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Първа корица:  Новооткритият паметник на братята Кирил и Методий в Димитровград (Цариброд) с 
автор Камен Старчев, дар от Рицар - член на Велик Приорат България

Втора корица: Червената църква край Перущица 
Трета корица:  Рисунка на Деметра Мартин Василева от 6 в клас на 41 СУ „Св. Патриарх Евтимий“, 

гр. София, един от победителите в конкурса „Рицарят в мен“ 2021 г.  
Четвърта корица: Икона на Йоан Кръстител с автор Брат Климент Атанасов, KCTJ
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Високоуважаеми Братя и Сестри,Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри, Многоуважаеми Братя и Сестри, 

Благородни Братя и Сестри, Уважаеми Постуланти, Благородни Братя и Сестри, Уважаеми Постуланти, 
съмишленици, симпатизанти и последователи,съмишленици, симпатизанти и последователи,

месеца проведохме онлайн поредната Научна конфе-
ренция и Великденския международен хоров фестивал. 
Достойно приключихме конкурсите ,,Рицарят в мен” и 
,,Рицарска постъпка”, като наградихме победителите и 
отлично представилите се ученици на бляскава церемо-
ния в Националния дворец на децата. Все повече Коман-
дерии осъзнават, че нашата ангажираност с талантливите 
представители на подрастващото поколение може да им 
донесе само полза и популярност.

Проведените изнесени ритуали на исторически мес-
та внесоха свежа струя и настроение сред Рицарите и 
Дамите. Това е един различен път за разнообразяване и 
изпълване с ново съдържание на дейностите, свързани с 
функционирането на Командериите.

Завършихме с успех поредния етап в подготовката на 
Приорат Северна Македония за Велик Приорат и пред-
стои внасянето на документите за одобрение от Магис-
тралния съвет и гласуването им през октомври на закрита 
сесия от Великите Приори по време на международната 
среща в Хърватия. По този начин Велик Приорат Бълга-
рия става създател на трети член на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим.

Пожелавам на всички весели и изпълнени с настрое-
ние летни дни и ви очаквам на XIII рожден ден на Велик 
Приорат България.

Бог да ви пази!
 nnDnn

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

Неусетно преполовихме 2021 година с всички оч-
аквания и надежди, които имахме за нея. Про-
дължаваме да се намираме в едно голямо изпи-

тание - може би все още не осъзнаваме параметрите му, 
но е добре да се замислим върху тях. Активността, която 
проявяват болшинството от Командериите във Велик 
Приорат България, дава надежда, че Братята и Сестрите 
са превъзмогнали страха и отчуждението, като желанието 
за контакти и заедност вземат връх. През изминалите три 
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СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОРСРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР

◄  С група 
интелектуалци 
отбелязваме 
първите 
слънчеви дни в 
София

► 
Актьорът Васил Банов, 
носител на специалното 
отличие за цялостно 
творчество на МФФ 
“Златната липа” за 2019 г.
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СРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОРСРЕЩИ НА ВЕЛИКИЯ ПРИОР

◄  Актьорът Владимир 
Пенев, носител на 
специалното отличие за 
цялостно творчество на 
МФФ “Златната липа” за 
2021 г.

▼  Със Зам. Велик Приор на 
ВП Сърбия Александра 
Ширич и Великия 
Канцлер Зоран Радоман

▼С художника Петър Мичев
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БЛАГОДАРНОСТБЛАГОДАРНОСТ

▲  С академик д.х.к. Христо Григоров 
председател на БЧК

▲  С д-р Данчо Пенчев  - директор  на 
Столична регионална здравна инспекция

▲  С д-р Георги Гелев - 
директор на ЦСМП София

◄  С д-р Бойко Коруков - изп. директор 
УМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ ЕАД
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Благодарствена грамота връчи 
днес канцлера на Командерия 
“Св. Св. Константин и Елена” 

от Ордена на рицарите тамплиери на 
Йерусалим към Велик Приорат Бъл-
гария на директора на най-голямата 
болница в областта д-р Красимир 
Темнилов. “По този начин бихме 
искали да изразим своята благодар-

ност и подкрепа за нещата, които 
правят всички лекари в МБАЛ - Па-
зарджик за овладяването на Covid-
пандемията. Сигурни сме, че животът 
и здравето на хората са в ръцете на 
перфектни професионалисти, хора с 
големи сърца готови да жертват себе 
си в името на останалите. Приемете 
нашия подарък като израз на при-

знание за неуморния ви труд”. - каза 
Емил Неделчев. 

“Аз също благодаря за оказаната 
чест от името на МБАЛ - Пазарджик, 
през цялата година нашите колеги 
бяха неотлъчно на своя пост, това е 
едно признание за тяхната работа и аз 
искрено им благодаря, отново. Както 
и на вас за тази чест, това е грамота за 
цялата болница.” - каза в отговор д-р 
Темнилов. “През тази година, нашата 
болница и колегите, преминахме през 
няколко много тежки кризи и изпита-
ния, като колегите оказвайки помощ се 
заразиха с коронавирус, но намерихме 
сили и се справихме със ситуацията. 
Продължаваме да работим, макар пре-
умората да е изключително голяма. 
Надяваме се да намалее заболеваемост-
та, хората да се ваксинирант до голяма 
степен и това да доведе до по-малкия 
брой на новозаразени. Скоро няма да 
се отървем напълно, но да бъде по-ле-
ко и по-леко да го преодоляваме”. - до-
пълни д-р Темнилов. nnDnn

Áëàãîäàðñòâåíà ãðàìîòà îò Îðäåíà íà òàìïëèåðèòå áå âðú÷åíà íà 
äèðåêòîðà íà íàé-ãîëÿìàòà áîëíèöà â îáëàñò Ïàçàðäæèê

БЛАГОДАРНОСТБЛАГОДАРНОСТ

►
д-р Минко Михов изп. директор на 

МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, гр. Габрово. 
Грамотата е връчена от Командерия 

021 “Св. Лазар Български”
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Благодарствена грамота за успешното спра-
вяне с първата година от пандемията бе 
връчена днес на кмета на Пазарджик – То-

дор Попов от канцлера на Командерия „Св.Св. 
Константин и Елена“ в гр. Пазарджик – Емил 
Неделчев. От името на Велик Приорат България 
той благодари за съпричастността на градона-
чалника към проблемите на обикновените хора 
и бизнеса, за това, че в рамките на изтеклата кри-
зисна година в града се реализираха множество 
значими нови проекти, а спортът продължи да се 
развива успешно. 

„Аз съм приятно изненадан, от този мил жест,  
защото не очаквах такава оценка.“ – заяви Тодор 
Попов – „Кметът просто трябва да си върши ра-
ботата, считам, че така е правилно, защото затова 
е избран. Дали си върши работата обаче си личи 
по отношението на неговите съгражданите към 
него, по-точно се изразява в това - дали те подкре-
пят политиките, които той прави или не. Искрено 
съм радостен, че усилията, Пазарджик да се развива 
успешно и заедно да преминаваме през различни 
предизвикателства са оценени. И то от такива ор-
ганизация, която има отношение към местната си 

общност и се обединява около богоугодни каузи.“ 
– каза още Тодор Попов. 

„Ние наистина положихме усилия в тези дни на 
предизвикателства -  да съхраним живота и здравето 
на хората, като там най-големите герои са нашите 
лекари, специалисти по здравни грижи, санитари 
и даже административните работници. Общината 
пък има по-глобалната, координираща, функция 
и има за цел освен да помага, да провежда такива 
политики и да дава такива сигнали, че хората да се 
чувстват малко по-спокойни и по-сигурни. През 
тази година и малко минахме през всякакви фази 
– на паника, на страх, на лежерност. Кметът на об-
щината трябва да бъде отговорен в тази сигуация 
и да не позволява паниката, да ражда грешни ре-
шения, които да пречат в развитието на града ни. 
Това е най-важното да постигнеш баланс – хем да 
съхраниш здравето и  да не подлагаш общността 
на определен риск, а в същото време да не затва-
ряш бизнеси. Предизвикателството продължава, но 
най-страшното мина, надяваме се до края на годи-
ната нещата да са спокойни и да продължим, да се 
справяме с новите предизвикателства. Защото те 
няма да свършат.“ – каза още Тодор Попов. nnDnn

Тодор Попов, кмет на Пазарджик: 
Благодаря на вашата 

общност за високата оценка

БЛАГОДАРНОСТБЛАГОДАРНОСТ
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С повече от 3500 участници за-
почна осмото издание на меж-
дународният конкурс за детска 

рисунка “Рицарят в мен” и литератур-
на творба “Рицарска постъпка”, орга-
низирани от Велик Приорат България, 
включен в националния календар за 
изяви на  Министерството на образо-
ванието и науката. До заключителният 
етап на национално ниво достигнаха 
25 ученици в конкурса за рисунка и 
9 ученици в конкурса на литературна 
творба, които получиха своите грамо-
ти, медали и отличия в Националния 
дворец на децата в София, съоргани-
затор на събитието. Авторите на най-
добрите пет творби от всяка от двете 
категории бяха отличени от Велик 
Приорат България и с парична награ-
да. В конкурсът все участие и българ-
ското училище във Виена.

Тържествената церемония в пре-
пълнената зала на двореца на децата 
премина под вещото ръководство на 
проф. д-р Юлия Николова - Велик 
офицер във Велик Приорат България. 
Уважиха я с присъствието си Н.П. ака-
демик Румен Ралчев - Велик Приор на 
Велик Приорат България, г-жа Ваня 
Кастрева - РУО София, г-жа Светла 
Струмина – в-к Учителско дело, пред-
седател на комисията по оценяване 
на литературните творби,  г-жа Събка 
Попова РУО - старши експерт по 
БЕЛ, ученици, родители, директори 
и преподаватели от училищата, участ-
вали в конкурса. Награждаването беше 
прекъсвано от песните, танците, ин-
струменталните изпълнения на децата 
в НДД.

Поздравителни адреси изпратиха 
кметът на София г-жа Йорданка Фан-
дъкова и г-жа Янка Такева, председател 
на синдиката на българските учители. 
 nnDnn

Осми международен 
конкурс за детска рисунка 
и литературна творба 
организиран от Велик Приорат България, част 
от Ордена рицарите Тамплиери на Йерусалим

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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◄  Никола 
Дончев, 105 
СУ „Атанас 
Делчев“, 
София, 7 клас

Победители

Международен конкурс за детска 
рисунка „Рицарят в мен“ 2021 г.

►
Елена Лакова, 8 клас, 51 

СУ, София

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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▲  Мария Христова, 7 клас, 
31 СУЧЕМ, София

▼ Андреа Хотнишка, 5 клас, 
Севлиево

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВИЛИ СЕ
6.   Богомила Свиленова Велева СУУУС „Проф. Дечо Денев“ - София 5 клас
7.   Рая Галинова Тодорова 51 СУ „Елисавета Багряна“ - София 8 а клас
8.   Дарина Иванова Цолева 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ - София 7 б клас
9.   Ивайла Момчилова Дочева 105 СУ „Атанас Далчев“ - София 5 г клас
10. Велислав Велимиров Николов 45 ОУ „Константин Величков“ - София 6 в клас
11. Вяра Пламенова Пенчева ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ -  Габрово 5 клас
12. Мария – Йоанна Цветанова Цветкова СУ „Христо Ботев“ - с. Горна Малина 7 а клас
13. Ивон Георгиева Лулчева ДУ „Христо Смирненски“ - гр. Хасково 4 а клас
14. Преслава Тихомир Иванова НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ - гр. Казанлък 6 а клас
15. Елеонора Георгиева Кацарова 51 СУ „Елисавета Багряна“ - София 8 а клас
16. Кристина Петрова Атанасова 31 СУЧЕМ „Иван  Вазов“ - София 5 г клас
17. Габриела Георгиева Таушанова 129 ОУ „Антим I“ - София 6 клас
18. Мартин Хованес Степанян 45 ОУ „Константин Величков“ - София 6 б клас
19. Симона Огнянова Симова 45 ОУ „Константин Величков“ - София 7 б клас
20. Елица Георгиева Младенова 45 ОУ „Константин Величков“ - София 5 г клас
21. Денис Емилов Панов СУУУС „Проф. Дечо Денев“ - София 5 а клас
22. Светломира Георгиева Стоилова 51 СУ „Елисавета Багряна“ - София 8 а клас
23. Йоана Христова Гиргинова 31 СУЧЕМ „Иван  Вазов“ - София 7 а клас
24. Борис Тодоров Пенев СУ „Сава Доброплодни“-  гр. Шумен 7 а клас
25.Светослава Костадинова Костадинова БАУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ - Виена 4 б клас

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ

Ðèöàðñêà ïîñòúïêà

Автор: Николай Любомиров 
от 6 б клас на 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София

Да си „рицар” в днешно време не е лесно и за много деца 
е неясно. Моите връстници от шести клас в повечето случаи 
не знаят как да постъпят и да проявят доза благородство, меч-
тателност или преклонение. Те са осигурени материално от 
родителите си и имат всичко, което поискат. Дори думата „ри-
цар” в съвременните условия не вълнува повечето деца.

Аз тренирам футбол от седем годишен. В отбора се срещ-
нах с прекрасни, талантливи и умни деца, с които станахме 
истински приятели. Преди една година разкрихме една дълго 
пазена от нашите родители тайна – наш съотборник се разболя 
от левкемия. Нашият приятел, с който се шегувахме и заедно 
печелихме победи спря тренировките и се подложи на тежко 
лечение. Дори да го утешаваме нямахме сили, защото знаехме 
колко трудно преминава през вливания, изследвания и приема-
не на лекарства. Заедно с треньора решихме да посветим всяка 
победа на нашия болен нападател. Всяка спечелена купа и ме-
дали му изпращахме за да го направим по-силен и по борбен. 
Всяка награда получавахме със специално щамповани тениски 
с неговия номер девет и името му. Нашата любов и грижи може 
би са достигнали до него, защото днес той се чувства добре и 
винаги е на пейката на веки мач, когато времето позволява.

Така с мислите, чувствата и действията си към нашия при-
ятел смятам, че сме се доближили до „рицарските” постъпки.
може би да си „рицар” в днешно време е точно 
това – да даваш любов и топлота, да си съ-
причастен към болката на изпаднал в беда 
твой приятел или човек и да помог-
неш с каквото можеш.

„Ðèöàðñêî æåëàíèå”
Мариана Димитрова, 

6 я клас, ИОУ „Неофит Рилски”, гр. Велинград

Не желая да бъда просто рицар в доспехи
От вълшебните приказки детски
Искам да помагам на старите хора
Да утешавам малките деца на двора
С една добрина целия свят да подобря
С щастие другите да озаря.

Без да искаме понякога самите ние,
Опитваме от истината да се скрием.
Изричаме лъжи и думи зле
Или пък често правим бели.
Но щом добро в сърцата си носим,
Защо помощ от другите да просим?

Искам да стане навик на разумните хора
На ден по една добрина да сторят
Злото и без меч да посечем
На другите ръка да подадем
трябва да го пожелаем от сърце
радост да грее на всяко лице.
Искам но няма да мога сама

На всички спасение да донеса
Елате с мене, хора смели и добри,
По една добрина да сторим дори
В света ще изчезнат обиди и лъжи,
Доброто във света ще победи.

Победителите във финален кръг на национален конкурс за 
детска литературна творба „Рицарска постъпка“ за 2021 г.

Раздел ПРОЗА

Първа възрастова група V – VII клас

Победител
Николай Любомиров - с „Рицарска постъпка”, 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, гр. София, 6 б клас

Отлично представили се:
Виктория Богданова – с „Рицарството около мен”, 96. СУ „Лев Толстой, гр. София, 7 д клас
Габриела Ганчева- с „Рицарска постъпка”, VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, 7 а клас

Втора възрастова група VIII-XII клас

Победител
Цветелина Христова – с „Рицарска постъпка“, СПГ „Княгиня Евдокия“, гр. София, 7 б клас

Отлично представили се
Ивана Тодорова – с „Рицарска постъпка”, НИУ „Панайот Пипков“ – Школа „Магията на словото“, гр. Плевен, 8 клас
Йово Козев – с „Рицарска постъпка”, СПГ „Княгиня Евдокия“, гр. София, 8 в клас

Раздел ПОЕЗИЯ

Първа възрастова група V – VII клас

Победител
Мариана Димитрова – с „Рицарско желание”, ИОУ „Неофит Рилски”, гр. Велинград, 6 а клас

Отлично представили се
Даниел Йений - с „Рицарска постъпка“, 96. СУ „Лев Толстой“, гр. София, 7 д клас
Александър Тожаров – с „Приказка за рицаря на добротата”, ИОУ „Неофит Рилски”, гр. Велинград, 6 а клас
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ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ 
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През 2021 година трябваше да се про-
веде петият поред Великденски хоров 
фестивал, организиран от Велик При-

орат България, СУ Климент Охридски и Кантус 
Фирмус, предвиден за 2 май 2021 г. Поради спе-
цификата на световната обстановка фестивалът 
за пръв път се проведе онлайн.  Всеки от учас-
тниците във фестивала изпрати видео на своето 
изпълнение и в уречения начален час всички ви-
деа бяха пуснати за свободен достъп на YouTube 
канала на Велик Приорат България, както и пуб-
ликувани на сайта на фестивала. Независимо, че  
беше невъзможно физическото присъствие на 
участниците в аулата на СУ Климент Охридски, 
любителите и почитателите на хоровото пеене 

имаха възможност да се насладят на изпълне-
нията в атмосферата на собствените си домове. 
И днес на сайта на фестивала в Интернет и на 
канала на Велик Приорат България могат са се 
проследят изпълненията на 
1. Камерен хор на Консерваторията – Любляна, 
Словения
2. Смесен хор на Китайския университет – Хонг 
Конг
3. Детски хор „Бодра песен“ – Шумен
4. Академичен хор на Университета Приморска 
– Словения
5.Смесен хор „Родна песен“ – Хасково
6. Salt Lake City Artists – САЩ

nnDnn

V международен 
великденски хоров 
фестивал, 2 май 2021 г.

ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ
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IN MEMORIAMIN MEMORIAM

д-р Ася Чангалова 

Дама на Храма

26.04.1956 г. – 13.06.2021 г.

С дълбоко прискърбие Ви съобщаваме, че на 13 юни 2021 г. ни напусна нашата 
Сестра Ася Чангалова DTJ, Дама в Командерия „Св. Висарион Смолянски“ на 
Велик Приорат България. Освен перфектен акушер гинеколог, носител на награда 
„лекар на годината сребърен знак за 2019 год.“, тя беше истинска християнка и 
премина в редиците на небесното христово войнство, за да продължи своята ми-
сия – да служи на Господ.

Нека душата й почива в мир и вечната Светлина я озарява!

Не нам, Господи, не нам, на Твоето име дай слава!
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ГАЛЕРИЯ 900ГАЛЕРИЯ 900

Дебютна самостоятелна 
изложба на Гергана Иванова

Изложбата „Импулс“ е първа 
самостоятелна художестве-
на изява на младата софий-

ска художничка Гергана Иванова.
Представяната художничка е с 

класическо художествено образо-
вание в духа на най-добрите тради-
ции на българската образователна 
система. Завършила е НУИИ „Илия 
Петров“ през 2007 г. В Национал-
ната художествена академия „Любо-
мир Далчев“ в периода 2007-2013 г. 
се е обучавала в ателиетата на проф. 
Ивайло Мирчев, проф. Кирил Бож-
ков, проф. Петер Цанев; защитава 
степен бакалавър и магистър в Кате-
дра „Живопис“ и Катедра „Теория 
и практика на художественото обра-
зование“

Участвала е в общи художест-
вени изложби при защитата на ба-
калавърската и магистърската си 
степени в Галерията на Съюза на 
българските художници на столич-
ната ул. „Шипка“ № 6.

