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Високоуважеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри,

Благородни Братя и Сестри,
Скъпи съмишленици и симпатизанти,

посрещане – неимоверно. Проведохме срещата на ръко-
водството на Ордена в хотел „Милениум“ по един блес-
тящ и запомнящ се начин. Открихме с Великите Приори 
новия паметник „Рицарят на светлината“, отворихме за 
тях Първия Тамплиерски храм „Св. Йоан Кръстител“ 
и посетихме изложбата-базар на нашия Брат Димитър 
Рашков, експонирана в „Галерия 900“. Част от гостите, 
посрещнати от Командерия „Улпия“, занемяха пред Ста-
рия Пловдив и се потопиха в атмосферата на  българския 
фолклор и обичаи, във „Вила Винифера“. Венецът за 
всички беше последния ден, когато проведохме „открит 
ритуален урок“ и приехме 40 нови Рицари и Дами и връ-
чихме наградата учредена на името на Андрей Баташов 
на младия и талантлив актьор Севар Иванов. Богата-
та артистична и музикална програма, по време на тър-
жествената вечеря, създаде изключително настроение 
и затвърди мнението на всички присъстващи, че Велик 
Приорат България е водещата организация в Ордена. 
Потвърждение за това са и множеството писма от всички 
присъстващи с признание за високото ниво на организа-
ция, професионализъм и компетентност отправени към 
Велик Приорат България.

Благодаря на всички които се включиха в организи-
рането, провеждането и участието на Великия магистра-
лен съвет на Ордена наРицарите Тамплиери на Йеруса-
лим в София 2022.

Не нам Господи , не нам, а на Твоето име дай слава, 
заради Твоята милост, заради Твоята истина
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 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

Изминаха три летни месеца в които повечето от 
вас имаха възможност да си починат и възстано-
вят своите сили. Заслужената почивка ще ви даде 

възможност да се включите още по-активно в живота на 
нашия Великия Приорат. Една група от 25 Рицари и Дами 
през цялото това време работи активно, първо да органи-
зира честването на нашата 14 годишнина на 18 август и 
след това, след три годишно прекъсване, провеждането на 
Велик магистрален съвет от 20 до 25 септември в София. 
Сроковете бяха изключително кратки, изискванията много 
високи и натоварването на участниците в Комисията по 
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делегация на ВП България на 
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Съвместен Събор на  
006 „Цар Калоян“ и 012 „Св. 
димитър“
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ХХХI КОÍВЕÍТ ÍÀ ВП БъЛГÀРИß

Командерия ,,Св. Лазар 
Български” потегля на поход в 
Стара планина

Командерия „Свети Иван Рилски“ 
изка÷и връх Мусала за 13-и път

Цветя по слу÷аé деня 
на Съединението

Командерия „Св. Пророк Илия” 
в помощ на бедстващите в 
Карловско

ВМС на OSMTH 
Eсен 2022 – София

40
25

Великият Маéстор деéвид Епълби   
„доктор хонорис кауза“ на ТÀÍИК

12
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XIV Годишнина 
на Велик Приорат 
България 

 | велик приорат българия

На 20 август Велик Прио-
рат България тържествено 
отбеляза своята четири-

надесета годишнина. Тържество-
то в Тамплиерски комплекс „Клуб 
2008“ отново събра представители 
на Ордена от цялата страна, гости и 
симпатизанти. 

Традиционно бе отслужена Го-
ляма Тамплиерска Благословия за 
здраве и просперитет на всички 
членове на Велик Приорат Бълга-
рия, които с дейността си вършат 
добри дела за прослава на името 
Господне. 

Великият Приор Н. Пр. акад. Ру-
мен Ралчев, GCTJ, CMTH направи 
преглед на изминатия път и очерта 
главните насоки за бъдещето пред 

тамплиерската общност в България 
на фона на изключително напрег-
натата международна обстановка. 
По традиция Командерите на Ко-
мандерии приеха в редиците си 
богато попълнение от млади Пос-
туланти, които да подпомогнат с 
младежка активност и ентусиазъм 
бъдещата дейност на Ордена. Него-
во превъзходителство връчи награ-
ди на отличили се Рицари и Дами, 
включително и един медал за при-
нос към Велик Приорат България ІІ 
степен за граждански лица.

Разбира се, по време на тър-
жествения Ритуал бе връчена и на-
града на най-активната Командерия 
през 2021 година – „Командерия на 
годината – 2021“ стана Командерия  

009 „Свети Игнатий Старозагор-
ски“ – гр. Стара Загора. Наградата 
получи Командер Брат проф. Дра-
гомир Петков, KCTJ.

С решение на Великия Съвет 
и издаден Указ на Великия Приор 
за нейната дългогодишна работа в 
полза на Ордена в България, Сестра 
Мария Генова, KCTJ бе удостоена с 
наградата „Първият Рицар“. Тя стана 
втория носител на наградата, учреде-
на в памет на първия Рицар на Велик 
Приорат България, непрежалимия 
Велик Канцлер Брат Асен Янев.

Неусетно тържеството премина 
в тържествена вечеря, много песни 
и танци и братски разговори и весе-
лие и завърши с тържествена заря.

nnDnn
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Делегация на ВП България на 
честванията на ХХ годишнина  
на ВП Сърбия

От 16 до 19 септември делега-
ция на Велик Приорат Бъл-
гария по покана на Великия 

Приор на Велик Приорат Сърбия Н. 
Пр. Драгутин Загорац, GCTJ посети 
Белград по случай ХХ годишнина от 
признаването на ВП Сърбия за пъл-

ноправен член на OSMTH. Великият 
Приор на БП България Н. Пр. ген.-
майор академик Румен Ралчев, GCTJ, 
CMTH бе в компанията на Великия 
Приор на ВП Германия Н. Пр. Герд 
Швагер, GCTJ, на Великия Приор 
на ВП Русия Александър Шаравин, 

GCTJ и на Великия Приор на ВП С. 
Македония Н. Пр. Антон Кайтази, 
GCTJ. Скъп гост на тържествата по 
случай годишнината беше Великият 
Майстор на OSMTH, полк. Дейвид 
Епълби. 

nnDnn
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ХХХІ Конвент 
на ВП БългарияТридесет и първият конвент 

на Велик Приорат Бълга-
рия се проведе в рамките на 

международния ритуал на OSMTH, 
който увенча края на Великия Ма-
гистрален съвет Есен 2022 - София. 
Събитието се проведе в зала „Миле-
ниум“ на едноименния гранд хотел. 
При отлична организация и изклю-
чително стегнато като програма, съ-
битието на Велик Приорат България 
беше демонстрация пред новоизбра-
ните и новоприети Велики Приори 
в OSMTH на прецизно проведен 
Ритуал и Инвеститура по всеобщата 
оценка на присъстващите.

Н. Пр. Великият Приор на ВП 
България ген.-майор, акад. Румен 
Ралчев, GCTJ, CMTH прие клетва 
за вярност към Велик Приорат Бъл-
гария от 40 Постуланти и ги ръко-
положи за Рицари и Дами от ВП 
България.  Рицар от ВП Северна 
Македония, ръкоположен от Н. Пр. 
Великият Приор на ВП С. Маке-
дония, Антон Кайтази, GCTJ прие 
един Рицар.

Н. Пр. Великият Приор ген.-ма-
йор, академик Румен Ралчев, GCTJ, 
CMTH, връчи наградата „Андрей 
Баташов“ за 2022 година на ВП 
България за млад актьор с изявени 
рицарски добродетели на младия 
актьор Севар Иванов.  nnDnn 
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◄  с Рицарите и Дамите 
от Командерия , 
„Цар Калоян”, гр. 
Варна

► 
С Великия Майстор 

Дейвид Епълби и 
Великите Приори на 

Русия, Александър 
Шаравин и на 

Сърбия, Драгутин 
Загорац

▲  С Великия Приор на Северна 
Македония Антон Кайтази

▲  С Драгослав Петрович Първи Велик 
Приор на Сърбия

срещи на великия приор | 
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▲  С Великия Приор на Белгия 
Джефри Тремерие

▲  С Великия Командер на OSMTH 
Джордж Маклийн

▲  С Великия Приор на Австрия  
Ханес Лудвиг

▲  С Великия Приор на Обединеното 
Кралство Антъни Кътбърт

 | срещи на великия приор
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▲  С Великия Приор на Португалия 
Фернандо Кастело Бранко

▲  С новия Генерален Канцлер на OSMTH 
Джон Диджилио

▲  С отец Харалампий, пратеник на 
Вселенския патриарх Вартоломей

▲  С д-р Ибрахим Матар, 
Тамплиер от Йерусалим

срещи на великия приор | 
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 | галерия 900

Изложба базар на графика с 
Тамплиерска тематика на Брат 
проф. Димитър Рашков
Великият Майстор, Великият Коман-
дери, Великите Приори и Великите 
офицери на OSMTH посетиха „Га-
лерия 900“, където високо оцени-
ха изложбата базар на графики с 
Тамплиерска тематика на Брат проф. 
Димитър Рашков. nnDnn
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Съвместен Събор на
006 „Цар Калоян“ и
012 „Св. Димитър“   

14.07.2022 г., гр. Бургас

На 14 юли в Бургас се 
проведе съвместен 
Събор на Командериите 

,,Св. Димитър” и ,,Цар Калоян”. 
Командерите П.Р. и Р.В. приеха 
трима постуланти. Доклад изнесе 
Рицарят Д. С. Присъства Н. Пр. 
Великият Приор на Велик При-
орат България - Румен Ралчев. 
 nnDnn
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Командерия 
,,Св. Лазар 
Български” 
потегля на 
поход в Стара 
планина

Командерия „Свети Иван Рилски“ 
изкачи връх Мусала за 13-и път

На 23-ти юли Рицари, Дами и Постуланти от Команде-
рия „Свети Иван Рилски“ за 13-та поредна година изкачиха 
връх Мусала и отдадоха почит на Свети Йоан Рилски Чудо-
творец, патрон на Командерията.  nnDnn
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В деня на Съединението, 
Н. Пр. Румен Ралчев 
заедно с Командер М. П. 
придружени от Рицари 
и Дами от Командерия 
,,Св. Йоан Кръстител”, 
поднесоха венец пред 
гробницата на Княз 
Александър Батемберг.
 nnDnn

Цветя по случай деня 
на Съединението



24 •   септември 2022 г.
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Командерия  
„Св. Пророк Илия” в помощ 
на бедстващите в Карловско

Братята и Сестрите от Коман-
дерия 029 „Свети Пророк 
Илия“, гр. Казанлък незабав-

но се притекоха на бедстващите след 
пороите в Карловско. Освен с лично 
участие в разчистването на наноси-
те от улиците и дворовете, братята и 
сестрите събраха лични средства и 
парични дарения и осигуриха влаго-
абсорбатори, вълнени одеала и чора-
пи на домакинства от селата Богдан и 
Каравелово.

nnDnn
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Велик Магистрален Съвет 
на OSMTH 
Eсен 2022 – София

От 20 до 25 Септември в Со-
фия се проведе Великият Ма-
гистрален съвет на OSMTH 

International. Това бе първата среща 
на живо на висшите офицери от Ма-
гистериума и Великите Приори на 
Ордена след дългото прекъсване от 
2019 година заради пандемията от 
КОВИД-19. Въпреки напредъка на 
съвременните средства за комуника-
ция се потвърди незаменимостта на 
контактите на живо и цялото съби-
тие се проведе в приповдигнат тон 
при много стройната организация 
на програмата, подсигурена от дома-
кините от Велик Приорат България. 
За срещата се събраха заедно Вели-
ките Приори на Австрия, Аржентина, 
Белгия, България, Германия, Гърция, 
Италия, Канада, НАТО, Нидерлан-
дия, Обединено Кралство, Португа-
лия, Румъния, Русия, С. Македония, 
САЩ, Словения, Сърбия, Украйна, 
Хърватска, Финландия, Франция, 
Швеция. Присъстваха също така 
представители на Менторските общ-
ности на OSMTH в Испания, Монако, 
Малта и Ирландия и просторната об-
ласт на Австралазия. Велик Приорат 
България ангажира като място за про-
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веждане на събитието четиризвезд-
ният Гранд хотел Милениум София, 
който е една от последните перли в 
туристическата корона на София и 
предостави отлични условия за наста-
няване и работа на най-високия Там-
плиерски форум за годината.

