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Високоуважаеми Братя и Сестри,Високоуважаеми Братя и Сестри,
Многоуважаеми Братя и Сестри,Многоуважаеми Братя и Сестри,
Благородни Братя и Сестри,Благородни Братя и Сестри,
Постуланти, съмишленици, Постуланти, съмишленици, 

последователи и симпатизанти,последователи и симпатизанти,

През последните три месеца Велик Приорат Бъл-
гария направи решителна крачка за оздравяване 
и попълване на своите редици. Освободихме 

се от хора, които присъстваха в нашите списъци, но от-
състваха от тамплиерския живот. Приехме повече от 30 
Постуланти и засилихме ритуалната дейност. След пре-
красния Духовен събор в Стара Загора проведохме най-
силната до сега Научна конференция с основна тема: 
Конвергенция между Ордена на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим и обществото. Изключително силното учас-
тие на академици и професори които докладваха редица 
допълващи теми, изказвания и разгорещените дискусии 
създадоха една благодатна среда, в която се родиха нови 
идеи за реализация на този амбициозен проект. Форумът 
беше интелектуално подсилен и с представянето на нова 
книга с пореден No 47, от библиотеката на Великия При-
орат България, на същата тема.       

Прави впечатление нарасналата обществена актив-
ност и благотворителност на редица Командерии, пред-
шестваща Деня на светите братя Кирил и Методий, на 
българската азбука, просвета и култура. Можем да се поз-
дравим и с успешното приключване на Международния 
конкурс за детска рисунка ,,Рицарят в мен‘‘ и на Нацио-
налния конкурс по литература ,,Рицарска постъпка‘‘. Го-
лямото разнообразие от идеи в нашия Орден и тяхната 
реализация, служи като пример за активна житейска по-
зиция и засилва нашето влияние в обществото. Изказвам 
благодарност на всички Рицари и Дами, които се включ-
ват активно в реализацията на плана за работа на Велик 
Приорат България.

Бог да Ви благослови!
Не нам Господи, не нам, на твоето име дай слава!

 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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ХІ Научна Конференция 
на ВП България

На 9 април по традиция в конферентна зала 
на хотел „Витоша” в София се проведе 
ХІ научна конференция на Велик Прио-

рат България с домакинството на Командерия „Св. 
Георги Победоносец“.Тамплиерската академия за 
наука изкуство и култура за  първи път се включи 
като главен организатор на събитието. Темата на 
конференцията за Конвергенцията между Ордена 
на Рицарите Тамплиери Велик Приорат България 
и обществото привлече много участници от науч-
ния свят - академици, професори, член-кореспон-
денти и доктори от Българската академия на науки-
те; Хумболдтовия университет; СУ „Св. Климент 
Охридски“; Университета по библиотекознание 
и информационни технологии; Университета за 
национално и световно стопанство; Обществена 
академия за наука, образование, култура; Българ-
ска академия на науките и изкуствата. Като гости се 
присъединиха представители от партньорски нам 
неправителствени организации като Академията 
знание и самоусъвършенстване; Зонта България; 
Ротари Клуб; Почитаемата Ложа Майка Заря; Ве-
лика Ложа на Старите Свободни и Признати Зи-
дари в България; Президентски клуб България, за 
които темата за взаимодействието и сближаването 
между граждански организации като нашата и об-
ществото е привлекателна перспектива за бъдещо 
развитие. 

Някои от изнесените на конференцията докла-
ди ще публикуваме в настоящия и следващите бро-
еве на списание „Тамплиер”. (виж стр. 46)  nnDnn
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На 4 юни в Националния дворец 
на децата, Орденът на Рицарите 
Тамплиери на Йерусалим - Ве-

лик Приорат България, награди победите-
лите в Международния конкурс за детска 
рисунка ,,Рицарят в мен” и Националния 
литературен конкурс ,,Рицарска постъп-
ка”. Пред препълнената зала с участници 

и родители от цялата страна, деца от раз-
лични групи по интереси от Национал-
ния дворец на децата изнесоха програма, 
с която поздравиха победителите в двата 
конкурса. Великият Приор Румен Ралчев, 
Велики Офицери, Командери, Рицари и 
Дами връчиха грамоти и стипендии на от-
личилите се.  nnDnn

Тържествено награждаване 
на победителите в детските 
конкурси за 2022 г.
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◄  Мария-Виктория Дашева, 
105 СУ “Атанас Далчев”, 
гр. София

◄  Илияна Трингова, 
31 СУЧЕМ “Иван Вазов”, 
гр. София

▲ Теодора Терзиева, 
СУ “Симон Боливар”, гр. Пловдив

▲  Мила Василева, 
45 ОУ “К. Величков”, гр. София

▲  Божидар Петров, 105 СУ “Атанас 
Далчев”, гр. София

Международен конкурс ,,Рицарят в мен” 2022
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Национален конкурс 
„Рицарска постъпка – 2022”

На края на големия град, 
в бедния квартал преди 
гората, на една уличка с 

множество малки къщурки, нака-
цали една върху друга като гнезда 
на лястовички, в една малка коли-
ба без течаща вода, заедно с де-
ветте си братя и сестри живееше 
малкият Митко. 

Митко ходеше дълго, за да 
стигне до училище, където имаше 
и други деца, не само от махалата. 
Всеки ден той събираше погледи-
те със старите си скъсани обувки. 
Като завиеше за училище, той 
усещаше миризмата на най-вкус-
ните закуски: банички, кифлички, 
милинки, и всякакви други вкусо-
тийки, които никога не бе проб-
вал. 

Веднъж Митко помогна на 
съседа за пренесат някакви стро-
ителни материали. Той му под-
хвърли левче, с което момчето си 
купи такава закуска. Стори му се 
най-вкусното нещо, което е слагал 
в устата си някога. 

Един ден, докато вървеше по 
обичайния си път, Митко зърна 
черно портмоне на земята. При-
тича да погледне и видя, че беше 
пълно с пари. През главата на 
малкия Митко нахлуха хиляди ми-
сли: как ще купи от най-вкусните 
закуски за цялото си семейство. 
Представи си всичките си брат-
чета и сестричета с пълни усти и 
щастливи усмивки. Ще си хапват 

и ще му благодарят.
Но след това се сети как може 

би човекът с портмонето има 
нужда от парите. Ами ако детето 
му се нуждае от лекар и се бори за 
живота си? В този момент Митко 
реши, че неговото семейство ще 
издържи и без тези пари. И зак-
рачи към близкото районно упра-
вление. 

Още на входа го изгледаха, 
сякаш бяха отвратени от него. Но 
той с гордо вдигната глава съоб-
щи, че е намерил портмоне и иска 
да го върне. Полицаите бяха изне-
надани. Нима това бедно, дрипаво 
момче от крайния квартал ще вър-
не портмоне, пълно с пари, просто 
ей-така? В този момент възрастна-
та жена на информация се усмихна 
и го погали по главата. 

След два дни Митко се събуди 
от глъчка на непознати гласове. 
Журналисти от местния вестник 
бяха дошли, за да разберат как 
сред толкова лишения родители-
те на Митко бяха възпитали това 
честно и добросърдечно момче. 
Майка му с бебе в ръце едва смо-
гваше да отговаря, а пред вратата 
пристигаха подаръци от хора, 
трогнати от неговата постъпка. 
След  този ден хора от целия град 
изпращаха подаръци на малкия 
Митко. Той бе върнал вярата на 
хората, че все още има малки ри-
цари на добротo.

Малкият рицар от 
крайния квартал

автор: Лидия Тодорова Желязкова, 13 г., 
7а клас, 120 ОУ „Георги Сава Раковски” гр. София  

(победител в Раздел „Проза – 
Първа възрастова група V-VІІ клас”) 
преподавател: Славка Василева

автор: Елена Костадинова 
Самарджиева – V клас, 45 ОУ 
„Константин Величков”, гр. 
София – победител в Раздел 
„Поезия – Първа възрастова 
група V-VІІ клас”
преподавател: Таня Божкова

Огледах се в огледалото
И рицар там видях.
С броня, щит и меч,
но това аз ли бях?

Зачудих се какво е да си рицар?
Войник с острие в ръка,
или просто е добър човек, 
в джоба си с добри дела.

И поглеждам се отново,
същият съм си.
С коса кафява и очи кафяви.
Къде отиде желязото, медта 
от моята тънка детска снага?
Сякаш изпари се всичко това.
Сякаш „щрак” и вече замря.

Но аз осъзнах,
че и да не съм във война,
със остро копие в ръка,
аз съм рицар всеки ден,
само, ако има доброта във мен!

Рицар
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Живеем в смутно време… 
време, в което доскоро се 
водеше виртуална война – 

в медиите, в социалните мрежи, в кон-
курентни бизнеси. Време, в което без-
смислената война заличава смисъла 
на рицерските бетки за добро и спра-
ведливост. Губи се нишката на битка-
та за чест и достойнство, за спечелва-
не на „дамата на сърцета”. Рицарските 
подвизи се заличават от страстта към 
завладяване на смета. Време, в което 
вярата в доброто избледнява в неяс-
ни очертания – човешките ценности 
са променени и повече от всякога се 
нуждаем от рицарите, които запазвват 
доброто в името на справедливостта и 
светлината.

Потъвам в тези мисли, изпълнена 
с тревога за утрешния ден. Не искам 
да вярвам, че светът ще се заличи. Ис-
кам да вярвам, че още има рицари, ко-
ито се борят за по-добар свят. И пред 
мен изника образът на съвременния 
рицар.

Съвременният рицар е различен 
от героя в рицарските романи. Той не 
е с бляскави доспехи, с копие в рока и 
с щит, не е възседнал своя Росинанд 
и не търси с поглед Дамата на сърце-
то си. Той е без броня. Излежда като 
обикновен човек и вместо копие и 
щит държи перо и лист хартия. Сигур-
но ще се възмутите, че виждам рицаря 
на ХХІ век без броня и доспехи. Но 
нима външният вид определя благо-
родството и добродетелите? Не са ли 
по-важни стремежите и действията? 
Не е ли по-важно да съчетаваме в себе 
си чистите и непреходни във времето 
морални ценности?

Док Кихот и изглеждал бутафор-
но в очите на съвременниците си. Но 
рицарското му сърце и до днес е при-
мер за героизъм, чест, справедливост. 
С вяра в доброто, смелост, любов и 
милосърдие, той е рицарят на всички 
времена. Дон Кихот е благоразумен и 
спокоен, романтик и идеалист, който 
тръгва по света да се бори с неправ-
дата в живота. Рицарят на печалния 
образ мечтае за един по-розличен 
свят, в който всичко идва от любовта 
и завършва с нея, свят, в който всич-
ки хора да живеят живот, изпълнен с 
мир, хармония и най-вече справедли-
вост. И какво от това, че външният му 
вид е странно необчаен+ за рицарско-

то сърце одеждите не са от значение. 
Рицарят е човек, който може да е без 
броня, но да е въоръжен с идеализъм, 
благородство и вяра, че може да на-
прави света по-добър.

Маскираните рицари Зоро и Ба-
тман са герои, които се борят със 
злото в името на доброто и справед-
ливостта. С маска на лицето и черна 
пелерина те защитават слабите и се 
стремят към един хармоничен свят, в 
който всеки може да живее свободно 
и да осъществява мечтите си. Всяко 
дете, което се наметне с дълга черна 
пелерина, си мечтае да е като маскира-
ния рицар – вярва, че може с храброст-
та си да помага на беззащитните и да 
се бори за един по-съвършен свят.

Съвременният рицар е без броня. 
Той е въоражен със слово. Неговият 
щит е вярата. А стремежът му е духов-
ното усъвършенстване. Славата му е 
чужда, защото „щастието обича ти-
шината”. А когато Рицарят без броня 
защитава безпомощните с вяра в мо-
ралните ценности, той не тръби, че е 
извършил добро. За него това е начин 
на живот. Често, достойнство и спра-
ведливост са сноповете от лъчите на 
пътеводната му светлина.

Рицарят без броня може да е дядо 
Добри, който е известен като Свете-
цът от Байлово. Дарил е всичките си 
имоти на Църквата. Неговата рицар-
ска мисия е била да живее скромно, но 
да събира средства за реставриране на 
християнски църкви и храмове в цяла 
България. Всеки ден пред вратите на 
храм-паметника „Александър Невски” 
е събирал в една и съща пластмасова 
чаша пори, които след това е дарявал 
до стотинка на църквата. Подобно 
на Дон Кихот, дядо Добри е понасял 
подигравки от случайни менувачи, но 
е запазил рицарското си сърце и се е 
превърнал в нравствен модел на свое-
то общество. Дядо Добри е Рицар без 
броня.

Рицар без броня може да е един 
писател, който със словото си бра-
ни моралните ценности във времето 
си. Със сила и смелост, достойнство 
и чест, любов и милосърдие, той съ-
бужда задрямалите умове и води сло-
вестните си битки за по-добър свят. 
Неговото копие е перото, с което 
може да срази не „вятърните мелни-
ци”, а „вятърничавите постъпки” 

на жадните зза власт хора. Неговата 
броня е словото, милосърдието към 
онеправдяните и защитата на слабите, 
щедростта и човечността. Неговата 
Дама на сърцето е жената на ХХІ век, 
съхранила в себе си женската грация и 
всеотдайна грижа към героя, защита-
ващ идеалите и благородството.

Вятърните мелници, с които се 
бие Дон Кихот, може да са не само-
великани, както ги вижда храбрият 
идалго. Те може да са мизерията, бо-
лестите, невежеството, отчаянието и 
безпътицата в живота. Да помогнеш 
на незрящ или трудноподвижен чо-
век да пресече улицата е не помалко 
рицарска постъпка, от това да защи-
таваш безпомощен старец от група 
хулигани.

Аз още съм дете, но искам да стана 
рицар. За благородни постъпки няма 
възраст. Благородството е състояние 
на духа. Желание да помагаме на из-
падналия в беда, без да очакваме нещо 
в замяна. Всеки рицар – дори без бро-
ня – е благороден, защото съчетава в 
сърцето си любовта, вярата и добро-
тата.

Искам да помагам на беззащитни-
те и с действията си да оцветявам деня 
на тези, които не виждат светлина и 
надежда в ежедневието си.