***
В картините на авторката главна 

роля играе колорита, основната игра 
е със силата на цветовете. Изразява 
себе си, чрез полагане на смели пет-
на, едра четка. Не липсват и детай-
ли, макар и деликатно загатнати.

На зрителя е предоставена въз-
можността да бъде археолог сред 
багрите и да потърси своята „исто-
рия“ в композицията на творбите.

Картините й могат да се опре-
делят като чувствени, смели, емо-
ционални и провокиращи дори с 
различната техника, маслените и 
темперните бои, дори понякога в 
комбинация.

Някъде се обажда акварел и мал-
ко туш... Това отново разкрива една 
вечно търсеща млада личност, която 
постоянно експериментира с израз-
ните средства и търси и открива и 
преоткрива отново и отново себе си, 
преди всичко, чрез първичността на 
изразената емоция. Емоционалният 
импулс, който сякаш живее отделен 
живот встрани от личността, чертае 
пътя на художничката през години-
те, откъдето е и името на изложбата.
 nnDnn
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ГАЛЕРИЯ 900ГАЛЕРИЯ 900

Изложба на пловдивчанина 
Антоан Стойков
Антоан Иванов Стойков е роден 

на 25.07.1990 год. Живее и ра-
боти в гр. Пловдив. Завършил 

е Средното художествено училище 
за изобразително изкуство „Цанко 
Лавренов“ в гр. Пловдив и след това 
„Национална Художествена Акаде-
мия“ в гр. София със специалност 
„Графика“. От 2009 година се зани-
мава професионално с татуиране. От 
2007 година участва активно в общи 
художествени изложби:
Самостоятелна изложба с илюстра-• 
ции към стихосбирката „Душа на пи-
лигрим”, 2020 г.
Национален конкурс за графика • 
класически техники в галерия „Сре-
дец“,  в гр. София, 2019 г. 

„15 X 5“ в Дружество на пловдив-• 
ските художници 2019 г.

„Графика и дървесина“, самосто-• 
ятелна изложба, в ателие“ Дърводе-
лие“ в гр. Пловдив, 2019 г.

„Сто гледки от Пловдив“, Българ-• 
ски културен институт, Братислава, 
2019 г.

„Go ahead“, народна библиотека • 
„П.Р. Славейков“, гр. Велико Търно-
во, 2019 г.

„Световен резонанс“, галерия „Ре-• 
зонанс“, 2018 г.
Годишна изложба на Дружество на • 
пловдивските художници, 2018 г.
Изложба „Колаж“,  Дружество на • 
пловдивските художници, 2017 г.

„Извън формат“, Дружество на пло-• 
вдивските художници, 2017 г.

40 г. НХГ „Цанко Лавренов“, 2016 • 
г.

„15 X 5“ Дружество на пловдивските • 
художници, 2016 г.
Младежка изложба „Изкуше-• 
ние“, Дружество на пловдивските 
художници,2016 г.
Съвместна магистърска изложба  „20 • 
на 20 за 20“ в Художествена галерия 
„Руси Карабиберов“ гр. Нова Загора, 
2016 г.
Съвместна графична изложба в • 

„TRAP GALERY“, гр. Пловдив, 2015 
г.
Съвместна графична изложба „Раз-• 
личия“ в „TRAP GALERY“, гр. Плов-
див, 2015 г.
Осемнадесето международно биена-• 
ле на Графиката, гр. Варна, 2015 г.
Участие в благотворителна излож-• 
ба, гр. София 2014 г.
Изложба на дипломирали се бака-• 
лаври в специалност „Графика“ от 
Националната Художествена галерия 
в гр. София, ул. „Шипка 6“, 2014 г.
Конкурс по графика в гр. Благоев-• 
град, 2013 г.
Обща изложба на първи курс от • 
Академия за Музикално, танцово и 
изобразително изкуство в гр. Плов-
див, 2010 г.
Съвместна изложба в Народна биб-• 
лиотека ‘’Иван Вазов’’ в гр. Пловдив, 
2008 г.

 Биенале: 14ти Международен кон-• 
курс за деца и младежи – Полша, 2007 
г. nnDnn
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ПРИОРАТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯПРИОРАТ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Съвместен Събор на Командериите 
от Приорат Северна Македония 

в състава на ВП България
„Св. Архангел Михаил“ 
и „Св. Йоан Кръстител“

5.06.2021 г., гр. Скопие

На 5 юни в Скопие се със-
тоя съвместен Събор на 
Командериите от Приорат 

Северна Македония – Свети Архан-
гел Михаил – Скопие и Свети Йоан 
Кръстител – Скопие. След дългият 
период на пандемичното затваряне 
създаденото в края на 2019 г. ментор-
ско формирование в състава на Велик 

Приорат България събра на едно мяс-
то Тамплиерския дух и доказа своята 
жизнеспособност в днешните трудни 
времена. 

Съборът премина в тържествена-
та обстановка на Тамплиерския дом в 
Скопие  и на него бяха посветени 16 
нови Рицари и една Дама.

Като дар за Тамплиерския храм 
Свети Йоан Кръстител в София, Ве-
ликият Приор получи икона.

На Събора бяха поканени и при-
състваха Велики Офицери, Рицари 
и дами на Велик Приорат България, 
като делегацията беше водена от Ве-
ликия Приор ген.-майор, академик 
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Румен Ралчев. Като гости на ВП Бъл-
гария на Събора присъства и делега-
ция на Велик Приорат Сърбия, воде-
на от новия Заместник Велик Приор 
на ВП Сърбия – Дамата, Александра 
Ширич, DGOTJ, придружена от Ве-
ликия Канцлер Зоран Радован.

Като дълго чакана среща между 
стари приятели протече братската 
агапа след Събора.

Една от причините за приповдигна-

тата и тържествена обстановка на сре-
щата беше и задоволството от неспи-
ращата работа на общността по време 
на пандемията и като добър резултат от 
менторските усилия на Велик Приорат 
България бе отчетено постигането на 
необходимата членска маса за да може 
Общността в Северна Македония да 
кандидатства в най-близко бъдеще за 
статут на Велик Приорат пред Великия 
Магистрален Съвет на Ордена. 

 nnDnn
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Събор на Командерия
„Св. Иван Рилски”  

21.04.2021 г., гр. София

Командерия ,,Св. Иван Рилски” 
проведе Събор в Храм ,,Св. Йоан 
Кръстител”. След отчета на Коман-
дер Борис Димитров бяха наградени 
Рицари и Дами за активна дейност в 
инициативи на Ордена. Присъства 
Н. Пр. Великия Приор Румен Рал-
чев, който взе отношение по някои 
вътрешни и международни въпроси 
свързани с работата на Тамплиерите 
в условията на пандемия.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия
„Св. София”  

27.04.2021 г., гр. София

Командерия ,,Св. София” проведе Събор в храм ,,Св 
Йоан Кръстител”. Командерът Борис Начев направи 
отчет и прие двама Постуланти. На ритуала присъства 
Великия Приор Н. Пр. Румен Ралчев. Вечерта завър-
ши с Тамплиерска агапа.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ



Òàìïëèåð • þíè 2021 ã.     25  

Събор на Командерия
„Св. Никита Ремесиански”  

13.05.2021 г., гр. Кърджали

Командерия ,,Св. Никита 
Ремесиански” проведе своя 
първи Събор. Командер Петър 
Георгиев прие един Постулант, 
а Великият Приор въведе в 
рицарско достойнство нов Ри-
цар. Вечерта завърши с братска 
агапа.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Храм ,,Йоан Кръстител стана домакин на съвместен Събор на Командериите 
,,Св. Архангел Михаил” и ,,Св. Св. Константин и Елена”. Бяха приети Посту-
ланти, назначен нов церемониалмайстор и отчетена дейността от Командери-
те Милена Христова и Димитър Боянов. Великия Приор Румен Ралчев очерта 
приоритетите за развитие на Ордена до края на годината и връчи награди. 
 nnDnn

Съвместен Събор на
„Св. Архангел Михаил ”

,,Св. Св. Константин и Елена” 
15.05.2021 г., гр. София

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия
„Княз Борис Първи”  

18.05.2021 г., гр. София

На 18.5.2021 година се проведе поредния 
присъствен събор - ритуал на Командерия 
“Княз Борис Първи” за годината. На Събора 
присъстваха Н. Пр. ген.- майор академик Румен 
Ралчев - GCTJ, CMTH - Великия Приор на 
Велик Приорат България, Рицари, Дами и Пос-
туланти и трима гости. Бе отчетена работата 
на Командерията с отлично представителите 
се ученици във връзка с конкурсите „Рицарят в 
мен“ и „Рицарска постъпка“.
На събора беше приет един Постулант, а д-р 
Диана Иванова получи грамотата си в знак на 
благодарност за работата й по време на епиде-
миологичната обстановка.
Великият Приор поднесе информация за рабо-
тата на Приората  до момента, осъществените 
и планираните важни мероприятия до края на 
2021.
Вечерта приключи с приятелска агапа. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Съвместен Събор на
„Сердика”

,,Св. Екатерина” 
19.05.2021 г., гр. София

На 19.05.2021г. Командериите 
„Света Екатерина 011“ и “Сер-
дика 005” проведоха първия си 

съвместен ритуален събор с домакин Ко-
мандерия „Света Екатерина“ в църквата 
“Свети Йоан Кръстител” - “Клуб 2008” 
- гр. София, на който като гост се вклю-
чи и Командерия „Св.Архангел Михаил“.  
Мероприятието бе уважено от Великият 
Приор на Велик Приорат България Н. 
Пр. генерал-майор (о.р) акад. Румен Рал-
чев и Великиите офицери Юлия Нико-
лова, DGOTJ - отговаряща за връзките с 
Българската православна църква и други 
християнски деноминации, Светлозар 
Стефанов,GOTJ - Велик Секретар на Ве-
лик Приорат България.

Дневният ред на Събора включваше 
отчет на Командерите за дейността на 
поверените им Командерии, назначаване 
на рицаря Атанас Панчов KTJ за Канц-
лер на Командерия „Сердика“, прием на 
постуланти и от трите Командерии. Беше 
проведен специален ритуал в памет на 
починалата дама от Командерия Сердика 
– Елена Господинова, DTJ. По време на 
Събора Н.Пр. Великия Приор на Велик 
Приорат България направи прием на нова 
дама Акад.проф.д-р Ивона Даскалова, DTJ 
от Командерия „Св.Архангел Михаил“ и 
се събра  благотворителна лепта. 

Негово Превъзходителство генерал ма-
йор (о.р) акад. Румен Ралчев GCTJ, CMTH 
даде информация за предстояща покана за 
посещение на Събор в гр.Скопие, даде съ-
вети и напътствия, и очерта приоритетите 
за развитие и активно участие на братята 
и сестрите от Командериите в работата на 
Велик Приорат България на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим.

С това съборът бе прекъснат и търже-
ството приключи с братска почерпка и не-
формални разговори.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия
„Св. Георги Победоносец”  

27.05.2021 г., гр. София

Командерия ,,Св. Георги Победоносец” проведе Събор 
за отбелязване на патронния и празник. Командер М. Ш. 
направи обстоен анализ на дейността на всички Рицари и 
Дами и запозна всички присъстващи с предстоящите съ-
бития до края на годината. Бяха приети двама Постуланти, 
наградени Рицари и Дами и въведен в длъжност нов Цере-
мониал майстор. На Събора присъстваха Н. Пр. Великия 
Приор, Велики офицери и Командери от Ордена. Вечерта 
завърши с агапа по Гергьовски.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Съвместен Събор на
„Св. София”

,,Св. Игнатий Старозагорски” 

29.05.2021 г., гр. София

На 29 май 2021 г., в клуб 2008, гр. София се 
проведе поредния съвместен Събор на Ко-
мандерия 004 „Света София, и 009 „Свети 
Игнатий Старозагорски“, в израз на горе-
щото желание за братска среща след дългия 
период на збарани. nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ



Òàìïëèåð • þíè 2021 ã.     31  

Събор на Командерия
„Св. Висарион Смолянски”  

08.06.2021 г., гр. София

На 08-06-2021 се проведе редовен събор на Командерия „Св.Висарион Смо-
лянски“.След дългото контактуване само онлайн  във връзка с противоепи-
демичните мерки в страната  дамите, рицарите и постулантине  на коман-

дерията се събраха в клуб „Тамплиер“ щастливи за възможността най- после да се 
видим и да бъдем заедно.

Командерът на Командерията  брат Стефан Сабрутев представи отчет за изтекли-
ят период. Набелязаха се мероприятията и активностите за предстоящата част от го-
дината.Подчерта се необходимостта да се направи всичко възможно да се привлекат 
нови братя и сестри.Ще продължи работата по параклисите в кв.Райково и МБАЛ 
Смолян.Взе се решение в една част от пешеходната зона на града да се поставят пейки 
за почивка на хората с логото на Командерията.

Лептата събрана от проведения събор се дари на децата от „ Център за наста-
няване от семеен тип“.Средствата бяха предоставени на следващият ден , за което 
Командерията получи благодарствено писмо.

След закриването на събора се събрахме на дълго отлаганата агапа!!! nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ



Òàìïëèåð • þíè 2021 ã.     33  

ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ
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Съвместен Събор на
„Княз Борис Първи”

,,Св. София” и 
,,Св. Йоан Кръстител” 

08.06.2021 г., гр. София

На 8 юни 2021 година в Тамплиерската 
църква “Св. Йоан Кръстител” се състоя 
съвместен събор на Командерия “Княз Бо-

рис Първи”, Командерия “Света София” и Коман-
дерия “Св. Йоан Кръстител“. Присъстваха Рицари, 
Дами и Постуланти от трите Командерии. На събо-
ра присъстваха Великият Канцлер Витан Иванов, 
GOTJ и началникът на кабинета на Великия Приор 
Димитър Владимиров, KCTJ, както и Рицари, Дами 
и Постуланти от трите Командерии.

Брат Петър Спасов – KCTJ, Командер на Коман-
дерията домакин “Княз Борис Първи” откри събора 
и заедно с Братята Командери Борис Начев, KCTJ и 
Петър Димитров KCTJ, споделиха планове и мисли 
за предстоящата работа. Договорихме съвместно 
благотворително участие.

Сестра Юлия Николова - DGOTJ - Велик офи-
цер запозна присъстващите с предстоящето връчва-
не на наградите за двата конкурса – „Рицарят в мен“ 
за рисунка и „Рицарска постъпка“ за литературна 
творба, организирани от Велик Приорат България, 
МОН и РУО. След дълго чакане, една озарена от 
слънце в душите среща между приятели, която за-
върши с приятелска агапа.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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Събор на Командерия
„Улпия”  

12.06.2021 г., гр. Пловдив

На 13 май в тържествената зала на хотел „Перперикон“ в гр. 
Кърджали, Командерия ,,Св. Никита Ремесиански” проведе 
своя първи за годината присъствен Събор.  Командер Петър 
Георгиев прие един Постулант, а Великия Приор въведе в 
рицарско достойнство нов Рицар. Вечерта завърши с братска 
агапа.  nnDnn

КОМАНДЕРИИКОМАНДЕРИИ
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СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ

Спонсорство на 
авторски албум 
„Моят Казанлък“ на 
фотограф – художника 
Артин Азинян

Среща на 
братя Рицари 
от “Св. Лазар 
Български”  и 
Приорат Северна 
Македония след 
дългите месеци 
на забрана  nnDnn

с подкрепата на редица 
благодетели, включително и от 
Прецептория ”Св. Пророк Илия“, 
гр. Казанлък nnDnn
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СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ

На 2 юни с отдаване почит на 
подвига на Христо Ботев и на за-
гиналите за свободата и независи-
мостта на България, Командерия 
„Света София“ даде начало на 
нова, ежемесечна инициатива за 
дарение на хранителни продукти  
на защитени жилища „Светлина 
за нас“, „Бъдеще за нас“ и пре-
ходно жилище „Делфини“, къде-
то се живеят младежи и девойки 
със специални потребности. Ко-
мандерията, като неделима част от 
Ордена на Рицарите Тамплиери 
на Йерусалим - Велик Приорат 
България си поставя за цел да оси-
гурява средства за закупуването на 
хранителни продукти, които се 
оказват едно от нещата липсващи 
в домовете. Бог напред и ние след 
него! nnDnn

„Св. София“ 
дари храни

Състезание „Бягащи крачета“ организира 
Командерия „Св.св. Константин и Елена“ 
в гр. Пазарджик.

Над сто деца участваха в състезанието по над-
бягване “Бягащи крачета”, то се състоя на 13 
юни в парк - остров “Свобода” на гр. Пазар-

джик.
Малчуганите са възпитаници на всички детски гра-

дини в областния град и по регламент на старта заста-
наха само родените през 2015 и 2016 години. 

От всички участници за финала се класираха най-
бързите 10, които трябваше да се състезават помежду 
си за призовите места в надпреварата. 

Ето кои са децата с най-бързи крачета в Пазар-
джик - Габи Петкова, Георги Георгиев, Стоян Василев, 
Борис Гюров, Венцислав Колев, Християн Велевски, 
Филип Михов, Мари - Анна Левичарова, Натали Нен-
чева, Ивайло Неделчев, Кристиян Калеев, Александър 
Николов.

На стълбичката на финалистите застанаха - Натали 
Ненчева, първо място, Ивайло Неделчев, второ място, 
Християн Велевски, трето място.

Състезанието беше организирано от Командерия 
“Свети Свети Константин и Елена” към Ордена на 
рицарите тамплиери на Йерусалим - Велик Приорат 
България, съвместно с Община Пазарджик. Ръковод-
ният състав на Командерията изказа своята благодар-
ност за съпричастността на Ренета Камберова, както 
и на всички директорки и преподавателки в детски 
градини: “Здравец”, “Снежанка”, “Слънчо”, “Радост”, 
“Пролет”, “Дъга”, “Калина Малина”, “Валентина Те-
решкова” и “Юрий Гагарин”.  nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

OSMTH - онлайн през 2021 г.

OSMTH като международна 
неправителствена и транс-
национална организация се 

изправи пред нелеки изпитания и 
задачи по време на ограниченията, 
поради пандемията от Ковид 19 през 
2020 – 2021 години.

Най-напред заради ограничител-
ните мерки за пътуване бяха отмене-
ни всички международни събития, 
които традиционно провежда Ор-
дена. Ограничи се възможността за 
осъществяване на физически контакт 
с представители на различни инсти-
туции и организации по света и така 
се затрудни изключително много ра-
ботата по изпълнение на основните 
задачи от програмата на OSMTH. 