В дневния ред на деловата част 
на срещата освен неимуверното въо-
душевление от дълго чаканата среща 
бяха разгледани редица сериозни ас-
пекти на дейността на Ордена в съ-
временната усложнена и не само от 
пандемията социално-политическа 
обстановка в светлината на целите 
на Ордена и в желанието за продъл-
жаване на Тамплиерската мисия и 
извеждането й на ново равнище на 
адекватност на изискванията на съ-
временните общества в света.

Великият Магистрален Съвет 
утвър ди приемането в редиците си на 
новите Велики Приорати на Румъния 
и Северна Македония.  Великият Ко-
мандер и Великият Майстор връчиха 
на на ръка на Великия Приор на Ве-
лик Приорат България, Н.Пр. ген.-
майор Румен Ралчев, GCTJ, CMTH в 
качеството му на Ментор и на Н. Пр. 
Великия Приор на Северна Македо-
ния Антон Кайтази, GCTJ  Резолю-
цията и Сертификата за прием на 
Велик Приорат Северна Македония 
в редиците на OSMTH, като със за-

доволство отбелязаха добрата работа 
на Ментора и бързото разрастване на 
редиците на новия Велик Приорат за 
времето на съществуването му дори в 
пандемията.

Велик Приорат България може да 
се похвали и с гласуването на Резолю-
ция от Великия Магистрален Съвет в 
израз на благодарност за усилията 
ни като домакини и организатори на 

първия следпандемичен Велик Ма-
гистрален съвет на OSMTH – Есен – 
2022 - София.

В присъствието на Великия Май-
стор, Великите Магистрални Офице-
ри и Великите Приори на OSMTH, 
Великият Приор на Велик Приорат 
България връчи на Сестра Анна По-
пова, DCTJ, член на ВП България и 
Генерален Адвокат на OSMTH спе-

26 •   септември 2022 г.

 | орденът



орденът | 

циален медал за принос към Вселен-
ската Патриаршия.

Великият Магистрален Съвет из-
пълни процедура по избор с тайно 
гласуване за трите избираеми пози-
ции в Магистериума на OSMTH – 
Велик Командер, Заместник Велик 
Командер и Велик Канцлер. Избира-
телната комисия, председателствана 
от Великия Майстор Дейвид Епълби 
представи кандидатите, подготви гла-
суването,  преброи гласовете и обяви 
резултатите: 

Преизбраният Велик Командер на 
OSMTH е Джордж Маклийн;

Преизбраният Заместник Велик 
Командер на OSMTH е Юха Вилямаа 
и Новоизбраният Велик Канцлер на 
OSMTH е Джон Диджилио.

По решение на Великия Магис-
трален Съвет и тримата бяха въведе-
ни в длъжност от Великия Майстор с 
тригодишен мандат до 2025 година и 
положиха клетва по време на Между-
народния Ритуал на OSMTH. 

По време на Ритуала на OSMTH 

бяха повдигнати в степен Велик 
Кръст на Храма Великите Приори 
на новите Велики Приорати на Ру-
мъния и на Хърватска и бяха връче-
ни отличия на Велики Офицери от 
Магистериума. 

И тук трябва отново да поздравим 
Великия Адвокат на OSMTH, наша-
та Сестра Анна Попова, DCTJ, която 
получи още едно отличие в знак на 
признателност за отлично свършена-
та от нея работа, този път от Великия 
Майстор на OSMTH.
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Наред с напрегнатата работа по 
дневния ред на Великия Магистрален 
Съвет трябва отбележим и извънра-
ботната програма на делегатите на 
Великия Магистрален Съвет.

С любопитство и нескрита възхита 
Великите Приори и Великите Офи-
цери от Магистериума на OSMTH 
посетиха Тамплиерския Комплекс 
„Клуб 2008“. Там те положиха венец 
от името на Рицарите и Дамите на 
OSMTH пред новооткрития памет-
ник „Рицар на светлината“ на скулп-
тора Брат Спас Киричев, KCTJ. След 
като разгледаха комплекса запалиха 
свещички за здраве и благоденствие 
в Тамплиерската църква „Свети Йоан 
Кръстител“. 

В комплекса гостите присъстваха 
на първото публично представяне на 
два артефакта от колекцията на „Ин-
ститута за културно и историческо 
наследство“ на Тамплиерската акаде-
мия за наука, изкуство и култура на Ве-
лик Приорат България. За първи път 
проф. Евгений Сачев, директор на 
Института публично показа пред изу-
мените зрители „соларен знак“ на 35 
хиляди години преди Христа и „окта-
гонална розета с изображение на глава 
на Атлант“, датирана от преди повече 
от 25 хиляди години. След краткия раз-
каз за обстоятелствата по откриването 
и съхранението на предметите, всеки 
от присъстващите получи нарочно 
удостоверение за събитието, на което 
е присъствал. След кратка раздумка 
на чаша вино в клуба на комплекса, 
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гостите бяха поканени да посетят 
Тамплиерската „Галерия 900“, където 
бяха въведени в света на графичното 
изкуство на Брат проф. Димитър Раш-
ков, KCTJ. Мнозина от гостите се въз-
ползваха от възможността да откупят 
произведенията и да отнесат със себе 
си скъп спомен от пребиваването си в 
София. 

Друг незабравим спомен от Бъл-
гария, който всички присъстващи ще 
отнесат със себе си в родината си, 
беше организираната от домакините 
неформална вечеря в ресторант „Во-
деницата“, където в непринудена и 
приятелска обстановка всички се на-
сладиха не само на българската кухня, 
но и на прекрасните български народ-
ни танци и обичаи. За тях специално 
беше извършен ритуала, изпълняван 
с танци върху жарава в чест на Свети 
Свети Константин и Елена.

Разбира се венецът в подготвената 
от домакините развлекателна програ-
ма беше тържествената гала вечеря с 
богата музикална програма, изнесена 
от деца от Националното училище за 
танцово и балетно изкуство и огласе-
на от ангелския глас на Сестра Герга-
на Николева. По традиция вечерята 
завърши с разрязването на празнич-
ната торта от всички присъстващи 
Велики Приори. nnDnn
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„Приятели и семейство“ на 
екскурзии в София, Пловдив 
и Брестовица

За придружаващите лица на 
участниците във Великия Ма-
гистрален Съвет, домакините 

оп Велик Приорат България подгот-
виха и изпълниха отлично богата 
съпътстваща програма, в която бяха 
включени часове за организирана 
туристическа обиколка на София с 
посещение на всички забележителни 
исторически и туристически места, 
както и екскурзия до град Пловдив и 
Тамплиерската винарна „Вила Вини-
фера“ в с. Брестовица. Гостите бяха 
запленени от разказите на екскурзо-
водите за старините и съвремието 
на Пловдив, един от най-древните 
градове в Европа и добре запазените 
свидетелства за тази дълговечност.  
Истинската еуфория за възприятията, 
обечи настъпи при пристигането им 
в с. Брестовица, където освен свиде-
тели на богата форкролна програма и 
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дегустация на чудесни вина и храна, 
на гостите беше предоставена въз-
можност да участват лично в гроздо-
бера и в намачкването на гроздето от 
новата рекалта на винарната. Скъпите 
гости, както винаги по български бяха 
посрещнати с хляб, сол, мед и вино и 
бяха изпратени с подаръци за спомен 
от България. За да дойдат пак.  nnDnn 



септември 2022 г. • 37

оон | 

БРаТ ДиМиТъР ВлаДиМиРОВ, GOTJ 
ÍÀчÀЛÍИК ÍÀ КÀБИÍЕТÀ ÍÀ 
ВЕЛИКИß ПРИОР 

ООН-  
Юли- септември 20022 г.

► Представител на ООН по раз-
оръжаването: Подстрекателството 
и заплахите за използване на ядре-
ни оръжия трябва да бъдат изоста-
вени
Генералният директор на Междуна-
родната агенция за атомна енергия 
(МААЕ) Рафаел Мариано Гроси по-
сети Киев, където обсъди ситуацията 
в Запорожската атомна електроцен-
трала (ЗАЕЦ) в светлината на по-
следните събития относно това кой 
е собственик на централата и послед-
ствията от подобно развитие на ситу-
ацията.

► Зона за сигурност
Ръководителят на МААЕ изрази се-
риозна загриженост, че служителите 
на Запорожската АЕЦ, докато из-
вършват критична работа в трудни 
условия, са изправени пред неприем-
лив натиск, който потенциално може 
да има сериозни последици за безо-
пасността.

Рафаел Мариано Гроси подчер-
та, че психологическото въздействие 
върху персонала подкопава ядрената 
и физическата безопасност в атомна-
та електроцентрала. Той се опасява, 

че събитията могат да влошат ситу-
ацията, да доведат до объркване чии 
инструкции трябва да се следват, кой 
е отговорен за управлението на стан-
цията като цяло.

► ООН създава позицията на 
„специален докладчик по правата 
на човека в Русия“
Съветът по правата на човека прие ре-
золюция за създаване на длъжността 
специален докладчик по правата на 
човека в Русия. На заседанието на КПЧ 
на ООН в Женева 17 страни-членки 
на Съвета гласуваха „за“, 6 - „против“, 
още 24 държави се въздържаха.

► Генералният секретар на ООН 
поздрави носителите на Нобелова 
награда за мир – правозащитници 
от Русия, Украйна и Беларус
Вносителите на резолюцията изра-
зиха надежда, че руските власти ще 
сътрудничат напълно на специалния 
докладчик и ще предоставят на неза-
висимия експерт безпрепятствен дос-
тъп да посети страната и да се срещне 
със заинтересовани страни, включи-
телно гражданското общество и пра-
возащитници.

►
Рафаел Мариано Гроси
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► Мир и сигурност
В централата на ООН в Ню Йорк за-
почнаха заседанията на всичките шест 
главни комитета на Общото събрание 
на ООН. Говорейки пред Първия ко-
митет, върховният представител по 
въпросите на разоръжаването Исуми 
Накамицу призова всички страни да 
„се отдръпнат от ръба“, да прекра-
тят „опустошителната и безсмислена 
война“ в Украйна и да се откажат от 
заплахата от ядрени оръжия. Исуми 
Накамицу изрази безпокойството си 
от нарастващото напрежение между 
държавите, притежаващи ядрено оръ-
жие. Тя припомни и стратегическите 
рискове, включително тези, свързани 
с киберпространството и автономни-
те оръжейни системи.