Искам да правя това, което със 
сърцето си усещам, че е правилно – да 
дарявам любов, да се боря за един по-
добър свят, смирен и справедлив.

Искам да използвам перото си за 
светлина и красота в живота, да съ-
буждам с него мечтите и да създавам 
хармония.

Искам по рицарски да вярвам, че 
светът може да е по-светъл и добър и 
свободата да е „най-висшето благо”.

Искам да съхраня ценностите в 
днешния свят, защото те са дошли от 
миналото, но ни свързват с бъдеще-
то.

Искам да съм Рицар без броня, 
който свързва миналото, настоящето 
и бадещето в хармоничен свят, в кой-
то всеки може да се чувства свободен 
и да реализира мечтите си.

За да бъдеш рицар, не е нужно да 
имаш броня. Нужно е да имаш вяра, да 
си изпълнен с любов и да се стремиш 
към доброто. Нужно е да помниш ми-
налото, да действаш благородно днес 
и с вяра да твориш бъдещето.

Рицар без броня
автор: Ивайла Евгениева Иванова – 14 г., VІІІ клас СУ „Ангел 
Каралийчев”, гр. Стражица, област:  – победител в Раздел 

„Проза – Първа възрастова група VІІІ-ХІ клас”
преподавател:  Дора Димитрова
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Н. Пр. Ингрид Кресел - 
Посланик на Република 
Естония и Н. Пр. Румен 
Ралчев - Велик Приор 

на Република България 
на прием по случай 100 

години от установяването на 
дипломатически отношения 

между двете страни.

С Великите Приори 
на Сърбия - Н.Пр. Драготин Загорац, 

на Германия - Н.Пр. Герд Швагер и на 
Северна Македония - Н. Пр. Антон Кайтази
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С Петър Велчев, 
председател на „Съюз 
на военноинвалидите и 
пострадалите от войните”

С Командерия 009 
„Св. Игнатий Старозагорски“
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С Георги Мамалев, 
носител на специалната 
награда на МФФ 
„Златната липа – 2022“ 

С Председателя на 
Световния еврейски конгрес 
- Живика Барак
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Цветен полет  
живопис на Живка Габрова

На 17 май в Галерия 900 бе открита 
първата самостоятелна изложба на худож-
ничката Живка Габрова. Многообразието 
от теми слиса почитателите и предизвика 
множество откупки.  nnDnn

ГАЛЕРИЯ 900ГАЛЕРИЯ 900  ||  ��������	������	
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Красотата в бронз 
и камък
Фотоизложба на Борислав Пелтеков

Орденът на Тамплиерите представи 
в Галерия 900 изложба художествена 
фотография озаглавена „Красотата 
в бронз и камък”. Бяха представе-
ни някои от най-забележителните 
световни достижения в скулптурата 
и архитектурата през обектива на 
Борислав Пелтеков.  nnDnn
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Представяне на новата 
книга на акад. Евгений Сачев

Академик Евгений Сачев представи 
най-новата се книга „Българите са в 
основата на световната цивилизация“ 

в Галерия 900 в четвъртък. В препълнената 
зала присъстващите с интерес изслушаха 

разказа му за най-новите исторически на-
ходки и доказателства, събрани в този забе-
лежителен труд за да се помни и знае.

Поздравления, акад. Сачев!  
 nDnn
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Съвместен Събор на Командерии
029 „Св. Пророк Илия“, 
002 „Св. Иван Рилски ” и 

004 „Света София“ 
15.04.2022 г., гр. Казанлък

Командерия ,,Св. Пророк Илия” 
проведе своя първи Събор, 
подкрепена от Командериите 

,,Св. Иван Рилски” и ,,Св. София”в 
градската художествена галерия в 
Казанлък. Присъстваха много гости 
от културния елит на града, Рицари, 
Дами и Постуланти от няколко об-
ластни градове, Велики офицери и 
Н. Пр. Румен Ралчев. Приети бяха 3 
нови Постуланти, проф. Павел Ди-
мов изнесе научен доклад, Дамата Т. 
Г. запозна присъстващите с историята 
на града и житието на Пророк Илия. 
Командерът Й. Г. въведе в длъжност 
своя екип. Беше поднесен венец пред 
паметната плоча в двора на храм ,,Св. 
Пророк Илия” в памет на загинали-
те християни на 4 август 1877 годи-
на. Вечерта завърши с братска агапа.
 nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
002 „Св. Иван Рилски” 
и 011 „Св. Екатерина“

19.04.2022, гр. София

Събор на Командерии ,,Св. 
Иван Рилски” и ,,Св. Екате-
рина” в храма на Тампли-
ерите в София - Св. Йоан 
Кръстител. Задружност, уют 
и разбирателство. nnDnn

СЪБОРИ НА КОМАНДЕРИИСЪБОРИ НА КОМАНДЕРИИ  ||  ��������	������	



20 •   þíè 2022 ã.

Съвместен Събор на Командерии
014 „Св. Йоан Кръстител“

015 “Св. Архангел Михаил”
27.04.2022, гр. София
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На 27 април в средата на 
Светлата седмица, Ко-
мандерия 014 „Свети 

Йоан Кръстител” и Командерия 
015 „Свети Архангел Михаил” 
проведоха съвместен събор в 
Тамплиерския храм „Свети Йоан 
Кръстител”. Дамите Командери 
М.П. и М.Х. направиха отчет на 
събитията от началото на годи-
ната досега и начертаха пред-
стоящите задачи. Приеха двама 
нови Постуланти и вечерята по 
традиция в топлата атмосфера 
на братската агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
022 „Св. Висарион Смолянски“ 

28.04.2022, гр.Смолян

СЪБОРИ НА КОМАНДЕРИИСЪБОРИ НА КОМАНДЕРИИ  ||  ��������	������	

Братята и сестрите от Ко-
мандерия „Висарион 
Смолянски“ се събраха 

за събор по време напразнич-
ната  Светла седмица в храма на 
Командерията в гр. Смолян. Към 
радостта от празника се добави 
и топлината на братската среща 
по време на агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
021 „Св. Лазар Български“

30.04.2022, гр. Габрово

На Светла събота, с почита-
не на Св. Йоан Кръстител 
(Предтеча), Командерия ,,Св. 

Лазар Български” (Габрово), проведе 
Събор по случай 10 години от нейно-
то основаване. Преди ритуала всички 
Рицари, Дами, Постуланти и гости 
запалиха свещ за здраве в църквата, 
построена с волни пожертвувания от 
тях в село Дебел дял. Беше открита 
и осветена възпоменателна плоча на 
светеца на мястото където е била не-
говата къща. Командер Б. П. награди 
с възпоменателни медали на члено-
ве на Ордена с заслуги към Коман-
дерията. Празникът беше почетен с 
присъствието от Командери, Велики 
офицери и Н. Пр. Великия Приор 
Румен Ралчев. С тържествен обяд и 
празнична торта в местността Лю-
ляците, завърши този изключителен 
ден.  nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
018 „Св. Никита Ремесиански” 

и 028 „Св. Богородица“
04.05.2022 г., гр. Кърджали

Командерия 018 „Свети Никита Ремесиански” домакинства на новата Ко-
мандерия 028 „Света Богородица” от Хасково при проведения съвмес-
тен събр в град Кърджали. Двамата Командери отбелязаха най-важни-

те събития от последния събор и приеха трима Постуланти. Бяха начертани 
оперативните задачи и беше изнесен доклад. Братската агапа се състоя в хотел 
„Перперикон”.  nnDnn
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Събор на Командерия
003 „Св. Княз Борис I Покръстител“

10.05.2022, гр. София

На 10 май 2022 година в ри-
туален хран Св. Йоан Кръ-
стител - клуб 2008 се състоя 

събор - ритуал на Командерия "Княз 
Борис Първи".

Събора уважиха Великия Приор 
на Велик Приорат България Н.Пр. 
Румен Ралчев, и Велик офицер Рада 
Пангелова, DGOTJ.

Присъстваха 23-ма Рицари, Дами, 
Постилунти и гости.

Командер П. С. направи отчет 
за изминалите два месеца и поднесе 
информация за участието на Коман-
дерията в конкурсите "Рицарят в мен" 
- в който пет от децата, с които рабо-
ти Командерията са наградени  и "Ри-
царска постъпка".

Н.Пр. Румен Ралчев сподели с 
присъстващите работата на Велик 
Приорат България по организиране-
то на Великия магистрален съвет и 
Конвента в перида 22-25 септември 
2022 година.  nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
001 „Св. Георги Победоносец“ 
и 014 „Св. Йоан Кръстител“

18.05.2022, гр. София

На 18 май Командерии ,,Св. Георги 
Победоносец” и ,,Св. Йоан Кръсти-
тел” проведоха Събор в Тамплиер-
ския храм в София. Командерите 
М.Ш. и М.П направиха отчет пред 
Рицарите и Дамите, приеха Посту-
лант и връчиха награди. Като гости 
присъстваха Командери, Велики 
офицери и Великият Приор. Вечерта 
завърши с братска агапа.  nnDnn
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Събор на Командерия
016 „Св. св. Константин и Елена“

28.05.2022, с. Паталеница

Пазарджишката Командерия "Св.св. Констан-
тин и Елена" проведе събор на 28 май в 
храм „Свети Димитър“ в Паталеница. Вели-

кият Приор на ВПБ Румен Ралчев въведе в длъжност 
Е. Н. - бивш Канцлер на Команедрията и Рицар от 12 
години. Той е инициатор на детското състезание "Бя-
гащи крачета", което се провежда от Командерията 
от две години. Досегашният Командер Д. Б. предаде 
поста и получи благодарности за работата си. Новият 
Командер прие нов постулант и запозна рицарите и 
дамите със случилото се в Командерията от началото 
на годината до момента. Великият Приор Румен Рал-
чев представи и бъдещите събития във Велик Прио-
рат България и отправи препоръки за дейността на 
Командерията. След края на събора в двора на храм 
"Св.Димитър" бе осветена и чешмата, възстановена 
от Командерия "Св.св. Константин и Елена". Агапата 
се състоя в ресторант в Пазарджик.  nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
005 „Сердика“ и 

011 „Св. Екатерина“
30.05.2022, гр. София

Командериите „Света Екатери-
на 011“ и "Сердика 005" про-
ведоха първия си съвместен 

ритуален събор за годината, с дома-
кин Командерия „Сердика“ в църк-
вата "Свети Йоан Кръстител" - "Клуб 
2008" - гр. София. Мероприятието 
бе уважено от Великиите офицери 
Юлия Николова, DGOTJ, Димитър 
Владимиров, GOTJ, Рада Пангелова, 
DGOTJ, Панчо Радев, GOTJ и Антон 
Василев, KCTJ.

Дневният ред на Събора включва-
ше отчет на Командерите за дейност-
та на поверените им Командерии, 
прием на Постуланти, връчване на 
награда за принос към Командерията, 
доклад от постулант на Командерия 
„Сердика“, представяне на стихо-
сбирката „Delete“. Без сбогуване“ на 
дамата Лилия Илиева от Командерия 
„Света Екатерина“. 

Великият Офицер Юлия Николо-
ва, DGOTJ поздрави Рицари, Дами, 
Постуланти и гости, както и Коман-
дерите за добрата работа и чудесната 
организация на събора.

С това Съборът бе прекъснат и ве-
черта приключи с братска почерпка и 
неформални разговори. nnDn
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Съвместен Събор на Командерии
004 „Св. София“ и 

029 „Св. Пророк Илия“
11.06.2022, гр. Казанлък

До гр. Казанлък в подножието на 
архитектурен резерват „Бузлу-
джа“ се проведе съвместен Събор 

на Командерия „Св. Пророк Илия“ , Ко-
мандерия „Света София“ и Командерия 
„Св. Лазар Български“. 

Присъстваха и гости от Командерия 
,,Цар Калоян” (Варна), както и много 
симпатизанти и гости. 

Командерията домакин изненада бра-
тята и сестрите с вкусно чеверме под зву-
ците на гайда.

Командериите направиха обстоен 
анализ на дейностите, събраха благотво-
рителна лепта  и начертаха план за тяхно 
бъдещо и съвместо развитие. Вечерта 
завърши с братска агапа и много танци.
 nnDnn 
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Съвместен Събор на Командерии
008 „Улпия“ и 

016 „Св. св. Константин и Елена“
25.06.2022, гр. Пловдив

В Пловдив се проведе съвместен събор на Командерия ,,Улпия” и 
Командерия ,,Св. Св. Константин и Елена”. Командерите Р.М. 
и Е.Н. направиха отчет за дейността, беше приет един Посту-

лант и наградени Рицари и Дами. Два реферата, изнесени от Рицар 
и Постулант, допълниха знанията на присъстващите за вътрешното 
устройство на средновековния Орден. Поздравление поднесе Н. Пр. 
Великия Приор, който подари последната си книга ,,Конвергенция 
между Ордена на Рицарите Тамплиери и обществото” на домакините. 
Вечерта завърши с агапа.  nnDnn
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Съвместен Събор на Командерии
001 „Св. Георги Победоносец“, 

002 „Св. Иван Рилски“ и 
014 „Св. Йоан Кръстител“

28.06.2022, гр. София

Командериите ,,Св. 
Георги Победоносец” 
и ,,Св. Иван Рилски” 

подкрепени от Командерия,,Св. 
Йоан Кръстител” отпразнуваха 
с празничен Събор своята 18 
годишнина. Бяха приети 6 пос-
туланти, раздадени множество 
грамоти и подаръци, гости изка-
заха благопожелания. Присъст-
ва Н. Пр. Румен Ралчев и група 
Велики офицери. Празничната 
агапа беше естествен завършек 
на вечерта. Честито пълнолетие 
Братя и Сестри! nnDnn
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„Св. Лазар Български” – 
благотворителна инициатива

Лекцията "Богомилите и въ-
трешния мир" бе интригуващо 
поднесена от професор Дамян 

Попхристов на 28.04.2022г, в "Мента-
лен клуб" към Командерия "Улпия" 
гр. Пловдив. 