Комуникацията между отделните 
Велики Приорати и Магистериумът 
на Ордена се осъществяваше основ-
но чрез електронна кореспонденция. 
Към средата на 2019 година по ини-
циатива на Великия Приор на Велик 
Приорат България Н. Пр. ген.-майор, 
академик Румен Ралчев, GCTJ, CMTH 
беше организирана и проведена пър-
вата онлайн открита среща през плат-
формата Zoom и след моментите на 
споделяне на затруднения и обмяна 
на разнопосочни идеи за справяне 
със създалата се ситуация в света, на 

последвалото закрито заседание на 
Великите Приори и Магистериумът 
бяха набелязани основните насоки за 
развитие в новата обстановка.  Вместо 
традиционните срещи на живо, за-
почнаха да се организират периодич-
ни затворени онлайн срещи на Вели-
ките Приори, на които да се обсъдят 
и подложат на гласуване оперативни-
те действия на Магистериума.

Наложи се, експедитивно да се 
реорганизира интернет сайта на ор-
ганизацията https://www.osmth.org/ 
и това беше опит да се превърне той 
в средище за комуникация и обмен на 
информация и братско споделяне. 

Чрез електронното списание 
Carpe Diem се прави добър опит да се 
дава моментна картина на развитието 
на света. 

Генералният Викарий Преп. Пер-
ти Руоцало инициира и с цената на 
доста усилия поддържа през сайта 
провеждането на редовни неделни 
църковни служби, които са със сво-
боден достъп и обединяват добрите 
мисли и молитви на всички Тампли-
ери от Ордена.

Организирани бяха онлайн се-
минари за оторизирани членове на 

Великите Приорати по въпросите за 
Кибер сигурността, както и онлайн 
лекции върху последните научни 
постижения в областта на разкрива-
нето на действителната история на 
Тамплиерския Орден и факторите 
и действията допринесли за просъ-
ществуването на тамплиерската идео-
логия през вековете и до днес.

Днес, вече оперативното управле-
ние на Ордена до голяма степен върви 
гладко благодарение на предприетите 
мерки за прочистване и разширяване 
на комуникационните канали и това 
определено допринася за подобрява-
нето на състоянието и активността на 
Ордена въпреки пандемията. 

Задължително трябва да отбеле-
жим и факта, че всички Офицери в 
Ордена са на своя пост и правят всич-
ко по силите си в личен план за да 
не се преустановява посланическата 
и миротворска мисия на OSMTH в 
ООН.

Всички Тамплиери се молят за 
по-скорошно овладяване и справяне 
с пандемията в световен мащаб, кое-
то би позволило възстановяването на 
незаменимите братски контакти на 
Ордена в близкото бъдеще.  nnDnn
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ОРДЕНЪТОРДЕНЪТ

Е

Изявление по повод нарастващото 
насилие в Източен Йерусалим

Епископ Сани Ибрахим Азар 
Епископ на Евангелистката лютеранска църква 
в Йордания и светите земи
Йерусалим 8 май 2021

Евангелистката лютеранска църква в Йордания и светите земи 
(ELCJHL)е дълбоко обезпокоена от напрежението и нарастващото наси-
лие в Източен Йерусалим и на Харам ал-Шариф. Тази вълна на насилие 
остави ранени стотици палестински граждани. Особено сме изумени от 
взривоопасната ситуация в квартала Шейх Джара, където дозини палес-
тинци са изхвърлени от фамилните им жилища от Израелски заселни-
ци.
Тази провокация към палестинския народ от израелската азмия и 

заселниците, особено през свещенния за мюсюлманите свещен месец 
Рамадан е напълно неприемлива. Тези действия са в нарушение на спо-
сазумението за статуквото, което гарантира на трите религии и на двата 
народа достъпа до техните свети места по време на религиозните праз-
ници. През последната седмица, ние вече наблюдавахме нарушения на 
споразумението, когато християните бяха подложени на насилие и им 
беше отказан достъпа до Църквата на възкресението за посрещането на 
свещения огън и възкресенския празник. Нещо повече, последвалите из-
слевания н Шех Джара са незаконни по международното право. Този 
ход на израелските засолници, привърженици на дясното крило само 
обслужва и налива гориво за нарастване на напрежението и увилачаване-
то на омразата между израелците и палистинците.
Като религиозен водач в свещения град Йерусалим, аз настоявам всич-

ки участващи страни, да уважават статуквото, да действат спокойно и от-
говорно и да пазят човешкия живот на всяка цена. Ние продължаваме да 
се молим и да настояваме за помирение и справедлив мир в Йерусалим 
и за всечки негови жители – християни, евреи и мусулмани, палестинци 
и израелци.
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Áðàò Äèìèòúð Âëàäèìèðîâ, KCTJ 
Âåëèê Îôèöåð 

ООН май и юни 2021 г.
ÎÎÍ èçáðà ïåò íîâè íåïî-
ñòîÿííè ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà 
çà ñèãóðíîñò

Делегатите на 75-ата сесия на Общото 
събрание на ООН избраха Албания, 
Бразилия, Габон, Гана и Обединени-
те арабски емирства за нови, непосто-
янни членове на Съвета за сигурност 
на ООН. Представители на тези стра-
ни ще участват в работата на Съвета 
през 2022-2023 г. 

Демократична република Конго, 
Перу и Иран също кандидатстваха за 
места в Съвета за сигурност, но те не 
получиха необходимия брой гласове. 
Минималният брой гласове, необхо-
дими на една държава, за да получи 
място в Съвета за сигурност, е 129. В 
същото време всички 193 държави-
членки на ООН трябва да присъстват 
на гласуването. 

Припомняме, че Съветът за сигур-
ност включва 15 държави, пет от тях 
са постоянни членове на Съвета за 
сигурност и имат право на вето – Ру-
сия, Китай, САЩ, Великобритания и 
Франция. 10-те непостоянни членове 
на Съвета се избират за срок от две 
години. Всяка година пет от тях се за-
менят.

Êàêâî êàçà Ãåíåðàëíèÿò ñå-
êðåòàð íà ÎÎÍ íà ëèäåðèòå 
íà Ã7 íà 11 þíè 2021 ã.

Êëèìàò è îêîëíà ñðåäà
Г7 може да играе водеща роля в из-
пълнението на Глобалния план за 
ваксинация от COVID-19 и във фи-
нансирането на борбата срещу изме-
нението на климата и адаптирането 
към неговите последици. Това заяви 
генералният секретар на ООН в на-
вечерието на срещата на лидерите на 
седемте водещи икономики в света. 
На пресконференция в Лондон Ан-
тонио Гутериш говори за това с какво 
отива в Корнуол за срещата на върха 
на Г7. 

Както ръководителят на ООН каза 
пред репортери, той е най-загрижен 
за проблемите на ваксинацията срещу 
COVID-19 и изменението на климата. 
Приоритетите на ООН за ваксините 
са да се удвои производството на вак-
сини и да се разпределят справедливо 
, а в климатичния сектор да изградят 
коалиция от нации, ангажирани с по-
стигане на въглероден неутралитет и 
да помагат на развиващите се страни 
да се адаптират към ефектите от изме-
нението на климата. 

ООНООН
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Âàêñèíàöèÿ ñðåùó 
COVID-19
„От самото начало ми беше ясно, че 
ваксините трябва да се считат за гло-
бално обществено благо“, каза ше-
фът на ООН. „Така че те трябва да са 
достъпни и безплатни и не става дума 
само за справедливост, а и за ефектив-
ност.“ „Не можем да победим вируса, 
ако той се разпространява като пожар 
и мутира“, предупреди Гутериш. “Ви-
русите се подчиняват на еволюцион-
ните закони на Дарвин, така че най-
опасният вариант ще оцелее, което 
в крайна сметка ще развие имунитет 
срещу ваксини.”

Той е насърчен от изявленията 
на Международния валутен фонд 
(МВФ), Световната банка, Световна-
та здравна организация и Световната 
търговска организация относно стар-
тирането на програма за ваксинация 
на стойност 50 милиарда долара за 
хората в развиващите се страни, както 
и от САЩ и Обединеното кралство 
да предостави стотици милиони дози 
ваксини на разположение на бедните 
страни. 

Генералният секретар на ООН от-
ново сравни борбата срещу пандемия 
с войната, за да подчертае необходи-
мостта да се действа с неотложността, 
логиката и приоритетите на военната 
икономика. 

„Убеден съм, че се нуждаем от 
глобален план за ваксинация и се 
нуждаем от тези, които могат да бъдат 
отговорни за неговото разработване 
и прилагане“, подчерта генералният 
секретар, а това, по негово мнение, са 
държавите, които днес произвеждат 
ваксини, и тези, които  с определена 
сума за подкрепа, ще може да напра-

вят това в близко бъдеще. Тези държа-
ви трябва да създадат спешна работна 
група, която в сътрудничество със 
СЗО, GAVI, международни финан-
сови институции и фармацевтична-
та индустрия ще разработи глобален 
план, който ще удвои производството 
на ваксини, ще създаде механизми за 
тяхното справедливо разпределение 
и ще осигури подкрепа в областта на 
логистиката, укрепване на здравна-
та система в страни, които трудно се 
справят сами с нея. 

Êëèìàò 
Антониу Гутериш предупреди, че 
днес глобалната температура се е по-
вишила от прединдустриалното ниво 
с 1,2 градуса по Целзий - тоест, тя по-
стоянно се приближава до гранична-
та стойност от 1,5, над която, според 
учените, ни очаква бедствие. 

Той призова за създаване на коа-
лиция от държави, готови да доведат 
до нула нетни емисии на парникови 
газове до средата на века. Страните от 
Г7 вече са поели този ангажимент, а 
останалите държави от Г-20 планират 
значително да намалят емисиите до 
2030 г. в своите планове. 

Зависи от развиващите се страни, 
на които богатите държави се анга-
жираха да предоставят 100 милиарда 
долара годишно за тази цел. Това не 
се случи миналата година, припомни 
Гутериш и подчерта, че така нарече-
ното „зелено“ финансиране е един 
от най-важните елементи на успеха на 
климатичната конференция в Глаз-
гоу. 

В същото време половината от 
средствата, според ръководителя 
на ООН, трябва да отидат за мерки 

за адаптация и устойчивост към из-
менението на климата. Засега тази 
цифра е 21 процента. „Развитите 
страни трябва да разберат, че хората 
в развиващите се страни вече са се-
риозно засегнати от суша, урагани и 
други негативни последици [от изме-
нението на климата]“, каза Гутериш. 
Трябва да им се помогне да се пред-
пазят от бъдещи катаклизми и бога-
тите държави трябва да ги подкрепят 
в това.

Åêîëîãèÿ
Здравни проблеми поради незаконно 
рециклиране на стара електроника

От година на година броят на би-
товите електроуреди нараства, които 
без подходящо рециклиране попадат 
на сметище. Често този „електронен 
отпадък“ се пренася контрабандно в 
страни с ниски и средни доходи. Там 
при занаятчийски условия работни-
ците, включително деца и юноши, 
разглобяват стари компютри, телеви-
зори и други домакински уреди, за да 
използват киселина за извличане на 
цветни метали от микросхеми, вклю-
чително скъпоценни. СЗО изчисля-
ва, че 13 милиона жени, работещи 
в неформалния сектор за изхвърля-
не на отпадъци, излагат себе си и 
своите неродени деца на токсични 
материали. Освен това в сектора ра-
ботят над 18 милиона млади хора, 
включително деца. СЗО призова 
производителите и износителите на 
потребителска електроника да рабо-
тят с националните правителства за 
създаване на екологична система за 
рециклиране на електронни отпадъ-
ци. 

Êàê äà ñå îñâîáîäè òóðèñòè-
÷åñêèÿ ñåêòîð îò ïëàñòìàñà 
çà åäíîêðàòíà óïîòðåáà
Тъй като пандемията на коронавируса 
отстъпва , туристическата индустрия 
започва да се възстановява. А пътува-
нията са област, в която пластмасови-
те продукти за еднократна употреба 
се използват в големи количества: 
бутилки за вода, тоалетни принад-
лежности, найлонови торбички, тор-
бички за боклук, опаковки за храни, 
пластмасови чаши и сламки за на-
питки. Проблемът със замърсяването 
с пластмасови отпадъци е решен от 
Програмата на ООН за околната сре-
да (UNEP).  nnDnn

ООНООН



РРицарството „не е продукт на 
природата, а продукт на изку-
ството“ – нещо, което се създа-

ва и изгражда, не e естествено състоя-
ние на духа.  

Във всички времена има романти-
ци – идеалисти, които искат да про-
менят света към по-добро, но повече-
то хора прагматично действат според 
реалността такава, каквато е, а не ка-
квато би трябвало да бъде.

Когато идеализмът се „съедини“ с 
реалността, тогава се ражда тази чуд-
на сплав, наречена Рицарство, за ко-
ято пише и Клайв С. Луис в есето си 
„Необходимостта от Рицарство“. 

Сплав от горещо и чувствително 
сърце, защитено в стоманена броня 
от непоклатима вяра, което не позво-
лява да бъде смачкано от бруталната 
действителност. Тя знае как да я прет-
вори в нещо по-добро и по-справед-
ливо. 

През XIII в. един каталонски ри-
цар и философ  – Рамон Лул извежда 
идеята, че рицарството трябва да ста-
не водещо в обществения живот.

Неговата мечта е повсеместно да 
бъдат създавани рицарски школи и 
ордени и чрез тях да се преобрази ця-
лото общество. 

Днес светът има също толкова ог-
ромна нужда от рицарство.

Не рицарство в смисъл на възста-
новки с лъскави брони и бутафорни 
турнири, а рицарство като изграждане 
на личности и характери, като школа 
за развитие и израстване. В света на 
информационните технологии си 

мислим, че сме по-развити от хората, 
живели в XIX в. От съвременна глед-
на точка, рицарят е не само войн, но  
и полицай, съдия, благодетел, пример 
и учител на младите, “добрият сама-
рянин”. К.С. Луис и Рамон Лул показ-
ват на света, че той отчаяно се нуждае 
от рицарството. Така е и в днешния 
ден, когато изглеждаме толкова далеч 
от него.

Рицарство, което да гори в сърце-
то на всеки един от нас. Рицарство, 
което може да бъде и облечено в ор-
ганизирана форма и да се превърне в 
житейска школа, в като човек се учи 
не само на бойни умения, но на първо 
място се развива и израства духовно – 
от земната кал към небесата. Защото 
рицарството е състояние на духа, а не 
средновековната конница.

В този ред на мисли руският фи-
лософ Николай Бердяев пише в 
„Смисълът на Историята“ /VI гл./, 
че духовното рицарство е вечно. 

Духовното рицарство не остарява 
и не изчезва, макар все още да гори 
само с малко огънче. То гори в сърца-
та на малцина, но може да стане мо-
щен огън, който да разпали сърцата 
на мнозина и дори да вдъхнови цяла 
една нация.

Дошло е времето да се възпитават 
рицарски качества в младите хора, 
да се издигне рицарският кодекс във 
всяка житейска област и да се създаде 
рицарско общество.

Възраждането на Ордена на Там-
плиерите през XX в. дължи своето 
съществуване на развитията в рамките 
на Великия Приорат на Белгия, който 
е основан през 1825 г. в Париж от мар-

Интеграцията на тамплиерската 
философия в обществото
Сътрудничество на Ордена с НПО, 
общински и държавни структури*

Ñåñòðà ä-ð Ìàðèåëà Ïàâëîâà, DCTJ

* Лекция изнесена на Х научна 
конференция на Велик Приорат 
България 10 април 2021 г., 
проведена и излъчена изцяло на 
YouTube канала на Велик Прио-
рат България в Интернет. 
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киз Албер-Франсоа дьо Шастелер. 

Но въпреки новото разцепление 
и спорове OSMTH – Суверенният 
Военен Орден на Рицарите от Храма 
на Йерусалим оцелява и се съживява 
през 70-те години на XX в.

През 1995 г. повечето членува-
щи в OSMTH тамплиери (групирани 
предимно във Великите Приорати 
на Австрия, Англия и Уелс, Италия, 
НАТО, Съединените щати, Финлан-
дия, Франция и Шотландия) провеж-
дат конвент в австрийския град Залц-
бург и демократично, чрез гласуване, 
приемат резолюции за преструктури-
ране и модернизация на Ордена. 

Днес OSMTH Орден на рицарите 
тамплиери на Йерусалим е неправи-
телствена организация със специа-
лен консултативен статут към ООН, 
регистрирана в Женева, Швейцария 
и поддържаща своите мисии в Ор-
ганизацията на обединените нации в 
Ню Йорк, Виена и Женева. Орденът 
е член на борда на Конференцията 
на неправителствените организа-
ции CoNGO и на Международното 
бюро за мир (Нобелова награда от 
1910 г.) и участва в номинирането на 
кандидатите за Нобелова награда за 
мир. OSMTH участва и в работата на 
EUFRA – Агенцията за основни чо-
вешки права към Европейския Съюз. 
Орденът изцяло подкрепя и прилага 
Декларацията на ООН за човешките 
права. Българските тамплиери  имат 
участие в комисиите на ОSMTH.

OSMTH е интернационална ор-
ганизация с повече от 5000 членове 
християни-екуменисти от над 40 на-
ции. Рицарите и Дамите на OSMTH 
са представители на различни хрис-
тиянски вероизповедания, а дейност-
та им е насочена към решаване на 
въпросите за човешките права, по-
литическа и религиозна свобода, и 
хуманитарната помощ за всички нуж-
даещи се по света.В Ордена мъжете и 
жените имат еднакви права, възмож-
ности и отговорности.

Организацията е насочила своите 
усилия към:

■ Защита и полуляризиране пра-
вото на Неправителствените органи-
зации на мнение, 

■ Да осигурява на своите членове 
физически и политически достъп и 
участие в законодателните процеси и 
доклади в ООН,

■ Да насърчава и подпомага диа-
лога между ООН и неправителстве-
ните организации по целия кръг све-
товни проблеми,

■ Да разпространява информация 
за дейността на членовете си в духа на 
„Неправителствените организации – 
Заедно”,

■ Да засилва взаимотношенията и 
обсега на дейност на неправителстве-
ните организации чрез съвместните 
комисии по важни проблеми,

■ Да изгражда партньорства и 
мрежи в и между различните региони, 
като създава връзки с Регионалните 
комисии и структури на Организаци-
ята на Обединените нации,

■ Да привлече вниманието на све-
та към нуждата да защитаваме и пазим 
природата и по този начин да защи-
таваме и пазим човешкия род. 

■ Да попречи и обърне процеса 
на изчезването на растителния свят, 
на питейната вода, на горите и пла-
нинските екосистеми, на морските 
ресурси. 

■ Да работи за развитието на 
възобновяемите енергийни ресурси и 
зелени системи. 

■ Да се бори със замъсяването на 
въздуха, засушаването, изтощаването 
на почвата, химическите заплахи и 
множеството други рискове за възоб-
новяването на ресурсите на  Приро-
дата.

■ Защитават и популяризират чо-
вешките права и демокрацията, пома-
гат на бежанците, съкратените работ-
ници и емигрантите;

■ Строи и управлява медицински, 

образователни и учреждения за про-
фесионално обучение; 

■ Борят се с патриархалните преч-
ки пред даването на повече права на 
жените;

■ Защитава и лекува деца; създа-
ват научни и технологични иновации 
и стандарти; 

■ Борят се за правото на всеки на 
достоен и безопасен труд;

■ Дава на младите хора възмож-
ност да имат глас при определянето 
на бъдещето на света; 

■ Бори се срещу трафика на хора. 