Заместник-генералният секретар на 
ООН призова всички държави с ядре-
но оръжие незабавно да се ангажират 
да не използват първи ядрени оръжия, 
независимо от техния тип. Тя подчер-
та, че това е единственият начин да се 
спаси човечеството от самоунищоже-
ние. Говорителката на ООН преду-
преди за опасностите от военни дейст-
вия в космоса и киберпространството, 
както и за опасностите от нарушаване 
на забраната за използване на химиче-
ски оръжия. Коментирайки факта, че 
10-ата конференция за преразглежда-
не на Договора за неразпространение 
на ядрените оръжия (ДНЯО) не успя 
да приеме окончателния документ, Ис-
уми Накамицу подчерта, че това не ос-
вобождава държавите от изпълнение 
на задълженията им по Договора.

► Етиопия: Генералният Секретар 
на ООН дълбоко разтревожен от 
ексалацията на боевете в Тигрей

Генералният секретар излезе с 
изявление в събота, в оекот изразява 
дълбокото си безспокойство поради 
екселирането на боевете в район Ти-
грей на Етиопия, където правител-
ствените части и сили на сепатистите 
са в конфликт от ноември 2020.

Последната ескалация на насили-
ето започна през август, след крехко 
петмесечно хуманитарно примирие, 
което спря доставките на помощ в се-
верната част на Етиопия, където око-
ло пет милиона цивилни се нуждаят 
от помощ.

Разпределението на помощта 
продължава да бъде възпрепятства-
но от липсата на гориво и спирането 
на комуникациите в Тиграй, докато 
командирите на Тиграй твърдят, че 

Еритрея е започнала офанзива в под-
крепа на силите на правителството на 
Етиопия, според новинарските съоб-
щения.

► Убити са хуманитарни работни-
ци, цивилни
Партньорската организация на ООН, 
Агенция „Международен спасителен 
комитет“, съобщи, че един от нейните 
служители е бил убит при нападение 
в Тиграй, докато доставял помощ на 
жени и деца в град Шиър в петък. В 
изявление от събота агенцията каза, че 
друг член на персонала на IRC също е 
бил ранен при атаката, както и че други 
двама цивилни са убити и трима ранени 
по време на бомбардировката. Хумани-
тарните работници и цивилните нико-
га не трябва да бъдат военна цел, добави 
IRC. Все още не е поета отговорност за 
нападението, но Шиър и други райони 
на Тиграй претърпяха множество въз-
душни удари от август насам.

Генералният секретар на ООН 
Антониу Гутериш каза в изявление, 
издадено от неговия говорител, че за-
силването на боевете има „опустоши-
телно въздействие върху цивилните в 
това, което вече е ужасна хуманитарна 
ситуация“. Той призовава за незабав-
но прекратяване на военните действия. 
„Генералният секретар заявява отново 
пълната си подкрепа за водения от 
Африканския съюз процес на посред-
ничество и потвърждава готовността 
на ООН да подкрепи спешното въз-
обновяване на преговорите, за да се 
постигне трайно политическо урежда-
не на този катастрофален конфликт.“

Миналия месец преговорите 
с посредничеството на Африкан-
ския съюз трябваше да се проведат 
в Южна Африка, но бяха отложени. 
Стотици хиляди са били разселени в 
Тиграй, както и в съседните северни 
региони на Амхара и Афар, докато се 
смята, че десетки хиляди са били уби-

ти. Милиони животи са засегнати от 
конфликта.

► Световен ден на храната 2022: 
Не оставяйте никого настрана
2022 г. ни намира сред продължаваща 
пандемия, конфликти, климат, който 
няма да спре затоплянето, растящи 
цени и международно напрежение. 
Това засяга глобалната продоволстве-
на сигурност и почти 40% от населе-
нието на света не може да си позволи 
здравословна диета. Трябва да изгра-
дим устойчив свят, в който всеки и 
навсякъде има редовен достъп до дос-
татъчно питателна храна. Този Све-
товен ден на храната, нека се уверим, 
че никой не е изоставен. Научете по-
вече, гледайте предаването на живо на 
събитията от Деня, както и Световния 
ден на храната за младежи. Присъеди-
нете се към #WorldFoodDay!

Хауа Хамза храни дъщеря си Яха-
насу от чашата си Том Браун, пита-
телна хранителна добавка за деца, 
направена от просо, фъстъци и други 
хранителни продукти, всички местно 
произведени в Нигерия.

► Гутериш призовава за „постоя-
нен политически ангажимент“ за 
по-здрав свят
16 октомври 2022 г. — Ръководителят 
на ООН в неделя призова правител-
ствата по света да дадат приоритет 
на здравеопазването, в призив за по-
емане на „траен политически ангажи-
мент“, така че техните страни да могат 
да бъдат по-добре подготвени...

Шефът на ООН призова в неделя 
правителствата по света да дадат при-
оритет на здравеопазването в призив 
за поемане на „траен политически ан-
гажимент“, така че техните страни да 
могат да бъдат по-добре подготвени 
срещу бъдещи сътресения след пан-
демията от COVID-19.

За да се постигне това, „по-богати-

 | оон
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те страни и международните финан-
сови институции трябва да подкрепят 
развиващите се страни да направят 
тези изключително важни инвести-
ции“, каза генералният секретар на 
ООН Антониу Гутериш.

В обръщение към откриването 
на Световната здравна среща на вър-
ха в Берлин, чрез видео съобщение, 
той започна, като отбеляза колко зле 
е подготвен по-голямата част от све-
та за кризи. Годишното събиране се 
домакинства от президентите на Гер-
мания, Франция и Сенегал, заедно с 
генералния директор на СЗО Тедрос 
Адханом Гебрейесус.

Женско бреме
„Жените са сред най-тежко засег-

натите. Те поемат нарастващото бре-
ме на грижите в семействата и като 
работници на първа линия“, каза той. 
Но в същото време много жени са за-
губили доходи поради загуба на рабо-
та и неадекватни мрежи за сигурност.

Той каза, че COVID и сега храни-
телните, енергийните и финансови-
те шокове, произтичащи от руската 
инвазия в Украйна, заплашват 17-те 
Цели за Устойчиво Развитие и усили-
ята за намаляване на бедността.

За да напреднем в ЦУР, „трябва 
да калибрираме многостранността и 
да засилим глобалното сътрудничест-
во“, добави той.

► Проваляме се в развиващия се 
свят
Твърде малко се инвестира в здраве 
и благополучие и „небалансираната 

световна финансова система проваля 
развиващия се свят“, заяви той.

„Това трябва да се промени. Всич-
ки хора се нуждаят от приобщаващ, 
безпристрастен и справедлив достъп 
до здравни услуги, за да осигурят уни-
версално здравно покритие“, вклю-
чително пренебрегваните услуги за 
психично здраве.

В комбинация доброто здраве е 
основата за мирни и стабилни обще-
ства, каза той.

► Изместване на парадигмата от 
„грижа за болни“: Тедрос

В своите забележки на церемони-
ята по откриването ръководителят на 
СЗО Тедрос каза, че за да изпълни 
темата за „извеждане на глобалното 
здравеопазване на ново ниво“ през 
следващата година, това се превръща 
в три ключови приоритета.

Първо, новото пандемично спо-
разумение, което се договаря между 
държавите и за държавите, беше клю-
чово, така че светът наистина да може 
да се обедини като един в лицето на 
нови пандемии наравно с COVID-19.

„Това няма да даде на СЗО право-
мощия да прави каквото и да било без 
изричното разрешение на суверенни-
те национални държави“, увери той.

Второ, необходима е нова „гло-
бална архитектура“, „която е после-
дователна и включваща“. Счупеният 
отговор на COVID даде да се разбере, 
че са необходими нови и по-добри 
инструменти, за да се укрепи всичко.

Трето, трябва да се възприеме нов 

глобален подход, който дава приори-
тет на насърчаването на здравето и 
предотвратяването на болести, а не 
само на лечението на болните. Твър-
де много здравни системи „не предос-
тавят здравни грижи, те предоставят 
грижи за болни“, каза той.

Здравеопазването трябва вече да 
не е само едно министерство или сек-
тор, а „на цялото правителство и на 
цялото общество“.

► Семейство Лакс в новата им 
роля на посланик на добра воля
В друго развитие в неделя, шефът на 
СЗО Тедрос обяви назначаването на 
семейство Лакс за посланици на до-
бра воля на СЗО за премахване на 
рака на маточната шийка.

Хенриета Лакс, бедна афро-аме-
риканка, починала през 1951 г. от 
болестта, но оставила след себе си 
изключително наследство чрез уни-
калните свойства на нейните ракови 
клетки. Те станаха първата „безсмърт-
на“ клетъчна линия, способна да се 
възпроизвежда извън човешкото 
тяло, осигурявайки безброй медицин-
ски пробиви оттогава.

Така наречените HeLa клетки са 
взети от нея без нейното знание или 
съгласие: „Подобно на несправед-
ливостта на историята на Хенриета 
Лакс, жените по целия свят от расови 
и малцинствени етнически групи са 
изправени пред непропорционално 
по-висок риск от рак на шийката на 
матката“, каза Тедрос .

► Елиминиране на рак на маточ-
ната шийка
„Целта на СЗО е да елиминира рака 
на шийката на матката, което озна-
чава, че създадените иновации“, с 
нейните клетки, „трябва да бъдат пре-
доставени по справедлив начин на 
всички жени и момичета. Очакваме с 
нетърпение да работим със семейство 
Лакс, за да повишим осведоменост-
та относно рака на маточната шийка 
и да насърчим расовото равенство в 
здравеопазването и науката.“

Говорейки на церемония по вре-
ме на Световната здравна среща на 
върха, Алфред Лакс Картър-младши 
каза, че семейството приема честта да 
служи като посланици на добра воля, 
„в духа на моята майка, Дебора Лакс, 
която загуби майка си, Хенриета, от 
рак на маточната шийка, и работи, за 
да се увери, че светът признава ней-
ния принос. nnDnn 
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Великият Майстор Дейвид Епълби -  
doctor  honoris causa на Тамплиерската 
Академия за Наука, Изкуство и Култура
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В навечерието на Великия Ма-
гистрален съвет на OSMTH 
в София, Академичния съвет 

на Тамплиерската академия за наука 
изкуство и култура на Велик Приорат 
България на свое заседание взе еди-
нодушно решение и присъди най-
високото академично звание на ака-
демията на Великия Майстор Дейвид 
Епълби. Званието doctor honoris causa 
на ТАНИК е придрежено със специ-
ален сертификат, трикольорна лента 
с опознавателния знак на ТАНИК и 
бе връчено на Великия Майстор на 
нарочна церемония по време на гала 
вечерята след ВМС. nnDnn
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Рейки за здраве, болест 
и като оръжие

СеСТРа СВеТлана ТилКОВа - 
алена,  
DCTJ
ДиРеКТОР на “инСТиТуТ 
униВеРСуМ”

В последните 25 години рейки 
от екзотика се превърна в ес-
тествена част от битието на 

мнозина българи. Типично за света, 
от който не правим изключение, рей-
ки обучението и терапията живее и се 
развива на две различни нива. 