Членове на Командерията и гости 
се докоснаха до езотеричния свят на 
Богомилите и до основополагащите 
им принципи. Загатнато ни беше за 
огромното духовно наследство на нас 
българите, което е оставило отпечатъ-
ци из целия свят в древността.  nnDnn

„Улпия“ - среща на 
Менталния клуб

Пакети с хранителни проду-
кти дарихме на самотни въз-
растните хора от село Дебел 

Дял., под мотото „Знай,че си оби-
чан!”.Инициативата е във връзка с 10 
годишнината на Командерия „Св. Ла-
зар Български”. Решихме до края на 
годината да осъществим на територи-
ята на габровска област 10 добри дела, 
като това е първото от тях. Връзката 
ни с жителите на с.Дебел дял е отдав-
нашна.Щастливи сме, че зарадвахме 
хората с нашия скромен жест.   nnDnn
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„Св. Иван Рилски“ 
дари икона

В Деня на Храбростта и Бъл-
гарската армия, Рицарите, 
Дамите и постулантите от 

Командерия “Свети Иван Рилски” 
дариха икона с лика на Свети 
Иван Рилски Чудотворец на храм 
“Свето Възнесение Христово” в с. 
Праужда, до Белоградчик. Ико-
ната бе приета с благодарност от 
членове на църковното настоятел-
ство.  nnDnn
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„Св. св. Константин и Елена“ 
с традиционното състезане 
„Бягащи крачета“

Второто издание на състе-
занието за деца „Бягащи 
крачета“ се състоя в парк 

– остров „Свобода“ Пазарджик. 
То се организира от Командерия 
016 „Св. Св. Константин и Еле-
на“ и има за цел да популяри-
зира масовия спорт сред децата 
от детските градини в община 
Пазарджик. За втори път при-
състващите деца прекараха един 
празничен ден заедно в добро 
настроение и игри.  nnDnn
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На 17.05.2022 г. в гр. Хасково, в галерия „Атанас Шаренков“, беше от-
крита изложбата „Бащи и синове“ на големия български график Сашо 
Каменов и неговия син Ивайло Каменов. Традицията се продължава и 

от другия му син, Михаил и от неговия внук. На откриването присъства цялото 
семейство Каменови. Изложбата е организирана от  Братя и Сестри от двете 
Командерии.

Мероприятието сложи началото на една дългосрочна инициатива между   
Командерия „Св. Йоан Кръстител“, гр. София и Командерия „Св. Никита Ре-
месиански“, гр. Кърджали за популяризиране на българското изкуство и култу-
ра!  nnDnn 

„Св. Йоан Кръстител” и 
„Св. Никита Ремесиански”  
организираха изложба графика
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„Улпия” с Традиционно 
участие във фестивала 
„Пловдив – вечен и древен”

СЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИСЪБИТИЯ НА КОМАНДЕРИИ  ||  ��������	������	

Вече трета поредна година Братя и 
Сестри от Командерия „Улпия“ са 
основни организатори и изпълните-
ли на възстановките по време Между-
народния фестивал „Пловдив - вечен 
и древен“. nnDnn
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Рицарите, Дамите и Постулан-
тите от Командерия „ Св. Йоан 
Кръстител“ зарадваха с награ-

ди всички ученици от 105 СУ „ Ата-
нас Далчев“, София, които участваха 
в конкурса за детска рисунка „Рицарят 
в мен – 2022”.

Децата получиха книги с класиче-
ска българска литература, специално 
изработени за тях раници с печата на 
Ордена, грамоти и разбира се вкусна 
торта! 

Беше подготвена специалната из-
ненада за тях - демонстрация по фех-
товка, изнесена от Веселин Попов, 
многократен републикански шампи-
он, медалист и призьор от Световната 
купа по сабя.  nnDnn

Командерия „ Св. Йоан 
Кръстител“ - на посещение 
в столично училище
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Точно на Еньовден, Командерия 
„Св. Иван Рилски” организира 
засаждане на цветя и билки от 
деца със специални потребности 
в подържаната от тях градина 
пред храм ,,Св. Йоан Кръсти-
тел”. Активно участие в меро-
приятието взе и Великия Приор 
на Ордена в България.  nnDnn

Благотворителна инциатива на 
Командерия „Св. Иван Рилски”
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По повод 2 юни - Деня на Ботев и загиналите 
за свободата на България, Командерия ,,Цар 
Калоян”, гр. Варна откри нов паметник на 
Христо Ботев. nnDnn

„Цар Калоян“ –  откриване на нов 
паметник на Христо Ботев

ППод прякото ръководство на брат Георги Георгиев 
KCTJ – Командер на Командерия 022 „Св. Висарион 
Смолянски” и читалищен настоятел в Народно чита-

лище „Пробуда 1903” бе изграден, подреден и открит първият 
по рода си, „Интерактивен Музей на Гайдата” в село Стойките. 
Експозицията е създадена изяло с дарения, с предмети от над 100 
дарители, представители на седемте фолклорни области в стра-
ната. Откриването на музея съвпадна по време с Националния 
събор на гайдарите „Апостол Кисьов“ в местността Потока.

Музеят предлага пълно потапяне в света на гайдата и гай-
дарското изкуство от началото на 20-ти век. Сред експонати-
те е гайдата, под чийто съпровод е записана песента „Излел е 
Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска, която лети в 
Космоса. Може да се види как е изглеждала и работилницата на 
майстора на гайди. На специална стена около лика на Апостол 
Кисьов, създателят на състава-емблема „100 каба гайди“, са из-
писани върху кожа от гайда всички имена на 333-мата гайдария 
участвали в Рекорда на Гинес през 2012 г. Има специална стая, 
в която на фона на звездното небе се чуват истинските шумове 
на Вселената и сред тях звука на гайдата. В друга секция може да 
се чуят по избор аудио записи на един гайдар и на 101 гадаря. 
 nnDnn

„Св. Висарион Смолянски” - откриване на 
„Интерактивен Музей на Гайдата”
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ÁÐÀÒ ÄÈÌÈÒÚÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, GOTJ 
ÂÅËÈÊ ÎÔÈÖÅÐ 

ООН- 
Април- Юни 20022 г.

ÑÂÅÒÚÒ ÎÒÁÅËßÇÀ ÇÀ ÏÚÐÂÈ ÏÚÒ 
ÄÅÍß ÑÐÅÙÓ ÅÇÈÊÀ ÍÀ ÎÌÐÀÇÀÒÀ

„Речта на омразата подбужда към на-
силие, подкопава разнообразието и 
социалното сближаване и заплашва 
ценностите и принципите, които ни 
държат заедно.” Това се казва в изя-
влението на генералния секретар на 
ООН, публикувано по повод Между-
народния ден срещу речта на омраза-
та, който се отбелязва за първи път в 
света на 18 юни. 

„Речта на омразата поражда раси-
зъм, ксенофобия и мизогиния“, каза 
Антонио Гутериш. „Това дехумани-
зира отделни хора и цели общности, 
подкопава усилията ни за насърчаване 
на мира и сигурността, защита на пра-
вата на човека и устойчиво развитие. 
Думите могат да се превърнат в оръ-
жие и да причинят физическа вреда. 
Ескалацията от реч на омразата към 
насилие доведе до най-тежките и тра-
гични престъпления на съвременното 
време - антисемитизмът причини Хо-
локоста, пропагандата на етническа 
омраза доведе до геноцида на тутси в 
Руанда през 1994 г.

Интернет и социалните мрежи, 
според ръководителя на ООН, до-
принасят за разпространението на 
речта на омразата със скоростта на 
горски пожар и през всякакви грани-
ци. „Речта на омразата, насочена към 
малцинствата по време на пандемията 
COVID-19 , е допълнително доказа-
телство, че много общности все още 
са изключително уязвими към дис-
криминация днес“, се казва в изявле-
нието.  

ÍÎÂÈÒÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÍÅ ÒÐßÁÂÀ 
ÄÀ ÑÅ ÈÇÏÎËÇÂÀÒ ÇÀ ÈÇÂÚÐØÂÀ-
ÍÅ ÍÀ ÊÈÁÅÐÀÒÀÊÈ È ÓÁÈÂÀÍÅ ÍÀ 
ÕÎÐÀ

Новите цифрови технологии са от 
съществено значение за предотвратя-
ване на конфликти, миротворчество 
и изграждане на мир. Но в същото 
време използването им често води 
до подбуждане и влошаване на кон-
фликти. Често се извършват жестоки 
кибератаки, страните в конфликта 
са въоръжени с роботи убийци или 
използват други форми на изкуствен 
интелект, което води до смърт и чо-
вешки страдания. Интернет и социал-
ните медии се използват за подбужда-
не на омраза и насилие.

Това заяви заместник-генералният 
секретар на ООН по политическите и 
миростроителните въпроси Розмари 
Ди Карло, изказвайки се на заседание 
на Съвета за сигурност на ООН.

Предимства на най-новите техно-
логии   
Тя е уверена, че новите технологии се 
използват добре за подкрепа на поли-
тическите процеси, по-специално за 
да се гарантира, че те включват всич-
ки слоеве от населението.  

„По време на различни мирни 
преговори използвахме чатове, бази-
рани на изкуствен интелект, за да се 
свържем с хиляди хора, за да разбе-
рем техните възгледи и приоритети“, 
подчерта заместник-генералният се-
кретар. Тя припомни как се използват 
новите цифрови технологии за подо-
бряване на сигурността на миротвор-
ците и цивилния персонал.  

Злонамерено използване на нови 
технологии   
Говорейки за проблемни области, тя 
посочи практиката на „злонамерено 
използване“ на цифрови технологии 
за политически и военни цели.

„Според някои оценки броят на 
спонсорираните от държавата и не-
държавни организации случаи на 
злонамерено използване на цифрови 
технологии за политически или воен-
ни цели се е увеличил почти четири 
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пъти от 2015 г. насам“, каза предста-
вителят на ООН. Тя изрази загри-
женост относно кибератаките срещу 
критична инфраструктура, включи-
телно медицински и хуманитарни съ-
оръжения. 

Заместник-генералният секретар 
на ООН по политическите въпро-
си каза, че практиката на използване 
на смъртоносни автономни оръжия 
също повдига сериозни въпроси. 

„Както генералният секретар ясно 
посочи, механизмите, способни да 
убиват хора без човешка намеса, са 
политически неприемливи, морално 
отвратителни и трябва да бъдат забра-
нени от международното право“, каза 
Розмари ДиКарло.  

„Ползите от цифровите техноло-
гии за поддържане на международния 
мир и сигурност са многобройни. На-
предъкът в технологиите обаче крие 
нови сериозни рискове, те могат да 
доведат до влошаване на динамиката 
на конфликта“, подчерта заместник-
министърът.  

ÃÅÍÅÐÀËÍÈßÒ ÑÅÊÐÅÒÀÐ ÍÀ ÎÎÍ: 
ÌËÀÄÅÆÈÒÅ ÑÀ ÍÀÄÅÆÄÀÒÀ ÍÀ 
×ÎÂÅ×ÅÑÒÂÎÒÎ
Днес в света има 1,8 милиарда млади 
хора на възраст между 10 и 24 годи-
ни. Това е най-голямото поколение 
младежи в историята. Междувре-
менно политическата нестабилност, 
трудностите при намиране на работа 
и ограничен достъп до участие в по-
литическия и обществен живот водят 
до факта, че младите хора се оказват 
изолирани.

„Младите хора са надеждата на 

човечеството. Мир, икономическо 
развитие, социална справедливост и 
толерантност – всичко това зависи 
от реализирането на потенциала на 
младите хора...”, каза генералният се-
кретар на ООН Антониу Гутериш по 
повод Международния ден на младе-
жта. По решение на Общото събра-
ние се чества на 12 август. Тя има за 
цел да напомни за ролята на младите 
хора в развитието на обществото и 
изграждането на мира и ежедневните 
проблеми, които им пречат.

Повече от 400 милиона млади 
хора живеят във въоръжен конфликт 
или са изправени пред заплахата от 
организирана престъпност. Милиони 
страдат от лишения, преследвания и 
лишени от власт. Момичетата и жени-
те се нуждаят от специална защита.

Често младите хора няма къде да 
общуват, имат малко възможности за 

самореализация. Те няма къде да при-
добият управленски умения, не винаги 
имат възможност да се занимават със 
спорт, да участват в различни съби-
тия в своите региони. Но ако младите 
хора имат подходящи платформи, то-
гава младите хора, включително тези, 
които са изолирани или страдат от 
насилие, биха били включени в жи-
вота на обществото.

Друг проблем е младежката зае-
тост. Младежката безработица далеч 
надхвърля нивото на безработицата 
сред по-възрастното работещо насе-
ление. Качеството на работните места 
за младите хора намалява всяка годи-
на, нивото на неравенство на пазара 
на труда нараства, а преходният пе-
риод от училище към работа се удъл-
жава, принуждавайки младите хора да 
живеят в несигурност. Още по-труд-
но е положението на младите жени. 
Те често са принудени да работят с 
ниско платена или нискоквалифици-
рана работа. Често те трябва да се за-
доволят с работа на непълно работно 
време или временни договори.

Освен това проблемите с образо-
ванието и заетостта правят младите 
хора лесна мишена за вербуване на 
терористи. Повечето от „наборни-
ците“ в терористични организации 
са млади хора на възраст от 17 до 24 
години.

По повод Международния ден на 
младежта генералният секретар на 
ООН Антониу Гутериш призова мла-
дите хора да обсъждат и решават заед-
но съществуващи проблеми, както и 
да участват активно в политическия и 
обществен живот, както на национал-
но, така и на международно ниво.
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Делегация на Велик Приорат 
България на ІІ Конвент на Велик 
Приорат Северна Македония в 
Скопие

От 12 до 15 май в гр. Скопие се проведе 
Втория Конвент и Инвеститура на Велик 
Приорат Северна Македония. По пока-

на на Македонския Велик Приор представителна 
делегация на Велик Приорат България, водена от 
Н.Пр. Великия Приор ген.майор академик Румен 
Ралчев присъства на събитието. Велик Приорат 
Северна Македония беше наставляван от Велик 
Приорат България по време на целия дълъг про-
цес на присъединяване към многобройното се-
мейство на Великите Приорати на OSMTH. По 
време на Конвента в присъствието на Великите 
Приори на Великите Приорати на Германия 
Н.Пр. Герд Швагер и на Сърбия Н.Пр. Драгутин 
Загорац, Н.Пр. Румен Ралчев извърши ритуала 
по повдигане в най-висока степен „Велик Кръст 
на Храма на Йерусалим” на Великия Приор на 
Велик Приорат Северна Македония Н.Пр. Антон 
Кайтази.  nnDnn  
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Великият Командер на Ордена на 
Рицарите Тамплиери на Йерусалим - 
Джордж Макклейн на аудиенция при 
Вселенския Патриарх Вартоломей

ство – 917 г. (канонично от 927) г., Охридска архиепис-
копия (патриаршия) от учредяванто й през 1018 г. до не-
каноничното й закриване през 1767 г., както и сръбските 
християни след унищожаването на Търновската патри-
аршия; Печка патриаршия; Угровлашката; Молдовската; 
Московската (до 1448 г.) и Киевската (до 1687 г.) митро-
полии; Албанската, Финската и Естонската автокефални 
църкви.