Съвременните рицари тамплиери 
работят за осъществяване на целите 
на Ордена, обединени в световна мре-
жа от високообразовани професио-
налисти в най-разнообразни области 
– дипломати, държавни служители 
на високи постове, висше духовен-
ство, военни, инженери, историци, 
издатели, хуманитарни активисти и 
т.н. Членове на OSMTH са едни от 
най-уважаваните и доказанаи профе-
сионалисти в техните страни, което 
дава възможност за добра преценка, 
за влиятелна подкрепа на ангажимен-
тите към нуждаещите се в целия свят, 
за разпространяване на рицарските 
идеали за чест, почтеност, вежливост, 
толерантност, грижа за хората и под-
крепа за икуменическата вяра в све-
товната общност.

Сред целите на Ордена е междуна-
родното развитие на контактите меж-
ду различните култури и религии и 
световните информационни мрежи с 
цел изграждането на мостове на брат-
ството между нации и култури, както 
и индивидуална благотворителност, 
извършвана от хилядите анонимни 
Рицари и Дами.

Като християни-икуменисти чле-
новете на OSMTH търсят също така 
по-добро разбиране на конфликтите 
и причините за тях и по този начин 
съдействат за бъдещото им прекра-
тяване и за крайното постигане на 
мирно съвместно съществуване на 
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всички нации. Икуменизмът, възник-
нал като идея за сливане в едно на 
всички християнски църкви, днес има 
все по-мащабни задачи. Икуменизмът 
е духовно обновление, историческа 
памет, просвещение и единение във 
вярата към доброто.

Първите българи тамплиери на 
Ордена са посветени в рицарство 
през 2001 г. През 2008 г. Велик Прио-
рат България е приет за пълноправен 
член на Ордена на Рицарите Тампли-
ери на Йерусалим.Българско предста-
вителство има в комисиите в постоян-
ните представителства на ордена към 
ООН в Женева, Виена и Ню Йорк. 
Велик Приор на Ордена у нас е ге-
нерал-майор (о.р.) акад.проф. Румен 
Ралчев – Носител на Великия Кръст 
на Ордена.

По пътя си в днешно време пости-
женията на българските тамплиери не 
са малко. Развива  мащабна вътрешна, 
международна и дейнос. Основните 
му цели са защита на  християнските 
ценности и живот според принципи-
те на християнството: любов, мило-
сърдие и добродетел.

Велик Приорат България работи 
в тясно сътрудничество с Българската 
православна църква, с  всички дър-
жавни органи и организации, както 
и с други неправителствени органи-
зации като Зонта, Ротари, Лайънс, 
БЧК, Национален съюз безопасност 
и охрана, Синдиката на българските 
учители и много други.

Инициативите са от изключител-
но значение за хората. Отделните 
членове сами по себе си чрез своето 
поведение също мотивират обще-
ството.

Работим се в полза на духовното 
израстване на християните, органи-
зират благотворителни дейности за 
онези, които имат нужда, издават се 
книги, подпомагат се редица археоло-
гически разкопки, реставрират реди-
ца църкви в страната, дарява камбани, 
паметници, организират се експози-
ции в чужбина и така прави достоя-
ние приноса ни в световната културна 
съкровищница, работи се за утвър-

ждаване на християнските ценности. 

Като част от честването на 900-го-
дишнината на ордена  организирахме 
конкурс за детски рисунки "Рицарят 
в мен", в който участваха 12 000 деца 
от цялата страна. Авторите на трите 
най-добри ще получат стипендии от 
Ордена.За значимостта на тази кауза 
в образованието на днешните деца е 
факта, че този конкурс стана част от 
Културния календар на Министерство 
на образованието и от няколко годи-
ни вече е и с международно участие. 
Такъв е и фестивалът за хорово из-
куство ”Великденска песен” и мн. др. 
Участваме активно в съвместни каузи 
на другите НПО, общински админи-
страции в столицата и страната, дър-
жавни институции. Активно подпо-
магаме домашна благотворителност 
и международна хуманитарна помощ, 
правата на човека, между религиозен 
диалог и изграждане на мостове.

Да, ние, българите не сме мина-
ли през периода наречен рицарски 
от историците. Но знаете ли защо? 
Защото добродетелите и духовните 
ценности присъщи на рицарите са 
изконните добродетели и ценности 
на духа на българския народ от дъл-
бока древност. С тях те са създали и 
отстоявали България, в името на тези 
ценности са влизали в бой, разнасяли 
са духа на културата ни и са се при-
тичали на помощ на борещите се за 
справедливи каузи народи.

Както е написал още в 1135 г. 
арабския книжовник Абу Хамид ал 
– Гарнати в своите “Пътешествия” /
Москва, 1071, с.36/, думата Българин 
значи мъдър, знаещ човек.

Затова не е чудно, че днес Велик 
Пират България  като част от OSMTH 
е един от най-активните, прегърнал с 
такава плам ценностите залегнали в 
Устава. Затова българите припознава 
целите и ценностите  на Ордена като 
свой.

Защото всеки един от нас в памет-
та на клетките си носи ценностната 
култура на нашите предци за справед-
ливост, милосърдие, съпричастност, 
споделеност, чест, достойнство, ду-

ховно самоусъвършенстване.

Една от най - значимите дейности 
във философията на Ордена е  осъз-
натата необходимост да бъде полезен 
на другите без значение раса, пол и 
вероизповедание. Българите през ве-
ковете и днес са доказали, че са може 
би единствената държава, която в сво-
ето управление не познава робството, 
насилственото налагане на културен 
мироглед и ценности, която не взе-
ма , а е давала, защитавала и обичала 
всички други народи. Тук на тази земя 
от векове мирно и ползотворно съ-
жителстват етноси, вероизповедания 
и култури. Това, което ги обединява 
е принадлежността към техния общ 
дом, земята наречена България.

Основавайки се на принципите 
залегнали в Устава на Ордена в ис-
торически план и необходими днес 
ще си позволя да цитирам проф. Ал. 
Фол използвал думите изсечени от 
хан Пресиян в надписа от Филипи: 
“Който търси истината, Бог вижда… 
”В българската народопсихология от 
исторически времена са залегнали 
принципите на справедливост, дос-
тойнство, себеотдаване, търсене на 
съвършенството на духа. 

И тогава думите изсечени от хан 
Пресиян и вплетени по - нов начин в 
нашето съвремие от проф. Алексан-
дър Фол продължават и да са наше 
верую и ще пребъдат, защото:

“Който търси истината ,действа с 
благословията на Бога.
“Който търси истината ,той твори.
“Който търси истината ,той води 
с духа си.
“Който търси истината ,той не може 
да не намери пътя си.”

ЛИТЕРАТУРА:
1. “Който търси истината, Бог вижда…”, 
проф. Ал. Фол, Анти Бай Ганьо, Книга за 
българите, София, 2020г., стр.45
2. „Необходомостта от Рицарство“, Те-
одор Михайлов
3. www.osmth.org 
4. www.osmth–bulgaria.org 
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Орденът на тамплиерите 
в колективната памет 
и масовото съзнание

Äèìèòúð Ãåðãàíîâ
Ïèñàòåë

В нашето време хората възпри-
емат сентенцията  „Всички 
пътища  водят към Рим” като 

метафора. Сигурно са прави. Човекът 
има нужда от център, около който да 
се опита да подреди света. Римляните 
обаче го възприемали буквално. От 
Вечния град започвала тяхната миле-
арна система измерваща разстоянията 
до всяко кътче на империята. През 30-
те години на н.е. изгряла звездата на 
човек, превърнал се в истината, пътя 
и живота на милиарди през вековете, 
а и днес. Мястото на смъртта му, въз-
кресението и възнесението хвърлило 
ръкавица към Рим. През първите 300 
години последователите му понесли 
тежки гонения, ала се оказали удиви-
телно жилави. В римския свят почи-
тали много богове. Един култ обаче, 
за кратко време, подкрепян лично 
от императорите, които го отъжде-
ствявали със собствените си персо-
ни, добил широка популярност. Sol 
Invicticus – Непобедимото Слънце. 
Монотеизмът бил заявен като въз-
можна доктрина, към която много от 
хората привикнали. В тогавашните 
представи това трябва да е било нещо 
революционно. По същото време 
християнските общини оцелявали и 
проповядвали, т.е. привличали нови 
последователи. 

В началото на IV век Римската 
империя била затънала в поредната 
гражданска война. Император Кон-
стантин се оказал най-способен и ус-
пял да консолидира властта си. Хрис-
тиянството получило равни права с 
останалите религии. По-нататък ис-
торията е ясна. Тук намирам за умес-
тно да споменем една жена, без която 
тези редове нямаше да бъдат напи-
сани. Майката на императора Елена 
– титулувана не без голямо преувели-
чение като първия археолог измества 
центъра. Йерусалим. Да, тя прекарва 
години в този западнал тогава град 
в изравяне, а като твърдят не малко 
изследователи и в „изобретяване” на 

библейски реликви. Йерусалим ста-
ва много повече от мода, той е обсе-
сия, дълг и мечтан последен пристан. 
През VII век градът е превзет от мю-
сюлманите и ето, че се превръща в 
свещено място на три религии. Всич-
ки пътища вече водят към Йерусалим. 
Едва ли е чудно, че орденът на Там-
плиерите е основан с мисията да пази 
поклонниците в Светите земи. Бляс-
кавата, величава и трагична история 
на рицарите от Соломоновия храм 
е известна. Заличаването на ордена 
през 1311 г. от папа Климент, изгаря-
нето на великия магистър и най-близ-
ките му сподвижници три години по-
късно, както и репресиите от всякакво 
естество срещу останалите рицари, 
сякаш слагат край на тамплиерите. Е, 
не става така. 

В нашето време неусетно само за 
две десетилетия Интернет се превър-
на в даденост, удобство, възможност 
и нека си дадем сметка – зависимост. 
Ако история, събитие, каквото и да 
е, не присъства в глобалната мрежа 
– значи не съществува. В този текст 
няма да оспорваме тази нова реалност. 
Споменаваме я, защото ще започнем 
оттам. И така, в интернет, когато из-
пишем в Гугъл на български език: Ор-
ден на Тамплиерите излизат цели 138 
000 резултата. Логично на английски 
те вече са 22 600 000! Един бърз по-
глед върху първите десет резултата, 
т.е. първата страница на Гугъл, къде-
то спират търсенията на над 90% от 
потребителите показва позиционира-
нето на ордена в мрежата. Пет от ре-
зултатите са от официални сайтове и 
фейсбук страница, както и Уикипедия, 
т.е. обективистични. Два от резултати-
те препращат към нов сериал за там-
плиерите, т.е. могат да се приемат за 
неутрални. Останалите три резултата 
покриват целия спектър. Така стати-
ята в Историограф е добронамерена, 
тази на DW по-скоро повърхностна, а 
написаното в Култура – натоварено с 
негативни конотации. 
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Ще отделя няколко реда на по-
следния псевдонаучен „текст” не по-
ради неговата значимост, а доколкото 
отразява един ограничен мироглед на 
войнстващата либерална доктрина, 
която постига завидни успехи през 
последните години в делегитимира-
нето на семейството и традиционните 
ценности и налагането нов световен 
ред основан на т.нар. равенство на 
половете и фалшива борба с расизма. 
В центъра на тезата на въпросната 
Чернева е твърдението за липсата на 
приемственост между някогашния ор-
ден и днешните му приемници. Дали 
обаче е така? Кой е основният белег 
на приемствеността – непрекъснатата 
юридическа регистрация или изпо-
вядването и защитата на идеологията, 
за която братята са проливали кръвта 
си в Светите земи и са отстояли на 
кладите. За просветения човек отго-
ворът ясен. Разбира се, днешните вре-
мена предпоставят други бойни поле-
та – на милосърдието, състраданието, 
благотворителността и обществената 
отговорност. На тях съвременният 
орден на Tамплиерите се е доказал, 
което затваря въпроса с приемстве-
ността. В друго възражение се казва, 
че орденът е основан като католиче-
ски. Едва ли трябва да припомняме, 

че апостолите са основали една църк-
ва и така е било до Голямата схизма 
от 1054 г. В своята битност на един от 
двигателите на икуменизма орденът 
днес изпълнява историческата мисия 
по възстановяване на единството на 
Църквата, а в по-широк смисъл и на 
сътрудничеството между религиите. 
Все дела вън от съмнение – угодни на 
Бога.

Основен инструмент за формира-
не на масовото съзнание е масовата 
култура. Да започнем от литература-
та. Там орденът на Тамплиерите има 
солидно присъствие. Да припомним 
книгата „Светия Граал и Светата 
кръв” на Майкъл Бейджънт, Ричард 
Лий и Хенри Линкълн публикувана 
в Лондон през 1982 г. В нея авторите 
застъпват тезата, че Исус се жени за 
Мария Магдалина, имат деца и че те, 
и техните потомци намират убежище 
в Южна Франция. Там, те основават 
династията на Меровингите, чиито 
специални претенции за трона на 
Франция са защитени и до днес от 
тайно общество назовано Приорат на 
Сион. По този начин Светия Граал се 
явява едновременно утробата на Ма-
рия Магдалина и свещената кралска 
кръвна линия на нейните потомци. 
Съответно Приоратът на Сион ос-
нован през 1099 г. е създал ордена на 
Тамплиерите като своя военна и фи-
нансова структура.  От „Светия Граал 
и Светата кръв” тръгва и Шотланд-
ската връзка свързана със скриването 
на Светия Граал в параклиса Рослин, 
който от слабо посещавано място до 
началото на новия век, днес се радва 
на над 150 хил. поклонници годиш-
но. Темата за Рослин е продължена в 
книгите на Тим Уолъс-Мърфи и Ме-
рилин Хопкинс – „Рекс Деус: Истин-
ската мистерия на Рен-льо-Шато и 
династията на Исус” от 2000 г. и „Па-
зители на истината: Продължаването 
на Рекс Деус” издадена през 2005 г., 
които се фокусират върху връзката на 
Кръвната линия на Исус с рода Синк-
лер и параклиса в Рослин. 

Идеята е продължена в нашуме-
лия бестселър на Дан Браун от 2005 
г. „Шифърът на Леонардо”. Дори се 
стига до обвинения в плагиатство и 
съдебен процес, завършил без осъ-
дителна присъда. Част от научната 
общност отрича съществуването на 
Приората на Сион и твърди, че ста-
ва въпрос за конспиративна теория. 
Други учени не са толкова сигурни. 

Неоспорим факт е обаче, че преоб-
ладаващата част от публиката приема 
застъпените в двете книги тези – бла-
госклонно.

Друга популярна тема е за скри-
тото съкровище и свети мощи на 
рицарите тамплиери. Например това 
в Рен льо Шато в Лангедок, където е 
замесено името на свещеника Фран-
соа Беренгер Сониер. Твърди се, 
първоначално от Ноел Корбу в на-
чалото на 50-те г. на миналия век, че 
той открива стари пергаменти, които 
го водят до част от съкровището на 
Бланка Кастилска състоящо се от 28 
500 000 златни монети предназначе-
но за откупа на френския крал Луи IX 
пленен от неверниците  през 1250 г. 
след битката при Ал Мансура, Египет. 
Така или иначе, кралят е освободен 
срещу откуп от 400 000 златни ливри, 
което е 1/3 от годишния приход от 
цяла Франция. Кредитори на корона-
та, разбира се, са ордените на тампли-
ерите и хоспиталиерите. Това води 
до появата на книгата L’Or de Rennes 
от 1967 г. на Жерар дьо Сед и Пиер 
Плантард, която описва тайното об-
щество Приорат на Сион.

Друга публикация от 1910 г. на 
Хоакин Мирет и Санс изпраща голя-
мото съкровище на рицарите тампли-
ери във Врана, недалеч от Задар, Хър-
ватско. Тук връзката е Рамон де Серо 
от Каталуня, папски легат в Шибеник 
направил щедро дарение към ордена 
в лицето на великия магистър Арнолд 
де Торож.

През 1984 г. известният библейски 
изследовател Хю Шонфийлд заявява, 
че рицарите тамплиери са намерили 
съкровището след указание разчетено 
в Медния свитък на Кумранските есеи 
– в тунелите под Храмовата планина. 
Според него това обяснява едно от 
обвиненията в ерес, повдигнати сре-
щу ордена от  инквизицията. 

Връзката на тамплиерите с Кивота 
е застъпена от Греъм Хенкок в кни-
гата му „Знакът и печата” от 1992 г., 
в която се споменава, че тамплиерите 
са открили древни тайни на масони-
те, свързани с построяването на Со-
ломоновия храм, Храма на Зоровавел 
– Втория храм и Храма на Ирод на 
Храмовия хълм. Въпросните знания 
и Кивота били преместени в църквата 
„Свети Георги” в Лалибела, Етиопия, 
където били намерени от рицарите 
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тамплиери. Авторът намира основа-
ние в гравюри от катедралата в Шар-
тр, чиято конструкция е била силно 
повлияна от Бернар от Клерво, по-
кровител на Ордена.  

 През 2009 г. Барбара Фрале, пале-
ограф на Ватиканския секретен архив 
заявява, че Торинската плащеница е 
била държана от тамплиерите след 
1204 г. Фрале също така твърди, че 
„свидетелството за погребението на 
Исус, отпечатано във фрагменти от 
гръцки, иврит и латиница, се вижда 
на савана”.  Самата плащеница е по-
казана за първи път публично през 
1357 г. от вдовицата на благородника 
Годфроа, който е внук на Годфроа 
дьо Шарни, изгорен на кладата заед-
но с великия магистър Жак дьо Моле. 
След това може да бъде видяна на из-
вестната картина от Темпълкомб в Съ-
мърсет, Англия датирана около 1280 
г. Въпросното произведение е откри-
то на тавана на пристройка към вила 
в селото през 1945 г. от Моли Дрю и 
изложено от 1956 г. в построената от 
тамплиерите църква „Света Мария”. 
Картината се приема за свидетелство, 
че орденът държи плащеницата през 
своите скрити години.  

Поверието за петък 13-ти като 
фатален ден е дълбоко вкоренено в 
евро-американската култура. Произ-
ходът му категорично е свързан с 13 
октомври 1307 г., когато е извършен 
арестът на Жак дьо Моле и на още 
хиляди братя от ордена. Много хора в 
съвремието на такъв ден не летят със 
самолет, отлагат начинания, а някои 
дори не излизат от къщи. Със смър-
тта на великия магистър пък е свърза-
но сбъднатото проклятие отправено 
от него към френския крал и папата. 
Популяризирано е от известния бри-
тански учен Малкълм Барбър смятан 
за водещ световен експерт по ордена 
на Тамплиерите в книгите „Изпита-
нието на тамплиерите“ от 1978 г. и 
„Новото рицарство: История на Ор-
дена на храма“ от 1994 г. За първоиз-
точник на историята с проклятието се 
приема стихотворната „Хроника на 
времето на Филип Хубави” написана 
от Жофроа дьо Пари – френски ле-
тописец от началото на XIV век оче-
видец на изгарянето на кладата.

С Албърт Пайк и неговия фун-
даментален труд „Морал и догма на 
древния и приет шотландски ритуал 
на масонството“ от 1871 г. се свързва 

придобиването на известност на про-
клятието на дьо Моле като 30-та сте-
пен Рицар Кадош – известна като сте-
пен на отмъщението в древния приет 
и шотландски обред на масоните от 
Южната конфедерация на САЩ. Са-
мият ритуал включва потъпкването на 
папската диадема и кралската корона, 
като акт на справедливо отмъщение 
към висшите престъпници отговорни 
за убийството на дьо Моле. 

