и най-идеалната диета 
не е идеална за всички. 
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ги на 7 групи. Това ще ни помогне 
да изложим някои основни метабо-
литни процеси и патобиохимията на 
техните нарушения, тясно свързани с 
хранителните навици, качеството и 
количеството на храната. Кои са 7-те 
мита за причините и механизмите на 
затлъстяването - един от първосте-
пенните рискови фактори за атерос-
клероза?

1-ви мит – Митът за Закрилника 
(напълно в духа на пасивното отно-
шение към здравето, характерно за 
западната медицина). „Държавната 
политика за храните и хранително-
вкусовата промишленост се грижат 
за подържане на нашето нормално 
тегло и здраве”.

2-ри мит – Митът за гладуване-
то – „Гладуване, по-малко хранене 
+ физическо натоварване гарантира 
нормализиране на теглото”.

3-ти мит – Митът за калориите – 
„Всички калории са еднакви”.

4-ти мит – Митът за въглехидра-
тите –„Колко по-малко въглехидрати 
в храната, толкова по-слаби”.

5-ти мит - Митът за мастите - „На-
пълняването се дължи на повишената 
консумация на масти”.

6-ти мит – Митът на френския па-
радокс - „Французите са слаби, защо-
то пият вино”.

7-ми мит – Митът за сумиста - 
„Пропускането на хранения води до 
отслабване”.

ОАНОКОАНОК
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4-òè ìèò – 

Ìèòúò çà âúãëåõèäðàòèòå

Въглехидратите могат да се превърнат 
в масти. Затова се е утвърдило мнени-
ето, че за да е слаб човек, трябва да 
приема възможно малко, ако може и 
никак въглехидрати. Но има различ-
ни видове въглехидрати, които по 
различен начин въздействат върху ге-
ните, контролиращи теглото. Въгле-
хидратите са най-съществената част 
от хранителния внос, макар че няма 
есенциални въглехидрати. Основната 
им роля е енергопродукцията. Ком-
плексните въглеводи имат и структу-
рообразуваща функция. По химичен 
състав въглехидратите биват прости 
(моно и дизахариди), сложни (поли-
захариди) и комплексни  и фибри. 

Разтворимите и неразтворими 
фибри нямат енергийна стойност. 
Техните благоприятни ефекти са ре-
ализирани в храносмилането:

- забавят изпразването на стомаха, 
забавят съответно посткардиалната 
(след нахранването) хипергликемия;

- увеличават образуването и ек-
скрецията на жлъчните киселини и 
така понижават нивата на серумния 
холестерол, респективно на сърдеч-
но-съдовият риск.

Според скоростта на тяхната ре-
зорбция в тънките черва, респектив-
но пикът посткардиалната хипергли-
кемия, въглеводите имат различен 
гликемичен товар (индекс). Той се 
определя чрез метода „площ под кри-
вата на серумната глюкоза” - след по-
емане на въглехидратна храна спрямо 
тази след приемане на чиста глюкоза. 
Храни богати на захароза (бяла за-
хар), скорбяла, гликоген, имат висок 
гликемичен товар, а тези богати на 
фибри (пълнозърнести храни, пло-

дове, зеленчуци) - нисък гликемичен 
товар (индекс). Бедната на въглехи-
драти храна предизвиква протеолиза 
(разграждане на белтъци). Получе-
ните в резултат аминокиселини (АК) 
чрез трансаминиране се превръщат в 
кетокиселини, субстрат на глюконе-
огенезата в черния дроб, т. е. на но-
вообразуване на глюкоза. Това не е 
особено изгодно за организма поради 
разход на енергия. Затова в нормал-
нато смесено хранене процентът на 
въглеводите е 45% до 65% от кало-
рийния (хранителния) внос. Органи-
змът много стриктно поддържа глю-
козната хомеостаза (3,5 - 6,2 ммол/л), 
главно за да се задоволят енергийните 
нужди на изцяло зависимите от глю-
коза тъкани - мозък, еритроцити, ре-
продуктивна тъкан. 

Директни научни доказателства за 
това, че употребата на прости захари 
е опасна, т. е. че води до затлъстяване 
и захарен диабет няма. Свръхотлага-
нето на стратегическия резерв на въ-
глехидратите (мастите) става само при 
въглехидратна консумация, надвиша-
ваща значимо енергийните нужди. В 
последните години в тази насока са 
и данните за значимостта на т. нар. 
фитонутриентен индекс (ФНИ). Фи-
тонутриентите са жизненоважна част 
на храната - естествени сигнали към 
гените, контролиращи теглото. Из-
точници на фитонутриенти естест-
вено са растителните храни - грозде, 
броколи, какао, ленено семе, соя, зе-
лен чай, розмарин, лук и други. 