След падането на Цариград под османска власт (1453 
г.) на цариградския патриарх е признато правото да бъде 
духовен глава на всички източни (православни) християни 
в пределите на империята.

В първите векове на османското владичество Цариград-
ската патриаршия подпомага църковното и училищното 
дело в Османската империя и противодейства на опитите 
за потурчване на отделни селища и райони на Балканския 
полуостров, в това число и в българските земи.

От 18 век и началото на 19 век патриаршията до голя-
ма степен приема „мегали идея“ и се стреми да гърцизира 
негръцкото християнско население в империята. Тя про-
тиводейства с всички сили и средства на църковно-наци-
оналната борба на българския народ и след учредяването 
на Българската екзархия (1870 г.) не признава нейната ав-
токефалност (самостоятелност) до 1945 г. Цариградската 
патриаршия възпрепятства българската църковна и учи-
лищна дейност в Македония и Одринско, които по силата 
на Берлинския договор 1878 г. отново остават в пределите 
на Османската империя. Подкрепя не само гръцката, но и 
сръбската националистическа пропаганда в тези две обла-
сти и пр.

След края на Втората световна война 1939 – 1945 г. Все-
ленската патриаршия признава не само автокефалността 
на Българската православна църква, но и въздигането и в 
патриаршеско достойнство (през май 1953 г.).

Глава на Вселенската патриаршия и на Светия Синод 
е архиепископът на Константинопол, Новия Рим и все-
ленски патриарх, пръв сред равни и съвместен държа-
вен глава на Света гора Вартоломей I (1991-). Поместни-
те православни църкви на Вселенската патриаршия се 
състоят от 6 архиепископии, 8 църкви и 18 митрополии, 
осем от които директно управлявани от вселенския па-
триарх. Три от шестте архиепископии имат свои митро-
полии – общо 17, които са част от техните диоцези. Две 
от църквите на патриаршията са автономни – Финланд-
ската православна църква и Естонската апостолическа 
православна църква.  nnDnn

Âñåëåíñêàòà, íàðè÷àíà 
îùå Öàðèãðàäñêàòà èëè 
Êîíñòàíòèíîïîëñêàòà 
ïàòðèàðøèÿ

Вселенската патриаршия е автокефална поместна пра-
вославна църква със седалище в Истанбул, Турция. Кате-
дрална църква на патриаршията е „Свети Георги“.

Създадена след разцеплението на Римската империя 
(395 г.). Отначало е възглавявана от епископ, а от 451 г. 
епископът носи титлата патриарх.

Под юрисдикцията на Вселенската патриаршия мина-
ват:

Българската православна църква – от покръстването 
през 864 г. до въздигането й в патриаршеско достойн-

По време на аудиенцията Негово Светейшество потвърди благословията си 
за Международния Орден на Рицерите Тамплиери наЙерусалим.
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Хилядолетия функционирането 
на държавите се осъществя-
ва чрез противопоставяне на 

противоположностите и взаимната 
им експлоатация. Днес, чрез живота 
и постиженията на нашето поколе-
ние се поставя края на тази епоха и 
се полагат основите и началото на 
нова епоха – епохата на взаимното 
проникване и омесване на противо-
положностите до установяването им в 
инверсно равновесие. Епохата на Ху-
манизма. Епохата на дълбока конвер-
генция на обществото и държавата, 
и утвърдените ни представи за света, 
съществуването и развитието. Тази 
нова епоха за човечеството, започва 
чрез живота на нашето поколение. За 
съжаление, малцина съвременници 
виждат и осъзнават това. Епохата на 
Хуманизма е дълбока конвергенция 
и промяна изоснови на досегашната 
ни визия за света и съществуването. 
Изнамирането на принципно и кар-
динално нов модел за функционира-
не на държавата и демократичното 
общество е най-великото постижение 
на нашето поколение. Утвърденото 
ни разбиране за демокрацията днес е: 
„Демокрацията е всеобщо избирател-
но право и върховенство на Закона“. 
Все още не се осъзнава от огромното 
мнозинство хора, че всеобщо избира-
телно право, не обвързано органич-
но, с всеобщ контрол на избиращите 
над избираните, е издевателство над 
личността, държавата и обществото. 
Провал на демократичната държава 
и превръщането й в „Организирана 
институционална престъпна група“- 

цитат от проф. Ж. Сталев. Липсата 
на контрол над властовите институ-
ции в една изборна демокрация, на 
мига унищожава отговорността на 
управляващите и демокрацията се 
трансформира в диктатура на упра-
вляващите над управляваните -

Â ÄÈÊÒÀÒÓÐÀ ÍÀ ÓÏÐÀÂËßÂÀÙÎÒÎ 
ÌÀËÖÈÍÑÒÂÎ ÍÀÄ ÓÏÐÀÂËßÅÌÎÒÎ 
ÌÍÎÇÈÍÑÒÂÎ.

По този начин се разрушава безуслов-
но изискуемият баланс, в демократич-
ната държава между интересите на 
управляващото малцинство и интере-
сите на управляваното мнозинство, в 
полза на интересите на малцинство-
то. Основния закон на природата, 
„Закона за равновесния баланс“, из-
исква двете форми на властта в демо-
кратичната държава, опосредстваната 
(моделът на римската демокрация) и 
непосредствената (моделът на Гръц-
ката демокрация), да бъдат съчетани в 
единна структура, с контролни функ-
ции една над друга. Това е властови-
ят модел на Хуманно-демократична 
Държава, изграден върху единството 
и взаимният контрол на институции-
те на непосредствената и институции-
те на опосредствената власт. Липсата 
на равновесие между двете форми на 
упражняване на властта в конструкци-
ята на демократичната държава озна-
чава, че тази държава не е демокра-
тична. Ако конструкцията на властта 
в държавата, не е изградена като ба-
ланс между двете властови форми на 
функциониране на демократичната 

ÏÐÎÔÅÑÎÐ ÏÅÒÚÐ ÕÀÄÆÈÅÂ

Конвергенцията на 
традиционните общности 
– път към цялостната 
конвергенция на обществото
Конвергенцията на Рицарите Тамплиери на 
Йерусалим, от обществена организация във 
властова институция, катализатор и ускорител 
на цялостната конвергенция на обществото
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държава, тя неизбежно се изкривява 
и поражда тоталитарна, деспотична и 
неуправляема държава.  

ÊÎÍÂÅÐÃÅÍÖÈßÒÀ ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÎÒÎ 
ÏÐÅÌÈÍÀÂÀ ÏÐÅÇ ×ÅÒÈÐÈ ÍÈÂÀ.  
Първо ниво, това е личностната 
конвергенция. Конвергенцията в ин-
стинктивното мислене на индивида. 
Тя се състои в това, че всеки конкре-
тен индивид, трябва да се откаже от 
традиционния за индивидите вроден 
егоизъм не позволяващ възможността 
на българите да се самоорганизират, 
като утвърди вътре в себе си себеот-
рицанието в името на другия, като 
основен инстинкт на обществено по-
ведение и основа на всяка помисъл 
за постигане на личното си благопо-
лучие и щастие както това е в силно 
развитите общества. Всеки индивид 
да замени в мислите си думата дано, 
която предизвиква негативни и вред-
ни внушения. Дано подтиква на ин-
стинктивно ниво индивида към па-
сивност. Да стои и да чака някой друг 
да реши проблемите на собствения му 
живот. Да замени думата дано със ду-
мата когато. Когато, обратно на дано,  
предизвиква силно положителни и 
градивни внушения. „Когато“ вну-
шава, че когато лично се включиш в 
борбата за процъфтяващото бъдеще 
на обществото, на повишаването на 
неговото благосъстояние и щастието 
на другите, без да се интересуваш как-
во ще получиш в замяна и колко още 
има други като теб, осигурява първите 
предпоставки на инстинкта на един 
народ за социално развитие чрез са-
моорганизация. Защото нашите на-
ционални недостатъци не ни дават 
възможност за самоорганизация. Ние 
все чакаме някой друг да дойде да ни 
организира, без да съзнаваме че той 
ще ни организира не за наше добро, а 
за да ни експлоатира. Не да процъф-
тяваме като народ, а да мизерстваме и 
бъдем доведени до безволева апатия 

Второ ниво, това е политическата 
конвергенция. За политическите пар-
тии, това означава да се откажат от 
преследването на тясно партийните 
си и егоистични интереси когато са 
във властта. Да преодолеят досегаш-
ния си политически инстинкт на ра-
бота: „за себе си - срещу народа”, и 
го заменят с принципа: „ с народа - за 
народа”.                   

Тази конвергенция се състои в 
доброволното приемане от партиите 
във властта, на гражданския контрол 
над всички нива на всички власти, за 

да осъществят всеобщият контрол на 
обществото, над овластените вклю-
чени във всички видове властови 
институции. Това е изискването за 
ненасилственото въвеждане на непо-
средствено упражняване на властта 
от народа, императивно изискуемо от 
Чл. 1 ал. 2 от Конституцията, чрез из-
пълнението на Решение № 6 на Бъл-
гарския съд.  

Третото ниво е финансовата кон-
вергенция.  

В исторически план, финансовата 
конвергенция е осъществена в САЩ 
още в деветнадесети век. Тогава най-
богатите осъзнават, че установено-
то в страната огромно неравенство 
е спирачка, довела до невъзможност 
за по нататъшно възходящо разви-
тие на обществото. Те осъзнават, че 
ако не предприемат нещо, принцип-
но различно и несрещано дотогава 
в света, ги чака упадък и провал на 
обществото. Чака ги болшевизация 
и пълна експроприация на частната 
им собственост. Тогава тези, които в 
този момент, са концентрирали огро-
мната част от обществените ресурси 
в ръцете си, осъзнават това и самите 
те, стартират финансовата си конвер-
генция. Това са, Карнеги, Рокфелер, 
Джей Пи Морган и Дюпон. Те добро-
волно и по собствено желание, пре-
доставят личната си собственост, да 
бъде управлявана от бордове и фон-
дации. С това постигат три резултата: 
Първо: рязко снижават социалното 
напрежение, омразата и ненавистта 
между социалните групи в страната, 
характерна и за днешния исторически 
момент в България. Второ: поставят 
началото на създаването на средната 
класа, като основен стожер на демо-
крацията. И трето: Осъществяват на 
практика основния закон на природа-
та-закона за равновесния баланс. Рав-
новесието между частното и общото. 
По този начин, те поставят началото 
на процесите, които в крайна сметка, 
доведоха до раждането на мирогледа 
и идеологията на Хуманизма поста-
вящи началото на епохата на тотал-
ната конвергенция на обществото. 
Конвергенцията, състояща се от ново 
Просвещение, откриване на нови ис-
тини и основните закони на приро-
дата, отстраняването  на вкоренените 
ни неправилни досегашни представи 
за света и съществуването. Епохата на 
конвергенцията, чиято същност е: за-
мяна на противопоставянето с взаим-
ното проникване на противополож-
ностите.         

Замяната на основната визия за 
борбата като противопоставяне на 
противоположностите, с визията за 
борбата като взаимно проникване и 
омесване на противоположностите. 
Замяна на втория закон на диалекти-
ката за развитието, който гласи че: 
“развитието е единство и борба на 
противоположностите“, със ново-
откритата истина за развитието, че: 
Развитието е единство и БАЛАНС на 
противоположностите“. Взаимното 
проникване и органично омесване 
на всички възможни противополож-
ности:   социални, политически, фи-
нансови, икономически, морални и 
традиционални.  

С това се постигат две цели: Пър-
вата е, че създават предпоставките за 
непрекъснато увеличаване на различ-
ността, различимоста и характерната 
специфика на противоположности-
те от всякакъв вид: индивиди, групи, 
обществени и политически субекти. 
Засилва тяхната специфика и ха-
рактерност, в противоположност на 
уравниловката, обезличаването, стан-
дартизацията и оеднаквяването на 
различностите, характерно за социа-
лизма, глобализма и трансхуманизма, 
новият период в който прераства Гло-
бализма и в който навлиза стремгливо 
света. 

По този начин се осъществяват 
обществените предпоставки за полу-
чаването на здрава, органично омесе-
на и единна обществена сплав.  