Историята на проклятието е со-
лидно подкрепена и от популярната 
поредица от 7 книги на френския пи-
сател Морис Дрюон „Прокълнатите 
крале” публикувана през 50-те години 
на миналия век.

Приемствеността на ордена на 
Тамплиерите в масонството е аргу-
ментирано от Джон Робинсън в него-
вата книга  „Роден в кръв: изгубените 
тайни на масонството“ от 1989 г., в 
която той твърди, че френски там-
плиери са успели да избягат в Шот-
ландия. Там те потърсили убежище 
в ложа на шотландски каменоделци, 
като започнали да им преподават до-
бродетелите на рицарството и послу-
шанието, използвайки инструментите 
на строителя като метафора. Според 
Робинсън Орденът е съществувал 
тайно в тази си форма до формира-
нето на Обединената велика ложа на 
Англия през 1717 г.

Същата тема е застъпена и в кни-
гата „Храмът и ложата” от Майкъл 
Бейджънт и Ричард Лий публикувана 
през 1988 г. в Лондон. Там се споме-
нава флотът на тамплиерите от 18 га-
лери отплавал от Ла Рошел към Шот-
ландия. Разказът за изчезналия флот 
на тамплиерите се основава на прото-
кола от разпита на Жан дьо Шалон 
от Инквизицията. Той признава, че 
наставникът на френските тамплиери 
Жерар дьо Вилиер е бил предупреден 
за предстоящия му арест и съответно 
избягал придружен от сина на Дьо 
Шалон – Хюго дьо Шалон, който 
взема със себе си богатството на чичо 
си Хюго дьо Пайро.  Бейджънт и Лий 
описват тайните тамплиери като по-
мощници на Робърт Брус в борбата 
за независимост срещу англичаните 
с решаващ принос в победната битка 
при Баникбърн, стигат до Якобитите 
във Франция от ХVIII век и посоч-
ват масоните като водещи фигури на 
Американската революция, като дори 
твърдят че някои британски генера-

ли – скрити масони като Корноулис 
и Хоу съзнателно губят битки срещу 
бунтовниците. 

В Американската поп култура из-
чезналият флот на тамплиерите чес-
то се експлоатира като откривател на 
Новия свят преди Колумб по марш-
рутите на викингите. Тамплиерите 
присъстват в множество литературни 
произведения, като нерядко припис-
ваните им роли не могат да бъдат по-
твърдени от исторически източници 
или са литературна измислица. Така в 
„Отмъщението на краля на сенките“  
на Дерек Бенц и Дж. С. Люис от 2006 
г. се разказва алтернативна история на 
рицарите тамплиери, която ги инста-
лира във вековен орден, чиято основ-
на роля е да защитава света от силите 
на мрака. В тази книга тамплиерите 
действат и в наши дни като тайна ор-
ганизация. 

Романът на Стив Бери „Наслед-
ството на тамплиерите“ от 2006 г. 
спекулира с възможността съкрови-
щето на тамплиерите да бъде открито 
и да попадне в грешни ръце. Мисте-
рията около съкровището на ордена е 
тясно свързана с въпроса за Христос 
като Спасител и Христовото Възкре-
сение. Книгата също така поставя под 
въпрос съдържанието и значението 
на съкровището. 

Романът на Едуард Бърман „Об-
разът на нашия Господ“ от 1991 г. 
се фокусира върху конфликта между 
френския крал Филип и ордена на 
тамплиерите. Мога да спомена още 
известни писатели като Уолтър Скот с 
„Айвънхоу” от 1820 г., Пол К. Дохър-
ти със „ Сатанинският огън“  от 1996 
г., Умберто Еко с  Махалото на Фуко 
от 1988 г., четирите книги на шведския 
автор Ян Гиу за митичния тамплиер 
Арн Магнусон излезли между 1998 и 
2001 г., Реймънд Хури с „Последният 
тамплиер“ от 2005 г., по който е на-
правен и популярният едноименен 
сериал и др. Ще отбележа и иначе ве-
ликолепната фентъзи поредица от 12 
тома на Робърт Джордан „Колелото 
на времето“, където тамплиерите са 
първообраз на измислените „Деца на 
светлината“ – войнствен религиозен 
орден, които се смята над законите на 
нациите и рицарите му са разпознава-
еми по снежнобелите си плащове. 

Сред българските автори пише-
щи за ордена ще изтъкна Н.пр. Румен 
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Ралчев с отличната му четиритомна 
поредица „Тамплиерство и масон-
ство”, в която се разглеждат темите за 
съвременния орден и присъствието му 
в България, връзката с франкмасон-
ството, езотеричната философия на 
тайните общества и техните връзки с 
ордените. Също така ще спомена Ма-
ноил Манев с „Орденът на оръжието”, 
Красимир Джамбазов с „Рицарите 
тамплиери в историята на България”, 
Димитър Герганов с „Военно-мона-
шеските ордени”, както и Мария Ара-
баджиева в издателската й дейност. 

В другия значим инструмент на 
масовата култура – киното орденът на 
тамплиерите също е представен со-
лидно във всевъзможни вариации. Ще 
отбележа някои от знаковите филми 
в хронологичен порядък. Така дока-
то ранният черно-бял и ням филм на 
френския режисьор Викторин-Ипо-
лит Ясет „Крал Филип Хубави и там-
плиерите” е класическа драматизация, 
то в излъчената в периода 1972-75 г. 
поредица от филми на ужасите на ис-
панския режисьор Амандо де Осорио 
рицарите са представени като възкре-
сени мумии жадни за човешка кръв. 

В „Индиана Джоунс и послед-
ния кръстоносен поход” на Стивън 
Спилбърг от 1989 г. тамплиерите са 
инсталирани като членове на тайното 
братство „Рицари на кръстовидния 
меч”, чиято мисия е да пази Граала. 
Тази линия е развита и в канадско-
американския екшън „The Minion” на 
Жан-Марк Пике от 1998 г. Сюжетът 
на филма е свързан с идването на 
Апокалипсиса и освобождението на 
Антихриста от дълбините на Ада през 
таен вход, който може да се отключва 
един път на хилядолетие със специ-
ален ключ, който се пази от ордена 
на Тамплиерите. В британския филм 
„Откровение” от 2001 г. на Стюарт 
Ърбън на тамплиерите е предоставе-
на ролята на зловеща тайна организа-
ция, която прави многобройни опити 
да клонира Исус Христос. 

Няма как да не отбележа френския 
„Братството на вълците” от 2001 г. 
на режисьора Кристоф Ганс, където 
тайно общество през ХVIII век рабо-
ти срещу краля, замесени са папата 
и митичен звяр. Темата за огромно 
съкровище скрито от тамплиерите и 
впоследствие от масоните е експло-
атирана в касовия „Националното 
съкровище” на Джери Брукхаймер от 
2004 г. Така стигаме до популярния, 

но не твърде достоверен „Небесно 
царство” на режисьора Ридли Скот от 
2005 г., където тамплиерите са пред-
ставени като авантюристи и основни 
противници на мира със сарацините 
на Саладин в Светите земи. 

Във филмите „Арн – рицарят там-
плиер” на Питър Флинт от 2007 г. и 
„Айрънклад” на Джонатан Инглиш 
от 2011 г. тамплиерите са доблест-
ни войни носители на високи мо-
рални добродетели, които отстояват 
своя дълг докрай. Точно обратната 
роля им е приписана в научно-фан-
тастичния екшън Assassin’s Creed на 
режисьора Джъстин Кърнел от 2016 
г. базиран на едноименната видео-
игра. Гейминг индустрията „харесва” 
тамплиерите, като ги разполага в де-
сетки видео игри в различни роли. 
Сред по-известните са вече спомена-
та Assassin’s Creed, Starcraft, Rise of  
the Tomb Raider, Dragon Age, Infi nity 
Blade и др. Общото във всички игри 
е, че независимо от мястото им в сю-
жета тамплиерите са ценен ресурс за 
геймъра с възможностите, които му 
предоставят. 

 Тамплиерите вдъхновяват и мно-
го музиканти като шведската пауър 
метал група HammerFall, която се са-
моназовава „The Templars of  Heavy 
Metal” и често застъпва тематиката 
за ордена в своите албуми. Немската 
група  Grave Digger през 1998 г. пуска 
концептуалния си албум от 12 песни 
Knights of  the Cross посветен на ри-
царите тамплиери. Не на последно 
място ще отбележа и американската 
пънк-рок банда Templars основана 
през 1991 г. в Ню Йорк, която директ-
но заема името си от ордена.

Така оформен в масовото съзна-
ние, което е сбор от възприятията 
на отделните индивиди образът на 
рицарите тамплиери се отпечатва в 
колективната памет, която е феномен 
формулиран за първи път от френ-
ския учен Морис Халбвакс в труда 
му „Колективната памет” издаден 
през 1950 г. пет години след негова-
та смърт.. Той разграничава два вида 
– комуникативна и културна. Пър-
вата  възниква със своите носители 
и си отива с тях, за да се роди нова 
такава. Тя по своята същност не се 
опитва да запазва миналото, а е со-
циална рамка, организираща своите 
участници в общество с общо знание 
и общи спомени, които се отнасят до 
общото им близко минало и им слу-

жат да се идентифицират като група. 
Втората памет – културната, е много 
по-тясно обвързваща се с миналото, 
като си служи със символни форми, 
които „улавят спомена” и притежават 
трайност – предават се от поколение 
на поколение. Тези знакови системи 
представляват стабилни форми, съх-
раняващи спомена и придаващи на 
миналото сакрален характер.

Така орденът на Тамплиерите за 
разлика от всички останали военно-
монашески ордени заема своето не-
поклатимо място в колективната па-
мет. Независимо от това дали знакови 
реликви като Граала, Плащеницата, 
Кивота, скритото съкровище и др. ва-
жни артефакти съществуват днес във 
физическа форма, тяхната проекция 
неразривно се свързва с тамплиерите. 
По подобен начин тамплиерите въ-
плъщават днес и определени общочо-
вешки добродетели – искрена и отда-
дена вяра, чувство за дълг и лоялност, 
смелост пред лицето на врага и готов-
ност за саможертва в името на идеали. 
В този смисъл орденът на Тамплиери-
те е обречен на вечността.    nnDnn
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Темата за националната сигур-
ност е много важна и изклю-
чително актуална, не само за-

щото е от голямо значение за всеки 
един човек, но и поради събитията 
към днешна дата, настъпващи в свето-
вен мащаб, които буквално „тестват“ 
националната сигурност във всеки 
един неин аспект. Националната си-
гурност като част от държавността, 
засяга много и различни аспекти от 
човешкия живот, но най- силно зася-
га отделния гражданин, както преди 
всичко неговото семейство и разбира 
се като най- важна съставна част от 
него- децата му! Образованието на 
поколения деца в България е опреде-
лящо за укрепване на държавността й! 
Повишаването на отговорността на 
държавата към няколко поколения от 
млади хора е най- важният фактор за 
нейната стабилност,а това е в пряка 
връзка с тяхното образование!

Образованието както би трябвало 
да бъде известно на всички е най- зна-
чимата, най- дългосрочната инвести-
ция на обществото и държавата! Не е 
ли направена разумно, с оглед не само 

Образование, интелект 
и национална сигурност

Âàëåíòèíà Êèðàäæèåâà,
ïîñòóëàíò îò Êîìàíäåðèÿ 
003 “Êíÿç Áîðèñ Ïúðâè”

на сегашните интереси, а с поглед към 
бъдещето, тя може да се окаже фатал-
на за бъдещите ни поколения! Освен 
това образованието е най- важният 
фактор за националната сигурност 
на една страна! Не случайно в „Акту-
ализираната стратегия за национална 
сигурност на Република България“, 
обнародвана в ДВ, бр.26 от 26.03.2018 
год., чл.103 гласи:

„Предпоставка за постигане на 
високо качество на социалната сигур-
ност е модернизирането на основно-
то, средното и висшето образование 
чрез стриктно прилагане на нацио-
налните стандарти както в институци-
ите в системата на предучилищното и 
училищното образование, така и във 
висшите училища.Основен акцент 
се поставя върху равния достъп до 
качествено образование и приобща-
ването на всяко дете и всеки ученик, 
ограничаване на неграмотността, 
предотвратяване на ранното отпадане 
на деца от образователната система, 
постигане на равнище на функци-
онална грамотност, привличане на 
млади хора към учителската профе-
сия и т.н..... Развитието на висшето 
образование, изследователската и на-
учна дейност, както и опазването на 
културно-историческото наследство 
са основа за приемане на действия от 
стратегически характер  при планира-
нето и осъществяването на секторни 
и общи национални политики за раз-

витие на личността и обществото“.

Както българската общественост, 
така и българското учителство са осо-
бено чувствителни и ревниви, когато 
става въпрос за образованието, защо-
то то всъщност определя бъдещето 
на цялата нация! Спокойно можем 
да кажем, че ако не се вземат бързи 
мерки за отстраняване на проблеми-
те на българското образование, това 
ще доведе до национална катастрофа! 
Ясно трябва да се каже, че е необхо-
дима истинска реформа на образова-
телната система в България, защото 
подчертаваме отново, образованието 
е най- важният фактор за национал-
ната сигурност на една държава!

Ако искаме да използваме култура-
та за формиране на начин на мислене 
трябва да използваме старите, но до-
бре изпитани подходи на български-
те народни педагози, които векове на-
ред са творили духовни ценности и са 
възпитавали поколения българи, като 
са третирали детето като психически 
обособено, своеобразно, пълноценно 
същество, като обединяват елементи 
на медицината, психологията, соци-
ологията и педагогиката.Но, за да за-
почнем формирането на нов начин 
на мислене трябва властимащите в 
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България да си поставят като основна 
задача да дефинират думата образо-
вателна доктрина! Това е държавната 
политика определяща развитието на 
образованието за десетилетия напред.
За тази цел обаче трябва да бъде съз-
дадена нова ценностна система за ця-
лото българско общество, която да 
бъде основа на новите поколения за 
тяхното възпитание и формиране на 
нови качества и способности, които 
ще спомогнат за промяна на начина 
на мислене на всички българи и най- 
вече на всички млади хора! Основата 
на образованието е ценностната сис-
тема на едно общество! За съжаление 
ние нямаме такава поради привърза-
ност към остарелите догми и предраз-
съдъци, останали от предишни годи-
ни и друга причина е отказ от стария 
модел без да се познава новия!Това на 
практика означава гарантирана изо-
станалост, консерватизъм и чуждопо-
клонничество, хабене на сили и сред-
ства за цели,остарели или остаряващи 
за цивилизовани  свят.

Не по- малка причина за липса на 
образователна доктрина е ,че голяма 
част от българската научна и худо-
жествено-творческа интелигенция не 
намери морални сили и не пожела да 
подложи на обстоен анализ собстве-
ното си поведение и сама се оневини 
като дори не сметна за нужно да сме-
ни не само лозунгите си, но и морала 
и новите си отговорности. Ако в една 
държава бъдат заглушени идеите и 
мисленето на нейната интелигенция, 
това вече е сигурна опастност за на-
ционалната й сигурност!

Политическите сили в България 
имат две основни задачи:

1. Първата е да определят общест-
вено-политическата насоченост и 
социално-икономическата целесъо-
бразност на целите на обучението и 
възпитанието;

2. Втората е използвайки достиже-
нията на съвременната педагогическа 
наука да направят възможно постига-
нето на поставените цели;

Двете са в неразривна връзка и 
взаимодействие, защото една цел 
може да бъде постигната само тогава, 
когато са налице както материалните 
условия, така и политическата воля на 
управляващите.

Ако у нас се смени държавната 
форма на управление това е сериозна 
предпоставка за глобални промени в 
цялата ни държава и най- вече в дър-
жавната ни политика и това веднага ще 
укрепи напълно националната сигур-
ност на България! Президентската ре-
публика е форма на управление, при 
която президентът има широки пра-
вомощия в държавното управление.В 
неговите ръце са съсредоточени както 
функциите на държавния глава, така 
и тези на министър- председателя.
Тази система на управление се нарича 
Дуалистична република!Ето как това 
би повлияло на образователната сис-
тема в една държава.Американските 
обществени училища обикновено се 
управляват от общинските власти и 
се придържат към нормите на щата, в 
който се намират, но получават помощ 
и от държавата, която е пряко заинте-
ресована от грамотността и нивото на 
образованието на гражданите си.Това 
налага общозадължителни норми, 
целящи да осигурят еднакви възмож-
ности за образование за всички!

Ако у нас се подредят правилно 
различните управленски нива, така 
че те да си сътрудничат непрекъснато 
при решаване на важни въпроси 
от национално значение, това 
ще изисква специални форми за 
управление, както на всички области 
от живота на българите, така и в 
сферата на образованието! 

Предлагам подробна схема за уп-
равление на формите за образование 
в България.Това са нови структури за 
управление на формите за образо-
вание  при една силна президентска 
власт, при нова държавна власт, наре-
чена- Президентска Република! Това 
е единствената възможност да се на-
правят качествени реформи във всич-
ки възможни области и България да 
има доктрина, с пълна и ясна картина 
за бъдещото развитие на страната!

Можем да различим два вида цен-
ностна система:

1. Базисна ценностна система
2. Надстроечна ценностна систе-

ма, която се изгражда върху базисна-
та.

Базисната ценностна система 
включва самия живот на човека и 

всичко, което осигурява този човек! 
За нас в момента е важно, как ще 
изградим надстроечната ценностна 
система, защото тя обхваща институ-
циите от всякакъв вид, които човекът 
създава, както и понятиятя истина, 
свобода, демокрация и т. н.Сега както 
тези институции, така и тези понятия 
са напълно деградирали и обезцене-
ни у нас.Оказва се , че българинът не 
познава нито своята история, нито 
своята култура!Така че, понятието 
истина е напълно загърбено.Новите 
институции трябва да формират ново 
мислене, те трябва да приобщят всич-
ки възрасти към една качествено нова 
култура! Тази култура ще преобразува 
висшите психични процеси, между 
които мисленето заема първостепен-
но място, за развитието на които няма 
ограничение във възрастта.Това раз-
витие може да включва ранната дет-
ска и юношеска възраст и да продъл-
жи до края на човешкия живот!

Същността на изграждането на 
надстроечната ценностна система е 
намирането на начини за активизи-
ране на мисленето.Един от най- ефи-
касните начини за активизирането на 
мисленето е създаването и закрепва-
нето на мотивация, голяма роля играе 
силата на мотива ! Поддържането на 
оптимална мотивация способства за 
постепенно повишаване сложността 
на задачите, които са по силите на да-
ден човек.Ако ние поставим като оп-
тимална мотивация на нашата нация, 
изграждането на базисната ценностна 
система или това означава подобрява-
не условията на живот на българина и 
повишаване на жизнения му стандарт, 
това може да бъде невероятен стимул 
и да активизира мисленето на всички 
възрастови групи от населението.Така 
преминавайки от успех към успех, 
българинът може да укрепи увере-
ността в себе си и в своите способно-
сти, нещо което  определено му липс-
ва на днешно време, и да преодолее 
големите препятствия по създаване на 
качествено нови държавни структури, 
което е  един абсолютно необходим 
процес, за създаване на нова ценност-
на система и нова култура на нашата 
нация, а това е основен фактор за по-
вишаване на националната сигурност 
на България!

