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Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри, 

Благородни Братя и Сестри,
Уважаеми Постуланти,

съмишленици, симпатизанти и последователи,

Вие държите в ръцете си последния брой на спи-
сание “Тамплиер” за 2021 година, годината в ко-
ято независимо от ограниченията, на които беше 

подложено обществото, нашият Велик Приорат работи 
добре и изпълни своя план за работа успешно. Завър-
шихме успешно менторството в Република Северна Ма-
кедония където създадохме нов Велик Приорат, имаме 
две нови Командерии - Св. Богородица в Хасково и Св. 
Пророк Илия в Казанлък. 

Учудихме целия Орден с нашата активност и получи-
хме заслужени поздравления от неговото ръководство и 
целия Магистрален съвет. Голяма част от Командериите 
работеха пълнокръвно и провеждаха регулярно своите 
Събори, намираха разнообразни нови форми за контак-
ти с обществото и мероприятията им съвместно с други 
обществени и неправителствени организации ни карат 
да се гордеем с тях. 

Венец на организационната ни дейност в страната е 
провеждането на нашия XXX Конвент, Коледния бла-
готворителен бал и избирането на генерал м-р, профе-
сор Венцислав Мутафчийски за Рицар на годината.

Всички тези дейности нямаше да бъдат реализира-
ни без активното участие на голяма част от Братята и 
Сестрите, Командерите и Великите Офицери от Велик 
Приорат България, за което им изказвам моята голяма 
благодарност.

Пожелавам на Рицарите и Дамите от Ордена Весела 
Коледа и щастлива 2022 година!

Нека Бог да ви пази и бди над вас!
Амин, Амин, Амин!

 nnDnn

 генерал-майор (о.р.) акад. Румен Ралчев
Член на Великия Магистрален Съвет на Ордена
Носител на Великия Кръст на Храма
Велик Приор I
Велик Приорат България
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Съвместен Събор на  
„Св. Богородица“ и  
„Св. Íикита Ремесиански“

Съвместен Събор на  
„Света София“ „Сердика ’’

Събор на Командерия
„Св. Иван Рилски“

ООÍ декември 2021 - януари 2022

Събития на Командерии

Събор на Командерия
„Св. Екатерина“

Събор на Командерия
„Св. Лазар Български“

Велик Приорат 
Северна Македония

Osmth подкрепя петицията 
за ÷ервена сряда

ВМС на OSMTH 

Международни ордени 
на тамплиери днес
Преглед на нишките на съвременната 
история на тамплиерите

13 oктoмври 1307 г., петък

13 ти петък

Хороскоп 2022 

Àтлантида -  
земя на древните българи
40 – 12 хилядолетие пр. н. ера

История на кръвопреливането 
в медицината

Весели празници!



Коледен Благотворителен Бал 
на ВП България 

 | велик приорат българия 

Коледният благотворителен бал на Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат България 
се проведе на 04.12.2021 година в зала София на хотел 

„Маринела“. След двугодишна пауза в трудното време, кое-
то ни подлага на изпитания няма нищо по ценно от това да 
си подадем ръка, да надвием страха и опасенията си с вяра, 
обич и взаимопомощ. При съблюдаване на всички противо-
епидемични мерки братята и сестрите от Ордена посрещнаха 
скъпи гости и приятели от неправителствени организации и 
бизнеса за да се обединят и чрез любовта и добротворството 
да намерят пътя към сбъдването на чудесата в нашия свят.  

По традиция на бала се проведе тържествената церемония 
по връчването на годишната награда на Велик Приорат Бъл-
гария за отличено рицарско поведение в обществото „Рицар 
на годината“ за 2021 година. 

Проведеният Коледен благотворителен търг успя да обе-
дини благотворителните усилия на участниците си и събра 
средства за Фонда за надарени деца, в който се акумулират 
сумите за годишните стипендии на победителите в детските 
конкурси на ВПБ.

С пожелание за нови срещи в едни по-добри времена, 
след разрязването на тортата, събитието продължи до късно с 
много танци и музика.  nnDnn
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Рицар на Годината 2021® –  
генерал-майор, професор,  
д-р Венцислав Мутафчийски

Генерал-майор професор д-р Вен-
цислав Мутафчийски, дмн, FACS 
бе избран от Велик Приорат 

България за носител на най-голямата 
награда на Рицарите Тамплиери, при-
съждана на светски лица „Рицар на го-
дината“ за 2021 година.

Венцислав Мутафчийски е ро-
ден на 20 август 1964 г. в град Дупни-
ца. Завършва медицина през 1990 г. в 
Медицински университет-София. Има 
придобити специалности „Обща хи-
рургия” и „Военна хирургия”. Офицер 
в Българската армия от 1989 г., като 
преди това е бил стипендиант на Ми-
нистерство на отбраната.

Уповавайки се на опита си, който 

има от участието в няколко задгранич-
ни мисии в Македония, Ирак и Афга-
нистан, през 2011 г. придобива обра-
зователна и научна степен „доктор“ с 
дисертация на тема „ Взривна травма”.  
През 2014 г. придобива научна степен 
„доктор на науките“ с дисертация, пос-
ветена на „Съвременна концепция за 
отворения корем”. От 2012 година е 
„доцент“ към клиника „Чернодробнo-
панкреатична хирургия  и транспланто-
логия” на ВМА, а от 2015 г. – професор 
по хирургия.

Дипломиран магистър е по менидж-
мънт на здравеопазването, притежава и 
стратегически курс  към Военна Акаде-
мия „Г.С.Раковски”. Преминал е през 

редица специализации в чужбина – 
Германия, Франция, Испания и Италия. 
Специалните му умения са насочени в 
областта на коремната хирургия, чер-
нодробно-панкреатичната хирургия, 
лапароскопската хирургия, спешната 
хирургия, чернодробната транспланта-
ция, интраоперативната ехография.

Членува в редица редакционни 
колегии и съсловни организации, ди-
пломиран член е на Американското 
дружество на хирурзите. Член е още на 
Съвета на ректорите на Висшите учи-
лища в Република България и на Ко-
митета на началниците на военномеди-
цински служби на НАТО (COMEDS).

От 2017 г. оглавява ВМА, която 
представлява конгломерат от 5 болни-
ци и 2 санаториума.

С указ на президента на Република 
България и заповед на министъра на 
отбраната от 2019 г. е удостоен с висше 
офицерско звание "генерал-майор". 

Начело на ВМА проф. Венцислав 
Мутафчийски реализира множество 
проекти, които затвърждават лидерски-
те позиции на лечебното заведение в 
системата на българското здравеопазва-
не, прилагайки световните постижения 
в медицинската наука. 

На 24 февруари 2020 г. генерал-ма-
йор професор д-р Венцислав Мутаф-
чийски е назначен за председател на 
Националния оперативен щаб за борба 
с коронавируса. 

Множеството награди от различни 
институции и благодарността на хиля-
дите пациенти, са доказателство и при-
знание за достоен житейски и профе-
сионален път. Генерал Мутафчийски е 
носител на наградни знаци за отлична 
служба от министрите на отбраната и 
на здравеопазването, а също и от Бъл-
гарския лекарски съюз. 

Генерал-майор професор д-р Вен-
цислав Мутафчийски, д.м.н., FACS е 
една от най-обичаните и уважавани 
личности у нас. Емблематично ще ос-
тане едно от последните му публични 
изказвания:

"Щом едно нещо е доказано и е 
публикувано в сериозни списания с 
доказателства, значи мога да го кажа на 
широката публика. Това, че това е дове-
ло до безпокойство у много хора – да, 
но това е истината".  nnDnn
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На 10 октомври, кураторът Брат Николай Ше-
керов, KTJ и художничката Мария Златано-
ва преобразиха атмосферата в Галерия 900 с 

представените от тях скулптури и картини. 

Експресивният изказ в пластичните изкуства е 
особено ценен, още с появата на немските експреси-
онисти в началото на 20 век. Сухотата на академични-
те работи отстъпва на темперамента и динамиката на 
композицията като цяло и в частност на експресията на 
живописната маска. Тя въздейства със силата на цвета 
и категоричността си. Много интересно е, когато това 
се забелязва както в живописната, така и в скулптурната 
експозиция на изложбата.

Част от живописните работи са направени с уни-
кална техника с ръчно направена хартия. Използвани 
са също фактурна паста и колаж, така картините стават 
релефни и в някои случаи с 3D ефект. 

Пластичните търсения на художника обикновено 
се фокусират върху обектите от неговия бит, като чо-
века, пейзажа или натюрморта, например. Центърът 
на този фокус винаги е човешката фигура, с нейните 
емоционални и психически състояния. Тя привлича 
освен като устрем и енергия, така и като възможност за 
осмисляне и съсредоточаване на експресивния изказ в 
картините и скулптурите. Изложбата е по-скоро едно 
емоционално допълнение на художествените образи в 
цвят и форма.  nnDnn

Емоция в цвят и форма
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Кураторът Брат Николай Шеке-
ров, KTJ представи творческия 
свят на авторката, пресъздаден 

в творби с маслена живопис от 2020 и 
2021 г. Източник на вдъхновение за нея е 
единението с природата, морската шир, 
стремежът в платната си да пресъздаде 
неуловимото, да събуди емоция и коп-
неж към свободата. В жанрова посока я 
привличат темата за морето и пейзажът. 
В творбите й има чувство, усещане за 
спонтанност, експресивност на изказа и 
проницателност към някои детайли, ко-
ито подсилват изразителността на кар-
тините.  nnDnn 

Синева 
Милена Попова в Галерия 900
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Съвместен Събор на
„Св. Богородица“ и  

„Св. Никита Ремесиански“

Новосформираната Командерия ,,Св. Богоро-
дица (Хасково) отбеляза със своя първи Събор 
трагичната за Тамплиерите дата 13 октомври 

1307 година. Присъстваха Н. Пр. Румен Ралчев, Вели-
ките Офицери Св. Ст. и Д. Вл. Командерите на Коман-
дерии ,, Св. Никита Ремесиански” П. Г. и ,, Св. Игнатий 
Старозагорски” Др. П. присъстваха с Рицари и Дами за 
помощ и  повдигане на духа.

Беше прочетен доклад за историческото значение 
на тази трагична дата и приети 2 Постуланти. Вечер-
та по традиция завърши с братска агапа, разнообразна 
програма и торта.  nnDnn

13.10.2021 г., гр. Хасково
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Съвместен Събор на
„Света София“  

„Сердика ’’
28.10.2021 г., гр.София

Командериите „Света София 
004“ и "Сердика 005" прове-
доха първия си съвместен ри-

туален събор с домакин Командерия 
„Сердика“ в църквата "Свети Йоан 
Кръстител" - "Клуб 2008" - гр. Со-
фия.  Мероприятието бе уважено от 
Великият Канцлер на Велик Приорат 
България Витан Иванов, GOTJ.

 Дневният ред на Събора включва-
ше отчет на Командерите за дейност-
та на поверените им Командерии, 
прием на постулант от Командерия 
Сердика, връчване на грамоти на от-
личили се Братя и Сестри и от двете 
Командерии и се събра  благотвори-
телна лепта. 

Великият Канцлер Витан Иванов, 
GOTJ поздрави Командерите за до-
брата организация и стегнатия събор, 
и пожела повече съвместни инициа-
тиви.

С това съборът бе прекъснат и 
тържеството приключи с братска 
почерпка и неформални разговори.
 nnDnn
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Събор на Командерия
„Св. Иван Рилски“

23.11.2021 г., гр. София

Командерия "Свети Иван Рилски" проведе ритуален 
Събор в тамплиерския храм "Свети Йоан Кръсти-
тел" - гр. София. Братята и Сестрите бяха инфор-

мирани за важни отминали и предстоящи събития. Беше 
приет нов Постулант в редиците на Командерията. Беше 
изнесен доклад от Постуланта Димитър Антов. Брат Нико-
лай Николов беше отличен с Диплом за признание. След 
Събора всички се събраха на Братска агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
„Св. Екатерина“

24.11.2021 г., гр. София

Съборът  по повод отбеляз-
ването патронния празник 
на Командерията – денят 

на Света Екатерина – 24 ноември, 
започна с молитва и благослов. 
Командерът представи инфор-
мация за дейността на Команде-
рията.  Командерите Емеритус на 
Командерията Мария Стефанова, 
DGOTJ и Антон Василев, KCTJ 
произнесоха слова по повод  
празника. Постулант Филип Ди-
митров изнесе доклад, след което 
бяха наградени отличили се Братя 
и Сестри с Диплом за признание 
ІІ степен. Съборът приключи и 
всички се потопиха в настроение-
то на Братската агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
„Св. Лазар Български“

10.12.2021 г., гр. Севлиево

По време на събора бяха 
връчени годишните на-
гради "Рицар в живота" 

за 2020 г. и 2021 г.  

Заради пандемията от COVID-
19 наградата за 2020 г. беше връ-
чена по време на този събор. С 
наградата е удостоено Народно 
читалище "Развитие-1870", пре-
върнало се в Едит от духовните 
символи на гр.Севлиево.

Единодушно избран носител 
на наградата за 2021 г  е Христи-
ян Стоянов-сребърен медалист от 
Параолимпийските игри 2020 г.

По време на събора е събра-
на благотворителна лепта с която 
Командерията ще участва в кам-
панията "Купи и дари", насоче-
на към нуждаещите се възрастни 
хора, многодетни семейства и 
хора в неравностойно положение 
в община Севлиево. nnDnn
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Рицарска благодарност към 
медиците на първа линия

▲  д-р Марияна Петрова Чаталова – 
МБАЛ – Хасково,  
І вътрешно отделение

▲  д-р Красимира Иванова Кинова - 
МБАЛ-Хасково,  
инфекциозно отделение

▲  д-р Георги Атанасов 
Димитров- МБАЛ-
Хасково, ОАИЛ

▲  д-р Владимир Димитров 
Вълев-  МБАЛ- Хасково, 
ОАИЛ

▲  д-р Татяна Вълова 
Илиева, ВМИ
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На 13-ти ноември 2021 г. Командерия 
"Свети Иван Рилски" проведохме 
традиционната си месечна среща. 

Посетихме възстановената от нас през 2012 
година Рицарска чешма "Мацула" над с. Бов. 
Почетохме Патриарха на Българската лите-
ратура Иван Вазов, изкачвайки се до "Вазо-

вата къща", където през 2010 година заедно 
с деца от клуб "Млад Рицар" монтирахме па-
метна плоча.

Срещата завърши с Братска агапа пред 
камина в къща високо в планината, където 
обсъдихме предстоящи събития на Команде-
рията и Великия Приорат.  nnDnn

Месечна среща на Командерия 
„Свети Иван Рилски“
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В деня на Народните 
будители - 1 ноември, в 
град Пазарджик бе открит 
паметник на проф. Христина 
Вучева - зам. министър 
председател и министър 
на финансите (1994-95). 
Честито!  nnDnn

Командерия „Сердика’’ с дарение  
за талантливи деца

И тази година Командерия 
‘’Сердика 005’’ организира 
дарение, за да подпомогне 

даровитите деца от Колежа по изку-
ства и занаяти в с.Русаля, край Велико 
Търново. Хранителни продукти, пло-
дове и машина за белене на зеленчуци 
за обновената кухня на дома, предоста-
виха двама от постулантите на Коман-
дерията. Усмихнатите възпитаници 
на училището с грейнали от радост 
очи приеха подаръците и позираха 
за снимка с постулантите Цветелина 
Емилова и Даниел Йорданов. 

Ръководството на Колежа благо-
дари сърдечно на Командерия ‘’Сер-
дика’’ за дарението, което е част от 
заложената стратегия в плана за дей-
ността на Командерията. nnDnn

Брат Спас 
Киричев, KCTJ 
с нова творба
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„Фестивал на фехтовката – 2021“
12.12.2021 г., гр. Бургас  

Близо 50 състезатели по фехтов-
ка на възраст от 5 до 12 години 
се включиха в традиционния 

коледен турнир на фехтовална акаде-
мия „Васил Етрополски“ и клуба по 
фехтовка „Корсар“.

Оспорваното състезание се про-
веде в спортна зала „Електра“, под 
патронажа на Командерия „Свети Ди-
митър“ от Ордена на Рицарите Там-
плиери от Йерусалим, Велик Прио-
рат България.

В третото поред издание на прес-
тижната надпревара за най-малките 
фехтовачи се включиха претенденти за 
титлата от клубовете във Варна и Карно-
бат. Община Бургас осигури безплатно 
отоплената и обезопасена зала, в която 
се проведоха оспорваните дуели.

Наградите и коледното търже-
ство за най-малките рицари, както и 
за техните бойни дами, които показа-
ха завидни качества със сабите, бяха 
осигурени от Бургаската Командерия. 
 nnDnn
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РАЙОНЕН СЪВЕТ ТАРАКЛИЯ 

 

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЕВ! 
 
Позволете ми, от името на Районния Съвет Тараклия, Република Молдова и от 

свое име да изкажа искрената ми благодарност към Вас и във Вашето лице към 
Великият Приорат на България на Орден на Рицарите Тамплиери на Храма на 
Йерусалим за голямата подкрепа в делото на изграждането и откриването на 
паметника на генерал Иван Инзов в район Тараклия, Молдова.  

Генерал Иван Инзов е рицар по статут и призвание. Той бил член на 
Малтийския орден, най старият рицарски орден в света и е бил истински рицар за 
бесарабските българи, на когото помогна да  изгради нов живот, съхранявайки 
старите традиции и историята им. Символично е, че Ордена на Рицарите 
Тамплиери на Храма на Йерусалим подкрепи изграждането на паметника на един 
рицар в район Тараклия. 

Като подкрепихте толкова важна работа в района която ние не можахме да 
свършим преди десетки години, Ви проявихте истински рицарски качества: 
доброта, отзивчивост, отговорност и уважение към историята и традициите. 

Изразявам надеждата да продължим ползотворното ни сътрудничество.  
Желая Ви много здраве, енергия и просперитет! 
 
С уважение,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОН ТАРАКЛИЯ    ИВАН ПАСЛАР 

 

Декември 2021 
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ДО 
РИЦАР НА ВЕЛИК ПРИОРАТ НА БЪЛГАРИЯ НА ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ 

ТАМПЛИЕРИ НА ХРАМА НА ЙЕРУСАЛИМ 
ГОСПОДИН МЛАДЕН СТАНЕВ 

Паметник на ген. Иван Инзов  
в район Тараклия, в Молдова

терията. През 1818 година оглавява 
Попечителния комитет за чуждес-
транните колонисти в Южна Русия 
и играе важна роля в организирането 
на българските колонии в Бесарабия, 
на които е помогнал да изградят нов 
живот на новото място, съхранявайки 
старите традиции и историята им.  

Иван Инзов умира на 27 май 1845 
година в Одеса.

Той се ползва с голямо уважение 
сред българската общност в Бесара-
бия. След неговата смърт тялото му е 
пренесено в Болград, главния българ-
ски град в областта. Там то е погре-
бано в специален мавзолей (наречен 
Мавзолей на Иван Инзов), който днес 
е изобразен на герба на града. Него-
вото име носи основаното през 1861 
година от български преселници от 
Бесарабия село в Таврия Инзовка, а 
през 1938 година в негова памет ям-
болското село Ак бунар е преимену-
вано на Генерал Инзово.

Брат Станев напълно заслужено 
се радва на обичта на хората и бла-
годарността и уважението, изразени 
към него от Районния съвет на район 
Тараклия в нарочен благодарствен ад-
рес.  nnDnn 

Чрез дарение, направено от 
Брат Младен Станев, KCTJ, 
Командер Емеритус на Ко-

мандерия „Цар Калоян“, гр. Варна и 
с логистичната подкрепа на много съ-
мишленици, след много десетилетия 
отлагане, бе изработен и монтиран 
паметник на генерал Иван Инзов 

Генерал Инзов е роден през 1768 

година, като няма точни сведения за 
мястото на раждане и произхода му. 
Отгледан е от княз Юрий Трубецкой 
и през целия си живот се ползваше с 
протекции от владетелския двор, като 
според слуховете е незаконно дете на 
член на императорското семейство. 
През 1785 година постъпва в армията, 
отличава се в Наполеоновите войни и 
достига до звание генерал от инфан-
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Велик Приорат Северна Македония
27.11.2021 г. 

Рицарите и дамите от Приорат Ма-
кедония оказаха скромна помощ 
срещу галопиращия и неудържим 

корона вирус. Чрез Брат Д-р Сашо То-
паловски, KTJ, бяха връчени дарените за-
щитни средства за лекарите в Медицински 
център в Битоля, които се състояха от за-
щитни маски, ръкавици, защитни гащери-
зони и очила.

Поради пандемията с Ковид 19 традици-
онното новогодишно събитие не се прове-
де в ОУ „Гоце Делчев“ в Гостивар. Вместо 
това, македонските тамплиери подариха но-
вогодишни пакети на децата до 4-ти клас в 
деня на Св. Никола - закрилник на децата. В 
координация със сестрите на католическата 
катедрала и от името на Св. Никола и ново-
годишните празници бе дарен гардероб за 
тези, които имат най-голяма нужда.

По случай рождения ден на 2 деца/бене-
фициенти в Института за рехабилитация на 
деца и младежи, нашата племенна дама Жа-
смина Луканова, DTJ, от името на Приората, 
направи официално посещение в Институ-
та и раздаде подаръци на празнуващите и 
торти за други бенефициенти .

Дарение на икона на Свети Никола в 
църквата “Свети Никола-Летни” в село Су-
шица, Гостиварско, от името на Команде-
рия „Св. Йоан Кръстител“ връчи Командер 
Павле Трпески, KCTJ.