Първото е истинското рейки, дос-
тъпно за малцина по света. 

Второто е профанизираното рей-
ки, което е много по-популярно и от 
него, са потърпевши мнозина по вре-
ме на инициация или терапия. Ими-
тация на рейки е, когато чуете някой 
„майстор“ да смесва рейки с отваряне-
то на чакри, ретрит, чистене на магии, 
восъколеене, внушение за умения да 
се виждат минали прераждания. 

КаКВО е РеЙКи?
Рейки е древен метод за лечение чрез 
ръкополагане, при който енергията, 
струяща през ръката на практикува-
щия, на лечителя, на отдаващия, се 
използва за възстановяване здравето 
и поддържане на жизнения тонус на 
пациента. 

„Рей“ означава Вселена, Дух, 
Душа, а „Ки“ или „Чи“ означава 
енергия, живот. Рейки не противоре-
чи на нито една религия или духовно 
учение.

В процеса на работа пациентът е 
легнал, напълно облечен и неподви-
жен. Ръцете на лекуващия са поло-
жени върху или близо до тялото на 
лекувания.



42 •   септември 2022 г.

 | таник

Рейки не е „лечение на внушени-
ето“. Дали лечителят или пациентът 
вярват или не вярват, че нещо става, 
дали са религиозни или атеисти е без 
значение. Подобни изисквания или 
някакви други, внушаващи „избра-
ност“ на рейки лечителя или на паци-
ента, не съществуват.

Рейки методът действа независимо 
от нашите възприятия, съзнание, на-
строение, възпитание, осъзнати или 
неосъзнати мисловни бариери.

Лечителят може да е неграмотен, 
може и да има докторска научна сте-
пен, това е без значение. Важно е лечи-
телят да изповядва етичните норми на 
рейки, изискване, което в съвременния 
свят, според мен, е силно ерозирало.

иСТОРияТа на РеЙКи
Рейки е лечебна практика, съществу-
ваща от времето на колонизирането 
на планетата Земя. Тези древни и заб-
равени времена са част от неписаната 
история на рейки.

Съвременната писана история на 
рейки започва от Микао Усуи, япон-
ски будист, през 1922 година. 

Микао Усуи напуска земния свят 
през 1926 година, след като е обучил 
повече от 2000 ученици, от които едва 
16 успяват да достигнат най-високото 
ниво, равностойно на майсторската 
степен на трето ниво днес. 

След смъртта на своя Учител един 
от неговите ученици – Чуджиро Ха-
яши напуска школата на Усуи и създа-
ва свое направление в рейки.

Хауайо Таката, ученичка на Хаяши, 
практикува рейки в САЩ. До кончина-
та си през 1979 година Хауайо Таката 
успява да обучи 22 рейки майстори.

В настоящето рейки методът оби-
чайно се е превърнал от духовно-ле-
чителска практика в лесен начин за 
печелене на пари.

Ще ви дам примар: Даян Стейн, 
автор на книги за рейки, няма скру-
пулите да напише: „Макар че вече от 
четири години съм майстор рейки и 
съм обучила стотици ученици, нямам 
официално традиционно свидетел-
ство... Към този момент съм обучила 
няколкостотин ученици в рейки III и 
много от тях сега преподават.“ На това 
аз му казвам профанизация на знание-
то и умението. 

КаКВО МОже РеЙКи
Рейки увеличава енергията на жиз-
нената сила, която по естествен път 

циркулира в човешкото тяло. Тази 
енергия ускорява процесите на естест-
веното възстановяване независимо от 
тежестта на здравословния или пси-
хологически проблем. Отпуска фи-
зически напрегнатото тяло, ускорява 
процеса на храносмилане, стабилизи-
ра кръвното налягане и съдържанието 
на кръвната захар, спира кръвотече-
нията, успокоява и нормализира про-
менливия пулс, стимулира имунната 
система и облекчава болката. 

ПРаВила за РаБОТа С РеЙКи 
енеРГияТа

1.Лечител може да е всеки, който е 
преминал курсовете и е получил 

инициации, след като е допуснат до 
рейки.

2. Лечителят е длъжен да познава 
анатомията на човешкото тяло, 

дори и да няма медицинско образо-
вание, за да не навреди на пациента 
заради погрешно поставени ръце и 
отдадена енергия при лечение.

3.Лечителят няма право да лекува, 
ако той самият има нужда от са-

молечение, ако е с вирус или е насти-
нал, ако е опериран и се възстановява. 
Ако има доказано хронично заболява-
не, което може да предаде на пациен-
та при лечение или да събуди у него 
същия здравословен проблем, дори и 
без да се превърне в хроничен.

4.Лечителят е длъжен да провери 
дали неговата енергия, въпреки 

инициациите, е сходна с тази на па-
циента, преди да започне лечението. 
В противен случай ще му навреди 
или ще го разболее. 

5.Лечителят не бива да е пушач, 
защото цигареният дим, въпреки 

че привидно се издиша, частично ос-
тава в белите дробове и през кожата 
се предава на пациента или на ини-
циирания, ако има пряко докосване. 
В резултат на чести сеанси пациентът 
може да пропуши, дори и цял живот 
да е бил непушач.

КаКВО не МОже РеЙКи?

1. Рейки няма силата да излекува 
кармични болести. Ако рейки 

имаше мощта да лекува заслужени 
кармични болести, това без съмнение 
ще обезсмисли съществуването на 
кармата, което е невъзможно, защо-
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то законите на кармата са неотменна 
част от живота във Вселената. Без въз-
мездие няма равновесие, осъзнаване, 
развитие.

2. Рейки няма силата да отвори тре-
тото око и да събуди умението за 

странстване във времето, както и за 
получаване на информация за мина-
ли прераждания. 

3. Чрез универсалната жизнена 
енергия нито иницииращият, 

нито инициираният могат да неутра-
лизират отрицателно енергийно въз-
действие.

4. Невъзможно е рейки методът да 
бъде комбиниран или използван 

съвместно с восъколеене, леене на 
олово, хипноза или някакви духовни 
практики.

РеЙКи за ТОнуС и БОлеСТ
Рейки практиката използва естестве-
ната космическа енергия, сред която 
протича нашият живот. 

Тази Вселенска енергия има сила 
и мощ, но няма поляритет в смисъла, 
който ние, земните хора, разбираме.

Поради своето естество Вселен-
ската универсална жизнена енергия 
подсилва онази част от биоенергията 
на човешкото тяло, която е по-силно 
изразена било като цяло, било в кон-
кретния момент по време на рейки 
лечение или инициация.

ПОлОжиТелна и ОТРицаТелна 
БиОенеРГия
Ние, хората, от мига на своето раж-
дане сме заредени едновременно с 

положителна и отрицателна биое-
нергия. При повечето хора преоб-
ладава положителната, при малцина 
отрицателната. Нито една от тези 
две естествени енергии на човешкото 
тяло не противоречи на Вселенска-
та енергия, поради което няма нито 
един признак, чрез който лекуваният 
или курсистът да различи поляритета 
на енергията на обучаващия или леку-
ващия с рейки.

Питам и знам, че никой не може 
да ми отговори: как при безбройните 
курсове в различните степени на рей-
ки обучаващият знае каква е неговата 
енергия и каква е енергията на обуча-
вания? В масовия случай на рейки обу-
чението това първо и най-важно изис-
кване е винаги и напълно погазено.

Познавам хора, преминали раз-
лични нива на рейки обучение в Бъл-
гария. Знам, че техните обучаващи не 
са им предали този основополагащ 
принцип в рейки,  че естествената 
универсална жизнена енергия под-
силва преобладаващата като поляри-
тет енергия в човешкото тяло.

Какво се получава, когато отри-
цателно зареден обучаващ, лекуващ, 
иницииращ полага длани и води в 
зоната на рейки положително заре-
ден пациент или курсист. В случая 
не говорим за добър или лош човек, 
за меркантилен или безсребърник, за 
подвластен някому или просто лечи-
тел. Говорим за енергия.

Преливането на отрицателна с по-
ложителна енергия в непосредствен 
план, дори и в някакъв непродължи-
телен процес на обучение може да 
създаде усещане за свежест, за сили, 
тонус и доволство от живота, да вдъ-
хне увереност. Човек сякаш се чувства 
окрилен... но до време. Ако лечението 
или обучението не прекъсне пример-

но след първа степен, а се извърши 
инициацията във втора и даже трета 
степен, тогава идва редът на болести-
те.

Част от тях са преодолими, други 
изплуват от подсъзнанието, скрило 
спомена за тяхното съществуване в 
минали прераждания. Настъпи ли 
този момент, наближава и мигът, в 
който те или се превръщат в хронич-
ни, или лечението им се превръща в 
невъзможно, или човекът става зави-
сим от своите рейки учители и се от-
ъждествява с тях, без да си дава сметка, 
че точно те са съкратили предопреде-
лените му дни в настоящия живот.

Звучи зловещо, но такава е дейст-
вителността  . Знам, че мнозина не 
приемат думите ми, но аз няма да им 
противореча и няма да ги вадя от про-
пастта, в която са пропаднали сами.

В България към днешна дата не 
съществува уред, който да измерва 
поляризацията на човешката биое-
нергия. Може да бъде измерена сила-
та й, но не и дали е положителна или 
отрицателна. 

РеЙКи КаТО ОРъжие
Обучението в рейки крие още една 
изключително сериозна опасност. 
Това е възможността за психическа и 
мисловна манипулация на обучавания 
в рейки, ако методът бъде използван 
като оръжие.

От средата на 20 век, сега и в бъ-
деще войните имат и ще имат още 
едно измерение, в което психиката и 
мислите на човешкото същество са 
обект на насилствена, невидима про-
мяна. Тя може да се осъществи чрез 
субстанции пръскани от въздуха, чрез 
храната и чрез хора, усъвършенства-
ли уменията си в изначално градивни 
духовни практики, които в съчетание 
с други се превръщат в оръжие за 
промяна на мислите и психиката. Да, 
рейки, а също и ретритът могат да бъ-
дат такова оръжие и ви уверявам, че 
никой от вас няма да разбере, че ня-
кой кодира нещо в подсъзнанието му, 
ако е поставена такава задача. 

Бъдете предпазливи, когато рейки 
майсторът ви уверява, че чрез рейки 
ще ви отвори широк портал към Заб-
ранени Вселени, а вие сте избраните 
да ги опознаете. Внимавайте, за да не 
се превърнете от първооткриватели в 
слуги на чужда воля с болно тяло и 
вменени мисли. nnDnn

Внимавайте да не 
се превърнете от 

първооткриватели в 
слуги на чужда воля с 
болно тяло и вменени 

мисли.
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Първите данни за съществу-
ването на няколкото  рода 
Групчеви в македонските 

земи, историците намират в района на 
Маврово, после на Дебърско.

 Около края на 18и век в град Ох-
рид са установени шест клона на тези 
родове.

Нашият род Групчеви се помещава 
в няколко къщи между улиците „Саму-
илова” и „Коста Абрашев” , на самия 
бряг на Охридското езеро.

Животът по това време е протичал 
на основата на заедността на целия 
род,на неписаните правила на еже-
дневното функциониране на цялото 
голямо семейство.Най-възрастната 
съпруга е отговаряла за поддържане-
то на реда във всички къщи.Една от 
невестите се грижела за приготвянето 
на храната, друга за хигиената и по-
чистването, трета за обгрижването на 
децата и т.н.