Четвъртото ниво е дълбоката кон-
вергенция на управляващия орган на 
обществото – държавата. Повече от 
петнадесет хиляди години, откакто 
съществуват някакви данни за орга-
низация на обществото, държавата е 
изграждана като пирамидална струк-
тура с един връх. В миналото той се 
е наричал крал, цар, генерален се-
кретар, а днес лидер. Но какъв тряб-
ва да бъде управляващият орган на 
обществото, което представлява една 
голяма и сложна система, напълно 
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аналогична на човешкия организъм. 
Природата ни дава този модел за 
управление на държавата наготово. 
Модела на човешкия мозък, което 
хилядолетия човечеството не може 
или съзряването му не е достигнало 
до такова ниво, че да осъзнава пос-
ланията на природата и истинският 
смисъл на природните закони. Мо-
зъкът е устроен като куполообразна 
полусфера, съставена от две огле-
дални полукълба, със контролни и 
апелативни функции едно над друго. 
Куполообразната форма, съдържа в 
себе си двете противоположни из-
исквания за успешното развитие на 
обществото. А наличието на две по-
лукълба означава, че всеки властови 
връх трябва да се заема от минимум 
два субекта. Привеждането в един-
ство на концентрацията на властта от 
една страна и същевременно разпре-
делението й върху колкото се може 
повече обществени субекти. Ако 
имаме само концентрацията на влас-
тта в един субект или една група от 
хора, но липсва разпределението и 
върху широки кръгове от общество-
то се получава тоталитарната власт. 
Обратно, ако съществува широко 
разпространение на властта върху 
различните обществени групи, но 
липсва концентрацията на властта 
се получава анархия и обществото 
се саморазпада като единен органи-
зъм. Същевременно откриваме че 
конструкцията на властта зададена в 
Чл. 1 ал. 2 от сега действащата кон-
ституция СЪЗДАВА  точно такава 
инклузивна форма на демократич-
ната държава. Тя изгражда ИМПЕ-
РАТИВНО огледално една на друга, 
както институциите на опосредстве-
ната власт, наречена политическа 
или представителна, в която се вли-
за чрез избори, така и институциите 
за „непосредствено упражняване на 
властта от народа-Чл. ал. 2 от Кон-
ституцията“, наречена Гръцка демо-
крация, пряка демокрация непосред-
ствена демокрация в която се влиза 
по желание, чрез волеизявление. 
Държава чиято конституция изграж-
да и поставя в равновесен баланс и с 
контролни функции една над друга 
институциите на опосредствената и 
институциите на непосредствената 
власт, представлява Хуманно-демо-
кратична държава. Истинската демо-
кратична държава. Нашата конститу-
ция утвърждава точно такава държава 
в която институциите на политиче-
ската и гражданската власт са равно-
поставени и с контролни функции 
една над друга. Днес изкривяването 
и изопачаването на основополага-
щите принципи на демократичната 

държава от завладелия света Глоба-
лизъм, прерастващ със експоненци-
ална скорост във следващата си фаза 
Трансхуманизма, създаде и продъл-
жава да поддържа съществуването 
на демократични, но анти - хуманни 
държави и общества, под задушава-
щата власт на Глобализма, които зат-
върдиха властта си над човечеството 
чрез корупцията, трансформацията 
на пазарната икономика във спеку-
лативна икономика, оеднаквяването 
на половете, подчиняването на ес-
тествения интелект от изкуствения 
и сриването на градивните морални 
ценности на обществото, заменяйки 
ги със неестествени, джендър и ин-
цест ценности целящи разбиването 
на основната клетка на обществото-
семейството, за да се разложи само-
то обществото а индивидите да се 
превърнат във лишени от традиции 
и индивидуалност, обездушени, лес-
но манипулируеми и неспособни за 
борба и самоорганизация обезличе-
ни стада. 

С изненада и огромно изумле-
ние открихме че нашата действаща 
конституция всъщност създава така-
ва конструкция на нашата държава, 
в която институциите на опосред-
ствената и непосредствената власт се 
изграждат огледално една над друга. 
Че всъщност нашата конституция 
създава, узаконява и легитимира ин-
ституциите на Гражданската власт. 
Учредява създаването на Хуманно-
демократична държава, които се уза-
коняват и легитимират с Решение № 
6 на СГС. Институциите на пряката 
демокрация. И тези институции вече 
са факт и съществуват във яростна 
борба със съпротивата на партиите 
от статуквото.

Същността на предизвикателство-
то на бъдещите хилядолетия към дъл-
боката конвергенция на същността и 
дейността на Ордена на тамплиерите 
от Ерусалим се състои в:

1. В световен мащаб: Орденът на 
тамплиерите от Ерусалим от но-

сител на древни ценности и принци-
пи, утвърждаващи хуманността и ду-
ховността на човека да прерасне и се 
конвергира в носител и разпростра-
нител на мирогледа и идеологията на 
Хуманизма. Да конвергира практиче-
ската си дейност от просветителство 
към изграждане на Хуманно-демокра-
тичните държави по света, започвай-
ки от САЩ и Русия. Превръщането 
на САЩ, Русия и Китай в единна дър-
жава   Световни обединени кантони 
(СОК) устроена на етно-кантонален 

принцип, да се превърне в стратеги-
ческа цел и мисия на Ордена на Там-
плиерите в света.  

2. Непосредствена задача от естест-веното еволюционно развитие 
на Ордена, същност на конвергенци-
ята на Ордена за България е превръ-
щането му от Обществена организа-
ция във властова институция.

3. Концентриране на усилията на ордена за дълбока конвергенция 
на образованието, от училищен във 
колежански тип здравеопазването и 
социалните дейности на държавата 
на принципа: „ от грижа НА човека в 
грижа ЗА човека“

4. Изграждане новата доктрина за националната сигурност на Бъл-
гария основана върху създаването и 
функционирането на Гражданската 
гвардия.

Учредяването на Гражданска-
та гвардия от самото върховенство 
на Закона е огромно постижение на 
Гражданското общество в България, 
което превръща безплодните и яло-
ви многолюдни антиправителствени 
протести, във структурирана и узако-
нена властова институция, която може 
да уволнява директно без значение 
кой как е бил легитимиран във влас-
тта, с избори или назначение. Това 
огромно свое постижение общество-
то не само трябва, а е и длъжно, ако 
иска да има възходящо и процъфтя-
ващо развитие което да утвърждава 
и вкоренява в бита на хората, Граж-
данската власт осъществявана чрез 
Гражданската гвардия, превръщайки 
ги в устойчива властова институция 
за защита на националните интереси, 
на Хуманно-демократичната Българ-
ска държава.

Конвергенцията на обществото, 
общностите и държавата се състои в 
цялостна промяна на съществуващата 
хилядолетна обществена нагласа за 
развитието от: 

„ÐÀÑÒÅÆ ×ÐÅÇ ÃÐÀÁÅÆ“ 
ÊÚÌ „ÐÀÑÒÅÆ ×ÐÅÇ ÃÐÀÄÅÆ.“  
Това ще стане с приемането на прин-
ципно нова Конституция, която при-
вежда в единство и равновесен Баланс 
институциите на непосредствената и 
институциите на опосредствена власт, 
премахва експлоатацията на човека от 
човек, предотвратява експлоатацията 
на естествения интелект от изкустве-
ния, ликвидира неравенството и учре-
дява Хуманно-демократична държава, 
която да  измести и замени утвърди-
лата се днес корупционна и експлоа-
таторска държава за следващите хиля-
долетия. nnDnn
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Безспорен факт е, че българско-
то общество е затънало дълбо-
ко в блатото на интелектуална-

та, моралната и материалната нищета. 
Никога в новата история на нашата 
държава не сме били толкова морал-
но и нравствено оскотели.

Вече повече от 3 десетилетия  бъл-
гарският народ е подложен на целе-
насочено разделение и унищожение, 
стигащо размерите на геноцид. След 
демонтажа на социалистическата сис-
тема, буквално насила и отвън у нас 
беше наложен западният неолибера-
лизъм, който в някои държави беше 
постигнал успехи и към края на 80-те 
години на ХХ век се е наложил като 
най-модерна идеология на запада.

У нас, обаче, резултатите от въз-
приемането на този модел се оказаха 
унищожителни, както в икономиката, 
така и в социума като цяло. Един от 
присъщите белези на неолиберали-
зма беше неглижирането на държава-
та субект и предаване на значителна 
част от управленските й функции в 
ръцете на частни компании. Главен 
бог на неолибералите са само и един-
ствено парите и там „хората обслуж-
ват парите“, а не обратното. Това не 
е само икономическа, а мощна поли-
тическа и социална идеология, която 
завладя всички сфери на живота у нас 
и промени бързо ценностната систе-
ма и на българина и на българското 
общество. Унищожени бяха огромна 
част от социалните придобивки – 
безплатното здравеопазване, задъл-
жителното образование, държавния 
контрол върху цените на стоките от 
първа необходимост, редът и сигур-
ността.

Оттеглянето на държавата от ико-
номиката моментално доведе до зна-
чителни нива на безработица и бед-
ност. Само за няколко години в края 
на ХХ век в сравнително хомогенното 

и егалитарно българско общество се 
стигна до значително социално раз-
деление. То постави началото на бук-
валното разглобяване на социалното 
тяло – на раздробяването му на бъл-
гари в България и българи в чужби-
на, бедни българи и богати българи, 
софиянци, провинциалисти, сини, 
червени, леви, десни, русофили, ру-
софоби  и т.н.

Деконструкцията на обществото 
се превърна в най-голямата, в смър-
тоносна опасност за българската на-
ция. Задълбочаването на този процес 
неминуемо ни води към национален 
разпад, към превръщането на българ-
ската нация в сбор от индивиди и към 
пълното ни маргинализиране в меж-
дународен план.

Към всичко това добавяме и вър-
вящия ръка за ръка с неолиберализма 
социален дарвинизъм. Той превър-
на обществото в своеобразна писта 
за състезания, в съревнование между 
всички кой е по-силен, по-способен 
или по-хитър. В това съревнование 
няма място за приятелство, филан-
тропия и дори за роднинска близост. 
Има само конкуренция. В едно със-
тезание винаги има само победители 
и победени, спечелили и загубили, 
първенци и изоставащи.

Тези фактори и най – вече пълна-
та неспособност на българските упра-
вляващи да се справят със ситуацията 
ни докараха до незавидното положе-
ние в което се намираме днес.

Значителен процент от члено-
вете на намаляващото ни общество 
са загубили интереса си към съзи-
данието като такова, загубили са 
морала, традициите и етичните си 
норми, индивиди, за които най-ва-
жното е „аз живея тук и сега“, хора, 
които буквално са забравили да че-
тат и пишат, тоест – доброволно са 

Управленски решения за 
конвергиране ценностите на 
Ордена на Рицарите Тамплиери от 
Йерусалим в българското общество
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станали отново неграмотни, защото 
са свикнали да запълват времето си 
с алкохол, хазарт, слушане на долно-
пробна музика,  гледане на телевизия 
и чатене в социалните мрежи, изпад-
нали са в апатия и примирение пред 
случващото се, предали са се пред 
унищожението.

Управниците почти 33 години 
убеждават огромна маса сънародници 
да продължават да наричат случва-
щото се опустошение „преход”, при 
все и те самите отдавна да не могат да 
обяснят какъв, откъде и към какво е 
този преход. За подобен период на-
шите прадядовци изградиха от нищо 
Българската държава в края на XIX и 
началото на XX век, а ние още сме в 
преход, преход със забравено начало 
и незнаен край.

Огромна роля за тази безпъти-
ца изигра и желаното от много в 
началото на т.нар. преход, но така 
и неосъществено и до днес масово 
завръщане към религията. Дори на-
против – започнатото през годините 
на социализма унищожение на вяра-
та продължи и след 10.11.1989. Маса-
та българи буквално преформатира 
съзнанието си и вече няма дори и 
останки от основния морален кодекс 
на милионите християни в продъл-
жение на векове – 10- те Божи запо-
веди. Още по-лошо – Божиите запо-
веди бяха заменени от 7-те смъртни 
гряха. Алчността, гневът, леността, 
чревоугодието, похотта, гордостта и 
завистта станаха нещо иманентно за-
ложено в душите на милиони наши 
сънародници.

На цялата тази масова дегенера-
ция трябва да се сложи край.  Това е 
една огромна възможност за Ордена 
на тамплиерите от Йерусалим. Не-
говите членове могат и трябва да на-
правят всичко възможно, за да върнат 
обществото ни към нормалност, да 
върнат вярата, да въздигнат морала и 
да извадят обществото от нихилизма 
и апатията. Това може да стане чрез 
конвергенция между ценностите на 
ордена и българското общество.

За тази цел рицарите от Велик 
приорат България могат да се опрат на 
редица програмни документи на Ор-
дена на тамплиерите от Йерусалим. 
Уставът на Ордена от 1119 год. създа-
ден от неговият духовен водач, Свети 
Бернар от Клерво, морално-етични 
кодекси като седемте рицарски пра-
вила на Рамон Лули, двадесетте точки 
от нравствения кодекс на рицарите 
тамплиери и съвременните рицар-

ски правила кодифицирани в Regula 
Moderna – правилникът за членовете 
на Ордена на рицарите Тамплиери от 
Йерусалим, приет в 2015 дават доста-
тъчна база за готови управленски ре-
шения, които да бъдат приложени в 
оперативното управление на българ-
ската държава с цел именно постига-
не на високата цел – постепенно въз-
раждане на българското общество.

Как такива управленски решения 
да бъдат приложени в България?

Държавническото управленско ре-
шение трябва да отразява интересите 
на цялото общество, тоест - да бъде 
съгласувано, да бъде ясно формули-
рано, обосновано и конкретно. Това 
означава в него да бъдат посочени 
мястото, времето и начинът на изпъл-
нението му, както и изпълнителите 
му. То трябва да отговаря и на някои 
други, не по-малко важни изисквания 
и следва да бъде взето на необходи-
мото равнище на управление. Също 
така е важно то да бъде взето навреме, 
тъй като ефективно е само своевре-
менно взетото решение.

Държавните управленски реше-
ния включват приемането на закони, 
подзаконови актове, съдебни разпо-
редби, укази и решения на президен-
та или министерския съвет. Държав-
ни управленски решения са и тези за 
изпълнение на проекти и програми в 
областта на икономиката, социална-
та сфера, образованието, отбраната, 
външната или вътрешната политика, 
финансите, земеделието, администра-
тивното устройство и т.н. касаещи в 
някаква степен цялото общество.

Трезвият поглед върху ситуацията 
у нас ни дава ясен отговор, че държав-
ни решения за директна и официална 
конвергенция на ценностите на орде-
на на тамплиерите в българското об-
щество днес са невъзможни.

За това няма нито политическа 
воля, нито интелектуален потенциал 
сред управляващите, нито партия или 
група, която да е способна да приеме 
и изпълни подобно държавно упра-
вленско решение. Парламентарно 
представените политически сили, а и 
тези извън народното събрание нямат 
колективната възможност да осъзнаят 
полезността на такова държавно уп-
равленско решение. Партиите са част 
от българското общество и членовете 
на ръководствата им са също обхвана-
ти от масовата социална дегенерация, 
нихилизъм и липса на нужния морал 
и нравственост, да не кажем, че те са 

точно примерът за тази дегенерация 
и липса на морал.

По тази причина единственият 
начин постепенно, стъпка по стъпка 
да се възприемат високонравствените 
рицарски принципи е чрез лобиране. 
У нас все още няма приет закон за 
лобизма, тъй като понятието се въз-
приема като сродно на понятието ко-
рупция. В случая, обаче, можем да го 
използваме, тъй като целите и задачи-
те са изключително благородни.