Събор на Командерия „Св. Йоан Кръ-
стител“ в Гостивар. Срещата се проведе в 
Корона криза при спазването на специални 
строги протоколи за защита на Рицари и 
Дами. nnDnn
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OsmTh подкрепя 
петицията за 
червена сряда

OSMTH се присъединява към църкви, правителства и организа-
ции на гражданското общество по света в отбелязването на Чер-
вената сряда на 24 ноември 2021 г. Червеният цвят припомня 

траура ни за всички християни, които страдат и умират за своята вярност 
към Христовото послание за мир и любов.

Тази година Pontifical Foundation, Aid to the Church in need, орга-
низира петицията на Червената сряда 2021, за да подчертае глобалния 
проблем на жените и момичетата, в християнските и други религиозни 
малцинства, които са под заплаха от сексуално насилие, отвличане n, и 
трафик на хора, поради религиозните им вярвания.

Като международна неправителствена организация в специална кон-
султативна връзка с Организацията на обединените нации ECOSOC, 
OSMTH има настоящата политическа позиция да се застъпва чрез 

форуми на ООН и други гражданско общество за правата на чо-
века с акцент върху религиозната свобода, статута на жените и 

изграждането на мира. Като част от тази дейност, OSMTH по-
вишава осведомеността за опасностите и бедствията от съвре-
менното робство и трафика на хора по света и подкрепя уси-
лията за справяне и предотвратяване на тези най-сериозни 
престъпления.

Ето защо OSMTH е чест да добави нашата подкрепа 
към петицията на Червената сряда 2021 г., която „призо-
вава правителството на Обединеното кралство и Орга-
низацията на обединените нации да предприемат по-
ефективни стъпки за справяне с двойната опасност, 
пред която са изправени жените и момичетата от ре-
лигиозните малцинства в някои страни, страдащи от 
сексуално насилие и преследване“. nnDnn
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2021 остава в историята като вто-
рата година без проведена среща на 
живо на Великия Магистрален Съ-
вет на OSMTH, заради пандемията 
от КОВИД-19. След отлагането на 
поредното международно събитие в 
Загреб Хърватска във времето от 13 
до 17 октомври 2021 година се про-
ведоха онлайн заседания на Великия 
Магистрален съвет, ръководени от 
Великия Командер Рицаря Джордж 
Маклийн, GCTJ, CGSG. 

На заседанията Великите Приори 
от всички Велики Приорати – члено-
ве на OSMTH взеха важни решения 
относно продължаването на дейност-
та на Ордена в извънредната ситуа-
ция в света. Беше стартирана проце-
дурата по номинация на личности 
за изборните длъжности в OSMTH, 
като очакванията са при подобряване 
на обстановката в световен план, са-
мите избори на новите Висши Магис-

трални Офицери – Велик Командер, 
Заместник Велик Командер и Генера-
лен Канцлер да се състоят по време 
на среща на ВМС на живо в Словения 
през пролетта на 2022.

Великият Магистрален съвет бла-
годари за усилията и отлично свър-
шената работа на Велик Приорат 
България и Велик Приорат Хърватска 
- домакини на отменените за съжале-
ние международни събития от есента 
и пролетта на 2020 година и есента 
на 2021 година и изказа пожелания за 
осъществяване на събитията в близко 
бъдеще.

Великият Магистрален Съвет 
единодушно прие и създаването на 
Командерии на териториите на Ир-
ландия и на Австралазия под ментор-
ството на Великият Приорат на Обе-
диненото Кралство и на територията 
на Сан Марино под менторството на 

Велик Приорат Италия.

Великият Магистрален Съвет, след 
доклад на Заместник Великия Коман-
дер Юха Вилямаа и по препоръка на 
Великите Приорати Ментори прове-
де онлайн гласуване и с пълно еди-
нодушие прие в редовете на OSMTH 
двама нови членове – Велик Приорат 
Румъния след менторството на Велик 
Приорат Италия и Велик Приорат 
Северна Македония с Менторството 
на Велик Приорат България. Така Ве-
лик Приорат България отново доказа 
своята сила и добра работа в посока 
на разширяването на духовните и ге-
ографски граници на OSMTH. След 
Русия и Украйна, вече и третата мен-
торска общност в Република Северна 
Македония е Велик Приорат и пъл-
ноправен член на OSMTH с Велик 
Приор, Брат Антон Кайтази, GOTJ. 
 nnDnn

ВМС на OsmTh 
Есен 2021 – онлайн
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БРаТ ДиМиТъР ВлаДиМиРОВ, GOTJ 
ВЕЛИК ОФИцЕР 

ООН-  
декември 2021 - януари 2022

ABBA GrOup ще ДаРи СРеДСТВаТа, 
ПОлучени ОТ изДаВанеТО на нОВ 
СинГъл, на униЦеФ
6 декември 2021 г  

Членовете на известната шведска чет-
ворка, ABBA, обявиха решението си 
да дарят на Детския фонд на ООН 
всички лицензионни такси, получе-
ни от продажбата на новия им сингъл 
Little Things, който беше включен в 
последния албум на групата Voyage. 
Средствата се изплащат всеки път, 
когато се изтегли песен или се въз-
произвежда клип на платформи като 
Spotify, iTunes или YouTube.

Даренията отиват в Глобалния 
фонд за деца, който подкрепя нара-
стващия брой деца, засегнати от по-
следните икономически проблеми 
на пандемията, затворени училища 
и прекъсвания на социалните услуги. 
Финансираните от фонда програми 
също помагат за защитата на момиче-
тата от насилие и овластяват момиче-
тата. 

Повече от милиард деца преживя-
ват насилие, включително сексуално 
насилие, всяка година. Тези явления 
оставят дълбоки и дълготрайни рани, 
а понякога водят до смъртта на дете-
то. На всеки десет минути някъде по 
света една тийнейджърка е убита чрез 
насилие. Все по-голям брой деца с 
психични проблеми оказват голямо 

влияние върху благосъстоянието на 
по-младото поколение. Момичетата 
изпитват особена форма на насилие, 
когато са принудени да сключат ра-
нен брак. 

„Много сме благодарни на чле-
новете на групата ABBA за техния 
щедър подарък“, каза Шарлот Петри 
Горницка, заместник-ръководител на 
УНИЦЕФ. „Подкрепата на Глобал-
ния фонд за деца ще ни позволи да 
разширим подкрепата си за справяне 
с ключовите неравенства между поло-
вете и да даде възможност на момиче-
тата по целия свят“. 

Това не е първият път, когато 
шведската група ABBA си сътрудничи 
с Детския фонд на ООН. От 1979 г. те 
даряват на УНИЦЕФ всички приходи 
от продажбата на сингъла Chiquitita - 
към днешна дата сумата възлиза на 4,8 
милиона долара. Little Things ще про-
дължат да финансират фонда през 
следващите пет години. 
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еВРОПеЙСки РеГиОн: ДеТСкаТа 
заБОлеВаеМОСТ наРаСТВа, нО 
СзО ПРизОВаВа Да не Се заТВа-
РяТ училища
СЗО призовава страните да не затва-
рят училища, а да използват широко 
маски, да проветряват класните стаи и 
да обмислят ваксинирането на деца. 

Ежедневните смъртни случаи от 
COVID-19 в Европейския регион на 
СЗО, който включва 53 държави, е 
приблизително 4100 души на ден, 
двойно повече в края на септември. В 
същото време заболеваемостта нара-
ства във всички възрастови групи, но 
най-високо ниво се наблюдава при 
деца от пет до четиринадесет години.

Това съобщи ръководителят на 
Европейския офис на СЗО д-р Ханс 
Клуге. В същото време, каза той, 
смъртността по време на настоящата 
вълна от пандемия в Европа и Цен-
трална Азия е доста под пиковите 
нива на предишни огнища. „Това оз-
начава, че много повече хора биха ум-
рели без ваксинация“, обобщи той.

Според СЗО 55 процента от жите-
лите на региона са завършили пълния 
курс на ваксинация досега, а 43 от 53 
страни предлагат допълнителни, бус-
тер дози ваксини на уязвимите групи 
от населението. От декември 2020 г. 
до ноември 2021 г. експерти изчис-
ляват, че ваксините са спасили най-
малко 470 000 живота в Европейския 
регион на СЗО. 

Той също така добави, че делта 
вариантът остава доминиращ в ре-
гиона и е доказано, че ваксините са 
ефективни при защита срещу тежки 
заболявания и смърт. Що се отнася до 

варианта на омикрон, докато учените 
продължават да изучават неговите ха-
рактеристики и не могат с увереност 
да кажат колко по-заразен е той и как 
влияе върху хода на заболяването.

Не е ясно и колко ефективни са 
ваксините, методите за диагностика 
и лечение в този случай. „Опитваме 
се да стабилизираме ситуацията, кое-
то означава, че полагаме усилия да се 
борим не с конкретна опция, а с всич-
ки опции едновременно“, обясни д-р 
Клуге от позицията на СЗО.

Европейският офис на СЗО пред-
лага да се насочи вниманието от реак-
цията на кризи към предотвратяване-
то на кризи. Експертите препоръчват, 
когато се взема решение за стратегия 
за борба с пандемията, да се защита-
ват интересите на децата по училищ-
ните въпроси и да не се предприемат 
обвързващи мерки, без първо да се 
обсъждат тези стъпки публично. Като 
цяло СЗО силно препоръчва на стра-
ните да ваксинират населението, да 
предлагат бустерни дози, да удвояват 
процента на носене на маска в стаи, 
да проветряват претъпканите стаи и 
стриктно да се придържат към тера-
певтичните протоколи при лечение-
то на тежки форми на заболяването.

Клуге призова да не се затварят 
училищата, а да се използват широ-
ко маски, да се проветряват класните 
стаи и да се обмисли ваксинирането 
на деца, което, каза той, не само ще 
помогне за намаляване на разпрос-
транението на инфекцията, но и ще 
предпази самите деца от усложнения.

Заболеваемостта нараства във 
всички възрастови групи, но най-ви-

соко ниво се наблюдава при деца от 
пет до четиринадесет години. Това 
съобщи днес ръководителят на Евро-
пейския офис на СЗО д-р Ханс Клуге. 
В същото време, каза той, смъртност-
та по време на настоящата вълна от 
пандемия в Европа и Централна Азия 
е доста под пиковите нива на пре-
дишни огнища. „Това означава, че 
много повече хора биха умрели без 
ваксинация.

РаВен ДОСТъП ДО ВакСини и 
лекаРСТВа
Ваксините срещу COVID-19 трябва 
да са достъпни за всички без изклю-
чение, но не трябва да се прилагат на-
силствено при никакви обстоятелства 
и трябва да се осигурят компенсаци-
онни механизми в случай на усложне-
ния след ваксинация. Това заяви вър-
ховният комисар на ООН по правата 
на човека Мишел Бачелет на семинар 
за ваксинацията и достъпа до лекар-
ства срещу корона вирус.

Върховният комисар на ООН 
призова да се ускори темпото на вак-
синациите, да се изостави национа-
лизма на ваксините и да се споделят 
ваксини с бедните страни. 

„В световен мащаб има шокиращо 
несъответствие в достъпа до ваксини 
срещу COVID-19 . До 1 декември 
само осем процента от възрастните в 
страните с ниски доходи са получили 
една доза от ваксината и 65 процен-
та в страните с високи доходи “, каза 
главният активист на ООН за правата 
на човека.

В унисон с генералния секретар на 
ООН тя нарече тази ситуация "дъл-
боко несправедлива и неморална", 
предупреждавайки, че ниският обхват 
на ваксинации в бедните страни има 

Мишел Баче-
лет, върховен 
комисар на 
ООН по права-
та на човека
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опасни последици за цялото населе-
ние на планетата.

„Новите огнища на инфекции и 
наскоро откритият вариант на оми-
крон са конкретни прояви на послед-
ствията от неравенството в достъпа до 
ваксини. Новите опции, включител-
но омикрон, са много по-склонни да 
циркулират главно сред не ваксинира-
ното население - и те представляват 

заплаха за всички “, каза Върхов-
ният комисар. Липсата на универса-
лен и справедлив достъп до ваксини, 
каза тя, удължава пандемията.

Отбелязвайки, че благодарение на 
лекари и учени беше възможно бързо 
да се разработят ваксини и лекарства, 
които ефективно предотвратяват теж-
ките форми на COVID-19, Бачелет 
отбеляза със съжаление, че целта на 
СЗО, поставена до края на годината, 
да ваксинира 40 процента от населе-
нието в света, а до средата на 2022 г. 
- 70 процента не може да бъде достиг-
нат. 

Всичко това, каза тя, ще доведе до 
много повече предотвратими смъртни 
случаи и увеличаване на процента на 
инвалидност, свързан със синдрома 
на „дългосрочен COVID“, който все 
още не е напълно разбран. Подчер-
тавайки, че ваксината срещу COVID-
19 е глобално благо, Мишел Бачелет 
призова за премахване на всички ба-
риери пред достъпа, включително 
преразглеждане на твърде сложния 
процес на права на интелектуал-
на собственост, които ограничават 
трансфера на ваксини и лекарствени 
технологии.

Достъп до пълна информация 
за пандемията
Главният защитник на човешките 
права на ООН призова за универса-
лен достъп до всички успешни лече-
ния, както и надеждна и навременна 
информация за всички аспекти на 
пандемията COVID-19. „По време на 
криза като настоящата, цензурата и 
ограниченията на правото на свобода 
на информация и на работата на сво-
бодните и независими медии нанасят 
сериозна вреда“, каза Бачелет.

Задължителна ваксинация
По отношение на призивите за за-
дължителни ваксини, върховният ко-
мисар каза, че трябва да се внимава по 
този въпрос и да се вземат предвид 
всички възможни последици от по-
добни мерки

7 ДекеМВРи - МежДунаРОДен 
Ден на ГРажДанСкаТа аВиаЦия
Тази година се отбелязва Междуна-
родният ден на гражданската авиа-
ция, тъй като пандемията COVID-19 
продължава да оказва влияние върху 
въздушните пътувания, нарушавайки 
традиционните вериги за доставки, 
нарушавайки туристическите пътува-
ния и временно прекъсвайки връзката 
на близките по света.

Прекъсвания се случват и в авио-
компаниите и летищата по целия свят. 
Щетите върху финансовото им състо-
яние се оценяват на милиарди долари. 
Дори способността да се реагира бър-
зо на пандемията беше застрашена: да 
се осигури глобална доставка на лекар-
ства, ваксини, хуманитарна помощ и 
други жизненоважни стоки.

В обръщението си по повод Деня 
шефът на ООН Антонио Гутериш 
призова страните да предприемат 
спешни мерки в подкрепа на въз-
душния транспорт. В същото време, 
според генералния секретар, „възста-
новяването от пандемията предоставя 
в същото време възможност за пре-
дприемане на действия за борба с из-
менението на климата, включително 
да направи глобалната авиация по-ус-
тойчива и по-екологична“. Всъщност 
преминаването към по-чисти техно-
логии в авиацията е важен елемент в 
усилията за постигане на целите на 
Парижкото споразумение относно 
изменението на климата.

Гутериш приветства предишния 
ангажимент на авиационната общ-
ност за постигане на нулеви емисии. 
Той също така призовава целия сек-
тор да се стреми да постигне въглеро-
ден неутралност до 2050 г. и да разра-
боти стратегия за това, в съответствие 
с международните споразумения за 
изменението на климата.

На този ден трябва да се отбележи 
специалната роля, която авиацията 
играе в борбата с пандемията. Бла-
годарение на въздушния транспорт 
е възможно да се осигури бързо раз-
пространение на ваксини срещу ко-
рона вирус по целия свят в рамките 
на различни международни проекти - 
по-специално инициативата COVAX, 
която се осъществява с активното 
участие на ООН. Авиацията е свърз-
ващият елемент на съвременния свят, 
благодарение на който икономиката 
ще се възстанови и развие след края 
на пандемията. Затова сме уверени в 
ООН, важно е сега този сектор да по-
лучи необходимата подкрепа. nnDnn
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Съществуват редица ключови 
документи, като доказателства 
за продължаващите нишки на 

историята на Тамплиерите от средно-
вековния период до нашето съвремие. 
Съществуват и редица документи, чи-
ято автентичност е недоказана. Въз 
основа на настоящите документални 
доказателства е възможно е да се гово-
ри за продължение на традицията на 
Тамплиерите. Не е възможно обаче да 
се демонстрира пряка организацион-
на връзка между съвременни клонове 
на Ордена и средновековните Рицари 
Тамплиери.

Информацията, предоставена в 
този преглед, се основава доколкото 
е възможно на докуменални доказа-
телства. На следващите страници бе-
лежките, диаграмите и приложение 
предоставя:

• кратко обобщение на историята 
на средновековния орден на рицари-
те тамплиери;

• преглед на еволюцията на съвре-
менния икуменически/интерденоми-
национен християнски и рицарски 
орден на тамплиерите през 19, 20 и 
началото на 21-ви век, с особен ак-
цент върху развитието на „нашия“ 
OSMTH;

• схематично очертание на еволю-
цията от 1945 г. на онези международ-
ни клонове на съвременния орден на 
тамплиерите, които водят своите ко-
рени назад до публичното учредяване 
на Ордена на храма през 1804 г.;

• анализ на текущите ключови ха-
рактеристики на тези различни меж-
дународни клонове на съвременния 
орден на тамплиерите; и

• приложение, което предоставя 
кратка информация за римокатоли-
ческите клонове на съвременния ор-
ден на тамплиерите, които наскоро се 
превърнаха в международни органи-
зации.

Разбира се, информацията, пре-
доставена в този документ, не е изчер-
пателна и може да подлежи на про-
мяна при наличие на допълнителни 
източници на информация

СРеДнОВекОВнияТ ОРДен на  
РиЦаРиТе ТаМПлиеРи – 1118-1314 Г
Основани в Йерусалим около 1118 г. 
от Хю дьо Пайен и осем спътници, 
бедните съратници на Исус Христос и 
на Храма на Соломон – известни при 
рицарите тамплиери – са дали на све-
та значително и трайно наследство, 
чрез дейността си като : първите бан-
кери, строители, дипломати, инжене-
ри, фермери, монаси, защитници на 
поклонници и воини. През вековете 
оттогава това богато и обширно на-
следство е накарало много организа-
ции да вземат средновековния Орден 
на рицарите тамплиери като модел и 
вдъхновение.

Управлението на тамплиерите, за-
почнало през 1128 г. под егидата на 
великия цистерциански църковник, 
свети Бернар от Клерво, който изла-
га основното монашеско правило на 
живота и военната дисциплина на 
средновековните рицари тамплиери 
като религиозно-военен орден и под-
чертава Първоначалната основопола-
гаща цел на рицарите тамплиери да 
защитават поклонниците. Признат от 
папа Хонорий II и поставен под един-
ствената власт на папството, Орденът 
на рицарите тамплиери се ползва със 
средновековния еквивалент на статут 
на „международна неправителствена 
организация“ в продължение на поч-
ти два века.

Писмото на свети Бернар до Хю 
дьо Пайен, озаглавено „В славата на 
новото рицарство“, излага рицарския 
кодекс, който рицарите тамплиери да 
следват.

Папската була на папа Инокентий 

II от 1139 г., „Omne datum optimum“, 
потвърждава структурата на среднове-
ковния орден с Велик Майстор (демо-
кратично избран измежду членовете) 
и три рангова структура -  рицари, 
сержанти и свещеници.

Страхувайки се от богатството и 
влиянието на средновековния Орден, 
крал Филип Хубави на Франция ини-
циира ареста на рицарите тамплиери 
през 1307 г. Въпреки че много чле-
нове и служители на Ордена са под-
ложени на изпитания в цяла Европа, 
през 1314 г. последният Велик Май-
стор на средновековния Орден , Жак 
дьо Моле, обявява рицарите тампли-
ери за верни на християнството и за 
невинни по обвиненията, когато е из-
правен пред смъртта си чрез изгаряне 
на клада в Париж.

Папската була на папа Климент 
V през 1312 г. „Vox in excelso“ раз-
пуска средновековния орден и втора 
папска була „Ad proviendam“ предава 
собствеността на тамплиерите на ри-
царите хоспиталиери на Свети Йоан 
Йерусалимски, отчасти за изплащане 
на пенсии на бившите рицари там-
плиери. Загатка е, какво се е случило с 
повечето оцелели членове на средно-
вековния Орден на рицарите тампли-
ери: те се присъединили към офици-
ално одобрените органи-приемници 
(Орденът на Христос в Португалия и 
Орденът на Дева Мария от Монтеза в 
Испания) или станали пенсионери на 
рицарите хоспиталиери .

Периодът на мълчанието – 1314-
1804 г

Следва Периодът на мълчанието, 
който е наречен така, защото няма 
категорични доказателства за продъл-
жаване на средновековните рицари 
тамплиери като организация.

„Хартата на предаването“ (извест-
на още като „Хартата на Лармений“) 
изглежда показва линия от Велики 

Международни ордени 
на тамплиери днес
Преглед на нишките на съвременната 
история на тамплиерите

акаД. РуМен РалчеВ
ВЕЛИК ПРИОР I
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майстори от 1326 до 1804 г. Тя се поя-
вява за първи път след 1804 г. в архи-
вите на Ордена на Храма от 19-ти век, 
и впоследствие загубена и след това 
закупена в Лондон от масон през 1911 
г. Пазителят на ръкописите в Британ-
ския музей разглежда документа през 
1911 г. и изразява мнението си, че 
„Хартата на предаването“, която е на-
писана в код, не е датирана автентич-
но от началото на 14 век. В момента 
Хартата се съхранява в библиотеката 
на Марк Мейсънс в Лондон.