При мъжете също съществу-
вало разделение на отговорно-
стите. Едни се занимавали със 
занаяти или търговия,други със 
земеделието,животните и производ-
ството.

В един от тези домове през 1874г. 
се ражда моят прадядо Иван Христов 
Групчев,син на Христо Групчев и Ка-
терина Шапкарева-Групчева, сестра 
на големия възрожденец,  литератор и 
фолклорист Кузман Шапкарев.

Първоначалното си образование 
Иван Групчев придобива в родния 
Охрид, а през 1892г. завършва българ-
ската гимназия в град Солун.Там той е 
бил съученик с Гоце Делчев, видния 
македонски революционер,който още 
преди да завърши гимназията замина-
ва за София,където постъпва във воен-

ното училище.

След завършване на гимназия-
та прадядо ми е назначен за учител в 
Гевгели,после в Ресен и Охрид.

През 1893г. в Солун се основа-
ва  В.М.О.Р.О., а през 1894г. в Охрид 
първи поставят основите Лев Огня-
нов и Никола Филипчев-другари на 
Иван Групчев.Един ден те го канят 
на разходка по езерото с лодка(чун), 
където му обясняват задачите и цели-
те на новосъздадената организация 
и му предлагат да го посветят или 
„покръстят”,както се е казвало тогава.
Иван Групчев с радост и готовност е 
приел предложението.Оттогава той 
всецяло се отдава на македонското 
освободително движение и служи на 
него с честност, чистота и преданост.

През учебната 1895/96 година пре-
подава в охридската махала Кошища 
заедно с новопoкръстените Христо 
Узунов и Методи Патчев.

На  5и август 1898г. по решение 
на комитета в Охрид е убит сърбома-
нина-предател Димитър Гърданов.
Арестувани са Иван Групчев, Методи 
Патчев, Кирил Пърличев и Христо 
Узунов като виновни за това убийство.
Откарани са в затвора в Битоля.През 
1901г. те са освободени.Иван Групчев 
не излиза сломен от затвора, а с още 
по-голям ентусиазъм и енергия се от-
дава на революционното движение.В 
Охрид  се формира ново революци-
онно бюро в състав Иван Групчев, Лев 
Огнянов, Христо Узунов и др.

На 1ви декември 1901г. Иван Груп-
чев предава касата и архива на коми-
тета на Антон Кецкаров и заминава за 
гр.Ресен, където е нзначен за учител.
Като заподозрян полицията го сле-
ди и на 22 януари 1902г. след обиска 
в класната стая на училището,намира 

Историята на моя 
прадядо, борец за 
свободата на Македония

Д-Р ВиКТОР ГРуПчеВ, KTJ 
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скрития му револвер.Той е арестуван 
и изпратен в Битолския затвор, къде-
то остава и по време на Илинденско-
то въстание.На 23и септември 1903г. 
е изпратен на заточение в Синопския 
затвор в Мала Азия.В края на 1904г. 
вследствие на общата амнистия го ос-
вобождават и той се връща в Охрид.
Назначен е за главен български учител 
в Крушево за учебната 1904/5 г.Там 
той продължава активната си дей-
ност заедно с нелегалния вече войвода 
Христо Узунов.

През учебната 1905/6г. Иван Груп-
чев е отново учител в родния Охрид.
На 27и юли там се провежда първи-
ят околийски революционен конгрес 
председателстван от Иван Групчев.На 
този конгрес е избран околийски ре-
волюционен комитет начело с Иван 
Групчев и финансова комисия начело 
с Лев Огнянов.

През 1906г. Иван Групчев се жени 
за учителката Царева Ботункова, която 
с особена преданост и твърдост при-
ема да понася тежестите, несгодите и 
неприятностите, с които е съпроводен 
борческият живот на нейния съпруг.
Въпреки това, те успяват да създадат 
едно добро, патриотично семейство, 
уважавано от всички в Охрид, защото 
дядо Иван е бил не само верен и пре-
дан служител на македонскoто рево-
люционно освободително движение, 
но и добър баща и верен съпруг до 
последните дни на живота си.

През учебната 1906/07г. Иван 
Групчев е уволнен като учител понеже 
е бил политически затворник, но про-
дължава да ръководи охридския ко-
митет и революционното движение в 
околията.През есента на 1907г. турци-
те залавят архива  на районния войвода 
Деян Димитров.Иван Групчев е при-
нуден да бяга в свободна България.Не-
посрествено след бягството,полицията 
нахлува и обискира къщата му, но 
умната и съобразителната му майка 
успява да скрие архива на цялата орга-
низация.

По време на турския хуриет 1908г. 
в Македония турското правителство 
дава амнистия на политическите дей-
ци-революционери.През 1909г. есента 
Иван Групчев се връща в Охрид.В на-
вечерието на Балканската война 1912г. 
турците отново арестуват много видни 
граждани и ги откарват в Битоля.По 
пътя моят дядо е жестоко бит и изтеза-
ван.Турците го оставят в Ресен в тежко 
състояние, където е останал дълго вре-
ме до възстановяването си.Там прис-
тигат сръбските войски и установяват 
сръбска власт.

Иван Групчев се връща в Охрид, 
където остава по време на Междусъю-
зническата война-1913г.

Със завладяването на цяла Маке-
дония, сърбите започват преследва-
не на по-будните българи, албанци 
и турци.Тогава в местното население 

се ражда идеята за въстание против 
сръбската власт.Въстанието започва 
в Дебърско и продължава с освобож-
дението от сръбския режим на Ох-
ридска и Стружска околии.Българите 
в Охрид веднага организират времен-
на управа с членове:Иван Групчев, 
Лев Огнянов, Петър Филев и др.За 
съжаление въстанието е потушено 
и сърбите се завръщат.Започват ар-
ести и гонения.Тогава Иван Групчев 
с неколцина негови другари, с лод-
ка по езерото бягат в Албания,оттам 
през Италия, Унгария, Румъния в 
Майка България.В София дядо Иван 
започва работа в Българска Земедел-
ска Банка.

През Първата световна война,след 
освобождението на родния 
Охрид,където се връща като войник 
от българската армия, Иван Групчев 
е назначен за кмет и председател на 
тричленната управа на свободен Ох-
рид.След катастрофата, която застига 
България в края на 1918г. той , заедно 
с всички чиновници от Охрид напуска 
града и идва отново, този път оконча-
телно  в София , България.

В София на 54 годишна възраст 
завършва финанси в Свободния 
Университет(сега УНСС), като е извес-
тен с прозвището”Чичо студент”, как-
то са го наричали колегите му.

Иван Групчев умира в София на 
11.06.1963г.

По време на живота си в София, 
той многократно е молен да напише 
своите спомени.Той винаги е отхвър-
лял тези предложения с думите:”Ние 
старите работихме както знаехме и 
както можехме, а пък вие по-младите 
ще пишете какво сме вършили и дали 
сме свършили нещо добро.”

Това е много накратко житейски-
ят път на моя прадядо.Най-хубавите 
години от живота си той отдава на 
поробена Македония.Неговото име и 
неговите дела ще бъдат отбелязани в 
страниците на историята на македон-
ското революционно освободително 
движение.Като честен и самоотвержен 
борец-революционер и като приме-
рен и предан съпруг и баща, той оста-
вя незаличими и светли спомени след 
себе си, които ще служат за пример и 
назидание, както за нас, така и за бъде-
щите поколения. nnDnn
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който искат да дадат име. Едни казват 
да бъде на Великия Николай, Мирли-
кийски - Чудотворец, други на св. 
Климент - Охридския чудотворец. За-
ради братската любов, въздържайки 
се от несъгласие, решават, че е по-до-
бре да се обърнат с молитва към Бога 
и Той Сам да определи, на чие име да 
се посвети църквата. В дълбока нощ, 
необикновена светлина, по-силна от 
слънчевата, се разлива от новопос-
троения храм, а когато дошло утрото 
и влизат в храма виждат нещо чудно. 
На приготвената дъска, положена на 
Светия Престол, имало самоизписан 
образ на свети вмчн. Георги, от кой-
то през нощта излизало небесно си-
яние.

Заради тази самоизписана икона 
нарекли храма „Св. Георги Зограф“ - 
т. е. „живописец“.

Така възникнал манастирът „Зо-
граф“ - с дадено от Бога име и зас-
видетелствано от Него чрез велико 
чудо. За произхода на тази икона се 
разказва предание: в Палестина, бли-
зо до град Лида, родината на св. вмчн. 
Георги, се намира манастир, наречен 
Фануилов, в който имало неръкотвор-
на, чудотворна икона на Светеца от 
времето на цар Константин. Един ден 
този образ станал невидим пред очи-
те на монасите. Това ги натъжило до 
отчаяние. Не само в обителта, но и в 
съседните палестински градове и села 
хората скърбели за изчезването на чу-
дотворният образ. Една нощ, велико-
мъченикът се явил насън на Игумена 
на тази обител, наречен Евстратий, и 
му казал: „Защо изнемогваш от скръб 
и тъга по мен, човече? Аз си наме-
рих храм и обител в Светата Атонска 
планина, където е жребият на наша-
та Пресвята Владичица Богородица. 
Там пожелах да пребивавам“.

След това явяване монасите от Фа-
нуиловия манастир заедно със своя 
игумен, потеглят за Света Гора, в Све-
тата Зографска обител и там намират 
изоставилия ги образ на св. вмчн. Ге-

орги. Те не пожелават да се завърнат 
и остават в новоизбраната от техния 
покровител св. Георги обител. Така 
възникнало първото Зографска мо-
нашеско братство. То било съставено 
от предани на Бога царски потомци, 
поели монашеския път и от честни 
монаси, дошли от изток, призовани и 
доведени от самия Светец. Първи игу-
мен е избран дошлият от Палестина 
преп. Евстратий, този, който получил 
откровението на Светия великомъче-
ник.

Това братство положило основата 
на Зографския манастир.

Вестта за самоизписалия се образ 
на св. Георги се разнася бързо и от-
всякъде идват хора да се поклонят на 
иконата. Дошъл и епископ от Едеса, 
за да разпита за станалото чудо.

Той се отнесял с неверие и съм-
нение към всички чудеса, ставали 
със самоизписания образ. Погледнал 
към иконата и изразил съмнение, че 
е възможно да се изпише сама. При-
смял се на монасите и били обвинени 
в лъжа. Твърдейки това, небрежно и 
дръзко пипнал с пръста иконата. Бог 
не изтърпял дързостта на невярващия 
епископ и го наказал на мястото на 
неговото безразсъдство. Едва докос-
нал се до честното лице на светеца и 
пръстът му залепнал. Когато поискал 
да го отдръпне, с ужас разбрал, че е 
невъзможно. Никакви усилия, никак-
ви молитви - негови и на придружи-
телите му - не помогнали. Изтощен 
от усилията се унесъл в дрямка. Св. 
Георги му се явил и казал, че му про-
щава, но част от пръста ще остане за 
спомен и назидание за неговото неве-
рие. Тази частица стои и до днес вър-
ху честното лице на Светеца.

Св. Георги е сред най-обичаните 
светии – и от словото, и от четката на 
зографите; и като избор на царски ре-
галии, и като държавен покровител. 