Членовете на Велик Приорат Бъл-
гария трябва да използват личните си 
контакти, когнитивните си способ-
ности и рицарските си качества за 
да убеждават политиците в правил-
ността и нуждата от възприемане на 
високонравствените ценности на Ор-
дена на тамплиерите първо в отделни 
сфери на обществения живот, а при 
постигнат успех – и в цялостното об-
ществено битие.

Разбира се, това не означава, че 
Велик Приорат България не може да 
застане явно зад конкретни предло-
жения за държавни управленски ре-
шения. Може, но самото прокарване 
на тези решения и изпълнението им, 
тоест – пътят от проект за решение, 
през предложение за решение до не-
говото реално изпълнение от поли-
тиците най-успешно и бързо може да 
бъде извървян чрез системно и целе-
насочено лобиране.

Като конкретни идеи за проекти 
за държавни управленски решения 
можем да посочим следните:

Първото от тях трябва да бъде из-
готвянето на програма или доктрина 
за връщането на българина към вяра-
та. За тази цел Орденът може да ра-
боти със Светия синод на Българската 
православна църква, както и с всички 
останали, официално представени у 
нас християнски църкви.

Само и единствено борбата за 
връщане към вярата в нашия Бог 
Исус Христос е гаранция за начало-
то на пътя към излизане от дълбока-
та духовна и морална криза в нашето 
общество. В Светата Библия е казано: 
„Защото отвътре, от сърце човеш-
ко, излизат зли помисли, прелюбо-
деяния, блудства, убийства, кражби, 
користолюбие обиди, лукавства, ко-
варство, разпътство, лукаво око, бо-
гохулство, гордост, безумство. Всичко 
това зло отвътре излиза и осквернява 
човека“ (Марк. 7:21–23). Свети Еван-
гелист Марко сякаш е описал нашето 
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общество днес. Лечението е връща-
нето към вярата.

Ако искаме управленските реше-
ния в тази насока да дадат успешен 
и дългосрочен резултат, началото на 
това завръщане трябва започне от де-
цата. В българските училища трябва 
задължително да се изучава вероуче-
ние. Руснакът - протойерей Алексан-
дър Шаргунов е точен:

„Не е нужно да си мъдрец или 
пророк, за да разбереш, че когато де-
сетте Божии заповеди са прокудени 
от училището, пътят, по който върви 
човечеството води към сигурна ги-
бел“.

В шест европейски страни рели-
гиозното образование е задължите-
лен учебен предмет без право на ал-
тернатива. Такива страни са Австрия, 
Гърция, Ирландия, Кипър, Румъния, 
Ирландия, Великобритания. В други 
9 държави то е застъпено като задъл-
жително, но с право на алтернативен 
предмет – като Етика, Нравственост и 
др. Това са Италия, Белгия, Германия, 
Литва, Полша, Словакия, Сърбия, 
Финландия и Черна гора.

У нас религиозното образование 
е узаконено с Концепция за обучение 
по предмет „Религия“, одобрена от 
МОН и с Концепция за обучение по 
предмет „Религия-Ислям“, също одо-
брена от МОН

Одобрените от Министерството 
на образованието и науката концеп-
ции за обучение по предмет „Рели-
гия“ и „Религия-Ислям“ представляват 
програми по обучение в доктрините 
на Източното православие и Исляма, 
като другите религии се разглеждат в 
светлината на тези вероизповедания. 

Обучението по предмет „Рели-
гия“ и „Религия-Ислям“ се провежда 
с учениците от 1 до 12 клас в часо-
вете по свободноизбираема (СИП) и 
задължителноизбираема подготовка 
(ЗИП). Това става с приемането на 
промени в Закона за степента на об-
разование, общообразователния ми-
нимум и учебния план (ЗСООМУП) 
през 2002 г. (ДВ, бр. 95 от 2002 г.) 
и с въвеждането на Инструкция № 
2/23.06.2003 г. за провеждане на обу-
чението по учебен предмет „Религия” 
(ДВ, бр. 60 от 2003 г.). 

Въпреки това постигнатите към 
момента резултати са незначителни. 
Целта на Велик Приорат България 
трябва да бъде задължително въвеж-

дане на обучение по религия от 1 до 7 
клас, като на следващ етап може да се 
помисли и за въвеждане на обучение 
по религия в гимназиите.

За целта може да се стъпи върху 
издадените през 2020 г. с благосло-
вението на Св. Синод на Българска-
та православна църква – Българска 
патриаршия учебници по „Религия 
– Християнство-Православие“.

Учебниците са утвърдени от Ми-
нистерството на образованието и 
науката и вече се използват успешно 
в обучението по „Религия” в българ-
ските училища.

От първи до пети клас децата се 
запознават с Христос и Богородица, 
с молитвата като общуване и интимна 
беседа, с храма и как да се държат в 
него; учат за християнските празници, 
апостолите и светците, за ангелите, 
за чудесата, за любовта и прошката, 
Рождеството и Възкресението; учат 
за иконите, за десетте Божи заповеди, 
тайнствата, притчите на Христос, за 
Стария и Новия завет и как се е родила 
Църквата; за устройството на храма, 
монашеството и манастирите, за све-
щенослужителите и богослужението. 
В шести клас се задълбочават върху 
историята на Българската църква, а 
ние знаем, че европейската история 
без историята на Църквата често из-
глежда необяснима. Учат християнска 
етика, разглеждат понятията „добро“ 
и „зло“. Каква полза от всички оста-
нали знания, ако нямаш понятия за 
добро и зло?! Разглеждат и тълкуват 
подробно Декалогоса (Десетте Божи 
заповеди). Научават какво е съвест и 
какво е грях.

В седми клас идва догматиката. 
Подробно разглеждат Никео-Кон-
стантинополския Символ на вярата, 
защото той е основният догмат, нещо 
като аксиомата за правата и точките 
в евклидовата геометрия. Символът е 
клетвата, която дава всеки, премина-
ващ през тайнството Кръщение, след 
което започва да се нарича христия-
нин. Както машинистът е онзи, кой-
то кара влака, така и християнинът е 
този, който изповядва Символа на вя-
рата дума по дума и буква по буква. В 
седми клас продължават да се задъл-
бочават в тайнствата, защото чрез тях 
се осъществява животът в Църквата. 
Запознават се и с основните доброде-
тели, което придава завършен вид на 
преподадената им християнска етика.

На пръв поглед успешното лоби-
ране, вземането на държавно упра-

вленско решение и изпълнението му 
изглеждат не толкова трудни. Това, 
обаче, е само на пръв поглед. Срещу 
подобно решение ще работят ляво-
либералните кръгове сред полити-
ческата класа, както и много НПО 
изповядващи ляво-либерални и анти-
религиозни ценности. 

Въпреки това Велик Приорат 
България може да се справи с това 
предизвикателство. Цикълът задача – 
решение- изпълнение може до голяма  
степен да бъде негов приоритет. 

За целта Орденът трябва да из-
лъчи целеви работни групи, една от 
които да изработи проекта, друга – да 
подготви политиците за вземане на 
държавно управленско решение, то-
ест – това е лобистката група и трета, 
която да следи за изпълнение на ре-
шението, използвайки включително 
и медиите в дейността си. 

Ако Велик Приорат България ус-
пее да наложи своя проект, той да се 
превърне в държавно управленско ре-
шение и после бързо това решение да 
бъде изпълнено, то това ще е първата 
стъпка към по-нататъшна конверген-
ция на обществото с ценностите на 
Ордена на рицарите тамплиери от 
Йерусалим. 

Постигайки този успех Орденът 
би положил началото на дълга поре-
дица от управленски решения, като 
например приемане на принципа на 
служенето на обществото от държав-
ните чиновници и магистратите, схо-
ден с рицарските принципи на служе-
не на Бога. Това би дало възможност 
впоследствие и за приемането от оп-
ределени групи в обществото на ця-
лостни морално етични кодекси като 
Регула модерна и рицарския нрав-
ствен кодекс. nnDnn
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Препятствия за 
конвергенцията, произтичащи 
от интерпретацията на 
художественото наследство

ÎÐËÈÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ

основа за сближаването на религии, 
за които сме предубедени, че ги делят 
непреодолими различия.

Ще се спра на примери от класи-
ческата древност, в които откриваме 
онези общи корени на християнските 
завети, които са възникнали и пред-
ставени във върхови творби още в 
пети век преди раждането на Спаси-
теля Иисус Христос.

…В трагедията „Едип в Колон“, 
която Софокъл завършва малко пре-
ди смъртта си, царят на Атина Тезей 
споменава чисто християнската цен-
ност благочестие, когато заявява, че 
ще даде закрила на Едип:

Приемам аз, изпълнен с благочестие, 
днес тази благодарност и в земята си
ще го поселя.

(„Едип в Колон“, 
превод Ал. Ничев, ст. 636-638)

Решението е за човек, когото мо-
жем да смятаме за олицетворение на 
греховност и е толкова по-удивителна 
проявената от владетеля „християн-
ска“ по същността си съпричастност. 
Та Едип се появява в свещената гора 
край Атина като сляп и дрипав скит-
ник. Известни са престъпленията му 
като отцеубиец. В цяла Елада се знае, 
че в кръвосмесителен брак с овдовя-
лата по негова вина Иокаста се раждат 
техни деца, които са братя и сестри 
на доскоро гордия тивански владетел. 
Въпреки това на странника е оказан 
прием, изразено е състрадание, на ко-
ето Синът Господен ще учи човеш-
кия род четири века по късно!

Разбира се, благодарното възкли-
цание на Едип ще е към тогавашния 
върховен бог, но същината е една: бо-
жествената милост се въздава за проя-
вената доброта:

Дай, Зевсе, на такива хора щастие! 
(642)

Благочестието се оказва ценност, 
която пророчески ни завещава гени-
ят, чиято слава се равнява с призна-
нието, което отдаваме на другия велик 
драматург – на Шекспир. Но с гор-
чива ирония трябва да отбележим, че 
интерпретациите на неговите драми, 
съчинени по сюжети от митологията 
тенденциозно се свеждат до прера-
зказване на фабулата, остават нераз-
крити отговорностите, развитието на 
характерите. Специално се разграни-
чава „античен“ вид драма, при която 
характерите не търпели развитие. Чес-
то се извеждат „удобни парадигми“ за 
потвърждаване на умозрителни, чуж-
ди на образната органика идеи. Като 
при Ницше, който – по аналогия с 
Едип – обявява, че „благородният чо-
век не греши“(Ницше, Фр. Раждането 
на трагедията и други съчинения. С., 
1990, с. 106). Или при Фройд с не-
говия прословут „едипов комплекс“. 
По същество, с такива произволни 
интерпретации се извършва реми-
тологизация и се изгубва уникалната 
нравствена проблематика…

Показателен е дори фактът, че 
към „Едип в Колон“се проявява съв-
сем повърхностно отношение с обяс-
нението, че драматургът е роден в 
това предградие на Атина, та в края 
на дните си е решил да съчини „про-
щална“ пиеса. Споменава се също, че 
негов син поискал чрез съд да обяви 
баща си за невменяем, та най-сетне да 
встъпи във владение на бащините си 
имоти, но поетът изчел пред съдиите 
откъс от „Едип в Колон“ и съдът от-
хвърлил иска. А известният познавач 
на древногръцката култура Виктор 
Ярхо обявява, че пиесата (заедно с 
„Електра“) била безпроблемна.

Но чрез такава интерпретация 
(или по-скоро – присъда) се зачерква 
уникалната позиция на Тезей, която е 
съзвучна с потребността на човечест-
вото от състрадание към слабите и 
унижените.

През хилядолетията на свое-
то развитие човечеството е 
създало и съхранило изклю-

чително художествено наследство. 
Гениални творци от различни епохи 
са изразили духовния подем на своя 
народ, запазили са ценностите на раз-
нообразни култури и религии в ше-
дьоври от багри и обеми, слово, звуци 
и ритми.

Изучаването, съхраняването, раз-
пространението на артефактите и на 
литературните произведения имат из-
ключително значение, доколкото тези 
ценности гарантират нашето облаго-
родяване, помагат усъвършенстването 
ни като личности и като общество. 
Това влияние върху нравите и в чо-
вешките взаимоотношения е особено 
въздействащо поради съвършенство-
то, с което големите майстори са изра-
ботвали и съчинявали творбите си…

Но преди всичко влиянието на 
върховите произведения се дължи на 
съкровените послания към човешкия 
дух, на подтика да преодоляваме неве-
жеството, да се отърсваме от илюзии-
те, че човек може да намери спасение 
„по изключение“.

Именно проникновено интерпре-
тираното художествено наследство е 
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Самият аз съм бил отгледан в чужди 
край, тъй както ти далече от родината,
бедите са заплашвали живота ми,
и никой странник като тебе, никога
в бедите му не ще отмина. Зная аз,
че съм човек, че равно право имаме
на утрешния ден със тебе, клетнико. 
(562-568)

Такава състрадателност не се сре-
ща в друга пиеса от цялото драматур-
гично наследство! Наистина, Шекспи-
ровият Лир се досеща за нещастните 
голтаци в бурята, но и той самият се 
е оказал един от бездомниците, ос-
тавени на милостта на природните 
стихии. Тезей не е изгубвал трона, 
пристига със своя свита, ала въпреки 
това се приравнява с клетника. Той 
просто помни, колко превратна може 
да бъде съдбата. Съзнава, че е реша-
ващ „утрешният ден“, че нищо не е 
окончателно и дадено веднъж завина-
ги. Непреходен е само нравственият 
императив на човещината.

…За да остане незабелязано това 
велико послание, изиграва неблаго-
видната си роля трайно възприетата 
интерпретация, която води началото 
си от „Поетиката“. Счита се, че Едип 
е „културен герой“ доколкото главна-
та му заслуга е да реши загадката на 
Сфинкс за човека. Но все пак, когато 
вниманието е насочено към антропо-
логическите особености: как първо 
въпросното същество пълзи, после 
здраво стъпва на два крака, докато на-
края му се налага да си помага с „тре-
ти крак“ – с тояжката, патерицата, 
бастуна – духовните измерения на ли-
чността биват пренебрегнати. Впро-
чем, тъкмо в това се оказва уязвим 
тиванският владетел, който заедно с 
брата на съпругата си интерпретира 
пророчеството за спасяване от епиде-
мията като придворен проблем – не е 
отмъстено за някогашното убийство 
на предишния владетел. А всъщност, 
бедите и болестите идват от тиранич-
ното управление. Не случайно траге-
дията се казва „Едип тиранинът“, а 
като следват безпроблемното схваща-
не за уж статичния герой, преводачите 
са наложили осъдителното прозвище 
да се замества от монархическа титла 
– „Едип цар“.