„Уставът на Орлеан“ изглежда 
показва организация на Орлеанския 
храм, който вече съществува във 
Франция през 1705 г., но няма доку-
ментални доказателства за съществу-
ването на „Орлеанския устав“, преди 
да бъдат публикувани в Наръчниците 
на Орлеанския орден от деветнадесе-
ти век. Храм през 1811 и 1825 г. Мно-
гобройни препратки към „степени на 
посвещение“ в „Устава на Орлеан“ 
категорично показват, че те се отна-
сят за организация, черпяща много 
повече от традициите на масонството 
и езотеричните общества, отколкото 
от принципите на християнския ри-
царски орден. Не е известно да съ-
ществува оригинал на „Устава на Ор-
леан“. През 1705 година за първи път 
Ордена се разкрива официално пред 
обществото и това става в Париж - 
Франция. Буржоазната прослойка 
застава зад идеята на Генералния съ-
вет на Ордена на Храма и на шумна 
церемония във Версай избира братов-
чеда на краля Луи - Филип - Жозеф 
херцог на Орлеан ( който по-късно 
става регент на Кралство Франция) 
за 41 - ви Велик Магистър на Ордена. 
В книгата на френския историк от 19 
век Монджой е описана в детайли це-
ремонията през която е преминал ко-
гато е бил ръкоположен за този висок 
пост. Като регент на Франция и Ве-
лик Магистър Филип Орлеански по-
твърждава легитимността на Ордена, 
но като светски рицарски орден. По 
късно това става повторно от Наполе-
он Бонапарт през 1808 година.

Въпреки че Орденът на Храма 
от 19-ти век започва публично съ-
ществуване едва от времето, когато 
Реймонд Фабр-Палапрат става Велик 
Майстор през 1804 г., има някои дока-
зателства – от Наръчника, публикуван 
от Ордена на Храма през 1825 г. – че 
подготовката за установяването на 
съвременния орден се извършва във 
Франция от началото на 1790-те, при 
херцога на Косе-Брисак.

ОРДенъТ на ХРаМа – 1804-1918 Г
Орденът на Храма от 19-ти век е добре 
документиран от 1804 г. (при Великия 

Майстор Реймонд Фабр-Палапрат) до 
1918 г. (смъртта на Великия Майстор 
Жозеф Пеладан) както от съвремен-
ни вестници, така и от книги (напр. 
„История на рицарите тамплиери“ от 
Елиз де Монтаняк - 1864 г.), и някои 
публикувани от самия Орден (напр. 
„Скица от историята на рицарите 
тамплиери“ от Джеймс Бърнс, Велик 
Приор на Индия – 1840 г.). Съобщава 
се, че през 1811 г. император Напо-
леон I обсъжда структурата и консти-
туционните документи на Ордена на 
храма с Великия Майстор Фабр-Па-
лапрат, като по този начин показва 
личната подкрепа на императора за 
развитието на Ордена от 19-ти век.

Към 1812 г. обаче Великият Май-
стор Фабр-Палапрат започва да твър-
ди, че Орденът на Храма е публичен 
аналог на съществуващ „таен“ и езо-
теричен „Орден на Ориента“ (извес-
тен също като „Орденът на Изтока“) 
и че висшите свещеници на Ордена 
на храма са заемали длъжността под 
„понтификат“ последователно на 
Свети Йоан (оттук „Йоханити“). Тези 
твърдения на Великия Майстор Фабр-
Палапрат бяха отхвърлени от голям 
брой „традиционалисти“ в Ордена. 
За определен период от време през 
1820-те и 1830-те години в Ордена на 
Храма има разделения между Йоха-
нитите и Традиционалистите, както в 
Европа, така и навсякъде по света.

Малко преди смъртта си на 18 
февруари 1838 г. Великият Майстор 
Фабр-Палапрат включва в завещани-
ето си назначаването на адмирал сър 
Уилям Сидни-Смит, англичанин, пре-
биваващ в Париж, за регент, първият 
член на Англиканската църква, който 
заема такъв висш пост. През 1836 и 
1838 г. традиционалистите в рамките 
на Ордена провеждат серия от Гене-
рални Конвенти, под ръководството 
на херцога на Choiseul и граф Мортон 
дьо Шабрилан, които постепенно 
предефинират Ордена на храма като 
орден на християнско рицарство, не-
зависим от и несвързан с всеки езоте-
ричен орден или с масонството.

След смъртта на сър Уилям Сид-
ни Смит на 26 май 1840 г., неговият 
наследник Жан-Мари Раул работи с 
традиционалистите за повторното 
обединяване на Ордена на Храма. 
Декларацията на принципите, приета 
през 1841 г. в Париж (от единстве-
ния Генерален Конвент от 19-ти век 
на Ордена на Храма, който изглежда 
е имал широко представителство на 
цялото членство на Ордена в Евро-
па, колониална Латинска Америка и 
САЩ) следва традиционисткия въз-
глед и подчерта, че Орденът на Хра-
ма сега е международен християнски 

рицарски орден, следващ традициите 
на средновековните рицари тампли-
ери и вече не ограничава членството 
в Ордена само до благородството, а 
вместо това е отворен за кандидати 
според техните качества:  

По-късно през 19-ти век централа-
та на Ордена на храма в Париж е сил-
но засегната от политическите вълне-
ния във Франция през 1848 година на 
революциите и отново по време на 
поражението на Франция от водените 
от Прусия германски сили и падане-
то на французите и Втората империя 
при Наполеон III през 1870 г.

След въстанието на Парижката 
комуна през 1871 г. изглежда, че по-
вечето от архивите на Ордена на Хра-
ма са били и все още са депозирани 
в Националния архив на Франция в 
Париж.

След това някои национални Ве-
лики Приорати се сливат с местното 
масонство, други се затварят добро-
волно, а останалите членове на Ор-
дена на Храма в Белгия и Франция 
стават все по-обвързани с розенкрой-
церството.

Попечителството на Квмрис – 
1918 до 1932 г. Първата световна 
война нанесе допълнителни щети на 
малкото останало от Ордена на Хра-
ма и до 1918 г. последният френски 
Велик Майстор на Храма и Розовия 
кръст (Жозеф Пеладан) беше мъртъв 
и Международният Секретариатът на 
Ордена, създаден в Белгия през 1895 
г., е предал останалите му архиви на 
асоциацията за езотерични изследва-
ния Kvmris в Брюксел.

Наследството на Ордена на Хра-
ма от 19-ти век остава под попечи-
телството на Квмрис през бурните 
години, последвали края на Първата 
световна война.

Суверенният военен орден на 
Храма след 1932 г. 

На 20 януари 1932 г. е създадена 
нова организация – по инициатива на 
Kvmris – под ново име, чрез регистра-
цията на Белгийската асоциация на 
Суверенния военен орден на Храма 
(SMOT). През 1937 г. Антон Льоп-
рехт-Рап е приет за член на SMOT 
и му е възложена задачата да създаде 
нови Велики Приорати в Швейцария 
и на други места, което е произходът 
на Международната федерация на ав-
тономните велики Приорати.

По време на разгара на Втората 
световна война, на 23 декември 1942 
г., тогавашният пазител на SMOT, 
Емил Исак Ванденберг, предава ар-
хивите на SMOT на Антонио Соуза-
Фонтес в Португалия, с молба той да 
гарантира продължаването на Ор-
дена. Както се цитира директно от 
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Норберто де Кастро и Тоси, магис-
трален секретар на OSMTH Regency 
(в списанието „Beauceant – Echo du 
Temple“ от 1 септември 1964 г.), ар-
хивите, изпратени в Португалия през 
1942 г., се състоят само от книгата с 
протоколи на SMOT (от 17 септември 
1934 г.) и червена книга, съдържаща 
копие на „Орлеанския статут“ от 1705 
г. Протоколът на срещата също така 
ясно показва, че все още има члено-

ве на Ордена, действащи в Белгия и 
Франция.

След края на Втората световна 
война Антонио Соуза-Фонтес офици-
ално установява нов устав за Regency-
то на 27 декември 1946 г., използвай-
ки името Суверенен военен орден 
на Храма на Йерусалим (на латин-
ски: Ordo Supremus Militaris Templi 
Hierosolymitani или OSMTH).

Изглежда, че някои от членовете 

в Белгия и Франция са продължили 
да функционират отделно въз основа 
на устава на Белгийската асоциация 
на SMOT от 1932 г. Изглежда също 
така, че Международната федерация 
на Автономните Велики Приорати 
е разработена отделно под ръковод-
ството на Антон Льопрехт-Рап. През 
1950 г. д-р Ханс Хойер, германски 
лутерански пастор, независимо осно-
вава нова организация в следвоенна 
Западна Германия, вземайки за модел 
монашеската и военната структура на 
средновековните рицари тамплиери 
и нарича Ordo Militia e Crucis Templi 
(Орденът на рицарите на Кръста на 
храма). Граф Феликс фон Лукнер, 
бивш военноморски Командер, става 
Майстор на OMCT.

През 60-те години на миналия век 
тези четири клона на съвременните 
междуденоминационни/ икумени-
чески християнски тамплиери си съ-
трудничат до степен на значително 
взаимно признаване един на друг и 
съвместно публикуване на редов-
но списание „Beaucéant – Echo du 
Temple“. През 1962 г., през този пе-
риод на сътрудничество се проведе 
Международна Конвенция на Капе-
ланите на Ордена, която изготви и 
публикува Молитва на тамплиерите 
и Съвременното правило (или Regula 
Moderna), което в различни форми се 
използва широко в международните 
тамплиерски ордени днес. Опитът, 
чрез конференции в Париж (1970), 
Чикаго (1971) и Томар (1973) да се 
съберат формално всичките четири 
клона и в крайна сметка да се избере 
един Велик Майстор, се проваля.

Вместо това четирите клона тръг-
наха по отделните си пътища. Ordo 
Militia e Crucis Templi (OMCT) про-
дължи като национална тамплиерска 
организация в Германия.

Следователно от средата на 70-те 
години на миналия век трите между-
народни ордена на тамплиерите са:

- Ordre Souverain et Militaire du 
Temple de Jerusalem (OSMTJ), със се-
далище в Белгия, ръководен от Вели-
кия Майстор Антоан Здроевски;

- Ordre Souverain et Militaire du 
Temple de Jerusalem (OSMTJ) – Феде-
рация на автономните велики При-
орати, със седалище в Швейцария, 
ръководена от главния готвач Монди-
ал (глава на целия свят) Антон Льоп-
рехт-Рап; и

- Ordo Supremus Militaris Templi 
Hierosolymitani (OSMTH) – Regency, 
със седалище в Португалия, ръково-
дено от регент и велик майстор Фер-
нандо Соуза Фонтес.

В началото на 70-те години на 
миналия век Антон Леупрехт-Рап се 

ОРДЕН НА ХРАМА
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИНЦИПИТЕ
Както е одобрена от Общото събрание на Ордена на Храма от 

19-ти век през 1841 г.
„Орденът на храма е различен и независим от всички други ин-

ституции, независимо от тяхната деноминация или цели; тя не 
е нито въплъщение, нито наследник на което и да е сдружение, съ-
ществувало преди 1118 г. сл. Хр., но, родено и основано в лоното на 
апостолската, римокатолическа вяра, днес приема еднакво всички 
християнски деноминации, за да даде на хората по света пример за 
мъдра толерантност и истинско и благочестиво братство.

Орденът е космополитен, Вселената е неговата родина; той учи 
и събира заедно мъдростта на древните и съвременните времена; 
неговите обичаи са в хармония с прогреса на разума и практикува 
чистата форма на евангелско милосърдие. Той предлага на хората 
на честта във всички страни, където се изповядва християнство-
то, линия за комуникация; чрез която поддържа и продължава да 
практикува всички благородни чувства и се стреми да заслужи 
титлата благодетел на човечеството, като основава хосписи и 
заведения за обществено благосъстояние и като допринася по всич-
ки възможни начини за доброто на човечеството.

Никой не може да е приет в Ордена, освен ако не е християнин, 
не е получил либерално образование, не заема почетно място в обще-
ството и трябва да бъде препоръчан заради своите добродетели и 
морал. Защото така днес Орденът тълкува четирите степени на 
благородство, изисквани от древните устави. Всеки рицар може да 
се кандидатира за най-високите длъжности в Ордена; титлата му 
е постоянна и свещена - и може никога да не бъде отменена. Ако оба-
че, не дай Боже, рицар опетни благородния си характер, той бива 
съден от събратята си и се обявява за недостоен за рицарство, или 
се отнемат почестите му, завинаги или за определен период.

Магистериумът управлява Ордена като цяло, като го админи-
стрира с укази и гарантира спазването на Правилника, законите 
и Устава, гласувани от Общите събрания.

Орденът на храма, благодарен за защитата, предоставена му 
от различни правителства, зачита всички установени конститу-
ции и остава изцяло извън политиката. Ако обаче възникнат сери-
озни недоразумения между държавите, които водят дори до война, 
тогава свещеният дълг на всеки рицар, докато следва заповедите 
на своето правителство, би бил да изговаря думи на помирение и да 
пледира пред света за святата кауза на човечеството. ”

В храма в Париж: 1841 г. сл. Хр. (Извлечение)
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опитва да слее OSMTJ – Федерация-
та с Ordre du Temple Antique (Древен 
орден на храма), организация, която 
следва Йоркския ритуал на масонство-
то. Тази инициатива доведе до безпо-
койство във федерацията OSMTJ и 
беше важен фактор за подтикването 
на някои Приори да напуснат феде-
рацията. Изглежда, че след това сли-
ването е било изоставено.

През 1978 г. каноник Йоханес 
Бекер, бразилско-германски римока-
толически свещеник, работещ в Рим, 
създава Ordo Internationalis Militia e 
Templi – Конфедерация в подновени 
усилия да обедини членове от раз-
личните клонове и с подновен фокус 
върху традициите на средновековно-
то правило на тамплиерите и „В сла-
вата на новото рицарство“ на Сейнт 
Бернар от Клерво. Редица малки за-
падноевропейски тамплиерски прио-
рати напуснаха други международни 
клонове на Ордена, за да се присъе-
динят към OIMT – Конфедерацията, 
чийто първи международен приор 
беше д-р Хайнрих Айгнер, германски 
евродепутат.

Малко преди смъртта си Антон 
Леупрехт-Рап назначи Франк Шери 
от Шотландия да го наследи като Све-
товен Ръководител на OSMTJ - Меж-
дународната федерация. В началото 
на 80-те години на миналия век Франк 
Шери сля OSMTJ – Международната 
федерация в OSMTH – Regency, огла-
вявана от Фернандо Соуза Фонтес. В 
края на 80-те години на миналия век 
пътищата отново се разделят, тъй 
като Франк Шери отново отстоява 
независимостта на бившата Междуна-
родна федерация и след това работи 
с Фернандо де Торо-Гарланд за съз-
даване на OSMTJ – Международен 
федеративен алианс (OSMTJ- IFA) 
като негова организация-приемник. 
Също в края на 80-те години на ми-
налия век международният орден на 
тамплиерите OSMTJ със седалище в 
Белгия се разделя на две; с OSMTJ, 
ръководен тогава от Мишел ван дер 
Сток, и OSMTJ – Майсторският съвет, 
ръководен тогава от Николас Хаймо-
вичи-Хастие.

РазВиТиеТО на „нашия” OSMTH 
СлеД 1995 Г.  
В края на 90-те години на миналия век 
поредица от конференции на Вели-
ките Приорати на OSMTH Regency, 
проведени в Лондон (юни 1995 г.), 
след това в Залцбург (ноември 1995 г.) 
и накрая Париж (март 1996 г.), доведо-
ха до това, че значителен брой от тези 
Велики Приори решават да напуснат 
OSMTH Regency.

Тези напускащи Велики Приори 

искаха да следват много по-демокра-
тичен и открито отговорен начин 
за управление на Ордена и неговите 
международни дела. На среща в Залц-
бург през ноември 1996 г., тези Вели-
ки Приорати официално приеха нов 
устав, за да формират международна 
асоциация на членовете Велики При-
ори, използвайки временното име на 
OSMTH „Atlantic Obedience” (Атлан-
тическо подчинение).

В Германия желанието да се съз-
даде „чадър“, под който да се съберат 
различните германски тамплиерски 
приорати, доведе до създаването на 
Ordo Militia e Templi през 1997 г. с 
принц Карл цу Карлолат-Бойтен като 
генерален секретар. През лятото на 
1998 г. висши служители на OSMTH 
„Atlantic Obedience” присъстваха на 
срещата на Международния Велик 
съвет на Конфедерацията OIMT в 
Брайтън, Англия. През септември 
1999 г. се проведе съвместна кон-
султация между висшите служители 
на OSMTH „AO”, Конфедерацията 
OIMT и Съвета на Приорите на OMT 
в Melsungen, Германия. Беше догово-
рено да продължат дискусиите за по-
тясно сътрудничество между тези три 
клона на Ордена и постепенно през 
следващите няколко години много 
членове на Конфедерацията на OIMT 
се присъединиха към членовете на 
Великите Приорати на OSMTH.

Първоначалният контакт с OSMTJ 
– Международен федеративен алианс 
(тогава воден от Великия Майстор 
Фернандо Торо-Гарланд) обаче не 
намери достатъчно общ език, за да 
обедини двете международни гру-
пировки, въпреки че някои отделни 
членове на OSMTJ IFA избраха да се 
присъединят към OSMTH

„Атлантическо подчинение“. 
Следователно през юли 1998 г. на 
среща в Турку, Финландия, OSMTH 
„Atlantic Obedience” официално из-
бра да продължи с регистрацията, съ-
гласно Гражданския кодекс на Швей-
цария, на Ordo Supremus Militaris 
Templi Hierosolymitani (OSMTH) като 
международна асоциация на Велики 
Приорати - Членове, с Велик Май-
стор сър Рой Редгрейв като почетен 
Велик Майстор.

Завършеният устав на „нашия“ 
OSMTH беше официално приет на 
срещата на Великия магистрален съ-
вет на OSMTH в Глазгоу, Шотландия, 
на 17 април 1999 г. След това OSMTH 
беше вписана, като международна 
асоциация с нестопанска цел, в регис-
търа в кантон Женева, Швейцария, на 
25 октомври 1999 г.

В началото на 2000-те дискусиите 
между OSMTH и Управителния съ-

вет на OSMTJ (международна група, 
която се отдели от OSMTJ в Белгия 
в края на 80-те години на миналия 
век и беше водена от регент Николас 
Хаймович-Хастиер),  отново не могат 
да открият достатъчно общи точки и 
Главният съвет на OSMTJ продължи 
като отделен международен орден на 
тамплиерите.

В началото на мандата на Великия 
Майстор, генерал-майор сър Рой Ре-
дгрейв и на Великия Командер, кон-
траадмирал Джеймс Кери, OSMTH 
подаде заявление за признаване като 
неправителствена организация (НПО) 
със специален консултативен статут 
към Икономическия и социален съвет 
(ECOSOC) на Организацията на обе-
динените нации, който беше предос-
тавен на OSMTH през юли 2002 г.

По време на международната сре-
ща на Великия магистрален съвет 
OSMTH, проведена в бившата сред-
новековна Командерия на тампли-
ерите в Бишам, Англия, през април 
2005 г., книга, озаглавена „История на 
ордена на Йерусалимския храм – от 
1118 до 2005 г.“, беше публикувана 
под редакторството на Лео Тис, тога-
ва Велик Приор на Белгия. Тази книга 
съдържа подробен разказ за ранните 
години на „нашия“ OSMTH.

На 13 октомври 2007 г., под пред-
седателството на тогавашния Велик 
Командер на OSMTH, бригаден гене-
рал Патрик Рей, Великият Магистра-
лен Съвет официално одобри Брюк-
селската декларация, която определя 
ценностите и мисията на OSMTH 
през 21-ви век. 

През първото десетилетие на 
2000-те, „нашият“ OSMTH също из-
ползва допълнителното име „Knights 
Templar International“ или „KTI“. Това 
име „Международни рицари тампли-
ери“ беше добавено към собствените 
им имена от няколко други междуна-
родни ордена на тамплиерите, всеки 
от които има значително различни 
характеристики от „нашия“ OSMTH. 
За да се избегне объркване, „нашият“ 
OSMTH вече не използва допълни-
телните „Международни рицари там-
плиери“ или „KTI“.

През 2014 г. OSMTH получи ак-
редитация към Отдела за глобални 
комуникации на ООН (бивш Депар-
тамент за обществена информация на 
ООН).

След инициатива на тогавашния 
Велик Командер, бригаден генерал 
д-р Марсел де Пичото, „Ръководство-
то на рицаря на OSMTH“ беше пуб-
ликувано през 2016 г., предоставяйки 
ключова информация за международ-
ната структура, функции и политики 
на OSMTH и включително междуна-
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“Подпомагане на човечеството в поклонниче-
ството през живота”

НАШАТА ПОСОКА
Днес Международният Орден на Рицарите 

Тамплиери търси свят, в който:
Конструктивният диалог между големите ре-

лигиозни вери и индивидите и нациите, които се 
присъединяват към тях, се провежда в атмосфе-
ра на взаимно уважение, разбирателство и мир;

Свещенитеместанахристиянствотоинадру-
гитеглавнирелигиисауважавани,пазенииподдър
жанизадамогатпоклонницитеимдагипосещават 
безопасно;

Отдадеността, щедростта и почтеността 
на всички заети в осигуряването на хуманитар-
ните помощи са ценени и хуманитарните ра-
ботници вършат своята жезненоважна работа 
в условия на етичност и без страх от дискрими-
нация; 

Принципите наактивно милосърдие, учти-
вост, посвещение и честност, присъщи нанай-ви-
соките идеали в Рицарството, както и личните 
норми вживота се разпространяват все повече и 
повече в обществото; и

Приносът на средновековния и насто-
ящия модерен Орден наРицаритеТам-
плиери, в земеделието, строителството, 
транспорта,занаятчийството, медицината, 
финансирането, между верските въпроси, дипло-
мацията и човеколюбието, е многодобрепроучен, 
широко разбиран и ценен отобществото.