Развитието на иконографията на 

Български манастир  
„Св. Георги Зограф“, Атон

Д-Р КРаСиМиР ДиМиТРОВ, KTJ
КОМанДеРия „СВ. еКаТеРина“, 
заМ.- ДиРеКТОР инСТиТуТ „КулТуРнО и 
ХРиСТиянСКО наСлеДСТВО“, ТаниК

По време на царуването на 
император Лъв Мъдри и 
цар Симеон Велики живели 

трима братя - Моисей, Аарон и Иоан, 
от рода на цар Юстиниан.

От голяма любов към Бога те да-
ват обет да оставят света - слава, бо-
гатство и знаменитостта на своя род и 
да приемат върху себе си монашество. 
Избрали да живеят в дълбоко уедине-
ние, на южната страна на Атонската 
пустиня. Направили три заслона, 
недалече един от друг, за да се под-
визават в бдение със слово и божест-
вени песнопения. Разнася се славата 
за техния добродетелен живот, идват 
мнозина и от самите царски чертози 
и се присъединявали към техния чин 
и добродетели.

Това богоизбрано стадо се увели-
чавало с всеки изминал ден и те се по-
съветвали да изградят от царското си 
съкровище обща обител.

По Божи промисъл открили в 
горските дебри място с неизречено 
благоухание и в през 919 г.  сл. Хр. 
съграждат малък съборен храм, на 
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св. Георги следва промяната на пред-
ставата за него в течение на вековете. 
Преобладава мнението, че първона-
чално е честван като християнски мъ-
ченик (с мъченически кръст в ръка).

След това се възприема като по-
мощник в битките и триумфатор – с 
меч или копие и щит, облечен в риз-
ница (както сам, така и с други светци - 
войни; най-често прав в цял ръст, в по-
редки случаи на трон или в деисисна 
поза). По-късно – и това е най-разпрос-
транената представа за него – вече е на 
бял кон, с червена вееща се хламида на 
раменете, като с лявата си ръка държи 
юздите на коня, а с дясната – дълго ко-
пие, с което пронизва лежащия в крака-
та на коня змей (срещат се изображения 
и в двете посоки). След ХV в. на коня 
зад него се появява и образът на момче 
със съд за вода в ръката, контаминация 
с едно от чудесата на св. Георги, при 
което той спасява младеж от плен при 
неверниците. Често върху стенописи 
и икони се изобразяват цикли от сце-
ни с мъченията или чудесата му. Най-
ранното запазено изображение на св. 
Георги е икона от Синайския манастир 
“Св. Екатерина” от края на VІ–VІІ в., 
от същото време е и изображението му 
в монашеския център Бауит в Египет. 
По-късно (IX - X в.) се появяват и чудо-
творните му образи. 

Сред образите на св. Георги най-
голяма почит се отдава на иконите, 

считани за чудотворни. Три от тях се 
намират в манастира Зограф в Света 
Гора – Атон: Аравийската (датиран го-
рен слой от XII в.), Фануилската (дати-
ран горен слой от XII в.) и Молдавската 
(датиран горен слой от XIV в.). Всяка 
от тях има свой собствен иконостас 
(проскинитарий) в кръстокуполното 
пространство на главния манастирски 
храм на Зограф. Иконостасна икона 
на св. Георги има и в едноименния 
параклис на хълма срещу манастира 
(място, което до ден днешен се свърз-
ва с чудото с Аравийската икона и до 
което се извършва ежегодна литията), 
както и в параклиса „Рождество на св. 
Йоан Предтеча”. В иконата сбирка на 
манастира до днес се пазят няколко 
хоругви с лика на светията от XVIII в., 
както и различни икони на св. Георги 
от XVIII в и XIX в. на св. Георги и св. 
Димитър, Богородична икона със св. 
Георги и св. Димитър от 1857 г., дип-
тихна икона на Богородица и св. Геор-
ги от XIX в. 

Сегашните Зографски старци 
пристигат в манастира през периода 
след 1980 г. Те намират светата оби-
тел в доста занемарено състояние - с 
много разрушени сгради, без път до 
пристанището и малобройно брат-
ство от няколко престарели и болни 
монаси. Доходите на манастира идват 
от продажба на дървени въглища и 
минималната помощ, изплащана от 
Гръцката държава, които едва стигат 

за издръжката му. Това са заварили 
отците, когато дошли тук преди 30 
години. С много усилия успяват да 
издигнат една сграда върху манастир-
ски имот в Солун, а с наемите, които 
получават от нея, построяват втора. 
Постепенно от двете сгради започват 
да постъпват средства, приходите, от 
които се заделят и започва период на 
възстановителни работи.

По времето на игумена архиманд-
рит Евтимий (+1994 г.) се извършва 
частичен ремонт на болницата, фур-
ната, западното крило и игуменар-
ницата, келията „Св. Никола“, „Св. 
вмчк. Георги“, „Потитира“, църквата 
на „Херово“, гробищната църква. По-
правя се пътят от пристанището до 
манастира, обзавежда се малък дърво-
делски цех, закупуват се трактор, джип 
и др. Последните строителни работи, 
които се извършват, са възстановява-
не на старата магерница (1997 г.), на 
изгорялото Южно крило (1999 г.), 
на помещенията за гости, ремонт на 
параклиса „Св. Козма“, църквата „Св. 
Георги“ и др.

Днес Светата обител се управлява 
мъдро и смирено от Негово Високоп-
реподобие схиархимандрит Амвро-
сий Зографски, продължавайки своя 
духовен възход и дело по опазване на 
църковното материално и нематери-
ално културно наследство и развитие 
на християнската вяра. nnDnn
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Светилището на Ливанската 
Дева Мария е място за покло-
нение в района на Хариса. 

Светилището принадлежи на Маро-
нитската патриаршия, която поверява 
управлението му на Конгрегацията на 
ливанските мисионери маронити от 
основаването му през 1904 г. Това е 
едно от най-важните светилища в све-
та, почитащи Мария – майката на Ии-
сус. Светилището е увенчано с огро-
мна 15-тонна бронзова статуя, чиято 
височина е 8.5 м и има диаметър от 5 
метра. Бронзовата Богородица протя-
га ръце към Бейрут.

Светилището на Ливанската Дева 
Мария привлича милиони християни, 
но и мюсюлмани от цял свят. 50-ият 
юбилей през 1954 г. е и годишнина 
от създаването на католическата дог-
ма за Непорочното зачатие. По време 
на тези празненства папа Пий XII из-
праща своя представител – кардинал 
Анджело Ронкали (който по-късно 
ще стане папа Йоан XXIII) в Ливан. 
Папа Йоан Павел II посещава Ливан-
ската Дева Мария през 1997 г.

Ливанските християни, както и 
друзите и мюсюлманите са особено 
предани на Мария – майката на Ии-
сус. Маронитският патриарх на Анти-
охия я нарича „кралицата на Ливан“ 
през 1908 г., след като светилището е 
завършено. С изглед към залива Жу-
ние, светилището се е превърнало в 
основна туристическа атракция. Ту-
ристите могат да се качат на кабинко-
вия лифт от град Жуние, за да стигнат 
до върха на Хариса.

Ливанската Дева Мария в Хариса
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иСТОРия
Статуята на Дева Мария от Ливан е 
френска, 13-тонна статуя, изработе-
на от бронз и боядисана в бяло, от 
Дева Мария. Издигнат е през 1907 г. 
на върха на хълм, на 650 метра над-
морска височина, в село Хариса, на 20 
км северно от Бейрут в чест на Дева 
Мария от Ливан. Земята е дарена от 
Юсеф Хазен. Той беше съставен от 
седем секции, които бяха сглобени 
върху каменната основа, която имаше 
дънен периметър от 64 метра, горен 
периметър от 12 метра и обща висо-
чина от 20 метра. Височината на ста-
туята е 8,50 м, а диаметърът й е 5,50 
м. Статуята и светинята бяха открити 
през 1908 г. и тя се превърна в основ-
на дестинация за поклонение.

Статуята на Ливанската Дева Ма-
рия тежи 13 тона и е изработена във 
Франция от бронз. Боядисана е в 
бяло. Издигната е през 1907 г. на 650 
метра надморска височина на хълм в 
село Хариса, на 20 км северно от Бей-
рут, в чест на Ливанската Дева Ма-
рия. Земята е дарена от Юсеф Хазен. 
Статуята е съставена от седем части, 
които са сглобени върху каменна ос-
нова с долен периметър 64 м, горен 
периметър 12 м и обща височина 20 
м. Височината на статуята е 8.50 м, а 
диаметърът й е 5.50 м. Статуята и све-
тилището са открити през 1908 г. и тя 
се е превърнала в основна поклонни-
ческа дестинация.

Апостолският нунций (извънреден 
и пълномощен посланик на Ватикана 
и представител на Папата) в Ливан, 
както и резиденциите на патриарси-
те на четири Източни католически 
църкви са в близост до светилището 
на Ливанската Дева Мария. nnDnn
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Като ученик прочетох някъде, 
че според йогините в Индия 
човек през цялото време се 

бори не с другите, а със себе си, че 
неговият най-голям враг е самият той. 
Не можех да възприема тази логика и 
често си мислех за това, но не нами-
рах убедителни отговори. И така доп-
реди 4-5 години, когато животът ми 
даде отправната гледна точка. Отна-
чало отговорите бяха в 5 изречения, 
след това станаха 20, сега са ……64.

ИЗЛОЖЕНИЕ:
1. Човек има една единствена бит-

ка и обикновено излиза от нея побе-
ден.

2. Тази битка, е битката със себе 
си.

3. Битката със себе си е непрес-
танна и  продължава от раждането до 
смъртта.

4. Битката със себе си е взела, взе-
ма и ще взема най-много жертви, и в 
нея много често жертваш себе си.

5. Обикновено в битката със себе 
си, човек се опитва да докаже, че е по-
добър.

6. В човешките отношения само 
едно нещо е по-лошо от това да си 
„по-добър“ и то е да си прав, защото 
който мисли, че е „по-добър“ обик-
новено счита, че е и прав, а за да дока-
же, че е прав може да свърши най-го-
лемите глупости през живота си – да 
се изпокара с близките си, да напусне 
работа, да прояви агресия, да сложи 
край на живота си и др.

7. Посветените наричат битката 
със себе си  „Борба“ и считат, че „За 
да живееш трябва да се бориш, робът 
– за свободата си, свободния за съвър-
шенство“.

8. По друг начин казано – битката 
със себе си са изборите, които  пра-
виш във всеки един момент.

9. Изборите, които правиш са 
свързани с твоите мисли, думи, дейст-
вия и чувства, в отговор на външни 
дразнители.

10.  Външните дразнители водят 
до твои решения, реакции и дейст-
вия.

11. Даже и когато има агресивно 
поведение към теб, ти не се бориш 
с него, а се мобилизираш преодоля-

вайки страха си или го оставяш да те 
завладее.

12. Когато не се контролираш ти 
действаш реактивно и си като „кучето 
на Павлов“.

13. Когато се владееш и си осъзнат 
ти действаш креативно.

14. Разликата между думите „ре-
активно“ и „креативно“ е само в бук-
вата „к“, но в живота тя е огромна и 
е свързана с последствията от твоите 
реакции.

15. Реактивния или креативния на-
чин на действие зависи от нивото на 
съзнание.