Колкото по-богата на цветни хра-
ни е трапезата ни, толкава по-висок 
е фитонутриентният индекс. Пре-
работените въглеводи са с по-висок 
ГИ и по-нисък ФНИ, т.е. те предраз-
полагат към повишаване на телесно-
то тегло и на сърдечно съдов риск. 
Имайки впредвид, че глюкозата и АК 
(по-специално АК левцин) са естест-
вен сигнал за секреция на инсулин от 
В-клетките на панкреаса, преобреме-

няването, въглехидрати и висок ГИ, 
водят до системна хиперинсулинемия 
и инсулинова резистентност. Ще на-
правим една кратка справка за въгле-
хидратните храни съобразно техния 
ГИ и ФНИ: 

1. Храни с нисък ГИ и висок ФНИ 
(полезни): зеленчуци, плодове, бобо-
ви култури, ядки, семена, пълнозър-
нести храни, чайове, билки подправ-
ки;

2. Храни с висок ГИ и нисък 
ФНИ (нежелателни): бяло брашно, 
бял ориз, големи богати на скорбяла 
картофи, преработени храни - чипс, 
бонбони, сладкиши, бяла захар;

3. Храни с нисък ГИ, но и нисък 
ФНИ: риба, месо (агнешко, телеш-
ко, свинско, пилешко), краве масло, 
свинска мас.

Една приказка от живота – при-
казка за индианците пима: „....преди 
50-тина години индианците пима се 
хранели с традиционната си богата на 
въглехидрати храна (но въглехидрати 
с нисък ГИ и висок ФНИ). Те били 
здрави, стройни, атлетични. Днес те 
са на типичната американска диета 
- не толкава богата на въглехидрати, 
но такива с висок ГИ и нисък ФНИ. 
Индианците пима вече са болнави, 
затлъстяли, флегматични.....”

Нисковъглехидратната диета в 
официално препоръчваната „храни-
телна пирамида” увеличава процента 
на затлъстели. По статистически дан-
ни от 2006 г. 2/3 от американците са с 
наднормено тегло. У нас положение-
то не е много по-различно. Не просто 
намаляване на въглехидратите в дие-
тата, следователно ще реши въпроса 
със затлъстяването и намаляване чес-
тотата на сърдечно-съдовите заболя-
вания, а  подборът на индивидуални-
те въглехидрати - с нисък ГИ и висок 
ФНИ. nnDnn

ww
w.

fre
ep

ik

ОАНОКОАНОК



Òàìïëèåð • þíè 2019 ã.     69  

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Човек проспива повече от по-
ловината си живот! Защо има-
ме нужда от сън?

Има много причини, поради кои-
то спим. Науката все още няма точно 
обяснение. Съществуват няколко  тео-
рии, като истинската причина най-ве-
роятно е комбинация от всички. Ето 
и по-значимите причини, които ни 
карат да се отдадем на сладък сън по 
8 часа на вечер:

Първа причина: За да съхраним 
и възстановим нужната ни енергия за 
живот?По врем на сън организмът из-
разходва много по- малко енергия.

Втора причина: Преорганизация, 
сортиране и изчистване  на нашите 
спомени и информацията, която сме 
погълнали през деня;

Трета причина: Физическо възста-
новяване – докато спим, тялото ни об-
новява и изгражда определени тъкани, 
нервни клетки, неутрализира неврото-
ксини и възобновява биохимичните 
процеси в тялото;

Четвърта причина: Психическо 
възстановяване – това е и моментът, 
в който нашият мозък се възстано-
вява и се изчиства от излишната ин-
формация.Това, което се знае, че без 
сън  човешкият организъм не може да 
оцелее.

Êàêâî ùå âè ñå ñëó÷è, àêî 

íåäîñïèâàòå?
Недоспиването е  много  по-сери-

озна причина за не комфортното със-
тояние и намалената работоспособ-
ност от колкото  не добрата  диета или 
не добрите  тренировки! Причината е, 
че недоспиването  прави организмът  

много по-уязвим към хроничен стрес 
и може да превърне един добър тре-
нировъчен и хранителен режим в не-
ефективен такъв.

До какви конкретни проблеми 
води недоспиването:

Повишен апетит- честото и сери-
озно недоспиване води до много сери-
озно увеличаване на чувството на глад 
и повишен апетит; Хората, които спят 
по-малко от 7 часа на вечер изпитват 
26% по-малко засищане на апетита  
след закуска! Редовното недоспиване 
влияе на нивата на хормоните лептин 
и грелин, които отговарят за глада. Но 
още по-неприятен е фактът , че лип-
сата на сън има значително влияние 
върху инсулиновата чувствителност. 
Неслучайно хората, които спят по 6 
часа на вечер или по-малко, са поста-
вени под по-висок риск от диабет.