НАШИЯТ ДЪЛГ:
OSMTH – Международният Орден на Рица-

рите Тамплиери се стреми дабъдесъвременната 
организация, в която щеше да се превърне ориги-
налният Орден на Рицарите Тамплиери, ако ис-
торическото им развитие не беше пречупено.

Както други Ордени с военен и монашески 
произход, чиито традиции сасе породили в Йеру-
салим през Средновековието, нашето членство 
отдавна остави настранамечовете за чисто 
церемониална употреба и насочи вниманието 
си, катогражданскасоциална организация, към 
милосърдни, културни, хуманитарни и помиря-
ващидейности. Днес за наши членове ние търсим 
достатъчно уверени в своята вяра християни, 
коитодауважават и ценят религиозните убежде-

ния на хората с друга вяра или на тези безвяра.

Днешните Тамплиери от OSMTH – Междуна-
роден Орден на Рицарите Тамплиери ,чрез своите 
колективни действия и индивидуален личен при-
мер, търсят да приложатна практика в съвреме-
ния свят най-високите идеали от Рицарския ко-
декс, както иличнитеправила на християнския 
живот, вдъхновени от духовния баща на Средно-
вековния Орден, СветиБернард от Клерво.

Съвременният Орден също така се придър-
жа към Принципите възприети от Общото съ-
брание на Ордена на Тамплиерите в Париж през 
1841, а именно: 

Нашето членство е отворено към християни-
те отвсичкивероизповедания и от всички социал-
нипроизходи. 

Ние действаме като отворена, демократична 
инеполитическаорганизация. 

Нашите членове имат за дълг да допринасят 
за каузите на мираи човешкотодостойнство. 

Нашата хуматирна дейност се извършва в 
ползанаразличните елементи на развитието на-
човечеството. 

НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ
В допълнение към действията на местно и 

национално ниво на всеки от членуващите Вели-
ки Приорати, OSMTH – Международният Ор-
ден на Рицарите Тамплиери участва и в широк 
спектър от колективни програми по целия свят, 
като избирайки и изпълнявайти тези колектив-
ни международни програми, нашият модерен Ор-
ден търси: 

Да допринесе за диалога сред и между еврей-
ските религии и другите главни религии в света 
с оглед да се установи по-добро разбирателство и 
толерантност.

Да взема участие в християнски общности по 
света,  най-вече  вСветатаЗемя всеки път кога-
то има риск за техните човешкиправа.

Да изгради мост на разбиране и подкрепа меж-
ду Източните иЗападнитеЦъркви на християн-
скатавяра.

Да подкрепя ООН като част от нея, както 
и да оказва съдействаме надруги граждански об-
ществени организации с помощта на активното 
си участиев програми в помощ на пострадалите 
от бедствие, хуманитарнапомощ, изграждането 
на мир и поддържане наразвитието.

OSMTH – Международен Орден на Рицарите Тамплиери на Йерусалим:  
БРЮКСЕЛСКА ДЕКЛАРАЦИЯ 

от 13 Октомври 2007 г.
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родния статут, правила и наредби на 
OSMTH.

Съществена актуализация на Меж-
дународния статут, правила и разпо-
редби на OSMTH беше започната 
на срещата на Великия магистрален 
съвет в Бристол, Англия през октом-
ври 2014 г. и завършена на срещата в 
Копенхаген, Дания, през април 2016 
г. Актуализираният статут на OSMTH 
беше официално регистриран с кан-
тон Женева, Швейцария, на 7 март 
2017 г.

След смъртта на Фернандо Соуза 
Фонтес през май 2018 г., „нашият“ 
OSMTH проведе ограничено коли-
чество кореспонденция с определени 
висши служители в Regency, в опит 
да разбере потенциалната бъдеща 
посока на OSMTH – Regency. По-къс-
но през 2018 г. OSMTH - Regency се 
раздели на две международни ордена 
на тамплиерите: клонът на OSMTH 
Regency – Grand Magistry се среща 
в Порто, Португалия, за да избере 
Албино Невес за Велик Майстор; и 
по-късно другият клон на OSMTH – 
Regency се среща в Париж, Франция, 
за да избере Жерар Вилери за Велик 
Майстор. След преглед на ситуация-
та, срещата на Великия магистрален 
съвет на „нашия“ OSMTH, проведе-
на в Милуоки, САЩ, през май 2019 
г., реши да преустанови всякакви дис-
кусии с други международни тампли-
ерски ордени за тригодишен период, 
по време на който Магистериумът на 
OSMTH и Службата на OSMTH на 
Великия Майстор ще продължи да 
следи развитието.

През 2018 г. международният 
орден на тамплиерите, OSMTH – 
Universalis, инициира развитието на 
Международния корпус на тампли-
ерите (TCI). Със седалище в Пор-
тугалия, Templar Corps International 
изглежда е проектиран като „практи-
ческа“ международна доброволческа 
организация, фокусирана върху хума-
нитарната помощ, образование и кул-
тура. TCI приема „светски” членове 
на Ордена, които не трябва да поемат 
християнските обети, както правят 
„изповядващите” членове в OSMTH 
– Universalis; и не-членове на Ордена 
също могат да станат доброволци в 
TCI.

През март 2018 г. „нашият“ 
OSMTH беше преизбран за член на 
борда, а също така беше избран и за 
позицията вицепрезидент на Голяма-
та Конференция на НПО в консулта-
тивни отношения с Организацията на 
обединените нации (CoNGO), която 
представлява над 450 от водещите 
световни неправителствени организа-
ции (НПО). След решение на заседа-

нието на Великия Магистрален Съвет 
на OSMTH в Атина през април 2018 
г., OSMTH кандидатства за статут на 
освободен от данъци (швейцарския 
еквивалент на статут на благотвори-
тел), който бе предоставен от данъч-
ните власти в кантон Женева през 
май 2019 г.

По-късно през 2019 г. правител-
ството на Обединеното кралство се 
съгласи да използва позицията на 
Обединеното кралство, като посто-
янен член на Съвета за сигурност на 
ООН, за да работи за резолюция на 
Съвета за сигурност, призоваваща 
всички правителства в региона на 
Близкия изток и Северна Африка да 
гарантират защитата и сигурността 
на християните и други религиозни 
малцинства. Предложението за така-
ва резолюция произлиза от „нашия“ 
OSMTH чрез представянето на доклад 
за независимия преглед на подкрепа-
та за преследвани християни, който 
беше поръчан от Министерството на 
външните работи на Обединеното 
кралство по-рано през 2019 г. Служ-
бата на OSMTH на Великия Майстор 
продължава да наблюдава напредъка 
по този въпрос.

След като се присъедини към меж-
дународния орден на тамплиерите, 
OSMTJ – Магистрален Съвет, година 
или две по-рано, бригаден генерал 
Роналд Мангум (бивш заместник Ве-
лик Командер на „нашия“ OSMTH) 
беше избран от редица членове на 
Великите Приорати на OSMTJ – Ма-
гистрален Съвет, през януари 2020 
г., за да бъде техен Велик Майстор, 
като наследник на техния регент Ни-
колас Хаймович-Хастиер. Изборът 
на Роналд Мангъм не беше приет от 
някои други Велики Приори, кои-
то след това формираха Регентския 
съвет като друг международен орден 
на тамплиерите, под името OSMTJ 
– International. През 2020 г. Роналд 
Мангум и Албино Невес се спора-
зумяха за елементи на взаимно при-
знаване между OSMTJ – Майсторски 
Съвет и OSMTH – Великата магис-
тратура на Regency.

През 2020 г. „нашият“ OSMTH 
стартира международна програма за 
благотворителни дарения за подкрепа 
на християнски и други религиозни 
малцинства, застрашени общности в 
Светите земи и по-широкия Близък 
изток. В допълнение към разпределе-
нието на дарения на обща стойност 
10 000 евро (приблизително 11 800 
щатски долара), тази програма позво-
ли на OSMTH да установи връзки с 
редица водещи международни непра-
вителствени организации и организа-
ции за хуманитарна помощ, включи-

телно:
• HALO Trust (рехабилитация на по-
следствия от военни наранявания);
• Приятели на Светата земя (здравна и 
социална подкрепа);
• Арменската патриаршия в Йеруса-
лим (образование);
• Поколения за мир (изграждане на 
мира); и
• Мястото за кръщение на Лутеран-
ската църква (център за отстъпление 
и поклонение).

Характеристики на големите меж-
дународни тамплиерски ордени днес

Въз основа на добронамерен ана-
лиз на характеристиките въз основа 
на документацията, достъпна чрез 
уебсайтовете на различните между-
народни ордени на тамплиерите, при 
всички условности и възможнжсти за  
ревизия, когато стане налична допъл-
нителна информация можем да пока-
жем следните шест големи междуна-
родни ордена на тамплиерите, които 
всички водят началото си от Ордена 
на Храма от 19-ти век при Великия 
Майстор Фабр-Палапрат през 1804 г.:
• Ordo Supremus Militaris Templi 
Hierosolymitani (OSMTH) – Велик 
Майстор Дейвид Апълби
• OSMTJ – Knights Templar 
International – Велик майстор Мишел 
ван дер Сток
• OSMTJ – Майсторски съвет – Велик 
майстор Роналд Мангум
• OSMTH – Universalis – Велик май-
стор Антонио Парис
• OSMTH – Regency Grand Magistry – 
Велик майстор Албио Невес
• OSMTH – Regency – Велик майстор 
Джерард Вилери

(Последният създаден междунаро-
ден орден на тамплиерите, OSMTJ – 
International, ръководен Регентски съ-
вет, е в процес на развитие на своите 
структури и дейности. Следователно 
има ограничена налична информа-
ция; така че OSMTJ – International не 
е включен в списъка по-горе. )

ТРаДиЦии и ДеЙнОСТи
„Нашият“ OSMTH винаги е внимавал 
да проследи историята на нашия меж-
дународен орден на тамплиерите от 
1804 г. въз основа на документирани 
доказателства.

Въпреки че, OSMTH признава 
традициите на различни линии на 
произход от средновековния Орден 
на рицарите тамплиери, OSMTH не 
претендира за пряка връзка. В резултат 
на тази позиция OSMTH има добра 
репутация сред сериозни академични 
изследователи и учени. Останалите 
пет основни международните орде-
ни на тамплиерите обаче предявяват 
претенции за произход въз основа на 
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Орлеанския статут от 1705 г. и в по-
вечето случаи също и на Хартата за 
предаване от 1326 г. (Хартата на Лар-
мениус), въпреки че автентичността 
на двата документа остава недоказана.

„Нашият“ OSMTH е единственият 
международен орден на тамплиерите, 
който публично следва ангажименти-
те в Парижката декларация на прин-
ципите, одобрена от Общото събра-
ние на Ордена на Храма от 19-ти век 
през 1841 г., с което:
• нашето членство е отворено за 
християни от всички деноминации и 
от всякакъв социален произход;
• работим като открито отговорна, 
демократична и неполитическа орга-
низация;
• нашите членове са длъжни да на-
сърчават каузите за мир и човешкото 
достойнство; и
• нашата работа в областта на хумани-
тарната помощ е предприета в полза 
на различните направления на цялото 
човечество.

Всичките шест големи междуна-
родни ордена на тамплиерите спо-
делят някои общи характеристики, 
тъй като всички те функционират 
като междуденоминационни/ику-
менически християнски и рицарски 
ордени и всички извършват хума-
нитарна помощ и благотворителни 
дейности.
Доколкото е възможно да се прецени, 
„нашият“ OSMTH предприема далеч 
най-големите програми за хуманитар-
на помощ и благотворителни дей-
ности, главно чрез значителните и 
широкообхватни усилия на големите 
Приорати на OSMTH, които са по-
стигнали следните суми в OSMTH по 
целия свят в последните години:
• 2019/20 1 137 000 евро (= приблизи-
телно 1 276 000 щатски долара)
• 2018/19 988 000 евро (= приблизи-
телно 1 136 000 щатски долара)
• 2017/18 1 475 000 евро (= приблизи-
телно 1 770 000 щатски долара)
• 2016/17 1 211 000 евро (= приблизи-
телно 1 274 000 щатски долара)

Изглежда, че само „нашият” 
OSMTH има активни международни 
програми за насърчаване на между-
религиозния диалог, изграждането на 
мира, поклоненията, духовните убе-
жища и опазването на християнските 
църкви и обекти; въпреки че тези об-
ласти могат да представляват интерес 
за националните членове на другите 
международни тамплиерски ордени.

уПРаВленСки СТРукТуРи
Изглежда, че повечето от остана-
лите пет международни ордена на 
тамплиерите имат някаква форма на 
национална правна регистрация за 

техните централи, но само „наши-
ят“ OSMTH е регистриран в Швей-
цария като международна асоциация 
на членовете на Великите Приорати 
и подлежи на правен и регулаторен 
надзор като международна непра-
вителствена организация с несто-
панска цел и освободена от данъци 
(тоест благотворителна). Швейцария 
е предпочитано легално местожи-
телство за много международни ор-
ганизации за хуманитарна помощ и 
НПО, тъй като швейцарските власти 
управляват правни и данъчни систе-
ми, които отговарят на международ-
ните структури и нужди на такива 
организации.

Съгласно международния статут 
на OSMTH и в съответствие както с 
Парижката декларация за принци-
пи от 1841 г., така и с Брюкселската 
декларация за визията и мисията на 
OSMTH от 2007 г., „нашият“ OSMTH 
работи като демократично отговорна 
международна асоциация на главните 
Приорати-членки. Четиримата ви-
сши велики магистрални длъжностни 
лица на OSMTH се избират от вели-
ките Приори, заседаващи като Велик 
Майсторски съвет (GMC). GMC е ос-
новният орган за вземане на решения 
за OSMTH на международно ниво, 
докато главните Приорати-членки 
имат автономията да работят на наци-
онално и местно ниво.

Магистериумът на OSMTH дейст-
ва като международен изпълнителен 
комитет на „нашия“ OSMTH, за да 
изпълнява резолюциите и политиче-
ските решения, взети от Великия ма-
гистрален съвет, за международните 
дела на Ордена.

Само OSMTH – Universalis из-
глежда работи по подобен демокра-
тично отговорен начин като „нашия“ 
OSMTH. Останалите четири големи 
международни ордена на тамплиери-
те работят на много по-йерархична 
основа, като техните Велики магистри 
имат широки лични правомощия за 
назначаване и освобождаване, които 
обикновено включват правомощия да 
назначават (или да утвърждават след 
национални избори) и да отстраняват 
техните национални Велики Прио-
ри.

И двата международни ордена на 
тамплиерите, OSMTH – Universalis и 
OSMTJ – Майсторски съвет, включ-
ват свои собствени „Църкви на там-
плиери“ в рамките на своите меж-
дународни структури. Тези „църкви 
тамплиери“ назначават собствено 
духовенство и следват традициите на 
църквата „Йоханит“ (която претенди-
ра за „понтификат“ последователно 
на Свети Йоан), създадена от Великия 

Майстор Фабр Палапрат в началото 
на 19 век. За разлика от тях, „нашият“ 
OSMTH има междуденоминационен/
икуменически корпус от свещеници, 
съставени от духовенството на основ-
ните източни и западни църкви.

„Нашият“ OSMTH е единствени-
ят международен орден на тампли-
ерите, признат от Икономическия и 
социален съвет на ООН (ECOSOC), 
като международна неправител-
ствена организация със специален 
консултативен статут и от Департа-
мента за глобални комуникации на 
ООН, което позволява на OSMTH 
да делегира в Обединените нации 
Офиси на нации в Женева, Ню 
Йорк и Виена. Този признат от 
ООН статут, заедно с позициите на 
OSMTH в борда на Конференцията 
на неправителствените организации 
в консултативни отношения с ООН 
(CoNGO), предоставят на OSMTH 
уникални възможности за предпри-
емане на застъпнически и диплома-
тически дейности в съответствие с 
политическите позиции, договоре-
ни от Великия магистрален съвет на 
OSMTH. Тези текущи позиции на 
OSMTH в международната полити-
ка са:

• да подкрепя "християните в 
риск" в Близкия изток, като подпо-
мага християнската диаспора и други 
застрашени религиозни групи, които 
се намират във враждебна среда, и 
чрез изграждане на мостове на разби-
рателство и взаимна подкрепа между 
източната и западната църкви;

• да насърчава и улеснява диалога 
между религиозните лидери, особено 
тези от великите авраамски религии, 
в зоните на конфликт; и да насърчава 
тяхното участие в разрешаването на 
конфликти;

• да подкрепят религиозни и обра-
зователни институции, които се стре-
мят да поддържат разнообразно хрис-
тиянско присъствие в Светите земи;

• насърчаване на опазването и въз-
становяването на исторически сгра-
ди, особено тези, свързани с места за 
християнско поклонение; и

• да се застъпва, чрез ООН и други 
форуми на гражданското общество, 
за правата на човека, с акцент върху 
– статута на жените; религиозна сво-
бода; изграждане на мира и осигуря-
ване на чиста вода на достъпна цена 
за всички.

В края на този преглед нека всич-
ки да продължим нашата служба към 
света чрез OSMTH, като винаги под-
държаме в ума си думите на мотото на 
нашия Орден:

„Не нам, Господи, не нам; но само 
на Твоето Име отдаваме слава.” nnDnn
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Черна дата, с която се свързва 
крaят нa eдин oт нaй-мoгъщи-
тe и нaпрeдничaви зa врeмeтo 

cи oрдeни нa кaтoличecкaтa църквa. 

Редно е първо да споменем някол-
ко думи за зараждането на Ордена. 

Тамплиерите, или Бедните рица-
ри на Христа и Соломоновия храм 
са членове на военен духовно-като-
лически рицарски орден, основан в 
Светите земи, Храмовият хълм в Йеру-
салим през 1119 г. Създаден от 9 рица-
ри - Юг дьо Пайен, Годфроа дьо Сен 
Омер, Андре дьо Монбар, Пайен дьо 
Мондидие, Аршамбо дьо Сен Аман, 
Гондемар, Росал, и Юг дьо Шампан, 
начело с Юг дьо Пайен. Те дават обет 
да живеят бедно като обикновени мо-
наси, в целомъдрие и послушание.  

Свещеният град е превзет от кръс-
тоносците от Първият кръстоносен 
поход през 1099 г. През декември 1118 
г. в Ерусалим деветимата се изправят 
пред крал Балдуин II с най-благород-
ната мисия: сами да охраняват пътя 

на пилигримите до Светите места /
от Яфа до Йерусалим/. Балдуин им 
позволил да се настанят в постройка 
на мястото на конюшните на някогаш-
ния Соломонов храм - Първият храм 
на Йерусалим, построен от цар Соло-
мон. От там идва и името на ордена 
– Тамплиери, от “тамплие”, което от 
френски означава „храм“. Девет годи-
ни не се случва нищо. Деветимата са 
се усамотили в отреденото им място и 
никой не знае какво са правили. Ни-
кой не им задава въпроси. За орден не 
става и дума.  

На 14 януари 1128 г. в Троа, Фран-
ция, е свикан Църковен събор, на кой-
то Папа Хонорий ІІ с папската була 
Omne Datum Optimum (в превод от 
латински: „Всеки дар е съвършен“) 
официално утвърждава Ордена на 
Тамплиерите и неговия устав, като 
отнема юрисдикцията на епископите 
и поставя рицарите в подчинение и 
зависимост само от римския папа. Ри-
царят Юг дьо Пайен е обявен за първи 
Велик Магистър на Ордена.  

Орденът се развива шеметно. Ус-
тава му пише Бернар от Клерво, въз 
основа на Устава и правилата на „Ор-
дена на цистерианците“ – един от най-
строгите монашески ордени. Обявен е 
след смъртта си за св. Бернар, покро-
вителят на Тамплиерите. Незнайно 
как Бернар издейства за ордена при-
вилегии, за които никой в тогавашния 
християнски свят не би посмял дори 
да си помисли. Рицарите се отчитат 
единствено на папата, носят бели ман-
тии с червен кръст, границите не важат 
за тях, нямат ограничения за пари и 
имоти. Формално тамплиерите са бе-
дните рицари на Христа, монасите во-
ини, дали 4 обета: бедност, безбрачие, 
признание на каноните и въоръжена 
закрила на християните поклонници. 
На практика за няколко години те се 
превръщат най-могъщата организация 
на Средновековието. 

Превръщат се в банкерите на ев-
ропейските крале. Рицари от Темпл 
официално движат сметките в хазната 
и на френският крал Филип Хубави. 
Те първи въвеждат пътни чекове.  

Орденът има строго изградена 
йерархия, отразяваща реалните съ-
словия на средновековното общество 

13 oктoмври 1307 г., петък

БРаТ анТОн ПОПОВ, KTJ
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ските дела) и др. Местните отделения 
на тамплиерите в различните страни 
били разбити на провинции (оглавя-
вани от велики командори) и на ок-
ръзи (оглавявани от прецептори или 
приори).  