16. Ниското ниво на съзнание не 
е лошо ниво, то е само ниско ниво и 
не можеш да го съдиш, така както не 
можеш да съдиш дете за грешките, 
които допуска, когато играейки опоз-
нава света.

17. Високото ниво на съзнание 
не е добро ниво, то просто е високо 
ниво, и това е факт.

18. В битката със себе си ниското 
ниво на съзнание те кара да допускаш 
много грешки.

19. В битката със себе си високото 
ниво на съзнание те учи, че в приро-
дата такова нещо като грешка не съ-
ществува, а има причина и следствие.

20. Високото ниво знае, че всяка 
причина си има следствие и всяко 
следствие си има причина, поради ко-
ето за оправдание „грешки“ наричаме 
резултатите, които не ни харесват.

21. Ето защо в битката със себе си 
мъдростта трябва да води делата ти.

22. Когато не знаеш как да постъ-
пиш извикай за съветник Смъртта, 
задавайки си въпроса: „Как щях да 
постъпя сега, ако ми оставаха още 10 
минути живот?“ и отговорът щеше да 
те изненада.

23. В битката със себе си може за 
известно време да си доволен когато 
победиш другите, но няма да си щаст-
лив.

24. Ти си победил себе си, тога-
ва когато резултатите те карат да си 
щастлив.

25. Битката със себе си е свързана 
с истината „Аз съществувам“.

26. Аз съществувам е единствената 
истина на този свят.

Най-великата битка

ПлаМен РуСеВ, KCTJ
КОМанДеР на КОМанДеРия  
012 „СВеТи ДиМиТъР“ – ГР. БуРГаС
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27. Тази единствена истина се дъл-
жи на факта, че това, което виждам, 
чувам, помирисвам, докосвам и чувст-
вам са биохимични сигнали подадени 
от рецепторите ми и обработени от 
моя мозък.

28. Моят мозък непрекъснато съз-
дава в центъра на главата ми нещо, 
което наричам „действителност“, 
включително и когато съм заспал.

29. Доколко е истинска тази дейст-
вителност е неизвестно.

30. По този повод Сократ казва: 
„Аз знам, че нищо не знам“.

31. Тази действителност поставя 
следните въпроси:   

- „Защо виждаш или чуваш това“, 
включително и за неща, които не те 
касаят, и

  - „Защо това ти се случва“.
32. Отговорите на тези въпроси са 

свързани с твоето решение за дейст-
вие или бездействие.

33. Твоето решение е свързано с 
твоята битка.

34. Твоята битка е свързана с пре-
одоляване на твоя страх, собствената 
ти глупост и ограниченията, които 
сам си наложил. 

35. Твоята битка непрекъснато 
изисква да решиш: „Кой си ти в този 
момент? – богат или беден, щастлив 
или тъжен, герой или предател…, а 
не кой е някой друг, какво е правил 
или какво не е правил.

36. В битката със себе си не е твоя 
работа да съдиш и да осъждаш кога 
един живот е пропилян. 

37. Пропилян ли е животът на 
един човек, който не прави нищо, а 
лежи и мисли в продължение на 70 
години за поезия, след което пише 
един- единствен сонет, който отваря 
вратите за разбиране и прозрение на 
хиляди хора; или на престъпник, кой-
то през целия си живот краде, лъже, 
мами, интригантства, вреди и манипу-
лира, наранява хора, лежи по затвори, 
но после в резултат на всичко, което 
е вършил изведнъж си спомня за сво-
ята истинска същност, заради което е 
имал множество животи и еволюира 
достигайки до следващото духовно 
ниво, напомняйки ни за оня герой от 
„Песен за човека“, който „….в затво-
ра попаднал на хора и станал човек“.

38. Твоята битка не е и да търсиш 
любов или одобрение, а безмилостно 
да се сведеш до нищото, като гледаш 
и наблюдаваш, така че да победиш и 
да се смириш от победата или да загу-
биш и да укрепнеш от поражението.

39. Битката със себе си е само твоя 
битка...

40. В тази битка трябва да се пре-
одолее егото.

41. Егото, това са електромагнит-
ни сили, които при своето движение 
привличат всичко, което егото приема 
за положително и отблъскват всичко, 
което счита за отрицателно.

42. За да преодолееш егото трябва 
да преодолееш неговите капани.

43. Капаните на егото зависят от 
съзнанието на отделната личност, 
нейните спомени, спомените на пред-
ците й, жизнения опит, манталитета и 
възпитанието, които доминират чрез 
Закона за свободната воля, успешно 
противопоставяйки се на Божията 
Воля. 

44. Отвъд егото и неговите капани 
е онази божествена частица наречена 
Свръх разум.

45. Победител е този, който дос-
тигне до нея.

46. Който достигне до нея се пре-
връща в не-човек.

47. Не-човек означава, че твоето 
Висше съзнание е станало водещо, а 
егото подчинено, което е довело до 
постигане на Хипер-съзнание.

48. Хипер-съзнанието означава, 
че си получил Вселенско съзнание, 
наричано още „Просветление“ или 
„Христово Съзнание“.

49. Просветлението означава, че 
си достигнал до Бога в Себе си.

50. Да достигнеш Бога в Себе Си е 
замисълът на Сътворението. 

51. Да изживееш Бога в Себе Си е 
основата на Живота.

52. Битката със себе си приключва 
в момента, в който достигнеш Бога в 
себе си.

53. Когато достигнеш до Бога в 
себе си нищо друго няма значение.

54. Тогава осъзнаваш че всичките 
ти революционни опити да проме-
ниш света, да промениш хората и да 
промениш себе си са се провалили, 
защото са били капани на егото ти.

55. Тогава се смиряваш и прием-
аш света, приемаш хората, и приемаш 
себе си, осъзнавайки, че само това ко-
ето приемеш можеш да разгледаш и 
можеш да поправиш.

56. Тогава осъзнаваш, че важният 
си Ти.

57. Тогава осъзнаваш, че всеки чо-
век, който се е появил в живота ти е 
идвал при теб с подарък в ръце, да-
вайки ти възможност да изживееш 
най-великата версия на себе си в от-

ношенията с него и като такъв е бил 
декор на твоето изпълнение, правей-
ки по този начин твоята битка пер-
фектна.

58. Тогава осъзнаваш, че Вселена-
та Е Трансцедентално Всемирно Съз-
нание направено видимо, приемайки 
материална форма чрез дейността на 
егото.

59. Тогава осъзнаваш онази древ-
на тайна, че Земята е живо същество, 
на което сме на гости и вместо да ува-
жаваме тази наша майка и космически 
дом, ние се държим като бълхи в ко-
зината на куче, които спорят на кого 
е кучето.

60. Тогава разпознаваш въздесъщ-
ността на Божественото Съзнание, 
както вътре в теб, така и в ежеднев-
ните си занимания, като достигаш до 
онзи вълнуващ момент, в който осъз-
наваш, че човешкия ти ум и неговите 
възможности са били крайно ограни-
чени и той не ти е носил щастието и 
удовлетворението, което имаш сега, 
когато си се отказал от човешката си 
природа и си се обърнал към Божест-
веното съзнание, молейки го един-
ствено за по-висш път, по-изобилен 
живот и истинска духовна цел, която 
можеш да реализираш сам в земната 
си форма.

61. Тогава благодариш за профан-
ските си страсти, защото разбираш, 
че те са били задължителна част от 
пътя, по който си вървял. 

62. Запомни:
■ Всички пътища водят към Бога, 
дори и тези, които го отричат!
■ Въпрос на време е кога ще пристиг-
неш.
■ Бог Е толкова голям, че не можеш 
да не Го уцелиш...
■ Всичко Е Бог, другото е илюзия.
63. Заключение:
Попитали един просветлен:
■ Какво прави преди да получиш 
просветление?
■ Цепих дърва, носих вода…- отгово-
рил той.
■ А какво правиш сега след като полу-
чи просветление?
■ Цепя дърва, нося вода…
■ Каква е разликата?
■ Огромна – отговорил той.                                                                                       
64. Послеслов:
    Сега вече знаеш Всичко:
■ Бий се...! 
■ Бори се…! 
■ Играй...! 
■ Живей…!
 nnDnn
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СеСТРа Д-Р еМилия аПОСТОлОВа, 
DTJ

Чудото, наречено вода
Колко от нас се замислят какво 

безценно богатство имат ко-
гато изпиват поредната чаша 

вода? Изпитваме ли удоволствие от 
нея само когато сме много жадни и 
поемаме глътка след глътка в топъл 
летен ден? Ползите от водата и из-
ключителната й роля в нашия живот 
са огромни и многообразни, тъй като 
всички жизнени процеси са свързани 
с нея .

Водата е важен градивен елемент 
във всяка отделна клетка в тялото 
ни. Структурата на нашите клетки 
е нещо като матрица, съставена от 
различни киселини (някои от които 
са протеини). Между киселините се 
намира водата. Всички водни мо-
лекули в нашите клетки съдържат 
електрически заряди, независимо 
дали са положителни или отрица-
телни. Молекулите с противопо-
ложен заряд се подреждат една до 
друга, точно като батерия. Когато 
водните молекули на нашите клетки 
са оптимално заредени, това повли-
ява на работата на мускулите и тъка-
ните в нашите тела.  

Още от раждането, тялото на бе-
бето е съставено от около 80% вода, 
която с израстването и достигането 
до зряла възраст се намалява до ниво 
от около 60%. Две трети от нея е 
вътрeклетъчно разположена. Тя е раз-
пределена неравномерно в отделните 
тъкани и органи, като най-висок е 
процентът в нервната – 84%, следван 
от бъбреците - 80%, мускулите - 77%, 
кожата - 70%.

Във всеки един организъм, вода-
та играе фундаментална роля като 
го поддържа в хомеостаза, осигурява 
среда за важните химични реакции и 
подсигурява транспорта на източни-
ци на енергия, ензими, хормони и би-
ологично активни вещества. Водата 
участва активно в обмяната на веще-
ствата, поддържа телесната темпера-
тура, пренася кислород и хранителни 
вещества до всички клетки на тялото, 
прочиства организма от токсините. 
Тя ускорява метаболизма, прочиства 
клетките, засища глада и тонизира.

Потребностите на човешкия ор-
ганизъм от вода са равностойни на 
потребностите му от хранителни ве-
щества и енергия. Известна част от те-
лесната вода се образува при окисля-
ването на мазнините, въглехидратите 
и белтъците. Натрупването на водата 
в човешкия организъм се осъществя-
ва главно в мускулите и кожата. Ос-
новната й част, която не се изразход-
ва за водниябаланс на организма, се 
отделя с урината, с белите дробове и 
кожата. При висока температура през 
топлите месеци от годината, отделя-
нето на вода се увеличава с активното 
участие на потните жлези. За да бъде 
постоянен обемът на телесните теч-
ности, е необходимо  да има посто-
янен баланс между приема и загубата 
на вода от организма. За съжаление, 
сред ежедневните хранителни нави-
ци на много хора преобладава консу-
мацията на чай, кафе, безалкохолни 
напитки, бира, консервирани сокове 
и т.н., с които мнозина от нас си ми-
слят, че могатда си набавят нужните 
течности за деня. Реално, те не само 
ни дехидратират, но и допълнително 
влияят нездравословно на организма 
чрез вредните си съставки.