Този пример ясно показва, как при 
оценяване на художествените творби, 
както и за нормативно наставляване 
на творците, естетическите доктрини 
водят до изопачаване или прекъсване 
на органиката. И е важно да осъзнава-
ме, че валидността на тази догматика 
е съмнителна поначало, а „научни-
ят“ й авторитет е преходен. Такива 
предписания и тълкувания изглеждат 
убедително, ала след време, догмите, 
заради които са разрушавани храмо-

ве, забранявани и изгаряни книги и 
картини се превръщат в исторически 
куриози, стават нарицателни за рев-
ност към същинското творчество, за 
недалновидно отношение към онова, 
което е истински значимо.

Много точно го е казал Алексан-
дър Пушкин в своя Предговор към 
Осма глава на „Евгений Онегин“:

„Ако времената сами по себе си се 
развиват, като науките, философията 
и гражданското състояние се усъвър-
шенстват и променят, то поезията не 
променя своето място и остава една 
и съща. Целта й се запазва, както и 
изразните средства. Докато поняти-
ята, научните трудове, откритията на 
великите представители на старинна-
та астрономия, физика, медицина и 
философия остаряват, и всеки ден се 
заменят с други, то произведенията на 
истинските поети си остават свежи и 
вечно млади.

Поетическото произведение може 
да е слабо, неубедително, погрешно, 
– но вината може да е единствено в 
дарбата на автора, а не във времето, 
което го било изпреварило“.

Именно затова при оценяване на 
художественото наследство трябва да 
се преодолява хипнозата пред трак-
татното мислене, доколкото то съз-
дава концепции с най-екстравагантни 
понятия, които хем изглеждат много 
„умно”, хем чрез тях всеки намек за 
живо внушение се свежда до сухи и 
умозрителни схеми.

Ето още един пример за схоласти-
чен подход към друга пиеса на Софо-
къл. В учебник по литература за осми 
клас, авторите на раздела за античната 
литература Б. Богданов и М. Герджи-
кова драстично подменят художестве-
ните прозрения чрез сякаш ефектна 
формула:

„Трагедиите на Софокъл са сво-
еобразен химн на човека, пресъзда-
ден от поета, както казва Аристотел 
в „Поетика”, такъв, какъвто трябва да 
бъде”. (Б. Богданов, М. Герджикова, 
Н. Драгова, С. Радева. Литература за 8 
клас на средното общообразователно 
училище. С. 1985, с. 84.)

Дефиницията трябва да е валид-
на за цялостното творчество на ге-
ния. Но ако чрез дадени трагедии се 
изпява химн, то къде е в тях мястото 
на конфликтите, на престъпления-
та? За да се мотивира мнението, че 
Софокъл представя и възхвалява 
свой „образец“, се използват стихо-
ве от Софокловата трагедия „Анти-
гона“:

Много са чудните неща,
но човекът е пръв сред тях. (332, 333)

Дали е оправдано да приемем за 
комплимент думите, с които започва 
първата песен на Хора от тивански 
старци. С тези два стиха Б. Богданов 
„аргументира” твърдението за химна 
и в студията си: „Антигона“на Софо-
къл – естествената мярка на една вели-
ка трагедия. (Антична литература. Т. 
1. Велико Търново, 1996, с. 289.)

Най-напред, тези стихове можем 
да възприемем в проблемна светли-
на: учудваме се не само от някакъв 
прекрасен обект, но и от проявите на 
вероломство и подлост, от предател-
ството. Началото на един монолог 
няма как да изчерпи цялостния сми-
съл, нито на самата пиеса, какво оста-
ва на запазилите се седем Софоклови 
трагедии.

Заслужава си обаче, да видим как-
ви други размишления изказва Хора 
в текста на същата тази песен, която 
е започнала с неоспоримото пър-
во място за човека според критерия 
„учудване“:

Той има безкрайната мощ
да бъде изкусен творец
и по пътя си следва ту добро, ту лошо.
Потъпква родния закон
и божията свята правда в светлия 
град.
Не е градът за оня, който срам
чрез дързостта си е добил! (365-372)

Както се вижда, достатъчно е да не 
приемем представената от Богданов 
сентенция на Аристотел за окончател-
на истина, за да разберем: в тази песен 
няма възхвала, а се поставя проблемът 
за човека. Можем да се замислим и за 
колизиите в цялата „Антигона”. За това, 
че братята Полиник и Етеокъл загиват 
в схватка помежду си, понеже единият 
е дошъл да отмъсти на онзи който го е 
измамил и обрекъл на изгнание.

…В съобщението на Вестителя 
за смъртта на Антигона и Хемон в 
пещерата-гробница, отново виждаме 
предусещане за ценностите на чове-
щината, които ще се утвърдят с хрис-
тиянството:

Да, изгуби ли човекът своите радости, 
не смятам аз, че той е жив – за мене 
той е жив мъртвец.
Безчет да бъде в твоя дом 
богатството,
живей във царски блясък; ала нямаш 
ли в живота си човешка радост, 
другото е по-нищожно на дима от 
сянката. (1156-1171)

nnDnn
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В близост до град Чирпан се на-
мира манастира св. Атанасий. 
Според изследванията прове-

дени от академик Росен Милев, той 
е най-старата манастирска обител в 
Европа. Основан е през IV в. от то-
гавашния Алескандрийски патриарх 
Атанасий Велики. Като точна година 
е поставена 344 г. Атанасий Велики 
взел участие в Сердикийския събор 
от 343-344 г. и на връщане към Алек-
сандрия решил да се отбие за почивка 
в гр. Пизос. Самият събор бил насо-
чен против арианската ерес, която 
била широко разпространена извън 
областните центрове на Провинция 
Тракия. В околностите на Пизос жи-
веели и готи и траки, които имали 
свои вярвания. Въпреки това ариани-
те, които били изключително опас-
ни за „правата вяра“ (както знаем не 
почитали Божествената природа на 
Христос), постоянно засилвали своя-
та дейност над „езичниците“.  Осъз-
нал стратегическото място на което се 
намирал (недалече се намирали Пиз-
ос, Карасура и Берое и важни пътни 

артерии), той решил да усили хрис-
тиянската вяра в този район. Явно е 
осъзнавал колко е важно точно тук да 
засили христовата вяра и създал мана-
стирска обител. Крайпътната станция 
Пизос и манастирската обител са в 
основата на покръстването на насе-
лението, живеещо в региона. Самият 
град е изключително важен икономи-
чески-административен център, кой-
то бил със статут на емпория т.е. раз-
полагал и с военен контингент. Скоро 
след основаването си, манастирът се 
превърнал в стожер на „правата вяра“ 
и притегателен център за много ми-
ряни. Основен исторически извор 
за събитията около дейността на св. 
Атанасий Велики и създаването на 
манастира е  самото житие на светеца. 
Според данните в него, манастирската 
обител била наречена на негово име 
през 373 г. 

В съвремието могат да се видят 
множество материални извори. Един 
от най-важните е каменен блок с из-
дълбан в него кръст (изображение 1). 

В близост до манастира има останки 
от античния Пизос, а според една ле-
генда е имало и тракийски нимфей 
(тракийско светилище посветено на 
нимфите), който бил превърнат от 
Атанасий Велики в християнско во-
дно светилище. За съжаление това 
свято място е слабо проучено като 
едни от последните проучвания са 
дело на академик д-р Росен Милев 
председател на сдружение „Балканме-
дия“ и инж. Димитър Димитров.

Въпреки че манастирът е претър-
пял няколко разрушавания поради 
превратностите на историята, вярва-
щите всеки път намирали сили да го 
издигнат на ново. Според предания-
та тук на това свято място Апостолът 
на свободата Васил Иванов Кунчев 
– Левски намирал сигурно убежище. 
През 1979 г. в манастира са изградени 
нови крила финансирани от Людми-
ла Живкова (изображение 2), която до 
смъртта си помага на светата обител. 

Манастирът „Св. Атанасий“ е па-
зител на едно от копията на Реймско-
то евангелие, а друга важна ценност 
е икона подарена лично от Алексан-
дрийския патриарх Петрос VII при 
неговото посещение в манастира през 
2003 г. 

В момента манастирът е девиче-
ски и има три храмови празника – 18 
февруари, 2 май и 14 октомври. 

Със своята духовност, уютна об-
становка, която носи душевно спо-
койствие, както  и добра локация, 
манастирът „Св. Атанасий“ е притега-
телен център за миряни от цяла Бъл-
гария. Разполага с аязмо и лековита 
вода (изображение 3), както и пеще-
ра-постница (изображение 4). nnDnn

Материали:
Статия на инж. Димитър Димитров 
„Античния Пизос и Свети Атанасий“ от 
вестник Бизнес поща бр. 19 от 09.05-15
.05.2011 г.
Брошура „Манастирът Св. Атанасий 
край Златна ливада, Старазагорска обл.-
Първият манастир по българските земи 
и най-старият в Европа“ от академик д-р 
Росен Милев

Манастир „Св. Атанасий“
ÈÂÀÍ ÈËÈÅÂ,
ÏÎÑÒÓËÀÍÒ ÎÒ ÊÎÌÀÍÄÅÐÈß 
„ÑÂ. ÈÃÍÀÒÈÉ ÑÒÀÐÀÇÀÃÎÐÑÊÈ“
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Възможно ли е абсолютно всич-
ки представители на цивили-
зация да изчезнат. Макар и 

малцина, би трябвало да оцелеят. Им-
периите на инките, маите са разруше-
ни, но езикът, културата, генетичният 
фонд, всичко е запазено.

Нищо във Вселена не изчезва на-
пълно, а само се трансформира. 

Не само в нашата малка, а и в нео-
бятната    Вселената нищо не изчезва 
напълно, освен ако Създателят не пре-
цени, че нещо не бива да продължава 
да съществува, защото е вредно и уни-
щожаващо околния живот или посте-
пенно води към неговата деградираща 
мутация. 

Потомци на древните човешки 
цивилизации на Земята съществуват 
и сега. Империите се раждат, достигат 
своя връх на развитие и загиват, но хо-
рата остават, колкото и да са унищо-
жавани или насилствено „облагоро-
дявани“ с чужда кръв. Представители 
на отживели времето си цивилизации 
пак се раждат заради кармичното си 
наследство, заради нещо несвършено 
преди векове и хилядолетия, за което 
примерно сега е дошъл подходящи-
ят момент като време и общество да 
бъде свършено. Империите на инките 
и маите са разрушени, но хората не са 
загинали. Продължили са да същест-
вуват като малцинство, което и сега се 
развива в своята си общност, но съхра-
нило знанията, уменията си и спомена 
за своето минало величие. 

В началото на осемдесетте, когато 
беше редовното ми обучение по ас-
трология и психоанализа в Ню Йорк, 
групата беше от цял свят. Интересно-
то беше, че имаше представители от 
държави в Южна Америка, за които не 
държавата, а потеклото им беше пър-
востепенно. Имаше инка, ацтек, имаше 
и маянец, с когото дори разменихме 
остри реплики заради моето прове-
рено с преход във времето мнение за 
жестокостта на империята на неговите 
деди, в която ритуалните убийства на 
хора е практика, както и ритуалният ка-
нибализъм. С черните си като въглени 
очи, ако можеше, щеше да ме прониже 

и изпепели, но аз, като наследник на 
арийски българи му обясних, че не се 
плаши потомък на Българската циви-
лизация, основен камък в еволюцията 
на хората. Като се люти толкова, да 
ми каже как шарките от българските 
черги са същите като тези в сегашно 
Мексико, част от империята на маите. 
Не можа да ми отговори, но и аз не 
разказах каква е истината, различна 
от всички наукообразни допускания в 
съвремието. Е, бързо станахме прияте-
ли и още си пишем.

Защо да говорим за инки и маи, 
нима пеласгийската, тракийската, 
българската цивилизация са по-мал-
ко значими? Разликата е, че са много 
по-стари и материалните носители 
за тяхната високоразвита култура са 
унищожени през хилядолетията, а и 
следващите ги цивилизации са си ги 
приписали за свои. 

Много пъти съм говорила за едно 
Вселенско правило отнасящо се до 
все още слабо развитите планетарни 
култури, каквато е и земната. Съгласно 
това правило най-ценните в културен 
и в материален план скрити богатства 
от минали епохи се откриват, когато 
обществото е узряло за тях, и докоснат 
ли се отново до светлината няма да бъ-
дат унищожени или профанизирани с 
удобно за политическата конюнктура  
тълкуване. Когато дойде време за на-
ходката, тя може да бъде открита или 
случайно, но от подходящия човек, 
или от избран археолог. Такъв като 
Георги Китов и като още няколко по-
добни нему в България. 

Запитали ли сте се защо при хиля-
дите съвестни археолози единици са 
тези, които откриват предмети, злат-
ни, бронзови, сребърни, съпоставими 
с откритото от екипа на Китов. Отго-
ворът е – защото той беше един от 
малцината избрани.

За мнозина думите ми сигурно зву-
чат като фантастика. Не им се сърдя. 
Животът във всяко общество налага 
много бариери, които наричаме здрав 
разум. Често пъти здравият разум е 
алибито за нашата непочтеност или 
догматично невежество, отказващи да 

ÑÅÑÒÐÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ ÒÈËÊÎÂÀ - ÀËÅÍÀ, 
DCTJ

От траките започва Европа
Цивилизациите умират, 
гените пребъдват
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признаят очевадното, защото то не 
съвпада с нещо, което сме решили, че 
трябва да бъде. 

На тези, които им е приятно да не 
вярват на думите ми ще задам само 
един въпрос. След кончината на Ге-
орги Китов през 2008 г. има ли поне 
един артефакт открит при разкопки 
през отминалите 14 години съпоста-
вим с откритото от него? Няма. Ако 
в близките години не бъдат открити 
нови, това означава, че обществото ни 
не е дорасло да знае истинската исто-
рия на своите предци. А това, което ни 
е било позволено да извадим от земя-
та, е нищо в сравнение с онова, което 
тя пази. 