Тамплиерите получили правото 
да строят свои църкви и да имат свои 
гробища. Рицарите не можели да бъ-
дат отлъчвани от Църквата, а самите 
те получили правото да свалят нало-
жено от Църквата отлъчване. Цялото 
им движимо и недвижимо имущество 
било освободено от църковни данъ-
ци. Нито един друг рицарско-духовен 
орден нямал такива привилегии. Там-
плиерите не признавали никаква власт 
над себе си. Орденът имал своя поли-
ция и трибунал. 

След като през 1283 г. кръстоно-
сците са победени от сарацините и 
прогонени от Светите земи, тампли-
ерите пренасят официалната си рези-
денция от Акра в Кипър, но повечето 
рицари се завръщат във Франция

На практика техните командерии 
(“първичните организации” на орде-
на) създават в Европа първата разпла-
щателна система, която позволява на 
пътуващите по несигурните друми на 
континента да не носят големи суми 
пари със себе си. Тамплиерите разчи-
тат на развитата си стройна йерархич-
на система из целия континент. Те за-
почват да приемат пари от пътуващите 
от град А до град Б, срещу които изда-
ват разписка, с която пътникът по-къс-
но може да си вземе парите от град Б, 
като просто посети тамошния “клон” 
на тамплиерския орден. И не само 
извършват услугата по “безналични 
разплащания”. Кредитират начинания 
и хора, срещу съответната лихва, раз-
бира се.

Френският крал Филип IV Хубави  
се оказва сред най-големите длъжници 
на ордена. Като такъв, той няма наме-
рение да се издължи. Напротив – крои 
пъклен план за унищожаване на Ор-
дена. Акцията по унищожаването на 
Ордена е планирана тайно и изпъл-
нена със завидна прецизност за онова 
време.

13 октомври 1307 година, петък 
наистина се оказва “черен петък” за 
тамплиерския орден.

Близо месец по-рано, на 14 септември, 
френският крал Филип IV Хубави раз-
праща до всичките си губернатори и 
сенешали обиколно писмо, с изрич-
ното нареждане да бъде отворено точ-

но на указаната дата – 13 октомври. В 
писмото се нарежда да бъдат незабав-
но арестувани рицарите от ордена на 
Тамплиерите.

Когато в 3 часа сутринта на студе-
ния петък, 13 октомври 1307 г., Париж 
се събужда от писъци и метален звън 
на мечове, никой от запознатите с пла-
на му не вярва, че Синеокия Филип е 
изпълнил заканата си. Няколко часа 
по-късно мълвата вече напуска френс-
ката столица: Темпл падна, тамплиери-
те са арестувани, Великият магистър 
Жак дьо Моле е в лапите на краля.

Никой не може да повярва как 
най-могъщият военен орден, съставен 
само от професионални бойци, се ос-
тавя да бъде сломен за няколко часа. 
При това от хилавата кралска стража. 
Същата, която година по-рано не ус-
пява да опази собствения си монарх 
от шепа голтаци, вдигнали бунт срещу 
Филип Хубави заради изсечените от 
него фалшиви монети и нарочно пре-
дизвиканата инфлация. 

Тогава пълзи и мълвата: Моле е знаел 
за атаката на Филип IV!

Седем рицари със седем каруци на-
пускат Темпл и Париж посред нощ 7 
дни преди арестите. Според легендата 
във волските впрягове е съкровището 
на тамплиерите. Онова, заради което 
„синеокият дявол“, пожелава разтуря-
нето на ордена.

Хиляди тамплиери в Европа ca 
aрecтувaни. 

Тe ca измъчвaни, зa дa признaят oб-
винeния в eрec. Oфициaлнитe oбвинe-
ния 117 на брой ca: eрec, идoлoпoклoн-
ничecтвo, coдoмия, ocквeрнявaнe нa 
рeликвитe, канибализъм и още множе-
ство престъпления, едно сред които е 
и култът към черната котка. Твърдялo 
ce, чe плюят върху кръcтa, ядaт дeцa и 
трупoвe и cлужaт нa дявoлa.  

Тaмплиeритe били пoдлoжeни нa 
нeчувaни изтeзaния oт инквизициятa, 
пo врeмe нa кoитo мнoзинa ce 
прeчупили. 

Крaлcкитe aгeнти зaдържaт и ca-
мия Вeлик мaгиcтър Жaк дьo Мoлe, 
Вeликия визитaтoр Гугo дьo Пeйрo, 
кoвчeжникa и oщe чeтиримa виcши 
caнoвници.  

A кoгaтo пo зaпoвeд нa Филип 
Хубaвия в Пaриж били изгoрeни 54 
брaтя, oрдeнът изгубил cили дa ce 
бoри зa oцeлявaнe и c рeшeниe нa 

(oratores, bellatores, laboratores). Члено-
вете се делели на четири съсловия: 

• рицари, въоръжени като тежка 
кавалерия. Произхождали предимно 
от феодалните родове.

• сержанти, въоръжени като лека 
кавалерия и считани за по-нисша со-
циална класа от рицарите. По произ-
ход били от гражданството.

• земеделци, които управляват имо-
тите на Ордена;

• свещеници, които извършват об-
редите и свещенослуженията.

Генералния капитул бил съставен 
от 12 души – 8 рицари и 4-ма сержан-
ти, където се решавали важните въ-
проси и само от тях се избирал Велик 
магистър и другите длъжностни лица 
на Ордена. Глава на Ордена на Там-
плиеритете бил Великият магистър, 
който бил избиран пожизнено. 

Действал и съвет на сановниците 
(„правителството“ на тамплиерите), 
в което влизали сенешал (заместник 
на великия магистър), маршал, (който 
се занимавал с оръжията и военните 
дела), велик командир на Ерусалим-
ското кралство (отговарял за домакин-
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Виeнcкия cъбoр oт 1312 г. бил рaз-
пуcнaт. Тoй бeздругo мeждуврeмeннo 
бил зaбрaнeн с нарочна папска була oт 
пaпa Климeнт V, a имoтитe и зeмитe му 
кoнфиcкувaни. 

Нa дoживoтeн зaтвoр били ocъдe-
ни чeтиримa виcши caнoвници нa oр-
дeнa. Cпoрeд лeгeндaтa, cлeд кaтo чул 
приcъдaтa cи, Вeликият мaгиcтър и 
Приoр нa Нoрмaндия Жaк дьo Мoлe 
гнeвнo възрaзил: "Oрдeнът e cвят и 
нeвинeн, a caмитe виe cтe винoвни 
в тoвa, чe гo прeдaдoхтe и oклeвeти-
хтe!" Oщe cъщия дeн приcъдaтa билa 
зaмeнeнa cъc cмърт. Чeтиримaтa били 
изгoрeни нa клaдa. Прeдaниeтo рaзкaз-
вa, чe кoгaтo плaмъцитe гo oбхвaнaли, 
cтaрeцът Мoлe извикaл: "Крaлят и 
пaпaтa мoгaт дa влacтвaт нaд тeлaтa, 
нo нe и нaд душитe ни!" Cлeд кoeтo 
прoклeл убийцитe cи c oбeщaниeтo дo 
eднa гoдинa дa ги изпрaви прeд Бoжия 
cъд. И нaиcтинa - само месец по-къс-
но, на 20 април Климент V умира в 
Рошмор, Прованс. Видно от хроники-
те, той от дълго време страда от камъ-
ни в бъбреците, а лекарят му Арналдо 
де Виланова, повикан спешно, претър-
пява корабокрушение, преди да може 
да стигне смъртния му одър. /Чак до 
днес може да бъде видяна статуята на 
Климент V в преддверието на катедра-
лата в Бордо. Преди много време неиз-
вестни вандали отрязват дясната ръка 
на статуята, както някога са наказвали 
отцеубийците/. През същата година 

Филип ІV Хубави завършва дните си 
във Фонтенбло. По време на лов гли-
ган го събаря от коня. По старинния 
обичай погребалният ковчег на краля 
е откаран до гроба му от превозвачите 
на сол. Филип умира едва навършил 
четиридесет и шест години. 

A Фрaнция нaвлязлa в тeжък пeриoд 
нa бeдcтвия, прoдължил cтoлeтия.

Хиляди историци се опитват да 
обяснят войната между Филип Хубави 
и Жак дьо Моле. Според едни Желез-
ния крал бил ревностен почитател на 
тамплиерите. Умолявал - и на колене, 
Моле да го приеме. Но ветеранът от 
Сен Жан д'Aкр отказвал. 

Според други Филип Хубави просто 
имал голяма нужда от пари. Хазната 
му е фалирала. Заемите му към 
рицарите главоломно растат. 

Истина е, че един от съветници-
те на Филип - Пиер Дюбоа, измисля 
следния хитър план: да обединят там-
плиери и хоспиталиери, след което да 
бъдат учтиво но категорично изпрате-
ни обратно към Изтока, а различните 
страни да си присвоят техните евро-
пейски богатства. Дюбоа изчислява 
печалбата от операцията на осемсто-
тин хиляди френски златни ливри 
годишно. Вярно е и това, че Филип, 
измъчван от бюджетни затруднения, е 
двоен длъжник на тамплиерите – през 
1297 г. той получава от тях заем от две 
хиляди и петстотин златни ливри; само 
година по-късно взема заем от двеста 
хиляди златни флорина без знанието 
на Великия магистър който, разярен, 
прогонва своя непредпазлив ковчеж-
ник. През 1300 г. следва нов заем от 
петстотин хиляди франка, предназна-
чен за зестра на сестра му. Освен това 
кралят има и морални задължения към 
Ордена, което със сигурност тежи 
много повече от всички други дълго-
ве в неговото гордо сърце: през 1306 г. 
има повишение на цените вследствие 
на девалвация от цели 65 % – третата 
поред, която предизвиква масов бунт 
във Франция, който го принуждава 
бързо да потърси подслон в командо-
рията на тамплиерите в Париж. Този 
спомен е двойно по-унизителен за 
Филип, тъй като известно време преди 
това той предлага на тамплиерите да 
бъде приет като почетен член на Ор-
дена, с цел да ги оплете в мрежите си, 
но му отказват.

Но планът на Дюбоа не е реали-
зиран, т. като те по всяко време биха 
се завърнали обратно от Изтока. Ху-

бавият Филип решава да приключи с 
тамплиерите веднъж за винаги. 

Кралят вярвал, че в мазетата на 
Темпл има сандъци със злато и скъпо-
ценни камъни. Не открива нищо пове-
че от книги. Нуждата от пари обяснява 
заговора на Филип IV и папа Климент 
V срещу тамплиерите. Те набеждават 
рицарите за еретици, хомосексуали-
сти, поклонници на дявола. Процесът 
трае 7 години, а протоколите от него 
са дълги повече от 11 километра. Фи-
лип Хубави изгаря Жак дьо Моле. На 
същата клада, на която до този момент 
редовно гори евреите, чиито имоти си 
е присвоил. Устроена е на остров пред 
двореца. До 1314 година парижани на-
ричали острова еврейския, след това - 
тамплиерския. 

В следващите 7 века последовате-
лите на тамплиерите изкупват вината 
им. До 2008 година. Тогава Рим най-
после официално признава, че те са 
невинни. Появява се уникална книга 
- "Processus Contra Templarios" ("Про-
цесът срещу тамплиерите"). Издание-
то е на Тайния архив на Ватикана. И 
е в тираж само 799 бройки. Отпечата-
ни са на специална, ръчно изработе-
на памучна хартия. Подвързани са по 
старинна технология с прочутата кожа 
Pieno Fiore от областта Тоскана. По-
следният екземпляр е подарък за папа 
Бенедикт ХVI. Книгата е сборник от 
четири текста: т.нар. Шинонски спи-
сък - 3 ръкописа, представляващи про-
токоли от разпитите на тамплиерите в 
замъка Шинон през 1307 и окончател-
ното заключение на папа Климент V, в 
коeто Светият отец категорично твър-
ди, че рицарите са невинни по всички 
обвинения.

Загадката обаче продължава. 

Какво са пазели тамплиерите? 
Според всички техни изследовате-
ли - тайна, която можела да разруши 
църквата. Тук всеки има своя версия. 
За едни това е Свещеният граал. За 
други тамплиерите са имали копието, 
с което е убит Исус Христос. Същото, 
което наричат Копието на съдбата и 
което е издирвал дори Хитлер. Трети 
вярват, че рицарите са намерили кръ-
ста, на който е разпнат Спасителят….. 
Мнозина са убедени, че тамплиерите 
са пазели просто Евангелие от Исус!

В 9-вековното преследване на за-
гадката се е родил дори виц: Какво са 
изкопали тамплиерите, че са държали 
църквата в неистов страх? Неплатената 
сметка от Тайната вечеря. nnDnn
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Като болка от древността,
Тази дата носи наглостта,
На този император френски,
Покрит със смърти кански.

Алчен, нагъл и без страх,
Убийства той заръча, 
За да не видят неговия крах,
И всем рицари смърт поръча.

Не охкаха, не молеха се те,
Държаха се като мъже,
С кръст червен в сърце,
Умираха с надежда  -зрънце.
Кръв, сенки и молитви,
обикалят тихо около нас,
имената на невинни жертви
вятърът нашепва с ясен глас.

Толкоз века, таз легенда,
Носи датата трагична,
13 петък, и октомври,
Тамплиер бъди и помни!

СеСТРа злаТка ГОСПОДинОВа, DCTJ
командер на командерия "Св. Богородица"

13 ти петък
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Хороскоп 2022
ОВен
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година Слън-
цето е в знака Овен от 
20 март – 17.35 ч до 20 
април – 05.25 ч
Овенът е кардинален знак от 
зодиакалния кръст. Неговото 
място в звездната карта е първото. 
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да ръководи. 
Да поставя началото. Да прави пръв 
решителната крачка към новото. Да е 
винаги на върха.  

Вашата 2022 година ви дава възмож-
ност да поставите ново начало през 
първата є половина, задължително 
съобразено с ретроградното движе-
ние на Меркурий. Вашата импулсив-
ност, припряност и отказ да обмис-
ляте действията са водещи в думите и 
делата ви до рождения ви ден и са 
предвестник на много беди. Напре-
жението в дните ви е огромно, затова 
от вас се изисква планиране на дните 
от годината, за да не си създадете 
здравословни проблеми, последвани 
от продължително лечение и провал 
на всички ваши планове. Втората по-
ловина на година изисква от вас да се 
оставите на Съдбовните предопреде-
ления, да плувате по течението, а не 
да порите инатливо водата срещу 
него. Дали ви харесва или не, е без 
значение, примирете се, защото е 
във ваша полза. Бъдете отговорни и 
коректни партньори, колеги и прия-
тели. Спазите ли Съдбовните изис-
квания, ще ви радват спокойствие, 
целеустременост, амбиция и успехи 
без особено сериозна борба. Преду-
преждавам, ако се самозабравите в 
желанието си да командвате и с агре-
сия да налагате мнението си, успехи-
те ви ще се превърнат в провал в 
професионален план и съсипани 
лични отношения. Ще си патите, ако 
решите да обсебвате близките и ко-
легите си и да власт¬вате над живота 
им, само защото някой ви е внушил, 
че сте господари на Вселената, без да 
сте, но вие сте повярвали. По този 
начин те ще се превърнат във ваши 
врагове. Заради професионалните 
си задачи на моменти ще се чувства-
те изолирани, притеснени и ще се 
опитвате да потискате емоциите си. 
Често ще ви е тъжно и самотно. През 
януари и септември бъдете умерени, 
тактични и ценете знанията на дру-
гите хора. През март, юли и ноември 
бъдете внимателни, защото ви грозят 
трудности и агресивни реакции. 
През юли рискувате да претърпите 

финансови загуби. Личните ви отно-
шения са хармонични, ако спазите 
правилото да не обсебвате близките 
си и агресивно да налагате волята си, 
както и да не пропускате да се грижи-
те за възрастните си роднини. Здра-
вето ви като цяло е стабилно, ако не 
се ядосвате без причина и не си съз-
давате сами депресивни състояния, 
които да вгорчат посрещането на 
Новата 2023 година.

ТелеЦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака Те-
лец от 20 април – 05.25 
ч до 21 май – 04.24 ч
Телецът е неподвижен 
знак в кардиналния кръст. 
Неговото място в звездната карта е вто-
рото. 
СЪДБОВНА МИСИЯ – Живот, из-
пълнен с промени и професионален 
възход. Да съхранят природата. Да по-
стигнат и даряват на другите умението 
да се радват на живота.

През първите месеци на 2022 година 
най-важните изиск¬вания към вас са 
да не се изкушавате да постигате це-
лите си с непочтени методи, да сте 
търпеливи, за да не изригвате светка-
вично, когато ви падне червено пред 
очите. Сдържайте агресията си, а 
ако не успявате, не я насочвайте към 
околните, изчакайте, докато отмине, 
и тогава си кажете със спокоен тон 
мнението. Контролирайте се, за да 
избегнете срещи със закона и криза 
в семейните отношения. Привидно 
знаете какво искате да постигнете и 
промените, но всъщност не сте на-
ясно кой е правилният път, за да не 
търпите капризите на нови делови 
партньори или на ваши приятели, 
които изведнъж са решили, че точ-
но с вас искат да работят. През 2022 
година, за разлика от типичната ви 
увереност и обичайна яснота как и 
какво да предприемете, няма да сте 
сигурни в способностите си, коле-
банието ще е често ваше състояние, 
особено ако решите да се поддадете 
на ласкатели, които ще ви навредят, 
докато ви манипулират в търсене на 
ползи за себе си. В професионалния 
ви живот ще настъпват промени за-
ради осъзнатата необходимост след 
месец май да смените работното си 
място. През януари и октомври може 
да постигнете стабилност, ако си на-
ложите търпение и забравите начи-
нанията. През март, април, май, но-

СеСТРа СВеТлана ТилкОВа -  
алена, DCTJ
ДиРекТОР на  
“инСТиТуТ униВеРСуМ”
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ември и декември имате шанс за скок 
в професионално отношение, ако 
сте умерени в целите и внимавате с 
финансите си. През април и октом-
ври трудностите блокират пътя ви и 
ви изнервят. През юли сте емоцио-
нални и чувствителни. Постоянно 
ще търсите врагове, които според 
вас искат да ви навредят. Внимавай-
те със запознанствата и преценявай-
те добре хората около себе си през 
януари, юли и септември. Личните 
ви отношения са стабилни, но е във 
ваша полза да не пренебрегвате себе 
си и семейството си заради професи-
оналните си планове и заетост. Тези 
от вас, които не са създали семей-
ство, ще се радват на запознанства 
през май, юни и юли. Подходящи за 
сключването на брак са януари и сеп-
тември. От вас зависи дали ще се съ-
образите с ретроградното движение 
на Меркурий, който през годината 
на Венера четирикратно създава неу-
добства заради ограниченията, които 
налага. Поведението ви ще озадачи 
и ще отдалечи ваши роднини, на ко-
ито сте свикнали да правите щедри 
подаръци или пък те са ви свикнали 
така. Първо ви е криво от охладня-
ването на отношенията, но впослед-
ствие ще сте доволни. По-добре не 
бъдете разточителни, за да посрещ-
нете доволни от натрупаното Новата 
2023 година.

БлизнаЦи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака 
Близнаци от 21 май 
– 04.24 ч до 21 юни 
– 12.15 ч
Близнаци са подви-
жен, въздушен знак от зодиакалния 
кръст. Заемат третото място в звездна-
та карта.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да се научат 
да се приспособяват. Да общуват, да 
бъдат посредници при създаване на 
нови отношения. Да открият противо-
речията в себе си и да ги уравновесят. 
Да проявяват постоянство в чувствата, 
мислите и действията си. Да не седят 
на два стола едновременно.

Вашата 2022 година ви обещава ус-
пехи единствено ако не позволявате 
пряка намеса в плановете ви от неже-
лани, но натрапващи се съветници, 
носители на идеи в противоречие с 
вашите планове и цели. Мислете и 
решавайте сами, за да се радвате на 
отлични постижения. Доказали сте, 

че за добрите резултати в работата 
си разчитате предимно на себе си. 
Този е начинът да градите новото 
и за себе си, и за обществото. През 
втората половина на годината устре-
мът се успокоява, думите и делата 
са умерени, трудностите – по-бързо 
преодолими, талантите – по-впечат-
ляващо изявени. Не забравяйте да 
държите на дадената дума, да изпъл-
нявате обещанията си, да сте корект-
ни делови партньори, за да заслужите 
високи резултати в професионално 
отношение. Годината позволява да 
решите спорни въпроси, да уредите 
стари конфликтни отношения чрез 
умението ви да сте компромисни и 
да отдалечите хората, които ви пре-
чат. Смирете желанието си да блес-
тите с цената на всичко, за да не се 
разочаровате от провалите си. При-
емайте реалността и не се опитвайте 
да я променяте, а се възползвайте от 
положителното, което ви предлага. 
Умели сте във всяка рутинна рабо-
та. Отлично се справяте с парите и 
всичко материално в живота. Спо-
собността ви да оценявате бързо 
случващото се около вас с истин-
ската му стойност работи във ваша 
полза. Ще преживеете многобройни 
срещи и радости, раздели и болки, 
докато придобиете необходимата 
опитност и престанете да се предо-
верявате на всеки. Първата половина 
на годината е подвластна на срещи и 
запознанства, на възможност да сме-
ните изцяло или само да обогатите 
средата си. През втората половина се 
пригответе, като задължително сте 
направили плановете си през пър-
вата, за повече трудности и неприят-
ности. Рутината ще ви носи полза, а 
завършването на изостаналите зада-
чи е гаранция за отлични приходи. 
Продължават да ви дразнят човеш-
кото безхаберие и безотговорност, 
но знаете, че няма как да промените 
негативно настроените хора, изтъка-
ни от недоверие и към самите себе 
си. Трудностите са повече през януа-
ри и септември. Овладейте емоцията 
през май, за да не съсипете полезни 
отношения. Обърнете внимание на 
здравето си, защото през цялата го-
дина сте склонни непрекъснато да 
си внушавате болести, та да оценят 
още по-високо вашите постижения. 
Рискована е тази игра, а преумора-
та може да ви изиграе лоша шега. В 
личните отношения също няма да 
ви е лесно, ако забравите семейните 

си задължения. Ако не сте семейни, 
запознанства няма да ви липсват, но 
бъдете внимателни в преценката си, 
когато задълбочавате отношенията 
си. За вас, които сте така променливи 
и влюбчиви, е нужен партньор, кой-
то да стои здраво на земята – ваша 
пълна противоположност.