Няма златно правило и точна 
стойност колко вода е нужна за едно 
денонощие на всеки от нас. Препо-
ръчителните количества на прием на 
вода, чиста или чрез храна, е не по-
малко от 1 – 2 литра на ден. Не чакай-
те да ожаднеете; усещането за жажда 
при възрастните може да се появи 
доста по-късно поради издръжливост 
на организма, като през това време 
вие вече сте загубили много по-голя-
мо количество вода и сте дехидрати-
рали организма си. Водата трябва да 
се приема на по-чести и малки дози 
вместо наведнъж в голямо количество, 
което издува стомаха. Поемането на 
много големи дози вода еднократно 
може да доведе до отравяне на орга-
низма, лишавайки го от така нужните 
му соли и причинявайки главоболие и 
замайване.Приемайте редовно чиста, 
трапезна или минерална вода. Много 
специалисти препоръчват човек да 
пие по една чаша топла към гореща 
вода на празен стомах след ставане и 
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преди лягане. Горещата вода, овкусе-
на с няколко капки лимон, почиства 
чревния ви тракт от киселини и оста-
тъчни сокове, като по този начин го 
подготвя за правилна обработка на 
приетата храна и го предпазва от из-
лишна натрупана киселинност.

Освен чрез директен прием, вода 
можете да си набавите консумирайте 
свежи плодове и зеленчуци, в които се 
съдържа съответно 85% и 90% вода. 
По този начин ежедневно ще поддър-
жате организма си добре хидратиран. 
За предпочитане е плодовете и зелен-
чуците да се приемат сурови, като по 
този начин не лишавате организма 
си от никакви директни витамини, 
минерали и течности. Избягвайте да 
смесвате консумирането на плодо ве 
и зеленчуци, както и постоянното им 
топлинно приготвяне. Всяка термич-
на обработка на зеленчуците и особе-
но плодовете води до загуба на ценни 
вещества и сокове, като по този начин 
не внасяте реален прием на такива в 
организма си, когато ги изядете. Пло-
дове с високо съдържание на вода са 
диня, пъпеш, праскова, круша, ягоди, 
ябълки, череши, цитрусови плодове и 
др,. а към „водните” зеленчуци спадат 
краставица, домат, тиквичка, пипер, 
картофи и др.

Редовната консумация на подхо-
дящи течности предпазва от лош дъх 
в устата и осигурява добър тургор и 
еластичност на кожата. Полезна е за 
бъбреците и отделителната система. 
Приемането на повече течности акти-

вира бъбречната функция да прера-
ботват и отделят токсини чрез проце-
са на уриниране, като по този начин 
тялото се прочиства и се отървава от 
ненужните и вредни за него отпадни 
вещества. Водата помага на кожата да 
изглежда здрава, еластична и стегната. 
Кожата съдържа голямо количество 
вода и служи като защитна бариера, 
която предотвратява излишната загу-
ба на течности. Друго важно свойство 
на водата е и доказаната й роля в ре-
активността на  организма и борба-
та с простудата. На нея се приписва 
и роля в метаболизма на мазнините, 
поради което се включва в режимите 
за отслабване. Последното се постига 
и чрез запълващия стомаха ефект от 
течността. Подпомага и нормалното 
функциониране на червата и нормал-
ното движение на веществата в хра-
носмилателната  система.

Водата е един от най-мощните 
енергийно информационни източ-
ници. Тя може да бъде прекрасно ле-
карство, стига човек да подходи към 
нея с разбиране и любов.

Преди 20-тина години японски-
ят учен Масару Емото със своя екип 
установява, че различните води при 
замразяването си образуват различни 
кристали. При някои води кристали-
те са с правилна симетрична форма, 
при други кристалите са с нарушена 
структура. Той счита, че тези разлики 
идват от информацията, която водата 
носи (къде е била, в какъв съд, какви 
звуци е имало около нея и т.н.), т.е. че 

тя има памет. 

Идеята за такава памет на водата е 
заложена и в българските традиции и 
вярвания, за това и тя е важна част от 
повечето наши обреди. 

Народната вяра приписва на во-
дата магически сили – тя пречиства 
и предпазва, помни и може да сбъдва 
желания, носи здраве и плодородие. 
Водата участва в множество обредни 
и лечителски практики, а имената, с 
които я нарича народът ни, говорят за 
различните й качества и сили – „мъл-
чана”, „кадена”, „жива”, „цветна”… .

Голяма сила има „мълчаната” вода, 
донесена преди изгрев слънце от мла-
до момиче в сватбени дрехи или от 
млада булка. Налива се от три източ-
ника при пълно мълчание. С такава 
вода посрещат невестата в новия й 
дом. Мълчаната вода има голяма роля 
и в гадателските практики на Еньов-
ден, Гергьовден и Васильовден. В съда 
с „мълчана” вода момите поставяли 
своите китки. Още докато приготвяли 
цветята и ги увивали с червен конец, 
девойките пеели специални песни и 
мълчаливо си пожелавали добър из-
браник, предстояща женитба и пр. 
Оставяли съда под трендафил, „на 
звездите” (т.е. под звездното небе). 
А на сутринта някоя от тях изваждала 
една по една китките, изричайки крат-
ки словесни формули-предсказания, 
а останалите момичета припявали. 
Очаквали „мълчаната” вода не само 
да предвиди бъдещето, но и да сбъ-
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дне желанията им. С такава вода, но с 
накиснати през нощта билки и цветя, 
някога замесвали обредните хлябове. 
Наричали я „цветна”.  Пред „мълча-
на” вода заставали и по-възрастните 
представители на общността. Подо-
бен обичай извършвали в нощта сре-
щу Богоявление или Водици, както 
народът ни нарича празника. В полу-
нощ семейството се събирало около 
„мълчаната” вода. Всеки се измивал 
с нея и изричал най-силното си же-
лание, завършвайки с възклицанието: 
„Да бъде!”. Така водата се превръща-
ла в „наречена”. С част от нея жените 
замесвали хляб, който след това раз-
пределяли между участниците в риту-
ала.

В много народни обичаи и до днес 
се използва „кръстена” или „кръс-
тосана” вода, както в някои райони 
наричат светената вода. Тя има пре-
чистваща и предпазваща сила, особе-
но когато е осветена от свещеник на 
Богоявление. На големи празници с 
нея ритуално се окъпват младоженци, 
моми и момци, както и хора с важни 
функции в общността – водача на ко-
ледарите, бабата-акушерка и т.н. По 
малко светена вода се добавя и при 
ежедневното къпане на новородено-
то до четиридесетия ден. От тази вода 
жените наливали в малки метални съ-
дове, за да пази и помага на съпрузите 
и синовете им, когато те тръгвали на 
дълъг път. Със светена вода се лекуват 
болни, пречистват се прегрешения.

Може би най-мистична, но и с 
най-голяма сила е „живата” вода. 

Според народните песни, приказки 
и легенди тя дори съживява мъртви. 
Който се измие или пие от нея, оздра-
вява от всякакви болести. Ако е млад 
– не остарява. Ако е стар – се подмла-
дява. Тази вода се намира далече, „на 
край свят” – там, където живее Слън-
цето, добрите, но и лошите митични 
същества. В „живата” вода Слънцето 
се окъпва през нощта на Еньовден. 
Окъпано и подмладено, то тръгва по 
своя път към зимата.

„Живата” вода се намира между 
две скали, които всъщност са живи 
планини – могат да се местят, когато 
си поискат. Между живите плани-
ни има пропаст. На дъното на тази 
пропаст извира „живата” вода. Човек 
много трудно може да се промъкне 
там, защото скалите я пазят. Ако ня-
кой поиска да влезе, те се прихлупват 
бързо и затварят прохода към водата. 
Почти сигурно е, че човекът, поискал 
да премине оттам, ще загине. Място-
то се пази в тайна. Според легенди-
те, само Магда самовила знае къде е. 
Само тя може да влезе вътре и да гре-
бне от водата, без да пострада. Магда 
самовила е посестрима на билярките 
– така се наричат жените, които по-
знават тайните свойства на билките, 
могат да лекуват и да правят магии 
със самовилските треви. Веднъж Ма-
гда възкресила убит юнак като го по-
ляла с тая жива вода – разказва пре-
данието. Имало и юнаци, които със 
своите хвъркати коне успявали да се 
спуснат в пропастта и да гребнат от 
тая вода. Орелът, който е свещена 
птица според народната митология, 
също може да я достигне. Символ на 
небето, слънцето и светлината, той 
е безсмъртен. Живее във висините, 
може да достигне „на край свят” и да 
се окъпе в „живата” вода.Много при-
казни истории разказват за качества-
та, които трябва да има човек, за да 
бъде допуснат до вълшебния извор. 
Една от най-популярните сред тях е 
преразказана от големия български 
писател Ран Босилек. Имало някога 
един цар. Разболял се той и извикал 
тримата си сина. Който ми донесе от 
живата вода, той ще царува вместо 
мен – казал им той. Тръгнали младите 
мъже да търсят царството на живата 
вода, което се управлявало от красива 
царкиня. Стигнали до кръстопът, на 
който пишело „Пътниче, тръгнеш ли 
по левия път, жив и здрав ще се вър-

неш. Хванеш ли средния, я се върнеш, 
я не. Ако тръгнеш по третия, прости 
се с живота си!”. Както обикновено 
се случва в приказките, по третия път 
тръгнал най-малкият брат. Срещнал 
змей и змеица, гарван и кон-вихрогон. 
Много добрини сторил, с много опас-
ности се преборил. Накрая стигнал до 
прекрасната царкиня, която се влюби-
ла в него, дала му от „живата” вода и 
му подарила вълшебен пръстен. Най-
големият брат успял с измама да му 
отнеме и водата, и пръстена. Изоста-
вил го на опасно място, убеден, че ни-
кога няма да го види повече. Върнал 
се измамникът у дома, старият цар се 
излекувал и изпълнил обещанието 
си – отстъпил му престола. Но всич-
ки митични същества, на които най-
малкият брат помогнал по пътя си, на 
свой ред го подкрепили в изпитания-
та. Благородният младеж се завърнал 
на приказния си кон-вихрогон, а брат 
му се разкаял за постъпката си и му 
поискал прошка. Така добрият момък 
станал цар, оженил се за владетелката 
на „живата” вода и заживели чес

Така се възражда идеята за струк-
турираната вода. Структурираната 
вода е чисто и просто вода, която 
носи позитивна “информация” и чи-
ито кристали са завършени и симе-
трични. При замерване тя е с висока 
честота на вибрация.

Според възникващите теории за 
„структурирана вода“, водата, която 
все още не е филтрирана, механично 
пречистена или „обработена“ по ня-
какъв начин, до известна степен, може 
да съдържа повече „енергия“ в нея.

Структурираната вода е ” водата, 
която се намира в природата “. Тео-
рията е, че структурираните водни 
молекули, държани в нашите клет-
ки, могат да имат по-високо ниво на 
електрически заряди, в определен 
ред, който помага на нашите клетки 
да функционират. nnDnn

ВОДАТА Е ЕДНО ОТ БЕЗЦЕН-
НИТЕ БОГАТСВO НА ЧОВЕ-
ЧЕСТВОТО! ПАЗЕТЕЯ И Я 
ОБИЧАЙТЕ!

За материала е използвана  
информация от интернет
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