Нека да разгледаме някои нестан-
дартни методи за активизиране ми-
сленето на учащите се:

1. През 1979 год. у нас бе създа-
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дена комплексна методика за устано-
вяване на училищната зрелост на 6-7 
годишните деца от детските градини. 
Методиката включва разнообразни 
методи като:

1.1-Филипинска проба- Цилер-
световно известна, информативна и 
бързо приложима, която дава предста-
ва за развитие на телесните пропор-
ции на децата, за растежа на скелета 
и достигнато равнище на биологично 
развитие;

1.2- Изследване устойчивостта на 
вниманието като основна страна на 
цялостната психична дейност и като 
процес, тясно свързан с всички оста-
нали психични процеси;

1.3-Изследване на паметта, като 
важно място в комплексната методика 
заема показателят двигателна или мо-
торна памет;

1.4-Изследване на двигателния 
анализатор-това е задължително за 
5-6 годишни деца, поради факта, че 
в този период настъпва съществено 
морфологично развитие;

1.5-Изследване на речта на деца-
та- това е показател, който е в тясна 
връзка с развитието на мисленето, по-
казател с висока диагностична и про-
гностична стойност;

1.6-Тест за проучване развитието 
на математическите представи- с него 
се цели да се установят възможности-
те на децата да извършват мисловни-
те операции анализ и синтез;

1.7-Тесг за рисуване е включен в 
комплексната методика, който дава 
представа за специалните възмож-
ности на децата за писането в учи-
лище и се използва за оценяване на 
интелектуалното развитие или за 
установяване развитието на висшата 
нервна дейност и на двете сигнални 
системи.

Необходимо е да се използва тази 
комплексна методика за задължител-
но установяване на интелектуалното 
развитие на децата от предучилищ-
на възраст, за всички деца на тази 
възраст в цялата страна.Тя ще дава 
ежегодно информация за цялостно-
то психично развитие на бъдещите 
ученици, за училищната им зрелост.
Освен това тази информация трябва 
да се включи в методиката за проуч-
ване на здравословното състояние на 
децата.Така ние ежедневно ще имаме 
възможност да наблягаме на този вид 
обучение в училище, което ще дове-
де до развитие на слабите места и до 
усъвършенстване на мисленето;

2. Да разгледаме една нова форма 
за развиване на мисленето приложи-
ма главно в началното училище.Ние 
българите за първи път в света въве-
дохме ранно чуждоезиково обучение.
Целта на това обучение е постигане на 
комуникативна компетентност, на ле-

ксикална и функционална компетент 
ност на децата на възраст от 7 до 11 
години.И сега тази форма се прилага в 
езиковите училища или тези с разши-
рено изучаване на езици.Но, смятам, че 
е  правилно да се започне чуждоезико-
вото обучение от трети клас за всички 
училища: от трети клас- първи чужд 
език, а от пети клас- втори чужд език., 
с изключение на специализираните 
езикови училища, в които без пробле-
ми деца, с развита способност да учат 
езици, могат да работят от първи  клас 
по методиката на ранно чуждоезиково 
обучение.Новият език може да бъде 
надграден над родния, почти веднага, 
но пак подчертавам само за деца има-
щи езикови възможности! Предлагам 
да се създаде Национален център за 
начално чуждоезиково обучение, кой-
то може да стане международен, като в 
България ще се разработи окончател-
но тази методика и ще се разпостраня-
ва в други страни по света!

3.Когато свържем тези две думи- 
Човек и Любов, ще разберем какво  
лежи в основата на науката- Сугесто-
педия. Задължителната за тази чисто 
българска методика с подчертана ис-
тинска хуманизация на обучението 
и на човешките взаимоотношения е 
предпоставката за Нова култура в об-
ществото- сега и в бъдеще! Без тази 
култура и без тези хуманистични 
взаимоотношения, няма да има нови 
свръхрезултати!

Спокойно можем да кажем, че 
методът Сугестопедия на проф. Д-р 
Лозанов, е метод на скритите до сега 
у нас резерви на личността! Дори екс-
пертите на ЮНЕСКО са посочили, че 
резултатите от прилагането на метода 
са толкова неочаквано положителни, 
че надхвърлят многократно всички 
други методики.Според  д-р Лозанов 
човешкият мозък има много резерви 
и колкото по- добре се използват, тол-
кова повече той се развива! Сугестопе-
дично-десугестопедичното обучение 
освобождава резервен комплекс, като 
се отварят паметовите резерви, резер-
вите за интелектуални дейности, раз-
витие за креативност и резервите на 
цялостната личност.Под резерви ние 
разбираме неизявените, но генетично 
заложени и опериращи предимно в 
парасъзнанието, многократно по- го-
леми от ежедневните възмоности на 
личността, които при това се подчи-
няват в известна степен и на различни 
от обикновените психофизиологични 
закономерности.Измежду многоброй-
ните примери на сугестивно разкрити 
резерви, можем да посочим за илюс-
трация поне две от тях:

1.Хипермнезия- свръхприпомня-
нето/ при дълговременната памет/.
Тази свръхпамет надхвърля много-

кратно възможностите на обикнове-
ната памет.

2.Предизвикана хиперкреатив-
ност-сугестираната или автосугести-
раната творческа свръхпродуктив-
ност.Активира се интуицията и се 
създават състояния, близки до вдъх-
новението, което външно се изразява 
в решително по- голямо от обикнове-
ното творческо изявяване на личност-
та. Сугестологичните експерименти 
показват възможност за ускорено 
творческо саморазвиване.Сугестопе-
дичната учебна система организира 
повече или по- малко несъзнаваните 
сугестивни фактори и в педагогиче-
ския комуникативен учебен процес, 
с оглед да се създаде висока мотива-
ция и нагласа на резерви при глобал-
ния подход към обучаващата се лич-
ност. Една цялостна сугестопедична 
учебна система трябва да обхване 
всички предмети, включително и 
техническите, както и да организира 
възпитателни те и психохигиенните 
страни на учебния процес.Експери-
менталната работа може да започне с 
най- трудните за овладяване предме-
ти при децата още от първи клас на 
началното училище.Следва етап на 
цялостно организиране на обучени-
ето и по другите предмети за първи 
клас, а след това за цялото начално 
училище.Постепенно може да се ор-
ганизира сугестопедичното обучение 
и в горните степени на училището- 
прогимназиален и гимназиален курс! 
Експертите по сугестопедия смятат, че 
е много важно този метод да навлезе и 
в държавните ,и общински училища, 
защото разгръща резервите и форми-
ра увереност в децата за собствените 
им възможности!

Разпостранението на знанието със 
силата на сугестопедията намира все 
повече привърженици сред хората, 
които искат да постигнат резултати 
многократно по- високи, от тези кои-
то фиксира обществената сугестивна 
норма!

4.Методът Монтесори-Главната 
цел на метода Монтесори е свързана с 
общуването- между деца и възрастни, 
както и между деца и деца! Този метод 
за обучение и възпитание на децата 
трябва да започне преди 3 годишна 
възраст като най- общо той се случва 
без манипулиране на поведението на 
децата чрез наказания и награди.Ита-
лианският  лекар и световно признат 
педагог д-р Мария Монтесори раз-
вива система от научни наблюдения, 
която се основава на възрастта на де-
цата.Нейните подходи могат да бъдат 
прилагани, както в детската градина, в 
училище, така и у дома.Основното за 
този метод е, че се сформират групи 
с деца на различна възраст с цел по- 
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малките да се учат от по- големите.
Ролята на учителя или възрастния е да 
съблюдава процеса и да го води, но да 
не се намесва активно в него.Този тип 
комуникация е изключително полезна 
за всички страни.Децата се научават 
да общуват с хора на всякаква възраст, 
което в бъдеще им носи само позити-
ви! За да бъде приложен в училищна 
среда, методът Монтесори изисква 
предварителна подготовка, като децата 
се движат из цялата стая и се обучават 
с помощта на предмети от заобикаля-
щия ги свят. 

Мария Монтесори извежда 19 
принципа, които са водещи за успеха 
на този метод и които съдържат цен-
ни съвети за правилен подход, уваже-
ние и любов към децата! Методът се 
прилага в България от доста години 
по- скоро в частни детски градини и 
школи. Може да се опита да се прило-
жи и в някои държавни и общински 
училища!

5.Нека разгледаме сега една уни-
кална програма, която може да доведе 
до значително повишаване на коефи-
циента на интелигентност на някои 
талантливи деца и заедно с това до 
значителното им усъвършенствуване 
като индивиди, като личности!

Ако  се използва един раздел на 
научната психология, така наречената 
експериментална психология, може да 
се направи експеримент, да се направят 
изследвания по време на процеса на 
обучение, за физиологични те особе-
ности на някои деца, които най- добре 
се справят с познавателната дейност. 
Високите психологически показатели 
на такива деца дава възможност за сти-
мулиране на по- активна мозъчна дей-
ност чрез специално обучение, като се 
осъществява един по- съвършен кон-
трол на мисловната им дейност, което  
повишава съществено психологиче-
ските данни на детето!

Главният мозък се явява информа-
ционен склад, в който околната среда 
се отразява под формата на „модели“.
Той съхранява всички информации, 
които в мозъка са се наложили като 
значими и важни. И така ако учителят 
се придържа към стратегия на плани-
ране на урока, ако той вербализира 
хода на мисълта, тоест дава възмож-
ност за разсъждения и осъзнаване на 
мисловния процес, ако той планира 
мисленето предварително, той трябва 
да инсценира, да пресъздаде мислов-
ния фон на обучавания за усвояване 
на преподавания материал.Тази „пси-
хологизация“ на обучението трябва 
да бъде много прецизна, за по- добър 
контрол за усвояването от страна на 
учителя.Чрез разделянето на матери-
ала на малки части вътре в степените 

на усвояване, се създава на практика 
алгоритъм на обучение, който подна-
ся информацията за усвояване в мно-
го приемлив, лесно възприемащ се от 
ученика начин.Ако направим аналогия 
между основната принципна схема на 
компютъра:

Данни+Алгоритъм=Програма,и 
принципната схема на една експертна 
система, Знания+Извод  =Система, 
стигаме до извода, че съотношението 
е напълно сходно;

Експертните системи са системи 
на изкуствения интелект, използващ 
знания  от сравнително тесни пре-
дметни области за решението на въз-
никва  щи задачи, така  както би го 
сторил човекът-експерт. Експертната 
система е такава изчислителна сис-
тема, в която са включени знания на 
специалисти за някои конкретни про-
блемни области и която в рамките на 
тези области е способна да взема екс-
пертни решения. Можем  да  използ-
ваме схемата за усвояване на знания 
на мощен интелигентен компютър и 
да създадем по аналогия наша схема, 
наш алгоритъм за обучение на чове-
ка, а не на машината, като приемем 
че обучаваме само един от неврони-
те на човешкия мозък, а после можем 
да мултиплицираме ефекта, според 
различните предметни области в на-
шия живот.Експертната система се 
разглежда като резултат на създаване 
в компютъра на компоненти основа-
ни на знания, съответсващи на навика 
на експерт,в такава форма, която поз-
волява на системата да даде разумен 
съвет или да вземе разумно решение 
за функциите по  обработка на да-
нните.

В една напълно оформена експерт-
на система има четири съществени 
компонента/модула/:  Инженерия на 
знанията, Предаване на знания от екс-
перта в базата знания на конструктора 
и т. н. Тези модули  се явяват много ва-
жни и истинската експертна система е 
задължена да ги има всички.

Сега да видим как можем да тран-
сформираме по друг начин, когато 
вместо машина обучаваме човек.В на-
шия случай самите знания, както и ло-
гическото мислене, ще бъдат вътреш-
ни процеси- вътре в главния мозък на 
човека.Самото обучение на ученика и 
обясненията, които се явяват интер-
фейс в тази система на обучение, и 
могат да бъдат, както директни, така 
и телепатични/ ако има такива нада-
рени деца/, са външните процеси на 
обучение на личността/ в частност на 
ученика/! 

Предаване и усвояване на знания 
към обучаващия човек; Представете си 

как по аналогичен начин може да бъде 
обучаван човек в стотици различни 
области, дори милиони, имайки пред-
вид милионите неврони, от които се 
състои човешкия мозък.На практика 
той представлява гигантски биологи-
чен компютър, състоящ се от милиони 
малки други компютри- невроните, 
всеки от които просто трябва да бъде 
програмиран по подходящ начин,със 
специализирана информация която 
остава там запаметена и при нужда 
просто се активизира схемата в глав-
ния мозък на обучения човек, съдър-
жаща необходимата за случая инфор-
мация .Така се развива интелектуалния 
потенциал на способните личности, 
информационния им обхват, асоциа-
тивното и логическо им мислене.

Това е модел на Бъдещето, уни-
кална програма за развиване на инте-
лекта, която вече е експериментирана 
в България и се надявам, че ще бъде 
приложена масово именно в нашата 
страна и дори в цял свят, и то в близ-
ките години! Освен това този уни-
кален метод на обучение може да се 
приложи при подготовка на кадри за 
националната сигурност на нашата 
страна, а защо не и на кадри за специ-
алните служби в цял свят!

Ако трябва да поемем нашата лич-
на отговорност за образованието в 
България е нужно да се създаде На-
ционална комисия за постижения в 
образованието.Ако искаме да станем 
част от високо развитите страни е 
крайно време да имаме Национална 
политика за стратегическо развитие и 
усъвършенстване на образованието! 
Ние можем да изработим стандарти 
за образованието както за България, 
така и за целия Балкански регион, като 
поискаме прякото сътрудничество на 
Руските и Американските образова-
телни комисии! По този начин ще се 
опитаме да привлечем финансиране 
и инвестиции от там! Всичко може 
да бъде на принципа на обмена! Ние 
имаме какво да покажем в сферата 
на образованието, имаме качествено 
нови технологии за обучение и пови-
шаване интелекта на подрастващите!

Програмите за обмен трябва да 
се направят международни и да не се 
политизират, и да не бъдат приори-
тет на отделни политически партии! 
Това е генерална стратегия за разви-
тие на България, част от образовател-
на та доктрина на страната, която аз 
разработвам и е начало за приноса й 
за създаване на Нова култура по цял 
свят,която ще укрепи Националната 
сигурност на всяка страна, която ще я 
приложи! Никога не трябва да забра-
вяме, че образованието е най-важни-
ят, основният фактор за Национална-
та сигурност на една страна! nnDnn
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Легенди за оцеляването 
на Ордена на храма

Трагичният край на Ордена на 
Храма (1307–1314 г.) поражда 
през вековете възникването 

на множество легенди за вероятното 
негово оцеляване и продължаването 
на делото на рицарите тамплиери. 
Определени аспекти от историята на 
Ордена залягат в основите на създава-
нето на тези легенди:

• Могъществото, богатството и 
влиянието на Ордена на тамплиери-
те, историческите доказателства за 
които откриваме дори в хрониката 
на Гийом от Тир „Historia rerum in 
partibus transmarinis gestarum“ („Ис-
тория на деянията в Отвъдморските 
земи“), 1167 г.;

• Внезапният и трагичен край на 
Ордена;

• Обвиненията в ерес, идолопок-
лонничество, содомия и други тъмни 
дела, отправени към рицарите там-
плиери по време на процеса срещу 
Ордена, както и изтръгнатите „при-
знания“ чрез нечовешки изтезания.

Тук ще разгледаме четири от ос-
новните легенди, които разказват за 
евентуалното оцеляване на Ордена на 
Храма след разпускането му през 1312 
г. Всъщност, историите за продължа-
ването на съществуването на Ордена 
на рицарите тамплиери се появяват 
дълго след трагичната дата на уни-
щожаването му. Едва през Ренесанса, 
когато се зараждат различни херме-
тични и розенкройцерски течения, 
виждаме появата на първите претен-
ции за тамплиерско влияние и връз-
ки. В световно известното френско 
списание „Politica Hermetica“, в брой 
12 от 1998 г., посветен на темата „Les 
contrées secrètes“ („Тайните страни“) 
четем следното: „След първата поло-
вина на 14 в., тоест след драматичното 
разпускане на Ордена на тамплиери-
те, ние не откриваме никаква следа за 
евентуално нелегално оцеляване на 
Ордена, до момента на зараждане-
то на „тамплиерския мит“ в периода 
17-18 в., когато множество тайни об-
щества (сред които и франкмасон-
ството) декларират, че са наследници 
на древните рицари от Среднове-
ковието. Очевидно, трудно е да си 
представим, че дейността на Ордена 
е напълно прекъсната след унищожа-
ването му от Филип ІV Хубави и папа 
Климент V. Например, в Португалия 
Орденът на тамплиерите продължава 
да съществува като Орден на Бедните 
рицари на Христос (което всъщност е 
първото наименование на общността 
на рицарите на Храма): следователно 
така нареченият Орден на Христос и 
тамплиерите са едно и също нещо! В 
тази страна Орденът запазва цялата 
си собственост и всичките си богат-
ства, продължавайки да играе изклю-
чително важна роля в португалската 
политика. Много би могло да се раз-
каже за историята на тамплиерите в 
Португалия, но най-важното е да под-
чертаем, че в тази страна рицарите не 
са кои да е: португалското кралство е 

основано от рицари тамплиери във 
времената на войните срещу арабски-
те нашественици, а държавата винаги 
е управлявана в тясна връзка с Ор-
дена. И именно португалските там-
плиери, един век след официалното 
разпускане на Ордена, осъществяват 
грандиозния проект за изследване на 
света, тоест географските открития. 
Бихме могли да се запитаме дали това 
смело начинание няма за цел, освен 
предвидените резултати, да осъщест-
ви нещо като „отмъщение“ на Ри-
мокатолическата църква, да обори 
свещената концепция за света, върху 
която Църквата основава авторитета и 
доктрината си. В действителност, ако 
дори в наши дни някои изследовате-
ли приписват на Филип ІV Хубави и 
неговата алчност унищожаването на 
Ордена на тамплиерите, твърдейки, 
че папа Климент V остава под влия-
нието на френския крал, всъщност 
фактите говорят, че Църквата играе 
главната роля в този мрачен процес. 
Но, не трябва да отричаме, че, подоб-
но на преследванията срещу хуманис-
тите през 15 в., в случая на тампли-
ерите обвиненията в „ерес“ и „тайно 
споразумение с врага“ не изглеждат да 
са без основание. Често се забравя, че 
същите обвинения са отправени към 
Ордена от императора на Свещената 
Римска империя Фридрих ІІ.“

Колкото до предполагаемото оце-
ляване на Ордена на Храма, ето как-
во казва по този въпрос Рене Генон 
в книгата си „Aperçus sur l’initiation“ 
(„Бележки относно инициацията“), 
публикувана през 1946 г.: „След уни-
щожаването на Ордена на Храма, 
посветените в християнския езоте-
ризъм се реорганизират, в съгласие с 
посветените в ислямския езотеризам, 
за да поддържат, колкото е възмож-
но, връзката, прекъсната с това уни-
щожаване. Но тази реорганизация 
се осъществява по един таен начин, 
дори невидим, и без създаването на 
институция, която да бъде позната на 
външния свят и следователно да може 
да бъде унищожена още веднъж. Ис-
тинските Братя на Розата и Кръста 
вероятно са вдъхновителите на тази 
реорганизация…“.