Рак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака 
Рак от 21 юни – 
12.15 ч до 22 юли – 
23.08 ч.
Ракът е кардинален, 
воден знак от зодиакалния 
кръст. Неговото място в звездната кар-
та е четвъртото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да се развива 
и да съзрява. Да опознава душевността 
си. Да развие психолога у себе си. Да не 
обсебва. Да разбира преди всичко своя-
та често объркана същност. Да се научи 
да приема хората такива, каквито са.

През първата половина на вашата 
2022 година сте орисани на труднос-
ти и неволи, следствие от неспособ-
ността ви да потиснете вечните си 
капризи и оплаквания от несправед-
ливия живот и злата Съдба. Затова, 
ако се противопоставяте на зало-
женото ви, вместо закрила, спокой-
ствие или възход ще имате шанса да 
тръгнете сами и изоставени по пътя 
на вашия свободен избор, дори и да 
е грешният. Не се надявайте на прос-
перитет, ако допуснете не временно, 
а завинаги отдалечаването на хора, 
които са ви подкрепяли. Направете 
си верните изводи и се заемете със 
задълженията си, като не пречите на 
околните и не мърморите постоянно. 
Ако имате собствен бизнес и плани-
рате да го превърнете в по-мащабен, 
разчитайте само на себе си. Така ще 
имате и подкрепата на Венера и на Во-
дния тигър, който прави всичко сам, 
за да е сигурен в резултата. Не бър-
зайте да градите планове през първа-
та половина на годината за участие 
в проекти, които са ви предложили 
и вие веднага сте се съгласили да се 
включите. Ако допуснете тази греш-
ка, ще си патите и във втората є по-
ловина с тенденция проблемите да 
продължат и през 2023 година. Про-
пуските заради прибързаност, недо-
глеждане, нежелание да се ровите в 
детайлите на набелязаните начина-
ния може да се окажат препъникамък 
пред вашите планове и по-лошо – да 
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ви хвърлят в пропастта на финансо-
вата криза. На работното място оп-
итите ви да властвате, ако не сте на 
ръководна позиция, ви вредят. Ако 
сте ръководители, бъдете умерени, 
мерете си думите. Забравете крити-
карската си нагласа, която според вас 
ви помага да се защитите от нападки, 
които обаче може да са градивни. В 
един момент ще страдате, че сте се 
самоизолирали от приятелското си 
обкръжение, но без връщане назад. 
Самотата ще ви подтиква да търсите 
нова среда, но през настоящата го-
дина е малко вероятно да я откриете. 
Няма да са лесни и отношенията ви с 
вашите роднини и близки на сърце-
то ви хора, които непрекъснато ще 
се чувстват пренебрегнати. През яну-
ари сте длъжни да създадете условия 
за промени, обещаващи ви бъдещи 
приходи, за да имате шанс за доста-
тъчно средства за препитание през 
годината. През май сте изцяло във 
властта на емоцията. Ще се дразни-
те от всичко и всеки, но това не ви 
помага да преодолеете проблемите. 
Най-много да добавите още тръни 
към букета от неприятели. В личните 
ви отношения също няма да сте спо-
койни, ако се отдадете изцяло на ра-
ботата си и забравите семейните си 
задължения. Несемейните имат шанс 
да се лишат от самотата и изживеят 
приятните мигове на новата любов. 

лъВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака Лъв 
от 22 юли – 23.08 ч до 
23 август – 06.17 ч.
Лъвът е неподвижен 
знак от зодиакалния кръст. 
Неговото място в звездната 
карта е петото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да постига 
слава и да бъде знаменитост. Да бъде 
водач. Да осигурява закрила.

През 2022 година сте подвластни на 
промени и пътувания през първите 
є шест месеца и на спокойствие, ста-
билност, уседналост през втората є 
половина. До края на юни Съдбата 
ви позволява да предприемате дори 
непланирани промени, предпоставка 
за по-добра организация на вашата 
работа. Ако сте дейни и упорити, ще 
постигнете много в различни про-
фесионални сфери, дори и ако се 
наложи – в нова и непозната, и ще 
пристъпите към нея без притеснение. 
Дейни сте и не допускате в дните ви 
да пропълзява монотонност и скука, 
нито разчитате на незаслужени Съд-
бовни дарове. Единствената гаранция 
за успех е вашето постоянство и рабо-

тохолизмът ви, които са достатъчни, 
за да блестите във вашата уникална 
светлина, а не в отразена. През годи-
ната е възможно известно време да 
работите самостоятелно, въпреки че 
сте свикнали на работа в колектив. За 
да се справите, е редно по-отрано да 
се подготвите и да не разчитате дори 
на временна помощ и подкрепа. Са-
мостоятелната работа е полезна за 
младите поколения, които сега тръг-
ват по своя път и е добре да разчитат 
най-напред на самите себе си, а след 
това на деловото си обкръжение. На-
чинанията не ви притесняват и ще се 
впускате устремно към тях, но бъдете 
отговорни и не пренебрегвайте чети-
рикратното ретроградно движение на 
Меркурий през годината. Необходи-
мостта да сте особено предпазливи 
към познанствата си ще бъде водеща 
през цялата година, за да не напра-
вите погрешна крачка, допускайки в 
живота си неподходящи приятели и 
партньори, пак ще се повторя и пот-
ретя – все заради засилващата своята 
власт над вас емоция, която ще е в 
своя пик през октомври. На вашето 
работно място бъдете предпазливи 
в думите и в действията си, за да не 
се окажете сред вражеско обкръже-
ние, предизвиквайки колегите си да 
ви мразят заради неуважителното ви 
отношение. Не се противопоставяйте 
на деловите си партньори, преценя-
вайте правилно инвестициите, които 
ви предлагат. В личните отношения 
също бъдете внимателни. Вашите 
близки не са буфер за лошото ви 
настроение и не бива да ги притес-
нявате със странното си поведение. 
Не е изключено мнозина от вас да се 
решат на развод, защото Венера ще 
ги подтикне да осъзнаят истината за 
чувствата си и да не приемат факта, 
че години наред са вегетирали в само-
заблудата, че са щастливи и обичани. 
Не са изключени проблеми с децата 
ви, които може да не приемат вашия 
избор. Мнозинството от необвърза-
ните и самотни представители на зна-
ка ще търсят партньорство за брак по 
сметка, но нека изборът бъде техен, а 
не на техните близки и приятели. От 
вас зависи да си наложите умереност 
и да не сте прибързани през март, 
септември и декември. Само така ще 
успеете да посрещнете в хармония 
със себе си Новата 2023 година.

ДеВа
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака Дева 
от 23 август – 06.17 ч 
до 23 септември – 04.05 ч
Девата е подвижен знак от 
зодиакалния кръст. Нейно-
то място в звездната карта е 
шестото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да вяр-
ват в себе си. Да бъдат перфекционис-
ти. Да следят за установения ред.

Вашата 2022 година ви орисва на ста-
билност до края на лятото, която няма 
да получите даром, а сте длъжни да я 
съградите, на хармония в отношени-
ята, за да е възходяща кариерата ви 
през есента и зимата. Въпреки това 
годината не ви обещава да е лесна 
заради влиянието на Водния тигър, 
който нарочно създава неудобства 
и предизвиква неприятни изненади, 
за да разчупи вашия консерватизъм 
и желание да властвате над околните. 
И понеже се възприемате като тихи, 
спокойни и миролюбиви хора, ще 
откажете да приемете изискванията 
на властелина на годината в източ-
ния зодиак, но той ви мисли добро-
то. Бариерите, които ви поставя, са 
свързани с вашите качества като 
практичност, отговорност, крайност 
в решенията, заради факта, че ако ра-
ботите в колектив, трудно ще ги взи-
мате самостоятелно, а когато ги об-
съждате, ще срещате отпор. Налага 
се действията ви да са по-агресивни, 
дори имате свободата да използвате 
непозволени и рисковани начини, за 
да постигнете целите си. Здравето ви 
изисква грижи заради претоварване-
то с работа и честите делови вечери, 
преминаващи в запои до ранните ча-
сове на нощта, което вреди не само 
на черния ви дроб, а и на нервната 
ви система. През януари, февруари, 
март, юли, август и октомври имате 
шанса да постигнете невероятни вър-
хове, но само ако сте умерени, дейни 
и отговорни. Подписването на до-
говори е печелившо, съобразите ли 
се с ретроградния Меркурий, вашия 
любим управител, за да не търпите 
провали. Внимавайте през март и 
ноември, когато емоцията е водеща 
и ще изпадате в критични ситуации 
заради острия си език и отказа ви да 
сте въздържани. Не виждате случва-
щото се както е в действителност, а 
както ви се иска да бъде. Все забра-
вяте, че доверяването на непознати 
хора ви вреди. Може да избегнете 
проблемите, като си вземете отпуск, 
въпреки че пак сте същите избухли-
ви, хапливи и на моменти агресивни 
хора. Преодолявате трудностите без 
чужда помощ, за да докажете на как-
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во сте способни. В края на годината 
ще дадете висока оценка на способ-
ностите си, защото сте се справили 
с изискванията и на Венера и на Во-
дния тигър и сте придобили завидна 
нова опитност, която да ви ръководи 
през следващите години. Избегнете 
ли проблемите и съхраните ли до-
брите си отношения, ще посрещ-
нете в идеална форма Новата 2023 
година.

Везни
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака 
Везни от 23 септем-
ври – 04.05 ч 
до 23 октомври – 13.37 
ч. Везните са кардина-
лен знак от зодиакал-
ния кръст. Тяхното мяс- то в 
звездната карта е седмото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да се стремят 
да опознаят себе си и открият своето 
вярно място в живота. Да свързват хо-
рата. Да даряват топлота. Да излъчват 
радост от живота.

Вашата 2022 година изисква от вас 
през първата є половина да на-
правите оценка на постигнатото и 
пропуснатото през 2021 година, да 
попълните празнотите в знанията 
си и да осъзнаете дали избраното 
професионално поприще е ваше-
то, или е време да го смените. Ако 
сте на ръководна позиция, всеки от 
първите шест месеца е подходящ да 
подмените служителите си и да съз-
дадете нови екипи. През втората по-
ловина на годината градите стабил-
на материална основа, но в същото 
време сте амбицирани на всяка цена 
да се изкачите на нов кариерен връх. 
Вашата целеустременост обаче крие 
опасности и не е изключено да ви 
изолира от околния свят до степен 
да се срутите в нищото, достигнали 
на крачка до върха. Ако овладеете 
себе си и намерите златната среда 
между личния и професионалния 
си живот, нищо няма да може да ви 
спре да достигнете до мечтаната по-
зиция и да се радвате на заслужени 
постижения – лични и делови. Ми-
навате през дните, устремени към ос-
ъзнаването на основната ви задача, а 
тя в годината на Водния тигър е да 
постигнете материално и морално 
удовлетворение от вашата работа. 
С тези нееднозначни възможности, 
които често може и да са разнопо-
сочни, не е изключено да успяват 
предимно решителните хора, роде-
ни във Везни, които не се страхуват 
от предизвикателствата, а притес-
нителните рискуват да си създадат 
проблеми, ако са пасивни. Годината 
ще премине без сътресения, ако си 

намерите влиятелен съдружник, до-
казан професионалист, постигнал 
високи лични и професионални 
резултати. Заедно ще оцелявате при 
несигурност и в моментите, когато 
се налага да взимате необичайни ре-
шения. Тези, които сами се справят с 
предизвикателствата на 2022 година, 
да се пазят, но не от Водния тигър, 
а от човешки хищници, които се 
стремят да изземат с измама доходо-
носното чуждо пространство. Здра-
вето ви е зависимо от спокойствието 
в живота ви, което ще си осигурите, 
ако не обиждате и наранявате ни-
кого около себе си и си давате на-
временна почивка. Възрастните ви 
роднини се нуждаят от грижи, които 
сте длъжни да им осигурите. Други 
ваши роднини или ще се опитат да 
ви привлекат в своя бизнес, или да 
ви изнудят да им прехвърлите имот, 
за да го продадат заради дълговете, 
в които са затънали. Внимавайте да 
не се окажете измамени. И без това 
годината изисква да не харчите без 
причина, да не пилеете пари и не 
позволява да давате заеми. Тези от 
вас, които имат намерение да съз-
дават семейство, може да го сторят 
през март, май, август и ноември. 
През юни трудностите са ежедне-
вие, но тяхното преодоляване ще ви 
отвори пътя към успехите, за да по-
срещнете щастливи и с пълен порт-
фейл Новата 2023 година.

СкОРПиОн
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година Слън-
цето е в знака Скор-
пион от 23 октомври 
– 13.37 ч до 22 ноем-
ври – 10.22 ч
Скорпионът е не-
подвижен знак от зо-
диакалния кръст. Неговото 
място в звездната карта е осмото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Динамична 
сила, упоритост. Да дарява сила и сме-
лост. Да гледа опасността в лицето и да 
не се страхува от нея.

Вашата 2022 година ще се влачи тя-
гостно, изпълнена с много нерви и 
спънки. В материално отношение 
поводите за недоволство обаче ще 
са изключение. Годината ви е ори-
сана на безкрайни емоции, които 
едва ще овладявате дори и в месе-
ците, когато не са ви заложени. Ако 
не промените начина си на работа 
и не пратите в миналото старите си 
мисловни модели и методи, нищо 
смислено няма да постигнете. Са-
мостоятелната работа е задължител-
на за вас, дори и ако не сте съгласни, 
защото ако не поемете лична отго-
ворност, ще патите от постоянните 

половинчати резултати през годи-
ната на Венера и Водния тигър. Ще 
получите необходимата ви подкре-
па само ако докажете, че сте способ-
ни да се справяте сами. Едва тогава 
може да разчитате на подадена ръка. 
За да сте сигурни в успеха си, вие, 
свикналите да сте напористи, реши-
телни до агресия, защото мразите да 
ви се противопоставят, се налага да 
сте учтиви, спокойни и умерени в 
поведението си. Така ще избегнете 
неприятните моменти на принудата 
да търпите тежката наказателна лапа 
на Водния тигър. Не насилвайте съ-
битията, за да не пропилеете добри-
те възможности за приходи, които 
ви предоставя годината. Успеете ли 
да стабилизирате постигнатото, ще 
жънете плодовете на богата реколта 
и през не особено активната година. 
Ценете своя труд и не допускайте да 
ви използват, защото заради ласка-
телства и предложения за инвести-
ции, които не сте обмислили добре, 
за миг може да съсипете всичко по-
стигнато. А и вложенията е добре да 
ограничите, особено в периодите на 
ретроградното влияние на Мерку-
рий. Знаете на какво сте способни, 
какви са вашите умения и на какво 
ниво е интелектът ви, но не бива да 
го пилеете в обречени на провал на-
чинания или за да угодите на няко-
го. Това поведение ще повлече след 
себе си провали, които ви депреси-
рат и разболяват. Старанието ви да 
се справяте с поставените ви задачи, 
да отхвърляте планираните проек-
ти, ако имате собствен бизнес, ви 
носи подкрепата на вашите колеги, 
а също така издига на ново равнище 
авторитета ви. Не позволявайте да 
го сринат с интриги, които трудно 
преживявате и вместо да им се оп-
ълчите, сте готови да се предадете 
и да страдате. В личния ви живот е 
спокойно, но отново ще си патите 
от намесата на приятели и роднини, 
които ви съветват да сте по-крайни в 
отношенията си. Изобщо не ги слу-
шайте, защото вашата интуиция ви 
дава най-правилните съвети. Здра-
вето ви е зависимо от умението да 
си налагате спокойствие, което през 
тази година ще е силно притъпено. 
Не допускайте да ви изнервят чужди 
проблеми. През януари и октомври 
овладявайте емоцията си и прие-
майте градивната критика. Като из-
ключим трудностите през май, ос-
таналите месеци не ви лишават от 
постижения и приходи. Спазите ли 
изискванията на годината, въпреки 
многото емоции и нерви, няма при-
чина да не посрещнете доволни с 
вашите близки Новата 2023 година.
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СТРелеЦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака 
Стрелец 
от 22 ноември – 
10.22 ч. до 21 декември 
– 23.49 ч.
Стрелецът е подвижен знак 
от зодиакалния кръст. Неговото място в 
звездната карта е деветото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да въдворяват 
справедливост, такава, каквато те я раз-
бират, и често различна от възприятия-
та на света. Да връщат вярата в хората.

Цялата 2022 година е изтъкана от до-
бри възможности за дейните Стре-
лци, които могат да постигнат много 
и с работата си, и като извлекат пол-
зи от влиянието на Венера и Водния 
тигър. На първо място се изисква да 
завършат изостаналите си задачи и 
начинания не само от предходната, а 
и от предишни години, които са зане-
марили, но в един момент осъзнават, 
че е грешка, защото сега, в тяхната 
нова лична година, въпреки властта 
на емоцията са в състояние да завър-
шат и да получат отлично заплащане. 
Старото не е необратимо остаряло, а 
точно обратното – оказва се перспек-
тивно и печелившо и за тях, и за тех-
ните партньори. През годината Съд-
бата ще им покаже за какво става дума. 
Полезно за Стрелците е да притъпят 
емоциите си, да действат отговорно и 
да взимат добре обмислени решения, 
да потиснат своята импулсивност, а 
най-вече да се откажат от навика си 
да премълчават истините и да проявя-
ват несправедливост, дори когато ще 
търпят наказания. Всички, родени в 
Стрелец, са особняци, затова има още 
едно важно изискване – да не са нагли 
в действията и решенията си, а да си 
наложат умереност, като разчитат на 
своя работохолизъм и отхвърлят с ус-
пех огромния обем професионални и 
жизнено важни отговорности. Важно 
условие за бъдещите ви успехи е да 
стабилизирате постигнатото и да ос-
ъзнаете какво трябва да съхраните и 
с какво да се разделите, ако ви е не-
нужно и усложнява живота ви. Не се 
отдавайте на дейности, в които пра-
вите първата крачка през тази година. 
Този е начинът да сте удовлетворени 
от отлични резултати и най-вече от 
материалната си стабилност през ця-
лата година. В професионалния ви 
живот сте дейни. Личните ви отно-
шения също имат своите изисквания. 
Не бива да използвате семейството си 
като отдушник само за да се оплаквате 
и да мърморите каква тежка Съдба ви 
се е паднала, защото това не отговаря 
на истината и може да принуди брач-
ния ви партньор да направи крачката 

към развод. И това ще е ново нача-
ло за вас, но с негативни последици. 
Несемейните ще срещнат своята по-
ловинка и дори могат да създадат се-
мейство, скандализирайки близките 
си. Здравето ви както винаги зависи 
от психическото ви състояние. Не се 
дразнете на Меркурий, защото бил 
ретрограден и ви пречи – няма как да 
промените този факт, но защо да не 
се скарате дори и на планетата, която 
и да ви чуе, няма да промени движе-
нието си. През януари, март, май, ав-
густ, септември и ноември ще жънете 
професионални успехи без значение 
с какво се занимавате. Наложете си 
такт и търпение в отношенията. През 
април и декември трудностите ви из-
нервят, но ще се справите въпреки 
тях. Пътуванията зад граница осъ-
ществете през май. Посрещнете с до-
бро настроение Новата 2023 година.

кОзиРОГ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака Ко-
зирог 
от 21 декември 2021 г. – 
18.00 ч
до 20 януари 2022 г. – 
04.40 ч 
и от 21 декември 2022 г. – 23.49 ч 
Козирогът е кардинален знак 
от зодиакалния кръст. Неговото място в 
звездната карта е десетото.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Борба и поко-
ряване на върховете. Да избягват да жи-
веят в свой измислен свят, в който често 
играят роля, различна от отредената им 
в реалния живот.