Забавя метаболизъм:
Една от основните функции на 

съня е съхранението на енергия. Не-
доспиването активира редица проце-
си в тялото, които  забавят метабо-
лизма на организма.. От една страна, 
това влияе на  физическа активност. 
От друга страна, недоспиването води 
и до смущения в поддръжката на те-
лесна температура и влияе на  базовия  
метаболизъм в покой на човешкото 
тяло.

Понижено производство на тес-
тостерон.:

    Хроничното недоспиване води 
до трайно понижение в концентраци-
ята на тестостерон.  Тестостеронът е 
важен не само за изграждането на мус-
кулна маса, но и за цялостното благо-
получие на всеки мъж! Той може да 
повлияе на  поведението, мотиваци-

ите  и емоциите. На фона на всички 
хранителни добавки със съмнителен 
произход и ефективност, качествени-
ят сън е едно от най-добрите решения 
за подсигуряване оптимални нива на 
тестостерон.

Промяна в съотношението на мус-
кулна маса и мазнини :

    Всяко изменение в  теглото  е 
микс от загуба или прираст на мускул-
на маса и мазнини. Идеалният сцена-
рий би бил да качваме 100% мускулна 
маса и да сваляме 100% мазнини, но 
това далеч не е така. Това динамич-
но съотношение се нарича nutrient 
partitioning.

Има много фактори, които могат 
да му повлияят, но сънят определено 
е най-важният!Едно от най-добрите 
проучвания по темата сравнява 8.5 
часа сън и 5.5 часа сън в продълже-
ние на 14 дневен калориен дефицит. 
Резултатите са повече от интригуващи 
– групата, която е лишена от сън, гори 
55% по-малко мазнини и 60% повече 
мускулна маса за всеки загубен кило-
грам!

Повишена инсулинова резистент-
ност

Хроничното недоспиване е обвър-
зано с по-висока инсулинова резис-
тентност. При това в такава степен, че 
се счита за рисков фактор за диабет от 
втори тип! Това може да звучи триви-
ално, но всъщност е от голямо значе-
ние. Особено в контекста на среднос-
татистическия работещ човек, който 
редовно не си доспива и яде основно 
на крак. Предварително приготвените 
храни почти винаги са въглехидратни 
бомби. Дори „здравословните“ алтер-
нативи, често съдържат голямо коли-

Загадката, 
наречена сън

Ñåñòðà ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ
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чество въглехидрати. Недоспиването 
в комбинация с несъобразена диета 
лесно могат да доведат до натрупване 
на излишни килограми, а в дългосро-
чен план и до сериозни заболявания 
като метаболитен  синдром и/или ди-
абет.

Понижени когнитивни способ-
ности

Това надали е изненада за някой. 
Всъщност, дори няма нужда да цити-
рам проучвания, тъй като всеки един 
от нас е изпитал последствията на не-
доспиването.

Достатъчно  е да  се пропуснат  ня-
колко часа за една вечер, за да се усе-
тят  неприятните последствия. Много 
по- опасно е хроничното недоспи-
ване, при което драстично страдат 
биоритмите на човешкия организъм. 
Модерният начин на живот изисква от 
хората  да се движат по график. Често  
човек има  фиксиран час за събужда-
не, но сам   избираме кога да заспи. 
Много хора жертват съня за по-инте-
ресни занимания и спят по 6-7 часа на 
вечер.Редица проучвания показват, че 
дори 7 часа сън на вечер водят до вло-
шена концентрация, продуктивност, 
производителност и способността ни 
да взимаме решения .

Предразполага ни към по-лесно 
разболяване.

Загубата на сън, дори и в рамките 
на една вечер е способна да подтисне 
и отслаби имунната система! Това 
прави  организмът по-уязвимът към 
болести.

Сънят има 5 фази, които протичат 
за около 90 минути. Всяка вечер пре-
минаваме през няколко поредни ци-
къла от всички 5 етапа. 

Обективно погледнато, добрият 
сън е непрекъснат, дълбок и интензи-
вен.
Êàê ðàáîòè áèîëîãè÷íèÿò 
÷àñîâíèê?