ТАНИКТАНИК
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Ëåãåíäàòà çà 
Ôðàíñîà äüî Áîæüî
Тази легенда е описана в манускрипт 
с наименованието „De la maçonnerie 
parmi les chrétiens“/Section 2 („За ма-
сонството сред християните“: прило-
жение 2), открит в Страсбург през 1760 
г. Ръкописът вероятно е продължение 
на труда на маркиз Луи-Франсоа дьо ла 
Тиерс, „Histoire, Obligations et Statuts de 
la très Vénérable Confraternité des francs-
maçons, tirez de leurs archives et conforme 
aux traditions les plus anciennes“ („Исто-
рия, задължения и устави на Най-почи-
таемото Братство на франкмасоните, 
събрана от техните архиви и съответ-
стваща на най-древните традиции“), 
публикуван през 1736 г. Текстът описва 
оттеглянето на тамплиерите в Шотлан-
дия, начело с племенника на Жак дьо 
Моле, граф дьо Божьо, който възстано-
вява Ордена на Храма.

„Когато Великият магистър Жак дьо 
Моле осъзна, че процесът срещу него и 
рицарите тамплиери върви в лоша по-
сока, че повече няма никаква надежда 
нито за него, нито за братята му там-
плиери, той напрегна последните си 
сили, за да организира съхраняването 
и развитието в бъдеще на върховните 

познания и фундаментални принципи 
на Ордена.

Той реши да повери тази задача 
на своя племенник граф Франсоа дьо 
Божьо, който отдавна бе заявил своето 
желание да бъде приет в Ордена. Ня-
колко дни преди смъртта си, Жак дьо 
Моле извика при себе си Франсоа дьо 
Божьо, за да му разясни неизбежните 
нещастия, които заплашват Ордена. 
Великият Магистър посвети Франсоа 
дьо Божьо в рицарството и му възложи 
важната мисия, чиято цел е оцеляването 
на Ордена на Храма…

Веднага след като Великият магис-
тър издъхна на кладата, рицарят Божьо 
се зае с изпълнението на свещената 
мисия. Той събра около себе си девет 
рицари, оцелели от преследванията и 
терора срещу тамплиерите. Той смеси 
кръвта си с тази на своите братя и те 
всички дадоха обет да разпространяват 
по света принципите на Ордена, дока-
то не се намерят девет съвършени ар-
хитекти…

След смъртта на Божьо, предво-
дителството на Ордена премина към 
рицаря Пиер д’ Омон, един от там-
плиерите, които намериха убежище в 

Шотландия…

А след рицаря Божьо Орденът на 
Храма нито за миг не престана да съ-
ществува…“

Ëåãåíäàòà çà Ïèåð ä’Îìîí

Вероятно въз основа на манускрипта 
De la maçonnerie parmi les chrétiens/
Section 2 (За масонството сред христи-
яните: приложение 2) в началото на 19 
в. се появява друга легенда за оцелява-
нето на Ордена на тамплиерите. Тази 
легенда е разказана от Клод-Антоан 
Тори (1759–1827) в книгата му Acta 
latomorum ou Chronologie de l’histoire 
de la franche-maçonnerie française et 
étrangère (Хронология на историята на 
франкмасонството), том І, публикувана 
през 1815 г.

„Вечерта на 18 март 1314 г., Вели-
кият командор на провинция Оверн, 
Пиер д’Омон, заедно с двама командо-
ри и петима рицари събраха прахта на 
Жак дьо Моле от кладата и се заклеха да 
отмъстят за унищожаването на Ордена 
на Храма и за смъртта на своите братя 
тамплиери. За да не бъдат разпознати, 
те се преоблякоха като свободни зидари 

▼ Разпитът на Великия магистър Жак дьо Моле.
Илюстрация от „Илюстрирана история на 

рицарите тамплиери“ , 19 в.
ТАНИКТАНИК
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и успяха да избягат на един шотландски 
остров – остров Малл, край западното 
крайбрежие на Шотрандия. Там те се 
срещнаха с Великия командор Джордж 
Харис и няколко английски братя там-
плиери и заедно решиха да възстановят 
Ордена на Храма. В дена на свети Йоан 
1313 г. те се събраха на Капитул, на 
който Пиер д’Омон, първи с името си 
(на френски името му се изписва Pierre 
d’Aumont, тоест започва с „а“), е избран 
за Велик магистър. За да избегнат пре-
следванията, рицарите приеха символи-
те, тайните думи и знаци на Кралското 
изкуство на гилдиите на строителите и 
започнаха да се наричат франкмасони 
(свободни зидари)… “

По-нататък легендата разказва как 
Великият магистър Пиер д’Омон, за-
едно със своите братя рицари, помага 
на шотландския крал Робърт Брус да 
спечели на 23 и 24 юни 1314 г. битката 
при Банъкбърн – една от решаващите 
битки от Шотландските освободител-
ни войни. В тресавищата на Банъкбърн 
близо 5 000 шотландски воини, под ко-
мандването на Робърт Брус, се изправят 

срещу 20 000 армия на английския крал 
Едуард II. Шотландците разгромяват 
противника си напълно.

След битката Робърт Брус, заедно 
с рицарите тамплиери, основава в Ки-
луининг, в графството Ейр, Орденът 
Хередом, който по-късно се превръща 
в легендарната Древна Ложа №0 „Ки-
луининг“, наричана Ложа-майка или 
„Светия Дом“.

Колкото до тамплиертие, същата 
легенда твърди, че Пиер д’ Омон раз-
решава на рицарите да се женят, за да 
укрепи Ордена със синовете на чле-
новете му. Д’ Омон умира през 1316 г. 
и е наследен като Велик магистър от 
Джордж Харис, който ръководи Орде-
на до 1330 г. Именно той добавя към 
титлата на Великия магистър наиме-
нованието „Шотландски“. През 1330 
г. Силвестър де Грумбах е избран за 
Велик магистър. Той отново въвежда 
забраната за тамплиерите да се женят. 
Умира през 1332 г. и е последният 
рицар тамплиер, погребан на остров 
Мулл. По-нататък легендата разказва, 
че след Силвестър де Грумбах, за Ве-
лик магистър е избран Джеймс Стю-
арт, шотландски благородник и гос-
подар на Дърисдиър. При неговото 
управление и по негово желание бра-
тята тамплиери напускат остров Мулл 
и през 1361 г. преместват седалището 
на Ордена в Абърдийн. Твърди се, че 
именно там се намира оригиналният 
архив на Ордена на Храма, както и на 
шотландското франкмасонство.

Ëåãåíäàòà çà Æàí-Ìàðê 
Ëàðìåíèóñ
Тази легенда откриваме в трудовете на 
Анри Грегоар (1750–1831), наричан 
абат Грегоар, френски свещеник и 
деец на Великата френска революция. 
Подкрепя е и Пол Седир (1871–1926), 
френски езотерик и мистик.

Легендата разказва, че Жак дьо 
Моле, предвиждайки края на Орде-
на на Храма, прехвърля правата си на 
Велик Магистър на Жан-Марк Лар-
мениус. Самият Лармениус е христия-
нин, роден в Светите земи, който става 
член на Ордена в последните години 
на Кръстоносните походи. По-късно, 
след падането на Сен-Жан д’Акр през 
1291 г., когато през 1295 г. тамплиери-
те преместват седалището си в Кипър, 
Лармениус става прецептор на Кипър. 
През 1305 г. Лармениус е избран за се-
нешал на Ордена (втора в йерархията 
длъжност). През същата година Жак 

дьо Моле е извикан в Париж за среща с 
крал Филип ІV Хубави и папа Климент 
V, с което започва началото на краха на 
Ордена. 

През 1324 г. Лармениус създава 
документ, наречен Carta Transmissionis 
(Харта на предаването), известен пове-
че като Хартата Лармениус. Там е опи-
сано, че ставайки твърде възрастен, на 
70 години, Лармениус предава ръко-
водството на Ордена на Франсоа Тома 
Тибо, приор на тамплиерите, останали 
в Александрия.

Заветът на Жан-Марк Лармениус е 
през вековете в Хартата да бъдат запис-
вани имената на всички Велики магис-
три след него. Когато през 1804 г. Бер-
нар-Раймон Фабре-Палапра публикува 
документа, изброените в него Велики 
магистри са двадесет и пет, включител-
но Фабре-Палапра. Целта на този доку-
мент е да докаже, че Орденът на Храма 
никога не е спирал да съществува.

Великите магистри, описани в Хар-
тата Лармениус, които продължават да 
ръководят Ордена на тамплиерите в пе-
риода на тайното му съществуване са:

Жан-Марк Лармениус (1314–1324); 
Франсоа-Тома-Тибо (1324–1340; Арно 
дьо Брак (1340–1349); Жан дьо Клермон 
(1349–1356); Бертран дю Геклен (1357 
–1380); Жан д’Арманяк (1381–1391); 
Бернар д’Арманяк (1392 (1391)–1418); 
Жан д’Арманяк II (1419 (1418)–1451); 
Жан дьо Кроа (1451 (1450) – 1472); 
Бернар Имбо (1472–1478); Робер дьо 
Ленонкур (1478–1497); Галеас дьо Са-
лазар (1497–1516); Филипп дьо Шабо 
(1516–1543); Гаспар дьо Со дьо Таван 
(1544–1573); херцог Анри дьо Монмо-
ранси (1574–1614); Шарл дьо Валоа 
херцог д’Ангулем (1615 –1650); граф 
Жак Руксел дьо Гранси (1651–1680); 
Жак-Анри дьо Дюрфор, херцог на 
Дюра (1681–1704).

Съществуването на Ордена на там-
плиерите е обявено пред широката об-
щественост през 1705 г., когато на Ге-
нерален конвент на Ордена във Версай 
херцог Филип Орлеански е избран пуб-
лично за Велик магистър. Възроденият 
през 1705 г. Ордена на Храма е разпус-
нат през 1792 г. по време на Великата 
френска революция след смъртта на 
тогавашния Велик Магистър херцог 
Тимолеон дьо Косе-Брисак, убит във 
Версай. По-късно част от мебелите на 
херцога са купени от брат Ледрю, син 
на лекаря му, който открива скритата 
в един скрин Харта Лармениус. През 

▲ Ключов сводест камък от 16 в. в 
крепостта Томар в Португалия, интерпре-
тирана като възможно представяне на 
Бафомет.

◄ Алегория на Тайната доктрина

ТАНИКТАНИК
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1804 г. Ледрю показва документа на 
Фабре-Палапра.

Повечето изследователи, които се 
заемат да изследват автентичността на 
Хартата Лармениус, стигат до извода 
(въз основа на анализ на хартията и на 
стила на латинския език, на който е на-
писана), че документът е фалшификат. 
Предполага се, че Хартата Лармениус 
е дело на йезуита Бонани, който през 
1705 г. помага на херцог Филип Орле-
ански да я създадат. Според други из-
следователи документът е изготвен от 
самия брат Ледрю, който специално я 
показва на Фабре-Палапра.

Ëåãåíäàòà çà 
Æîôðîà äüî Ãîíâèë
Четвъртата легенда е свързана с ли-
чността на Жофроа дьо Готвил, Ве-
лик командор на Поату и Аквитания. В 
Шинонския манускрипт, който описва 
разпитите на Великите сановници на 
Ордена на Храма, проведен от прате-
ниците на папата в замъка Шинон от 
17 до 20 август 1308 г., е описано, че 
Жофроа дьо Готвил е разпитван заед-
но с Великия магистър Жак дьо Моле, 

с Юг дьо Перо, Велик командор на 
Франция, и с Жофроа дьо Шарне, Ве-
лик командор на Нормандия. Четири 
години по-късно, на 18 март 1314 г., че-
тиримата водачи на тамплиерите са го-
тови да чуят своята присъда. Великият 
магистър и командорът на Нормандия 
високо провъзгласяват невинността на 
своя Орден и са осъдени на смърт. Кол-
кото до Жофроа дьо Готвил и Юг дьо 
Перо, тяхното наказание е „доживотен 
затвор“.

Според легендата Жофроа дьо Гот-
вил успява да избяга от замъка Шинон 
и напуска Франция. Странното е, че, 
освен в тази легенда, никъде другаде, в 
никакъв документ, не се споменава, че 
някой от рицарите успява да да се спаси 
от затвора в укрепения замък. Четири 
години по-късно, през 1318 г., в Спала-
то, Далмация (днешен Сплит в Харва-
тия) Жофроа дьо Готвил ръководи Ге-
нерален капитул на рицари тамплиери, 
действащи в нелегалност. В документи 
от библиотеки в Близкия Изток откри-
ваме следи от тази среща на рицарите. 
На Капитула са приети строги правила, 
с цел да подготвят бъдещата мисия на 
Ордена и оцеляването му през веко-

вете. В същото време в Адриатическо 
море край Спелато се намира флотата 
на краля на Арагон Хайме І – вероятно 
това не е случайно и той също присъст-
ва на Генералния капитул.

Според някои изследователи на ле-
гендата Жофроа дьо Готвил всъщност 
е тайният и истински Велик магистър 
на Ордена на тамплиерите. С това се 
обяснява и бягството му от замъка Ши-
нон, може би подготвено от висши са-
новници на държавата. Макар да не са 
открити исторически следи за функци-
ите на Тайния Велик магистър, явно е, 
че негова е грижата за опазването и пре-
даването през поколенията на тайните 
знания на Ордена. 

Две години след Генералния капи-
тул в Спалато, тамплиерите се събират 
отново, този път на остров Корфу. На 
този втори капитул е взето решението 
тамплиерският Орден да бъде разделен 
на три направления: Власт, Учение и 
Мъдрост.

След това следите на Жофроа дьо 
Готвил се губят някъде в Централна 
Азия.  nnDnn

▲ Carta Transmissionis (“Charter of Transmission”)
Оригиналът на „Carta Transmissionis“ („Харта на предава-
нето“) – „Хартата Лармениус“, съхраняван в Mark Masons 
Hall в Лондон.▲ Бернар-Раймон Фабре-Палапра

(29 май 1773 – 18 февруари 1838)
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Сто години след инфлуенцата 
светът отново живее в без-
времието на поредната, но не 

последна световна пандемия. Естест-
вено зародила се или изкуствено пре-
дизвикана, животът на човечеството 
ще постави нова разделителна линия 
по дългия път на своята еволюция 
– преди ковид и след това. Огромен 
ще е скокът напред в интелектуално 
и технологично отношение. За мал-
цина малка ще е крачката напред, за 
мнозина много крачки назад ще е раз-
витието в морално и междуличностно 
отношение. Този е естественият ход 
на живота – битието формира съзна-
нието, а не обратното. Когато съзна-
нието, обществено и индивидуално, 
достигне до най-ниската си точка на 
деградация, настъпва качественият 
скок, който ражда новото съзнание и 
новия човек, търсещ своето ново би-
тие. И така безкрай се върти колелото 
на Вечния живот. 

В сравнението между появата, 
развитието и последиците от испан-
ския грип и коронавируса има много 
сходства, в които солидарността като 
общност на интереси, като взаимна 
подкрепа и разбиране в обществото, 
както между отделните индивиди, така 
и между по-големи общностни групи, 
невинаги е най-изявената, въпреки че 
я има и хората обичайно очакват по 
време на глобално страдание съпри-
частието да е всеобщо състояние на 
обществото, нацията, човечеството. 

Çàãàäêàòà íà ïðîèçõîäà

Появата на испанския грип, или ин-
флуенцата, като географски произ-
ход е загадка, уж е тръгнал от Китай, 
но това са само предположения без 
доказателства. 

За първи път заболяването е реги-
стрирано в края на Първата световна 
война през март 1918  г. През октом-
ври 1918  г. инфлуенцата вече е пан-
демия, обхванала целия свят, а краят 
s  настъпва през декември 1920  г. За-
разените са половин милиард души, 
около една трета от тогавашното на-
селение на Земята. Между 50 и 100 
милиона души умират. Карантината 
на места е продължила една година. 
Затворени са съдилища, училища, 
театри, кина, църковните служби са 
прекратени. Някои държави са във 
военно положение.

Произхода на инфлуенцата про-
дължава да бъде загадка, но бихме 
могли да потърсим връзка между тази 
пандемия и бойните отровни веще-
ства, употребени за първи път ефек-
тивно по време на Първата световна 
война три години по-рано, отново 
през пролетта, когато на 22 април 
1915 година германската армия из-
ползва 6000 бутилки, пълни със 180 
тона втечнен хлор, срещу френските 
и британските позиции на река Ипър. 
Ефектът от жълтеникавия токсичен 
облак е незабавен. За няколко мину-
ти ослепяват и умират от задушаване 
между 2000 и 5000 души. Ранените са 
близо 10 000. Паниката е безмерна... 
но химическите оръжия се оказват не-
ефективни при добра защита и труд-
ни за контролиране, вятърът може да 
смени посоката, температурите да са 
ниски и газът да се стеле по земята. 

Химическите и бактериологични-
те средства за водене на война са заб-
ранени през 1925  г., но са използвани 
и през Втората световна война, и до 
наши дни в Ирак и Сирия. Бактериите 
и вирусите са забранени като оръжие 
по време на война, но поне аз не знам 
да има документ, който да забранява 

Изпитанията, 
Светлината, Мракът
От Злото покълва Доброто

Ñåñòðà Ñâåòëàíà Òèëêîâà - Àëåíà, 
DCTJ
Äèðåêòîð íà “Èíñòèòóò Óíèâåðñóì”
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използването им като диверсия срещу 
икономиката на държава през мирно 
време, като грипен вирус например. 

Ïîÿâàòà íà êîðîíàâèðóñà 
ñúùî å çàãàäêà 
Първата официална информация е 
от началото на декември 2019  г. Уж 
тръгна от Китай, но месеци преди 
това бил засечен в алпийски курорт, а 
година по-рано присъствието му сред 
хората сякаш вече било установено.

Дали коронавирусът е изпуснат 
от лаборатория, дали порази чове-
чеството от паднал на неподходящо 
място сателит с биологично оръжие, 
каквито с хиляди обикалят в орбита 
около Земята, това никога няма да се 
разбере, независимо коя държава ще 
бъде обвинена за създаването му и 
неговото разпространение. За шест 
месеца пандемията е обхванала целия 
свят. Към средата на април 2021  г. за-
разените са близо 138 милиона души, 
около 1,9% от сегашното население 
на Земята, от 223 държави, а почина-
лите надхвърлят три милиона.

Коронавирусът е далеч по-безо-
биден от испанския грип, а човечест-
вото несравнимо по-напреднало в 
знанията си, тъй че преодоляването 
на тази зараза ще е недалечен факт. 
Коронавирусът ще се превърне в 
един от обичайните грипни вируси, с 
които земляните ще свикнат да живе-

ят и ежегодно да се ваксинират. Ако 
имаше солидарност и единение меж-
ду хората, вече щяхме да сме го забра-
вили. Нужно беше само да се спазва 
дистанция, да се прави дезинфекция 
и най-важното – да има дисциплина. 
Човечеството, уви, се оказа разглезе-
но в битието си след Втората светов-
на война и се случи точно обратното 
и у нас, и по света, а солидарността 
често си остана само думи и благи 
пожелания, докато съзерцаваше и се 
възмущаваше от избухналата с пълна 
сила злост, агресия, противопоста-
вяне между хората, бунтове, палежи, 
погроми. 

Днес как да разпознаем общочо-
вешкия път към Светлината в почти 
липсващата солидарност на хората в 
изпитанието по време на заразата? 