През вашата 2022 година не бива да 
сте разочаровани от заложеното ви, 
въпреки че още от началото на година-
та мислите ви ще бягат в тази посока. 
Работата не ви плаши, трудолюбиви 
сте, но годината, вместо да е градивна и 
възходяща, ви задължава да преодоле-
ете изпитания, които сами сте предиз-
викали, да решите наболели проблеми 
от миналата година, които тогава не 
сте възприели сериозно, а сякаш като 
шега на Съдбата. Е, сега ще се наложи 
да разплащате, да страдате, да губите 
пари. Проблемите ще са в деловия и в 
личния живот при семейните предста-
вители на знака, докато несемейните са 
облагодетелствани с проблеми един-
ствено в професионално отношение. 
Годината е на кармична разплата, която 
ще чисти натрупаната негативна карма 
от изминалите девет години, а най-вече 
от годината на Меркурий заради ваши 
необмислени думи и действия, с които 
сте засегнали както отделни хора, така 
и цялото общество, ако попрището ви 
е в сферата на политиката, социалната 
дейност, културата. Вашето безхаберие 
към околните, егото ви на всезнаещи 

и всеможещи, но често без покритие, 
нежеланието да питате дали вървите в 
правилната посока, защото според вас 
вие я предопределяте, е причина за мо-
рални сривове и раздели. Дори и добре 
да печелите, цената за материалните ви 
успехи може да се окаже скъпа. През 
първите месеци на годината си нало-
жете търпение и спокойствие, особено 
през февруари, когато заради вашите 
импулсивни действия трудностите ще 
ви мачкат ежедневно. Стресът и аг-
ресията са обичайното ви състояние. 
Агресията може да е тиха, но обидна и 
унизителна за околните, такава, каквато 
беше заради егоцентризма ви в пре-
дишната година. Не ви съветвам да се 
осланяте на късмета си, който често ще 
ви изневерява. Разчитайте на интуици-
ята си, на собствените си знания и на-
трупан опит, но попивайте и полезни 
отстрани, без да се противопоставяте. 
Не бъдете коректив, когато не сте ком-
петентни, защото си печелите поди-
гравки и врагове, за които кармата ще 
ви мъсти, а не хората, които засягате с 
поведението и действията си. Година-
та изисква да не сте прибързани, да не 
изпреварвате времето, да преценявате 
правилно действията си, да не импро-
визирате, да не предприемате необмис-
лени действия, следствие на моментно 
хрумване, да не натрапвате мнението 
си. През май ще срещнете трудности, 
които може да ви изнервят, ако съвпа-
дат с осъществяването на интересни и 
доходни проекти, но вие се надявате 
някой да ви ги поднесе на тепсия. Както 
вече казах, годината е на кармична раз-
плата. Печелят честните, работливите, 
почтените. Родените в знака, облаго-
детелствали се чрез непочтени методи 
и „полезни“ съвети, но водещи към 
пропастта, ще са подвластни на болез-
нени материални загуби. Предпазвайте 
се от проблеми в личните отношения. 
Не допускайте раздяла и криза в семей-
ството заради внезапно избухнала раз-
правия, която не успявате да потушите. 
Ще страдате, когато осъзнаете, че сте 
могли да разрешите проблема и да съх-
раните разбирателството с близките си. 
Здравето ви е сравнително стабилно и 
няма да ви създава особени проблеми, 
въпреки че всичко зависи от вас самите 
и от умението ви да избягвате нервното 
напрежение. Съхранете го добро, за да 
посрещнете спокойни Новата 2023 го-
дина.
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ВОДОлеЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година 
Слънцето е в знака 
Водолей от 20 януари 
– 04.40 ч. до 18 февру-
ари – 18.44 ч.
Водолеят е неподвижен 
знак в кардиналния кръст. 
Неговото място в звездната карта е еди-
надесетото. 
СЪДБОВНА МИСИЯ – Постигане на 
високи лични и обществени цели. Да 
творят чудеса. Да направят от невъз-
можното възможно. Да учат хората на 
човеколюбие.

През 2022 година емоцията е ваш 
ежедневен спътник и ви потиска, за-
щото пречи на битието ви и вашите 
отношения да текат в обичайното 
си русло. Когато първите месеци на 
годината са зад гърба ви, неочаква-
но осъзнавате, че емоцията не вреди 
на качеството на вашата работа и 
работоспособност, на потребност-
та ви да сте дейни, да поемате ини-
циативата и упорито да отстоявате 
правотата и идеите си. Без значе-
ние дали работите самостоятелно, 
в колектив или развивате собствен 
бизнес, работата ви върви. Мнозина 
от вас умеят да организират не само 
предстоящите месеци, а и бъдещите 
си години така, че да застъпват про-
ектите си, а стъпаловидното изпъл-
нение на задачите да им осигурява 
постоянни приходи. Затова и нямат 
притеснения, ако се налага да стоят 
пасивни, защото Съдбата е решила 
да им даде почивка. Когато непоч-
тен партньор, колега или приятел 
ви мами и вреди, винаги успявате 
да се стегнете и достигнете до же-
ланите професионални резултати. 
Измамите и непочтеността спрямо 
вас безкрайно ви огорчават вас, оп-
тимистите по природа, но успявате 
да стъпите на крака. През годината 
на Венера хармонията и любовта, на 
които е носител планетата, при не-
малко от вашите познати ще дегра-
дират в любов към омразата спрямо 
вас заради завистта им към вашите 
постижения. Орисани сте на ста-
билност. Притежавате завидното 
умение да проявявате постоянство 
както в професионалните, така и в 
любовните си отношения. Непод-
ходящи познанства от миналото или 
от настоящата година ще са причи-
на да прекратите бързо и без коле-
бание, такт и компромис отношени-
ята си с въпросните хора. Дори и да 
искате, след като години наред сте 
били сговорчиви, но в своя вреда, е 
дошъл момент, в който сте директни 
и дори груби. След като сте се раз-
дали докрай, но сте останали изма-

мени и предадени, компромисът за 
вас не съществува, а и обидата дъл-
го ще тлее в душата ви. Професи-
оналните ви отношения зависят от 
вашето желание да останат същите 
или да предприемете промени сред 
партньорите или подчинените си. 
Задължително е да се съобразите с 
ретроградното движение на Мерку-
рий. Здравословното ви състояние 
ще бъде добро. През цялата година 
сте податливи на простуди, дори 
на плажа, ако прекалите с ледените 
коктейли и сладоледа. На момен-
ти ще се инатите и ще забравяте 
за себе си само защото сте реши-
ли да помогнете на някого. Вашата 
жертвоготовност води до преумора 
и неразположение. През годината 
се стремите към спокойна семейна 
обстановка, която ви гарантира хар-
монични отношения у дома, дори и 
понякога да прехвърчат искри. Пре-
калената ви чувствителност през 
януари и септември може да навре-
ди на отношенията ви на работното 
място или да се изпокарате с ваши 
роднини. От вас зависи да си спес-
тите тези проблеми и да избегнете 
ненужното напрежение. В личния 
ви живот сте стабилни, особено ако 
се радвате на щастлив и безпро-
блемен брак. Несемейните може да 
срещнат подходящата половинка и 
да създадат семейство преди края на 
годината, за да посрещнат щастливи 
Новата 2023 година.

РиБи

 
 
 
 
 
 
 
 
 

През 2022 година Слънце-
то е в знака Риби от 18 
февруари – 18.44 ч. 
до 20 март – 17.35 ч.
Рибите са подвижен 
знак в зодиакалния кръст. 
Те са на дванадесетото мяс-
то в звездната карта.
СЪДБОВНА МИСИЯ – Да служат на 
хората.

Вашата 2022 година в началото си 
е изтъкана от емоции, преливащи в 
прибързаност, която трудно овла-
дявате. След като осъзнаете, че си 
вредите, се затваряте в себе си и 
отказвате да намерите решението и 
изхода, за да излезете от проблеми-
те, в които сами сте затънали. Ча-
кате чудо и неприятностите ви да 
изчезнат, но без ваше участие. Дей-
ните представители на знака може и 
да успеят, а по-инертните и лениви 
би трябвало да осъзнаят, че никой 
не им дава право да пилеят година 
от живота си заради собствените си 
страхове. За да избегнат паричните 
загуби в края на 2022-а, е време да 

преценят дали не е по-печелившо 
да се откажат от самостоятелния си 
бизнес и да се хванат някъде на ра-
бота, дори и да се чувстват унизени 
най-вече от злата Съдба, а не от лип-
сата на качества за частен бизнес, 
разбира се. Крайностите в поведе-
нието ви, арогантността, агресията 
ви пречат и ви печелят неприятели, 
затова забравете тази своя нагласа, 
която сте възприели като самоза-
щита. От вас се изисква максимал-
на предпазливост, за да не се окаже, 
че без да искате, сте се обградили с 
хора, които, вместо да ви носят пол-
за, са готови да ви вредят, като ви 
създават затруднения, различни и 
утежняващи Съдбовните. Съветът 
ми е да се осланяте повече на своята 
интуиция, която няма да ви излъже. 
През първата половина на годината 
няма да ви липсват предложения за 
нова работа или за участие в нови 
проекти. Приемете, ако прецените, 
че няма да навредите на финансо-
вата си стабилност. Съобразете се 
с ретроградния Меркурий в края на 
февруари и началото на март и не 
подписвайте договори. Бъдете реа-
листи във всичко, което предприе-
мате през този период. 
През втората половина на година-
та ви е трудно да преодолеете ня-
кои свои предразсъдъци, които ви 
пречат да постигнете мечтания жи-
тейски връх. Задачата ви е да се от-
къснете от оковите на миналото, ко-
ето няма как да върнете. През март, 
август и декември се подгответе за 
най-много блокажи по пътя си. Не 
ги приемайте драматично, а само 
като предизвикателство. Април и 
ноември ви позволяват да пътувате. 
През юли имате шанс да печели-
те добре. Завършете изостаналите 
задачи, които все отлагате. Ще се 
справите и с вашите колеги, които 
ви депресират с проблемите си. Го-
дината не е изпълнена само с черни 
краски. Има месеци, в които въпреки 
неочакваните препятствия се радва-
те на успех. Просто бъдете умерени, 
крачете бавно по пътя си и няма да 
се спъвате и да губите време, докато 
лекувате раните от падането. Опра-
вете всички отношения, които сте 
обтегнали, имате шанс. Семейните 
да са изключително отговорни към 
задълженията си, защото в годината 
на прибързаност и неочакваности 
рискуват да си създадат проблеми 
с брачната половинка и с роднини, 
които само това чакат. 
От вас зависи дали ще сте в хар-
мония със себе си и със света и ще 
посрещнете в отлично настроение 
Новата 2023 година. nnDnn
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Цялата Четвърта Човешка 
Раса /Атланска / е нарече-
на на името на най- леген-

дарния континент в историята на 
човечеството-Атлантида –родина-
та на древните атланти! Все още е 
спорно местонахождението на кон-
тинента, както и времето на негово-
то поселение от човека, но хиляди-
те изписани книги, филми, научни 
доклади и много други материали от 
учени от цял свят потвърждават дос-
товерността на легендата за същест-
вуване на архаично човешко минало 
на този континент.

Съвременният български изсле-
довател академик Владимир Цонев 
определя Атлантида като” земя на 
древните българи”, след направен от 
него дълбок анализ и обработка на 
многобройни факти и документи.

Континентът Атлантида в дъл-
бока древност е бил част от конти-
нента -майка Лемурия. Легендите 
на египетските жреци разказва, че 
Атлантида е била голям остров в Ат-
лантически океан и заедно с Лему-
рия, те образували огромен остров 
между днешните континенти Аме-
рика и Африка. Така че атлантските 
и лемурийските племена и народи са 
част от началния древнобългарски 
именски свят. Атлантида е била го-
лям цялостен остров, а около нея са 
били други по-малки острови.

През 54 хил. год. пр. н. ера круп-
на природна катастрофа предиз-
виква сеизмични трусове и разделя 
огромния континент Лемурия на ня-
колко части, между които е и Атлан-
тида. Тогава земите на Атлантида се 
отделят като отделен континент. Тя 
не била според Хайнрих Шлиман” 
само територия разположена между 
Америка и западния бряг на Афри-
ка, но също така и люлка на всички 

наши цивилизации”!

Космическата катастрофа от 
11650 год. пр. н. ера – 11542 год. пр. 
н. ера, принуждава атлантите да се 
разселят, те се придвижват до раз-
лични места, както на Европа, така и 
на Азия и Африка, като значителна 
част от тях идват и на нашите земи в 
Долнодунавската низина – районът, 
който по-късно, след Потопа от 9750 
год. пр. н. ера се оказва прародина 
на индоевропейците.

Между две от най-старите земни 
цивилизации/Лемурийската и Ат-
лантската/, които са преки продъл-
жители на Именската общност, има 
пряко взаимодействие и взаимовръз-
ка. Макар, че в своето развитие те се 
базират на приемствеността, между 
тях самите се води конкурентна бор-
ба не само за духовно, но и за сто-
панско, и териториално надмощие. 
„Много сведения потвърждават, че 
южния клон на древните българи 
етиопо-кушитите, са с предци древ-
ните атланти. Като вземем предвид, 
че предците на траките-пелазги и 
кари са роднини с етиопо-кушитите, 
определено става ясно, че всички те-
наследниците на атланти и фризи, 
са от един и същ родов корен с древ-
ните изначални българи/именците 
Хор/-мизи, шати/шопи/ и киме-
рийците-северните фризи”-твърди 
академик Сергей Иванов.

Докато островът-континент Ат-
лантида е управляван от духовно 
мотивирани жреци, загрижени за 
нуждите на хората, спазващи об-
щовселенските закони за човека и 
природата, че всичко върви добре. 
Но след като духовното, високотех-
нологичното и културно развитие на 
Атлантида станало известно на дру-
гите хората от древния свят, нахлу-
ват хора от древна Хайборея, които 

Атлантида -  
земя на древните българи
40 – 12 хилядолетие пр. н. ера

“Има древни народи, ала някои от тях са от 
началото на сътворението, други са самото 
сътворение...“ Конфуций

ВаленТина киРаДжиеВа, 
ПОСТуланТ
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налагат своето желание за господ-
ство над древните атланти и използ-
ват най-новото си геофизическо 
оръжие. Явно това е било мощно 
атомно оръжие, защото последстви-
ята от неговото приложение води 
до изкуствен природен катаклизъм- 
Големият потоп от 9570 год.- 9564 
год. пр. н. ера, при който Атлантида 
потъва окончателно и така е сложен 
край на атлантската култура и високо 
развитата й в технологично отноше-
ние цивилизация, оставили трайни 
следи в паметта на човечеството.

Древните атланти, нашите пред-
ци развивали наука на много висо-
ко ниво. Те владеели: геометрия, 
астрономия, астрология, химия, 
математика, геология, космология, 
криптография, архитектура и т. н., 
те били духовно осъзнати. Жреците 
на Лемурия и Атлантида разбирали 
,че определени физически закони 
действат върху хората и могат точно 
да определят звуковата и генетична 
вълна на всеки индивид. Всички се 
ползвали от научните достижения. 
Енергийните източници и медицин-
ските услуги били безплатни, не из-
ползвали парична система. Особено 
внимание се обръщало на използва-
нето на кристалите- обикновени и 
квази кристали. Древните ръкописи 
на санскрит сочат, че около 13 хил. 
год. пр. н. ера в Индия са строени 

летателни апарати и атомни бомби. 
В небето са се сражавали богато ук-
расени апарати, като това били че-
тири вида кораби-вимани, които не 
само летели във въздуха , но и плава-
ли във вода. Убедителни доказател-
ства дават индийски и чуждестранни 
учени, които са имали специален 
конгрес за така наречената Дорийска 
цивилизация. Според британския 
изследовател Дейви Дейвънпорд, 
голямото , мощно оръжие, което е 
унищожило империята Рама, както 
и град Мохенджо Даро в басейна на 
река Инд, днешен Пакистан, е било 
атомно. Китайски документи разказ-
ват за древни космически кораби с 
мощни антигравитационни двига-
тели, в храма Абидос в Египет има 
изображения на летателни древни 
апарати, във формата на днешните. 
Тази атлантска раса е използвала ес-
тествени източници на ядрена енер-
гия. Днес изумление в научните сре-
ди предизвикват намерени в Габон 
ядрени реактори от преди 1 милион 
години, работещи и досега по абсо-
лютно неразгадан за съвременната 
наука начин.

Какво разказва за този период от 
живота на древните атланти големят 
лечител и ясновидец Едгар Кейси, 
който е натрупал огромно количе-
ство фактически материал от сеан-
сите ,които е провеждал със своите 

пациенти под хипноза. За огромно 
негово учудване много от тях се връ-
щали в предишните си прераждания 
и разказвали точно какво са работи-
ли не къде да е ,а точно в древна Ат-
лантида! Той разказва за поредната 
душа, обясняваща под хипноза как е 
живяла някъде около 10000 год. пр. 
н. ера в Атлантида: „В Атлантида 
през този период на силно напред-
ване в начините, способите и видо-
вете са постигнати големи удобства 
за хората от страната- предмети за 
транспорт, наричани днес самоле-
ти, а тогава въздушни кораби, били 
пускани не само във въздуха, а и в 
другите елементи”/ 2437-1;1941 г./ 
За друга душа: ”В Атлантида, когато 
хората разбрали закона за универ-
салната сила, душата имала задача 
да носи послания през Космоса към 
други страни-водещо умение за този 
период”/2494-1; 1930г./Тези тълку-
вания са правени през 1941 год. или 
през1931 год., а ето и тълкувание, ко-
ето е правено през1928 година и ка-
сае атомна енергия, която през 1928 
година още не беше позната за на-
шето време.” В Атлантида тези хора 
постигнали много в разбирането на 
механичните закони и използване-
то на нощната страна на живота за 
разрушение”/2896-1; 1930 г./ В този 
случай се тълкува ”нощната страна 
на живота за разрушение” като „яд-
рена енергия”!

Друго тълкувание: ”Както се виж-
да, в Атлантида душата била свърза-
на с тези, които работели с механич-
ни уреди и с тяхното използване по 
време на изпитания. И ние смятаме, 
че това е време, когато е имало мно-
го неща, за които в настоящето дори 
не можем да помислим .”/440-5; 
1933 г./ Следващият пасаж от също-
то тълкуване разказва за „огнения 
камък” или за апарат, произвеж-
дащ енергия. Това описание много 
наподобява ядрен процес, в който 
топлината директно се превръща в 
електрическа енергия. Тълкуването е 
правено през 1933 год. – преди съз-
даването на ядрените съоръжения, 
преди откриването на лазера!

При своите сеанси, в подобно на 
транс състояние, Кейси често спо-
менавал на пациентите си за пре-
дишните им съществувания, някои 
от които са били на Атлантида. В 
този потънал остров с големината на 
континент той вижда високотехно-
логично общество преди повече от 

Карта на Атлантида според Уилям Скот-Елиът от книгата "История на 
Атлантида", руско издание, 1910 г.
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12000 години. Медиумът е направил 
около 30000 тълкувания и е посочил 
близо 700 прераждания от Атланти-
да. Синовете му твърдели, че баща 
им никога не е чел написаното от 
Платон за Атлантида и други книги 
на тази тема.

Според атлантите всеки може да 
вижда, използва и чувства слънче-
вите енергии, захранващи кристали-
те, които им осигуряват светлина и 
топлина, и други условия в живота, 
като представляват и божествената 
сила във всекидневието. Затова във 
всеки храм се провеждали служби 
в чест на Слънцето. Религиозните 
вярвания в древна Атлантида имали 
дълбоко философска същност, но-
сеща в себе си опита и заложбите на 
системата на религиозните вярвания 
на предците на атлантите – имен-
ците. Те били формирани на базата 
на астрономични и астрологични 
познания, на достиженията на тога-
вашната научна мисъл и степента на 
технологичното развитие на древ-
нобългарските племена и народи от 
старо каменната епоха-Палеолита.

Магическите възможности на ат-
лантите се базират на научни, преди 
всичко астрономични и астрологич-
ни факти, допълнени от метафизич-
ни познания. Те не правят разлика 
между видимите и невидими свето-
ве, но се стремели да се изолират от 
преобладаващото религиозно влия-
ние на Лемурийците. Всички маги-
чески обреди в Атлантида започвали 
и завършвали с призив и благодар-
ност към четирите Велики природ-
ни сили/природните елементи 
огън, въздух, вода и Земя/, без чието 
съдействие не би имало планетата 
Земя и материалната Вселена, в ко-
ято да се развива космичното съзна-
ние и духовното израстване. Симво-
лизмът на елементите е важна част 
от светската религия и магическите 
обреди.

Пак според акад. Сергей Иванов 
„Късният период от старо каменната 
епоха /40 хил. год. пр. н. ера- 12 хил. 
год. пр. н. ера/ е период на разсел-
ването на древнобългарските племе-
на и към Волго-Уралието. В 33 хил. 
пр. н. ера племената на синдийците 
живеели по бреговете на река Урал/
Идел/.Според древните източни-
ци територията от Итил/Дунав/ до 
Енисей е била на огромната древ-
нобългарска уйгурска държава още 

хилядолетия преди този период, 
когато след битка между китаите – 
тюркмени от Алтай и арии от Вол-
го-Уралието голяма част от тюркме-
ните търсят помощта на именците в 
Мала Азия. Тези събития протичат 
през 20 хил. пр. н. ера. ”Древните 
ни предци сапеите/шопи/ - ч аст от 
етиопите, през този период вече са 
родоначалници на афразийските се-
митски племена – араби, които водят 
успешна битка с именците мизи при 
Ефрат и в Мала Азия. Мизите и ге-
тите –древните предци на славяните, 
преминават през Балканите. Заедно с 
тях са и китаите, заселили се на Бал-
каните под името тюркмени /хора 
на владетелите именци/. През 17 
хил. пр. н. ера голяма част от имен-
ците, заедно със синдийците ”ура” – 
иделци, участват в междуособиците 
между синдите мурдаси и арии и се 
отправят към далечна Манджурия. 
Те са предците на бъдещите хони, 
начело с владетелския си род Дуло 
и преминават през Волго-Уралието 
и се преселват в Азия, като заживя-
ват там повече от 7 хилядолетия, чак 
до времето на Потопа от 9570 год. 
пр. н. ера. Част от владетелския род 
Дуло остава във Волго-Уралието и 

убеждава ариите да завладеят тех-
ните земи в Мала Азия и Близкия 
изток. След битки на предците на 
тюркмените и победа на мурдасите 
над ариите, именците достигат и се 
установяват в Далечна Манджурия. 
Една част от тях остават заедно с хи-
перборейци и етиопи да живеят на 
Слънчевия остров, а друга част от 
тях остават на Балканите.