Простичко казано:
Тялото ни създава условия за оп-

ределени активности, спрямо вътреш-
ния ни часовник. Освен това, то обича 
рутината. Подобно на кучето на Пав-
лов, ако всеки ден се храним в опреде-
лен час, ще свикнем  да изпитвате глад 
именно през този период от деня. За 
целта тялото създава подходяща сре-
да за храносмилане. Фиксираното за-
спиване в определен час е стандартът 
за организма. Тялото  се адаптира и 
започва да отделя мелатонин именно 
в този период. Ако всяка вечер зас-
пиването е  по различно време, ще 
попречи на тялото  да се адаптира. 

Освен това, има данни, че ако сънят е  
във времеви период различен от този 
с който е свикнал организмът , сами-
ят сън е по-неефективен! (например 
вместо от 22:00 до 06:00 да спим от 
24:00 до 08:00).

     Какъв е ефектът на светлината 
върху съня и в частност синята свет-
лина. Това е светлина от определен 
спектър и дължина, която подсказва 
на тялото, че е време за събуждане. 
В природата тази светлина се забе-
лязва през деня и е най-силна сутрин 
при изгрев.Именно това е причината 
човек да се събужда приятно и с удо-
волствие при наличието на естестве-
ната светлина на зората.

Проблемът е, че в днешно време 
има много и различни източници на 
изкуствена светлина! Лампи, телеви-
зори, телефони и таблети – на прак-
тика всички електронни устройства 
излъчват синя светлина. Ето за това е 
много лоша идея да се приспивате с 
филм или в спалните помещения да 
се поставят различни лед- осветител-
ни ефекти по време на сън.

   Интензитетът и продължител-
ността на синята светлината определят 
в каква степен ще бъде подтисната се-
крецията на мелатонин в организма на 
човека.Затова  след събуждане е добре 
да се прекарва  повече време на естест-
вена светлина. Това помага на тялото  
да регистрира деня и ще  помогне да 
се подготви за сън по-късно.
Êîÿ å èäåàëíàòà ñðåäà çà 
ñúí?

Няколко съвета:
Околната среда – условията, в кои-

то спим – имат значителен ефект вър-
ху качеството и продължителността 
на нашия сън.

Ето трите най-значими фактора:
Светлина: за да заспите по-добре, 

стаята ви трябва да е възможно най-
тъмна. Ако имате избор, използвайте 
възможно най-плътните пердета или 
щори. Премахнете всякакъв вид свете-
щи електронни устройства. Обърнете 
мобилния си телефон с екрана надо-
лу, за да не свети, ако някой ви търси 
през нощта. 

Шум: шумовото замърся-
ване е един от най-сериозните 
проблеми на съвременното 
общество. Редица проучвания 
показват, че спането в шумна 
среда води до влошено качество 
на съня и може да предизви-
ка здравословни проблеми в 
дългосрочен план. За жалост 
рядко имаме контрол над 

шума предизвикан от околната сре-
да. Няма как да преместим булеварда, 
нито да сменим съседите си. Дори и да 
смените дограмата си с най-модерна-
та звукоизолираща такава, няма да се 
отървете от шума, който се прокрадва 
през стените.

Температура: няма как да не сте 
усетили ефекта на жегата върху своя 
сън.  Това, което можете да очаквате, 
ако спите в прекалено гореща стая, е 
често будене и влошен сън. Но това 
не се отнася само за температурата на 
въздуха. Правилото важи и за телес-
ната ни температура. Прилежност на 
спалното помещение: признавам си, 
че това беше изненада и за мен, но 
състоянието на стаята ви може да ока-
же влияние върху качеството на съня. 
Разхвърляните помещения – с много 
не сгънати дрехи, неподредени книги 
и т.н. могат да смутят среднощната ви 
почивка.

Чист въздух в помещението за 
сън.
Êàêâî äà ïðàâèì êîãàòî 
ÍßÌÀÌÅ âðåìå äà ñïèì?

До някъде може  да заменим стан-
дартните 8 часа на вечер с кратки 
дремки. Следобедната сиеста може да 
е изключително полезна за хората, 
които не могат да си набавят нужния 
сън през нощта, разбира се когато е 
възможна.

Именно това показват и изследва-
нията, свързани с т.н. съновен данък. 
Пропуснатият сън трябва да бъде ком-
пенсиран в бъдеще.

Пример за това са периодите, в 
които се натрупват няколко дни с 5-6 
часа на вечер, заради работа или друг 
ангажимент. При първа възможност 
всеки един  би поспал поне 9-10 часа, 
за да навакса! Това се наблюдава  най-
често при хората, които работят на 
смени. Дремките са ефективен метод 
за изкупуване на съновния данък и 
компенсират част от негативните по-
следствия на недоспиването.

Моят съвет е да се стремите към 
стандартните 8 часа на вечер и да из-
ползвате дремките стратегически, но 
не и като постоянно решение. nnDnn
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