В миналото пример имаме. По вре-
ме на испанския грип мъжете и жените 
от създадения само преди 100 години 
орден „Рицарите на Колумб“ в САЩ 
работят като медицински сестри, шо-
фьори, доброволци във военните ла-
гери, лазарети, временни медицински 
пунктове. От членовете на ордена над 
3000 души са покосени от болестта. В 
настоящето такава масова саможертва 
на хора, които не са длъжни да са на 
първа линия като лекарите, сестрите, 
помощния персонал, е немислима. А и 
размислите ни, свързани с пандемия-
та, дават насока на мисли, различна от 
библейските откровения.

Въпреки че мнозина още 
кретат по пътеките 
на Мрака, обратите са 
очаквани с еволюцията 
на съзнанието ни и 
с все още несигурно 
покълващото желание 
да сме съпричастни към 
всеки и всички във всяка  
ситуация, позволяща 
Добротворство. 



Ако приемем, че всичко било и 
предстоящо е творение, еволюция и 
развитие по волята на Бога Отец, то-
гава дори думите на Иисус: „По-лес-
но е камила да мине през иглени уши, 
нежели богат да влезе в царството Бо-
жие“ (Матей 19:24), добиват обратен 
смисъл. Според тълкувателите за бо-
гатия е много по-трудно да подчини 
волята си на Вярата и на Божия Син, 
отколкото за бедния. За богатите е 
правило да се уповават на материал-
ното, но не и да вярват на невидимия 
Спасител. Пандемията от коронавиру-
са ни даде обратния пример. Богатите 
хора, приели или не Спасителя в Ду-
шите си, стриктно спазваха забрани-
те и съхраняваха живота си и този на 
близките си за разлика от бедните. За 
бедните, но с куха душа и немощни 
на мисъл за доброто за тях и за всин-
ца, за Иисус, за Твореца Божието цар-
ство ще остане затворено. За богатите 
ще се съди по делата им... и камилата 
може да мине през игленото ухо.

Бяхме и продължаваме да бъдем 
свидетели на крайното, до безчув-
ственост, противопоставяне между 
поколенията. Натрапчиво беше пове-
дението на безразличие за живота и 
здравето, предимно на баби и дядо-
вци, от техните внуци. Виждаме как в 
зелените коридори се редят един до 
друг млади и стари, но младите не да-
ват предимство на тези, които трябва 
първи да се ваксинират заради въз-
растта си. Къде да търсим в тази ситу-
ация човечността? 

Карантината в много държави пре-
дизвика протести, които зад лозунги-
те за отнемане на права и свободи ус-
кориха разпространението на вируса. 
Маските се превърнаха в необходи-
мост и още дълго ще ни съпътстват в 
битието, но въпреки това постоянно 
някъде протестират срещу тяхното 
носене – някой се задушавал, на друг 
му отнемали правото да говори, фан-
тазьори. Докато хиляди се заразяват 
и стотици умират, всякакви „анти“ 
хора обясняват, че вирус няма, че и 
глуповати политици им пригласят. 
Къде тук е християнското смирение и 
единение, къде е осъзнатото добро в 
изпитанието, къде е Светлината, обе-
динила нашата доброта и разум, за да 
бъде спасен поне един човешки жи-
вот – не от лекарите, а от потребите-
лите на тяхната помощ? Пандемията 
раздели хората, събуди най-злото в 
отношенията, изкара на преден план 

всички онези качества на човешкия 
характер, които трудно бихме мог-
ли да причислим към Светлината на 
Твореца.

Солидарността на глобално ниво 
също си остана пожелание. Свиде-
тели сме как държави се опитват да 
придърпат повече ваксини за сметка 
на други държави. Ако имаше хрис-
тиянска и общочовешка солидарност, 
нямаше Европейската комисия да гла-
сува механизъм за блокиране на дос-
тавки за ваксини за страни извън ЕС, 
за да не бъдат ощетявани гражданите 
на Европейския съюз. Човещината 
по време на пандемия не е правило, 
а изключение, защото е продължение 
на битието, забравило същата тази 
човешка солидарност и единение 
между хората. 

Която и да било, пандемията съ-
бужда и подтиква към изява на Зло-
то, за да извадим наяве забравеното 
Добро в отношенията ни, в Душите 
ни, в пречупения през ценностите на 
материалното морал. Вирусът прину-
ди хората да си припомнят отговор-
ността към себе си, към околните, към 
станалата ненужна в презадоволеното 
ни материално битие човечност. 

Солидарността, обществена и ин-
дивидуална, по време на пандемия не 
е правило, а изключение, защото е 
продължение на битието, забравило 
същата тази човешка солидарност и 
единение между хората. 

Ïàíäåìèÿòà – èíñòðóìåíò 
íà åâîëþöèÿòà
След всяка пандемия животът се про-
меня, а технологиите – усъвършен-
стват. Всяка епидемия съсипва ико-
номиката на държавите, глобалната 
икономика и убива хора. Но след 
кризата загубеното бързо се наваксва 
и достига нови технологични висоти. 
Сегашната пандемия от коронавирус 
даде тласък на дигитализацията, която  
достигна още преди да е приключила 
кризата, невиждани досега нива. Чо-
вечеството тръгна по пътя, който ще 
го отведе до Стоманените пещери на 
бъдещето, за които ни разказва Айзък 
Азимов, когато през поредната панде-
мия ще търсим отговори за единени-
ето ни по пътя към Светлината, която 
винаги ще е част от нас, а другата ни 
част ще е притежание на Мрака.

Дойде мигът човечеството, дос-
тигнало 13-о ниво на духовно и ин-
телектуално развитие, да започне да 
се учи да се обединява и да възпри-
ема себе си като единна планетарна 
култура, а не като сбор от държави, 
всяка със свой интерес. Далеч напред 
е времето на окончателното обедине-
ние, но кризите и пандемиите ще ни 
сръчкват и принуждават да вървим по 
този път.

Нашият път е в Светлината, за-
щото, както е казал апостол Иаков: 
„Мъдростта, която иде от горе, е пър-
вом чиста, после мирна, снизходител-
на, отстъпчива, пълна с милосърдие 
и с добри плодове, безпристрастна и 
нелицемерна.“ (Иаков 3:17). Въпре-
ки че мнозина още кретат по пъте-
ките на Мрака, обратите са очаквани 
с еволюцията на съзнанието ни и с 
все още несигурно покълващото же-
лание да сме съпричастни към всеки 
и всички във всяка  ситуация, позво-
ляща Добротворство. Такъв е редът 
на по-високото ни планетарно ниво, 
който преминава през сегрегацията на 
Душите на хората – едни нагоре към 
Светлината, други в Светлината, но 
все още нуждаещи се от Мрака, трети 
– към Мрака.  nnDnn
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Какво се случва с организма на 
човека след  COVID-19 и как да 
се справим с проблемите

Ñåñòðà ä-ð Åìèëèÿ Àïîñòîëîâà, DTJ

Все повече хора, прекарали Ко-
вид-19, месеци по-късно про-
дължават да имат сериозни оп-

лаквания. Предполага се, че това важи 
за до 20% от заболелите, а особено за-
сегнати се оказват жените на възраст 
между 20 и 40 години.Така в послед-
ните месеци в медицинските среди се 
появи нова диагноза:  

Ïîñò êîâèä ñèíäðîì

Дори и след сравнително леко про-
тичане на болестта, много пациенти 
се нуждаят от месеци, за да оздравеят 
напълно. Това се наблюдава напосле-
дък все по-често и при млади хора, 
дори при деца. Тъй като Ковид-19 е 
заболяване на цялата съдова и имунна 
система, на много места в тялото мо-
гат да останат остатъчни оплаквания 
или симптомите да се проявят отново. 
Експерти подозират, че в случая може 
да става дума за автоимунна реакция. 
Така например косопадът също може 
да е последица от Ковид-19, тъй като 
при някои хора се стига до автоимун-
но образуване на антитела срещу ко-
рените на косата.

Áîëåñòòà ñëåä áîëåñòòà

Изследвания в Китай, проведени след 
първата вълна на пандемията, пока-
заха, че от хоспитализираните паци-
енти с Ковид-19 всеки втори е развил 
т.нар. пост-Ковид синдром. До шест 
месеца след изписването им при 76 
процента от пациентите е наблюда-
ван поне един остатъчен симптом. 
Най-често срещаните оплаквания са 
изтощение, болки в мускулите, сму-
щения в съня, депресия, косопад. При 
това не е вярно, че засегнати са най-
вече възрастните хора и пациентите с 
предходни заболявания. Експертите 
предполагат, че от дълготрайни по-
следици след Ковид-19 страдат между 

10 и 20 процента от заболелите, като 
особено засегнати са жените на въз-
раст между 20 и 40 години. 

До сходни изводи стига и изслед-
ване, проведено в берлинската кли-
ника “Шарите“. В него са участвали 
42-ма пациенти на средна възраст 36 
години, като 70 на сто от тях са били 
жени. Цели шест месеца след излеку-
ването им от Ковид-19 всички учас-
тници са страдали от отпадналост и 
тежка умора. Наблюдавани са били 
още симптоми като когнитивни про-
блеми, главоболие, болки в мускули-
те.

Британският здравен институт 
NICE дефинира пост-COVID  като 
съвкупност от симптоми, които про-
дължават повече от 12 седмици след 
заразяването. Най-честите симптоми 
са умора, отпадналост, проблеми с 
паметта, затруднено дишане, болки в 
областта на гърдите, но също и сър-
дечно-съдова недостатъчност и сму-
щения в съня. 

Корона вирусът засяга множе-
ство системи и органи в организма, 
като стана ясно, че поразява и мозъ-
ка и когнитивните функции. За това 
е много вероятно след боледуване от 
Ковид-19 да не можете да се концен-
трирате добре и да страдате от „мо-
зъчна мъгла”. Можете да си помогне-
те сами, като се заемете с активности, 
които стимулират мозъка. Такива са 
пъзелите, кръстословиците и логиче-
ските игри.

Ðåõàáèëèòàöèÿ 
ñëåä ïðåáîëåäóâàíå 
îò êîðîíàâèðóñ
Както вече стана ясно, COVID-19 
поразява не само белия дроб и диха-
телната система, вирусът може да въз-
действа на бъбреците, сърцето, сто-
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машно-чревния тракт и дори мозъка. 
Преболедувалите нерядко забелязват 
снижаване на вниманието и наруше-
ние на паметта. Но най-честият повод 
за рехабилитация след корона вируса 
е загубата на жизнена активност. Хо-
рата престават да се справят с домаш-
ните задачи, чувстват слабост и бързо 
се уморяват.

В съвременната рехабилитация не 
се лекуват симптоми, а се възстановя-
ва способността да пациента да живее 
нормално. Поради това борбата с ди-
хателните нарушения е недостатъчна, 
много хора имат нужда от помощта 
на психолог, а за някои пациенти 
след изкуствена вентилация на белите 
дробове е необходима.  и помощта от 
логопед, за да могат отново да пре-
глъщат  нормално, да пият течности, 
да говорят.

Както смятат психолозите, в про-
дължение на месец след оздравяване-
то силните емоционални кризи са на-
пълно нормални.  Може да се чувства 
вина, озлобление, тревога – постепен-
но тези преживявания ще отминат, и 
човек се връща към предишния си 
живот. . Но ако  тревожните симпто-
ми не си отиват: безсънието се задъл-
бочава, апетита намалява е необходи-
ма намесата на психолог. 

Единственият случай, когато за-
дължително трябва да се потърси 
консултация с психолог – това е тежко 
протичане на COVID-19 и включване 

към апаратура за изкуствена вентила-
ция на белия дроб. При преболедува-
лия от корона вирус в такава форма 
може да се развие депресия или пост-
травматично стресово разстройство, 
свързано с усещане за собствената 
безпомощност и страх от смъртта.

  До голяма степен психологиче-
ското възстановяване зависи от това, 
как човек се е отнасял към COVID-19 
преди да се разболее. Отрицанието 
на съществуването на болестта води 
до чувство на злоба и несправедли-
вост. Човек не е предполагал, че ще 
се зарази, но това се е случило имен-
но с него. Той може да обвинява себе 
си. Чувствата на такъв човек няма да 
бъдат изразени особено ярко, та нали 
той е привикнал да игнорира корона 
вируса. Възприемането на COVID-19 
с гняв и раздразнение може да повли-
яе на процеса на оздравяване. Ако 
човек е виждал в болестта проява на 
нечия агресия по отношение на себе 
си, неговият гняв след оздравяване 
може да нарасне. Изяснете, на какво 
и на кого се ядосвате? Изразете тези 
емоции чрез монолог, запишете сво-
ите мисли или нарисувайте картина 
на емоционалното си състояние.

  Ако изначално човек е възприе-
мал новините за корона вируса с пови-
шена тревожност, например купувал е 
ненужни лекарства, всеки ден е про-
верявал статистиката – неговата тре-
вожност в периода на възстановяване 
може да се усили. В такъв случай се 

запитайте от какво всъщност се стра-
хувате. Боите се, че може да заразите 
други хора? Страхувате се от смъртта? 
Или преживявате, че няма да може да 
си изплатите кредита? Общувайте с 
други хора, повече говорете, така ще 
ви бъде по-лесно да се възстановите.

Възстановяване на нормалния ри-
тъм на живот по време на COVID-19

Дори да не сте тревожна личност, 
кризата покрай пандемията COVID-
19, изостри страховете, притеснения-
та, емоциите и т.н. на населението на 
целия свят.

Но, време е да се върнем към нор-
малния начин на живот, ако това е 
възможно. Всички се питаме  дали 
ще излезем от кризата, какъв ще е 
животът ни след това? Пандемията 
все още е факт и за това постоянно 
ни напомнят маските, ограниченията, 
новините. Ето няколко идеи как да го 
направите.

На първо място, умората е по-
голяма. По-голямата част от рабо-
тещите са продължили и от вкъщи, 
едновременно с гледане на  деца и 
домакинска работа. В същото време 
с отпадане на някои ограничения, 
като че ли тревожността на хората се 
е увеличила. Можем ли спокойно да 
излизаме на ресторант, театър, кино? 
Да пускаме ли децата на детска гради-
на? Как ще работим в бъдеще? Какво 
ще се случи с нас, ако с намаляване на 
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мерките се разболеем? Това си задават 
и медицинските професионалисти, 
работещи с пациенти.

Въпросите са много, а катего-
рични отговори сякаш няма. Въпре-
ки това, може да направим  няколко 
неща за себе си и близките си за да 
започнем постепенно да се отърсваме 
от тежестта на пандемията!

1. Контролирайте, каквото можете.
Продължавайте да носите маски на 
публични места, да миете и дезин-
фекцирате ръцете си, да не докосвате 
лицето си и др. Вършете колкото мо-
жете по-голяма част от задълженията 
си онлайн – пазаруване, банкиране и 
др., избягвайте градския транспорт. 
Да, всичко това ще намали нивото Ви 
на комфорт, но ще продължи да Ви 
предпазва. Когато контролирате си-
туацията чрез спазване на тези мерки, 
Вие се чувствате и по-сигурно и без-
опасно според психолозите, а нивото 
на тревожност е в разумни граници.
Живейте в настоящето и благодарете, 
че сте здрави. Не се фокусирайте вър-
ху неща, които не зависят от Вас.

2. Не мислете за най-лошия сцена-
рий
Най-лошият сценарий почти никога 
не се случва. Ограничете следенето 
на новини и времето в социалните 
медии, а се насочете към приятни 
хобита като четене на книги, филми, 
разходки, спорт и др.

3. Грижете се за себе си
Ако по време на ограничителните 
мерки се изоставили някои занима-
ния като физически упражнения, об-

разование, грижа за здравето и т.н., 
сега е моментът постепенно да ги 
възстановите. Дори да не посещавате 
физически местата, можете да наме-
рите удобни онлайн варианти, а в мо-
мента много спортове се провеждат 
и на открито. Бъдете търпеливи към 
себе си.

Възстановете, доколкото е въз-
можно и срещите с приятели, спаз-
вайки противоепидемичните мерки. 
Всички трябва да се научим да се 
адаптираме към новата реалност. Не-
щата вероятно ще се променят, а но-
вият ни нормален свят няма да остане 
така завинаги.

4. Върнете се към нормалния рабо-
тен  ритъм
Много компании възприеха добре 
възможността за работа от вкъщи и 
ще продължат да я предоставят на 
служителите си. Други хора загубиха 
работата си, но с утихване на панде-
мията се наблюдава тенденция отно-
во за търсене на работна ръка, така 
че за голяма част от загубилите ра-
бота се откриват нови възможности 
за наемане на същата позиция или 
започване на работа в изцяло нова 
сфера.

5. Планирайте финансите си
Сред най-пострадалите сектори са 
тези, свързани с ресторантьорството, 
транспорта и туризма. Много голяма 
част от хората бяха с намалени дохо-
ди по време на кризата и това може 
да продължи още дълго. Паричните 
проблеми за някои изглеждат нере-
шими. Посъветвайте се с икономи-
сти/финансисти  как да контролирате 
харчовете си, или в какво да инвести-
рате в този момент. Планирайте раз-
ходите си занапред.

6. Погрижете се за здравето си
  Направете рутинните си изследвания 
или ако имате хронично заболяване, 
проследете го. Вярно е, че страхът от 
инфектиране спря много хора от тър-
сене на лекарска и стоматологична 
помощ през последните месеци, но 
това може да има сериозни здравни 
последици.
Затова свържете се с Вашия личен или 
лекуващ лекар и насрочете консулта-
ция/изследвания, за да сте сигурни, 
че всичко при Вас и най-близките Ви 
е наред.

7. Планирайте почивка
Дори да не е свързана с пътуване, до-
бра идея е да помислите кога и как мо-
жете да починете малко и да излезете 
от рутинното ежедневие. След при-
ключване на учебната дейност за уче-
ниците, повече хора обмислят семей-
на почивка. При някои хора по-дълга 
почивка е невъзможна поради това, че 
годишният им отпуск е изразходван. 
Ако и при Вас е така, то непременно 
помислете за уикенд, който да посве-
тите на семейството си и през който 
да не работите. Можете да излезете на 
разходка или пикник сред природата, 
да отидете на плаж и т.н.

Няколко фактора могат да по-
влияят за по-бързото връщане към 
нормалността и това са: създаване 
на ефективна ваксина срещу вируса, 
тестване за антитела с надеждни ме-
тоди, при които ако сте се срещали с 
вируса, дори да не сте имали симпто-
ми, ще имате налични антитела. Ня-
кои експерти смятат, че вирусът ще 
изчезне сам, както се е и появил, като 
повечето учени се надяват летните 
месеци, поддържане на социалното 
дистанциране и прекарването на по-
вече време на открито, ще доведе до 
край на пандемията.

Когато ограниченията намаляват, 
а предишните възможности да живе-
ем „нормален“ живот се увеличават, 
виждаме новата реалност в очите. 
Предпазните мерки като социално 
дистанциране в ресторантите, огра-
ничаване на капацитета в театрите, 
носене на защитни маски на лицето 
при ежедневни дейности е начин на 
живот, който ще виждаме още извест-
но време.

Начинът, по който сме свикнали 
да общуваме и поздравяваме нови 
хора с ръкостискане и прегръдки, 
вече се промени; начинът, по който 
работим на работните ни места, ще 
изглежда различно; начинът, по кой-
то училищата и университетите вече 
е различен. И след като ги спазва-
хме седмици, които се превърнаха в 
месеци, осъзнахме, че няма начин да 
излезем от тази пандемия по същия 
начин, по който влязохме в нея.  

Въпреки това, ние трябва да се 
„върнем“ обратно и да живеем по на-
чин, който ни удовлетворява! nnDnn
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