Настъпва периодът на оконча-
телното формиране на бялата пред 
индоевропейска раса/16 хил. год. пр. 
н.е ра – 11 хил. год. пр. н.ера/. Съз-
дадена е единна българска общност 
на именци и синди. Тяхната култура 
край двата крупни водни басейна на 
реките Дунав и Волга, около които 
възникват техни постоянни сели-
ща, формират начина на живот на 
предците ни – балагурите/българи-
те/. Това е епохата на формиране на 
цивилизацията на атлантите – фри-
зийци-озирианци в Близкия изток и 
на хонорите в Далечния изток, както 
и на гетите в Тибет, като това дало 
възможност да се доразвие дако-ми-
зийската култура в тези територии.

След обособяване на единна 

Леон Бакст, Античен ужас, 1908
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балагурска, древнобългарска общ-
ност на нашите предци в Самара и 
край Такламакан, вече има условия 
за създаване на най-древните в пре-
дисторията на човечеството родово 
племенни съюзи с предисторически 
държавностен характер: Шамбала- 
16 хил. г. пр. н. ера на територията 
на Сирия, Йордания, Ливан, Иран, 
Ирак и Палестина, а по-късно, в 11 
хил. год. н. ера – Идел във Волго-
Уралието. В тези съюзи племената от 
синдийския клон имат вече равнос-
тоен характер с този на именците.

Древните българи разнасяли по 
целия свят своите обичаи, митове и 
достижения по време на грандиоз-
ните по териториален обхват пресе-
ления. Да разгледаме в интервала от 
16 хил. год пр. н. ера до 12 хил. год. 
пр. н. ера как те са се движили, къде 
са се установявали и какви родово-
племенни съюзи са създавали:

1. През 16 хил. пр. н .ера – Под 
въздействие на живеещите при тях 
именци, родовете и племената на 
синдите-ура предприемат поход 
срещу семитите за освобождаване 
на именските земи, разделяйки се по 
пътя на две части. Част от тях завла-
дява Междуречието, създавайки ро-
дово-племенен съюз – единна общ-
ност Самар. Друга част от ариите 
остава да живее в Седморечието под 
името масагети, даки и др. В Египет 
от север пристигат и управляват бо-
го-човеците фризийци-Шемсу Хор/
последователи на Хор/.

Някои племена от синдите и 
именците населяват котловини-
те на планините Имеон /Памир и 
Тян-Шан/, като част от тях се ус-
тановяват в Северна Индия, където 
по-късно се смесват с лемурийци и 
хиперборейци от империята Му и 
Слънчевия остров, и продължават 
пътя си заедно с другите ни предци-
етиопи, пелгари и кари. Тук част от 
тях приемат името синди и пребива-
ват хилядолетия.

На тази територия се формира 
имено-синдийската цивилизация. 
Тя обхваща земите от Балканите до 
древен Китай и на север до Асгард. 
Атлантида е първостепенна сила в 
конкуренция с наследниците на Ле-
мурия в империята Му и Хиперборея- 
древната хиперборейска цивилиза-
ция на Слънчевия остров,съответно 
от цивилизацията Рама- древноин-

дийската цивилизация. 

2.През 15 хил.год.пр.н.ера- Наред 
с Атлантида съществуват древните 
Атлантическа и Хиперборейска ци-
вилизации, както и тази на древно 
синдийската цивилизация Рама.

Предците ни- древните българи 
именци създават най- древното в све-
та родовоплеменно обединение от 
нов път- Шам/Шам бала/ на терито-
рията на днешнете Сирия,Йордания, 
Ирак, Иран и Ливан, начело с жреца 
цар Шам от рода Имен.Това е обе-
динение на етиопи,кушити и аги. 
По-късно в него се вливат и идващи-
те от Самар именци и синди-арии, 
преселници от държавата Идел, ко-
ито, поради влошените природо-
климатични условия са изградили в 
планините на Йордания град Петра-
известен хилядолетия по-късно като 
пещерния град. Държавата същест-
вува до Потопа от 9570 пр. н. ера. В 
области като Индия, Китай, Перу, 
Мексико и Асирия процъфтяват 
търговски центрове с много големи 
градове.

3. През 12100 год.пр.н.ера.- Се-
дем уралски арийски племена създа-
ват родовоплеменен съюз /държава/ 
Идел в равнините на Волго-Уралие-
то/цялата тиритория на Ара-Ура/, 
начело с цар Джам от рода Аудан/
Дуло/.Етноним на иделците става 
булгар-черноглави/вълчи / хора.

Държавата на седемте рода арии 
във Волго-Уралието просъществува-
ла чак до първите столетия на Нова-
та ера. Оттогава числото 7 станало 
свещено за древните българи –син-
дийци. Най-крупният клон на север-
ните фризи-кимерийците синдийци, 
са онези наши предци, които дости-
гнали Далечния изток заедно с имен-
ците, с които основали великата Уй-
гурска империя и имат много голям 
принос в това отношение за светов-
ната културна съкровищница. Раз-
витието на материалната и духовна 
култура на синди и именци в района 
на Урал през късния палеолит дости-
гнало не постигнати дотогава високи 
върхове в рамките на Лемурийската 
цивилизация и поставя началото на 
Имено-Синдийската култура!

Нека да цитираме отново акад. 
Владимир Цонев:

„Змеят и змията са основни сим-

воли на Атлантида и се срещат в 
почти всички племена и народи по 
света.Този и десетки други факти и 
аналогии говорят за съществуване на 
единен център в дълбока древност, 
откъдето тръгва разпостранението 
на уникални знания, култура и циви-
лизация.Според нашия изследовател 
Йордан Вълчев гербът на Аспарух 
представлявал змия с рибешка опаш-
ка- той е пряк потомък на древните 
етиопи/атлантите/, положили осно-
вата на съвременното човечество.С 
най- важния символ на Атлантида/
змеят, змията/е свързан и друг родо-
началник на българския род- Боян 
Имен. За него се говори и в „Джага-
фар тарихи“ и в „Сказание за дъще-
рята на хана“.“През 50-40 в. пр. н.ера, 
индоевропейските народи, обита-
вали земите от Исландия до Индия 
имат за прародина- Долнодунавската 
низина., а по- късно се разселват из 
Европа, Средна и Южна Азия“-това 
е цитат от „Българска енциклопедия 
А-Я“ издадена от БАН през 1999 
год. В този цитат се споменава нещо 
много важно- тяхната прародина е 
Долнодунавската низина т. е. тери-
торията на днешна България.Нека да 
добавим вече известното- най- ста-
рия точен календар е древнобългар-
ския, тук в България е открито най- 
старото обработено злато на света, 
писменост и грънчарско колело 
преди Египет и Шумер.Потопът, от 
който официално започва историята 
на света, е в Черно море. По нашите 
земи има градове като Пловдив и др.с 
деветхилядна непрекъсната история 
и развитие. И не на последно място, 
разбира се, ДНК изследване доказа, 
че българите са местно население, 
живеещо по нашите земи най- малко 
от 9 хиляди години! 

Това са изключително важни фа-
кти, неопровержими доказателства, 
че древните българи са прединдо-
европейско население, нещо пове-
че, те са в основата на най- старата 
цивилизация на нашата планета! 
Това е истина, която продължава да 
бъде пренебрегвана и неразбирана 
от“официалната“ българска наука.

„Всички следатлантски култури на 
бялата раса са създадени край черно море, 
и така ще бъде и с формиращата се шес-
та раса. Ясни са и носителите на тази 
високоразвита цивилизация – древните и 
съвременни българи“.

Д-р Р. Щайнер (антропософ)
nnDnn
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Още древногръцките фило-
софи са смятали, че кръвта е 
важна за лечението на някои 

болести. Но дълго време повече от 
кръвопускане не се постига. Мисълта 
за подмладяване кара папа Инокентий 
VIII да пожелае да му се прелее кръв от 
младежи, но всички умират -  папата от 
усложнения на преливането на кръв,, и 
младите момчета от кръвозагуба.

В началото на XVII век Уилям 
Харви описва за първи път система-
та на човешкото кръвообращение и 
експериментално доказва теорията си. 
Идеята за кръвопреливане отново въл-
нува хората. Направен е първият успе-
шен опит с кучета.

И на 15 юни 1667 идва ред на хора-
та. Жан-Батист Дени, лекар в двора на 
Луи XIV прелива 12 унции овча кръв, 
изсмукана от пиявици, на 15-годишно 
момче, което оцелява след това. Това 
е първото кръвопреливане в история-
та на медицината, което за щастие не 
води до фатален край. Медикът е вяр-
вал, че в кръвта се съдържат есенции, 
които стимулират телесната, както и 
душевната чистота. Тъй като тази ин-
тервенция не се практикувала през 17-
ти век, Дени нямал никаква представа 
за рисковете, които процедурата крие 
.За първи път Дени  прави хемотранс-
фузия на това петнадесетгодишно 
момче. Младежът бил болен и предиш-
ните лекари го лекуващи използвайки 
метода на кръвопускане до степен, в 
която на пациента му прилошавало 
всеки ден. Жан-Батист Дени решава 
да пробва обратното - да налее „чиста 
кръв“ във вените му. Но за да е сигу-
рен, че движещата се из тялото живи-
телна течност ще е чиста, медикът из-
ползва за донор… овца. След първото 
преливане юношата, чието име не се 
споменава, оцелял. Последвало второ 
преливане - отново без фатален край. 
Единственото обяснение на съвремен-
ната наука за оцеляването на момчето 
е, че то е имало здрава имунна система, 
както и че количествата кръв са били 

малки - около 200 милилитра всяко 
вливане. Фактът, че момчето остава 
живо, определя манипулацията като 
успешна. 

По този повод немският хирург 
Фолкман  заявява, че за едно кръвопре-
ливане трябват три овце- донор, паци-
ент и лекар!!  

Убеден в ефикасността на тази нова 
интервенция, френският лекар решава 
да представи откритието си пред науч-
ния елит. За целта той прави второ кръ-
вопреливане. Новото му „опитно зай-
че“ е касапин, подлагащ се доброволно 
на експерименталното лечение. В не-
говия случай отново се използва жи-
вотинска кръв. Поради чиста доза къс-
мет и този пациент не умира. Учените 
признават операцията като ефективна, 
но Дени остава разочарован от липсата 
на видимо подобрение у пациента. За 
да докаже не само на другите медици, 
но и на цялата френска общност по-
лезното и благоприятно действие на 
хемотрансфузията, експериментаторът 
иска от държавните власти в Париж 
достъп до видимо болен човек, който 
да лекува с новооткритата си терапия. 
От управата на града се съгласяват. 
Новият пациент на Жан-Батист Дени 
се казва Антоан Мороа, за когото е из-
вестно, че има психични проблеми. За 
него се знае още, че симптомите му се 
влошават непрекъснато. Френският ме-
дик, повярвал истински в успеваемост-
та на своя метод, обяснява на колегите 
си как „чистата живителна течност“ от 
едно невинно животно като телето ще 
премахне лудостта от тялото на Мороа. 
Противно на волята си, парижанинът, 
наричан „чалнат в главата“ от своите 
съграждани, става първата жертва на 
новаторската процедура. Във вените 
му е прелята около 300 милилитра кра-
вешка кръв. Следящите състоянието на 
пациента лекари забелязват веднага по-
вишаване на температурата в областта 
на ръката и под мишниците на Мороа. 
Жан-Батист Дени обяснява на колегите 
си, че това е реакция на тялото, което 

История на 
кръвопреливането 
в медицината

СеСТРа Д-Р еМилия аПОСТОлОВа, 
DTJ
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сега се бори с лудостта. В днешни дни 
знаем, че това се дължи на несъвмес-
тимостта на различните белтъци и че 
белите кръвни телца атакуват прелятата 
течност, както биха атакували бактери-
ите на проникнала зараза. Тогава обаче 
никой не знаел за разликите в кръвните 
групи и структура, затова медиците по-
вярвали на даденото обяснение. При 
третата хемотрансфузия Антоан Мороа 
внезапно загива. Всъщност причината 
за това е натравяне с арсен, но тога-
вашните лекари решават, че лекувани-
ят е умъртвен от процедурата на Дени. 
Съпругата на починалия завежда дело 
срещу медика-експериментатор. В ре-
зултат Парижкия съд заключва, че ма-
кар и непредумишлено, убийство е из-
вършено и преливането на кръв трябва 
да се забрани.

Същата година в Англия няколко 
учени пробват този метод на лечение, 
но всички опити завършват със смър-
тта на пациента. Историкът Холи Тъ-
кър коментира дейността на Дени като 
„Мерзост, която, за щастие, е спряна 
още в зародиш.“. Според нея, ако тре-
тият пациент на французина не е почи-
нал, тази практика щяла да се разпрос-
трани из целия свят. Това, по мнение на 
Тъкър, би довело до хиляди пациенти, в 
чиито организми се прелива животин-
ска кръв - предпоставка за предаване на 
зарази и увеличение на смъртните слу-
чаи при лекарска намеса.

През 19–и век кръвопреливането се 
появило отново. Водеща фигура в не-
говото завръщане бил един английски 

акушер на име Джеймс Блъндел. Като 
въвел подобрения в методите и инстру-
ментите за кръвопреливане и настоявал 
да бъде използвана само човешка кръв, 
Блъндел отново направил кръвопрели-
ването център на внимание.

Но през 1873 г. Ф. Гезелий, полски 
лекар, спрял завръщането на кръво-
преливането с едно ужасяващо от-
критие: повече от половината извър-
шени кръвопреливания завършвали 
със смърт на пациента. Когато това 
станало известно, видни лекари запо-
чнали да отхвърлят тази процедура. 
Популярността на кръвопреливането 
отново отслабнала.

През 1878 г. френският лекар 
Жорж Айем уточнил състава на един 
солен разтвор, за който твърдял, че 
може да бъде използван като замести-
тел на кръвта. За разлика от кръвта този 
разтвор нямал странични действия, не 
се съсирвал и можел да се пренася лес-
но. Разбираемо било, че разтворът на 
Айем придобил широко приложение. 
Но колкото и странно да изглежда, 
скоро мнението отново се обърнало в 
полза на кръвта. Защо?

  През 1900 г. австрийският патолог 
Карл Ландщайнер открил, че същест-
вуват различни групи кръв и устано-
вил, че кръвта от една група не винаги 
е съвместима с кръвта от друга група. 
Не било чудно, че толкова много кръ-
вопреливания в миналото завършва-
ли трагично! Но това вече можело да 
бъде променено, като просто трябвало 

да се подсигури съвместимостта на да-
рителската кръв с кръвта на получава-
щия преливането. Въоръжени с това 
познание, лекарите отново повярвали 
в кръвопреливането — и това станало 
точно навреме за Първата световна 
война.

кРъВОПРелиВанияТа и ВОЙнаТа
През Първата световна война на ране-
ните войници щедро била преливана 
кръв. Разбира се, кръвта се съсирва 
бързо и преди това било почти невъз-
можно тя да бъде транспортирана до 
бойното поле. Но в началото на 20–и 
век д–р Ричард Луисън от болница-
та „Маунт Сайнай“ в град Ню Йорк 
провел успешни експерименти с едно 
антисъсирващо вещество, наречено 
натриев цитрат. Някои лекари смятали 
това вълнуващо откритие за чудо. 

По време на Втората световна вой-
на търсенето на кръв нараства. Об-
ществеността е обсипвана с плакати 
с надписи от рода на „Дай кръв още 
сега“, „Твоята кръв може да го спаси“ и 
„Той даде кръвта си. А ти ще дадеш ли 
своята?“. Призивът към кръводарител-
ство получава голям отзвук. По време 
на Втората световна война само в Съ-
единените щати са дарени 13 000 000 
банки кръв. Изчислява се, че в Лондон 
са били събрани и разпределени над 
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260 000 литра кръв. Разбира се, кръво-
преливането носи със себе си големи 
рискове, както скоро става ясно.

ПРенаСяни  
ПО кРъВен ПъТ БОлеСТи

Напредъкът в медицината след Вто-
рата световна война прави възможни 
някои операции, които преди това са 
смятани за немислими. Вследствие на 
това възниква една световна промиш-
леност за много милиарди долари, 
осигуряваща кръв на лекарите, които 
започват да смятат кръвопреливането 
за стандартна  процедура.

Скоро след това обаче се появява 
нови  тревоги във връзка с болестите, 
свързани с кръвопреливането. По време 
на Корейската война, например, около 
22 процента от онези, които били леку-
вани чрез преливане на кръвна плазма, 
развиват  хепатит — това било тройно 
увеличение на случаите в сравнение с 
тези от Втората световна война. През 
70–те години на 20  век американските 
центрове за контрол на болестите из-
числяват, че броят на смъртните случаи 
от причинен от кръвопреливане хепа-
тит е 3500 души годишно. 

Благодарение на по–доброто из-
следване на дарената кръв, както и на 
по–внимателния подбор на дарители-
те, броят на случаите на заразяване с 
хепатит В намалява. Но тогава се поя-
вява  една нова и понякога смъртонос-
на форма на вируса — хепатит С — и 
взема  нови жертви. Изчислява се, че 
четири милиона американци са зара-
зени с този вирус, като стотици хи-
ляди от тях са заразени вследствие на 
кръвопреливане. Наистина, щателни 
изследвания на дарената кръв в крайна 

сметка намаляват честотата на случаи-
те на хепатит С.

През 80–те години на века беше ус-
тановено, че кръвта може да бъде зара-
зена с HIV — вируса, който причиня-
ва СПИН. Отначало ръководителите 
на кръвни банки не са помисляли  , че 
запасите им от кръв може да са заразе-
ни. Много от тях в началото посрещат  
скептично заплахата от HIV. 

Но една след друга много държа-
ви преживяват  скандали със заразена 
с HIV кръв. Смята се, че във Франция 
между 6000 и 8000 души са били за-
разени с HIV чрез кръвопреливания, 
извършени през периода 1982–1985 г. 
Кръвопреливанията се считат за при-
чина за 10 процента от инфекциите с 
HIV в цяла Африка и за 40 процента 
от случаите на СПИН в Пакистан.

Днес поради подобреното изслед-
ване на кръвта заразяването с HIV чрез 
кръвопреливане е рядко срещано в 
развитите страни. Но тази зараза про-
дължава да е проблем в развиващите 
се страни, които не разполагат с такива 
изследвания на кръвта.

Напредъкът в медицината под-
тиква мнозина да се замислят за без-
кръвната медицина.  Професор Люк 
Монтание, откривателят на вируса на 
СПИН, казва: „Развоят на нашето раз-
биране в тази област показва, че един 
ден кръвопреливането трябва да изчез-
не.“ Междувременно алтернативите на 
кръвта вече спасяват човешки живот.

Течности: Рингеров лактатен раз-
твор, декстрин, хидроксиетил скорбяла 
и други се използват за поддържането 
на кръвния обем при предотвратяване-

то на хиповолемичния шок. Някои от 
течностите, с които се експериментира 
понастоящем, могат да пренасят кисло-
род. Лекарства: Получени по методите 
на генното инженерство белтъци могат 
да стимулират производството на чер-
вени кръвни клетки (еритропоетин), 
на тромбоцити (интерлевкин–11) и на 
различни бели кръвни клетки. Други 
лекарства намаляват силно кръвозагу-
бата по време на операция (апротинин; 
антифибринолитици) или помагат да 
се намали острото кръвотечение (де-
змопресин) .Биологични кръвоспи-
ращи вещества: Колаген и целулозни 
тампони и мрежи се използват за спи-
ране на кръвотечение чрез пряко при-
лагане върху мястото му. Фибринови 
лепила и тапи могат да запушат про-
бодните рани или да покрият голяма 
площ от кървяща тъкан.Запазване на 
кръвта: Чрез апаратури за събиране на 
кръвта се възстановява кръвта, която е 
загубена по време на операция или при 
травма. Кръвта бива промита и може да 
бъде върната в пациента посредством 
един затворен кръг на циркулация. В 
някои крайни случаи чрез такава систе-
ма могат да бъдат възстановени литри 
кръв.Хирургически инструменти: Ня-
кои уреди могат да режат и да затварят 
кръвоносните съдове едновременно. 
Други инструменти могат да прекра-
тяват кръвотечение от големи тъканни 
площи. Лапароскопични инструменти 
и средства, осигуряващи минимално 
нарушаване на тъканите, позволяват 
операциите да се извършват без кръ-
возагубата, произтичаща от големите 
разрези.Хирургични методи: Щател-
ното планиране на операцията, включ-
ващо консултации с опитни клинични 
специалисти, ще помогне на операци-
онния екип да избегне усложненията. 
Незабавните действия за спиране на 
кръвотечението са изключително ва-
жни. Закъснения, надхвърлящи 24 часа, 
могат силно да увеличат вероятността 
за смърт на пациента. Разделянето на 
големите оперативни намеси на някол-
ко по–малки операции допринася за 
намаляването на общата кръвозагуба. 

В съвременната медицина 
все още кръвните продукти са 
изключително важни, в някои случаи 
животоспасяващи за много хора с 
различни болести и травми

Кръвните продукти са нужни и 
именно за това кръводаряването оста-
ва един от най- хуманните жестове на 
съвременния човек!  nnDnn