Представете си, че сте на плажа. 
Около вас е безкрайният пясък. Гре-
бнете с шепа от пясъка. Малко е, нали, 
спрямо всичкия друг пясък. Е, това в 
шепата е откритото за цивилизацията 
на траките. Пясъкът под вас и около 
вас е скритото наследство на траките. 

Ако отворите енциклопедиите, ще 
видите, че там преобладаващо за тра-
ките се пише като за племена. Имали 
царства, но все пак племена. Племе-
на, ама оставили ювелирни изделия, 
на които можем само да се дивим. И 
руническата им писменост остава за-
гадка, а тя е на повече от осем хиляди 
години.

ÎÒ ÒÐÀÊÈÒÅ ÇÀÏÎ×ÂÀ ÅÂÐÎÏÀ. 

Ще ви разкажа нещичко от историята 
на тракийската цивилизация, след ко-
ято Европа започва да се превръща в 
това, което познаваме от Елада през 
Рим до съвременния свят. 

Тракийската цивилизация води 
своето начало около 100-ия век преди 
Христа. Това прави около дванадесет 
хиляди години, броено от днес. Тога-
ва, когато траките са били в своя апо-
гей, елините, които днес славим като 
основоположници на демокрацията и 
културата в съвременния свят, все още 
не са били наясно дали са хора или 
хора-животни. На писаната история 
е абсолютно неизвестно битието на 
траките в тези забравени хилядоле-
тия. 

Няколко хиляди са тракийските 
владетели, управлявали огромни те-
ритории в днешна Европа и до Урал. 
Дали някога ще имаме късмета да от-
крием нещо от тези владетели, за които 
златото е било подходящият материал 
за кухненска употреба и за ритуални 
цели, не знам. Това зависи от начи-
на, по който обществото възприема 
или отхвърля истинската история. А 
винаги има податки, които са пробен 
камък за отношението на историците 
към нещо нетипично. Интересно ми е, 
когато се открие предмет на тракийски 

цар, който освен красив е и от позлате-
на платина, какво ще се каже. Сигурно 
племената случайно са го направили 
или, за да не противоречи на съвре-
менните разбирания ще бъде унищо-
жен. Няма предмет, няма проблем. 

Неизвестните на съвременната ис-
тория тракийски владетели са били об-
кръжени от стотици килограми злат-
ни съдове и са владеели технологии, 
някои от които са открити през 20-и 
век, а други все още не са. Спрямо тях 
последните тракийски царе стоят като 
бедни роднини.

Като всяка цивилизация и тракий-
ската е преживяла възход, достигнала 
е своя връх, преминал в няколко хиля-
долетно равновесно съществуване и 
закономерен упадък, довел до пълното 
изчезване на траките някъде около по-
явата на Иисус на Земята. Тогава тра-
ките вече са били случайни отломки, 
доизживяващи своето време в лоното 
на нови култури. 

Днес величаем гърците, нарича-
щи себе си елини, макар че днешните 
гърци нямат нищо общо с истинските 
елини, и подминаваме факта, че като 
казваме Древна Гърция и нейния кла-
сически период, говорим за 5-6-и век 
пр.н.е. Един хвърлей време от нас. 
Прехласваме се пред архитектурните 
им паметници, но не си задаваме въ-
проса дали те не са отражение на из-
тляло във времето старо знание. Тема 
табу е каква част от Акропола в Атина 
е построен от пеласгите, също траки.

 Културите се преливат една в дру-
га и аз ще бъда удовлетворена, ако се 
намери човек да направи откритието, 
че гръцката култура се е развила вър-
ху тракийската. Дори за минойската и 
микенската култура, както ги опреде-
ляме днес, вече залязващата тракийска 
цивилизация е била недостижим връх. 
Богатите, културни и знаещи траки не 
са имали равностойни. 

Днес се възхищаваме на малкото, 
което знаем и имаме от траките. Нада-
ли пазителите на материалната исто-
рия ще ни позволят да открием нещо 
значимо, ако не уважаваме археоло-
зите допуснати да открият частица от 
битието на тракийската цивилизация. 
И още, ако официалната история не 
признае реалностите такива, каквито 
са, заради многото си политически, 
идеологически и научни догми. Едва 
когато строшим оковите на ограниче-
ното си мислене ще бъдем достойни да 
открием и липсващата част от статуята 
на цар Севт ІІІ. На тази статуя царят е 
на своя любим боен кон, изправил се 
на задните си крака в победен поздрав 
пред своята войската, спечелила ре-
шителна победа над велик завоевател. 
 nnDnn
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произход. По-късно този начин на 
лечение се въвежда и във Франция и 
Германия.   В Русия също е познато 
калолечението край бреговете на Чер-
но море (езерата до Одеса) и Кримския 
полуостров. И в съседна Румъния по-
знават лечебните свойства на калта. 
Езерото Текиргьол до Констанца е 
много популярна курортна дестина-
ция, благодарение на прочутата си 
кал.

Основател на научното калолече-
ние у нас е проф. д-р Параскев Стоя-
нов.  Той е е български лекар, хирург 
и общественик, оставил трайна следа 
в историята на медицината в Бълга-
рия, в частност във Варна. Основопо-
ложник на българската хирургическа 
школа и автор на първите учебници 
по хирургия. Един от основателите на 
Медицинския факултет в Софийския 
университет. Работи в областта на опе-
ративната хирургия, физиотерапията, 
морелечението.  Инициатор за създа-
ването на Аквариума и на Детския са-
наториум за костно-ставна туберкулоза 
във Варна. Варненският медицински 
университет носи неговото име. Пър-
вите находища на лечебна кал, които 
д-р Стоянов проучва, са край Шабла, 
Балчишка Тузла, Варна и Поморие. 
През 1905 г. започва да прилага този 
метод във Варненския морски санато-
риум.    През 1911 г. излиза книгата на 
Параскев Стоянов „Калолечението в 
България и Балчишката тузла“

У нас тракийският град Анхиало 
(Поморие) е построен на„ свещеното 
езеро” , а според предания в далечното 
минало през добруджанската степ пре-
минават големи кервани за Тузленско-
то езеро, за да търсят лечение.

 Лечебната кал представлява из-
ключително ценен природен ресурс, 
богат на биологични и химични със-
тавки, включително йони, витамини, 
микроелементи, биологично активни 
вещества, всяко от които с полезни 
за организма ефекти. Лечебната кал е 
субстанция, която се образува в земята 
под въздействието на геоложки, био-
логични и климатични фактори като 
процесът е продължителен.

Съществуват различни видове кал 
(колкото и невероятно да звучи на 
много хора), като съществено влияние 
за състава на отделните видове имат 

намиращите се в близост географски 
обекти (скали, планини, реки, езера, 
морета). Всичко в природата си взаи-
модейства и формирането на калта не 
е изключение от това становище. За 
състава на калта допринасят и налич-
ната в района флора и фауна, нали-
чието или липсата на човешка намеса 
(застрояване, изсичане на горите) и 
метеорологичните условия.Лиманна-
та кал се образува в солените водоеми, 
най-често в крайморските езера, като 
утаечен продукт. Названието ù про-
излиза от широко разпространената 
разновидност на крайморските езера – 
лимани. Отнася се към неорганичните 
видове кал. Образува се извънредно 
бавно – 1 мм за година. Органичната ù 
материя е за сметка на водораслите и на 
животинския свят на езерото. Основна 
роля за формирането ù играят сул-
фатредуциращите бактерии, особено 
Vibrio desulfuricans. Той участва в об-
разуването на железния хидросулфид. 
На него се дължи черният цвят на този 
вид кал и до голяма степен – лечебният 
ù ефект. Освен образуването на серо-
водород и железен хидросулфид, при 
калообразуването протичат още мно-
го други микробиологични и химични 
процеси. Образуваната лиманна кал е с 
черен цвят и миризма на сероводород, 
с алкална реакция, мазна на пипане, с 
кремообразно консистенция, пластич-
на, с фина структура и незначително 
замърсяване.  В зависимост от своя 
произход и изброените фактори, оказ-
ващи влияние върху състава им, се раз-
личават следните основни видове кал:    
лиманна каля, минерално-изворна кал, 
торф,    сапропели,    кални вулкани.

Използваната за лечебни цели ли-
манна кал се състои от твърда фаза 
(пясък, гипс, силикати) и течна фаза 
(в нея са разтворени естествени анти-
биотици, витамини, фитоелементи и 
различни продукти от естествените 
биологични процеси). Богатият със-
тав на този вид лечебна кал е причи-
ната за нейната широка популярност и 
многобройни фенове.    Минерално-
изворната кал се формира в районите 
на минералните извори, в резултат от 
утаяването на минералните вещества, 
като не съдържа (или съдържа в ми-
нимални количества) органични със-
тавки.

Пелоидотерапия или 
просто лечение с кал

ÑÅÑÒÐÀ Ä-Ð ÅÌÈËÈß ÀÏÎÑÒÎËÎÂÀ, 
DTJ

ККалолечението (пелоидотера-
пия) е един от най-древните 
методи на лечение, част от фи-

зикалната терапия. Думата „пелоид“ е 
понятие с гръцки произход, обхваща-
що всички видове лечебна кал. 

Като лечебен метод е прилагано в 
примитивна форма още в праистори-
чески времена. В Римската библиотека 
е запазен папирус „Кахун”, датиран 
3000 години пр. н. е. В него се съобща-
ва, че при женски заболявания и болки 
в краката се прилага лечение с кал.В 
индийската „Книга на живота” – „Аюр 
Веда” е написано, че някои болести в 
ставите и гръбначния стълб се лекуват 
с кални бани. Древните египтяни също 
са използвали калта по течението на р. 
Нил за лечение на ставни заболявания   
Плиний Младши (I в. н. е.) съобщава, 
че на Кримския полуостров съществу-
ват кални езера, където се лекуват вся-
какви рани. Гален (II век от н. е.) пре-
поръчва болното място да се третира с 
кал при хронични възпаления, отоци, 
хемороиди, упорити болки и др. Сама-
та Клеопатра се е подлагала неведнъж 
на процедури, включващи приложе-
нието на лечебна кал.

В Европа първите курорти, където 
се прилага калолечение, се появяват 
през XVI век. Много популярно е в 
Италия, където калта е с вулканичен 
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Сапропелите са вид лечебна кал, 
формираща се на дъното на повечето 
сладководни басейни, като се състои 
предимно от органични вещества, ре-
зултат от естествените разпадни про-
цеси на продукти с животински и рас-
тителен произход

Калните вулкани са характерни за 
районите с нефтени находища и въг-
ледобивни мини, като по същество 
представляват малки изригвания на 
смес от глина и вода.Независимо от 
вида и състава на лечебната кал в ос-
новата на метода на калолечение стоят 
многобройните полезни ефекти на са-
мата процедура.

Пелоидите оказват термично, хи-
мично и механично въздействие върху 
човешкия организъм и участъка от тя-
лото, върху който са приложени. Тер-
мичният фактор е във връзка с лесно-
то затопляне на калта и нейното бавно 
топлоотдаване, като топлинният фак-
тор подобрява кръвооросяването и 
обмяната на веществата. Механичното 
въздействие от приложението на кал-
та се състои в достигане до дълбоките 
тъкани и разпространението на то-
плината, а по отношение на химичния 
фактор значение имат съдържащите 
се в пелоидите биологично активни 
субстанции, микроелементи, вещества 
с органична и неорганична природа.

В резултат от всички тези фактори 
са наблюдават редица  физиологични 
ефекти в организма при прилагането 
на лечебна кал: разширяване на кръво-
носните съдове, ускоряване на систем-
ното кръвообращение, ускоряване на 
обменните процеси,    подобряване на 
тъканното дишане  ,  повишаване на 
защитните сили на организма ,   заба-
вяне на процесите на стареене.

Като сложен природен продукт, 
въздействащ на организма чрез сво-
ите химически, физически, топлин-
ни, електрически и други фактори, 
лечебната лиманна кал се прилага с 
различна концентрация, температу-
ра, локализация, продължителност и 
брой на калните процедури. Методът 
на калолечение се определя от възрас-
тта и състоянието на болния – фаза на 
болестния процес (остър, подостър, 
хроничен), състояние на нервна, сър-
дечносъдова система и придружаващи 
заболявания.

Калолечение на открит (египетски 
метод). След слънчева баня от 30-60 
минути, т.е. след затопляне на кожата 
и разширение на капилярите, тялото 
се намазва със загрята от слънчевите 
лъчи гъста кал в слой от 0.5 – 1 см. Бо-
лният стои на слънце или под сенник 
до влажно напукване на калта. Изми-
ва се на душ с топла морска вода или 
рапа.

 Кални вани – в практиката много 
често се използват, като калта се раз-
режда с минерална, морска или езерна 
вода-рапа. В Поморие се прилагат кал-
ни вани 10-20% суспенсия (смес кал с 
рапа) при температура 36-38° С, време-
траене 15 – 20 минути, схема 2+0, курс 
12 – 14 вани. При въздействието на 
калните вани особено важно значение 
има химичния фактор на калта, тъй 
като е по-изразена кожната резорбция 
на водоразтворимите химични веще-
ства от рапата и от разтворената кал. 
Промените в организма са по-интен-
зивни, лечебните резултати при ставно 
болни са по-добри спрямо лекуваните 
с апликации. Особено са подходящи 
при наличие на остеопороза, при по-
достри състояния с болеви синдром 
и във всички случаи, когато се налага 
калолечение с индиферентна темпера-
тура 36-37° С.

Апликационен метод – калната 
апликация се провежда на специална 
за целта коритообразна кушетка, вър-
ху която има одеяло, найлон, памучен 
чаршаф. Върху него се поставя загрята 
до 38-42° С кал и тялото се намазва в 
слой 1 – 2 см. Времетраене на процеду-
рата е 15 – 20 минути, след което паци-
ентът се измива на душ с морска или 
рапна вода. Калта отдава топлината 
си бързо и при минимална топлинна 
загуба. Топлинният фактор при кал-
ните апликации действа най-активно, 
а проникването на водоразтворимите 
съставки на калта в тялото е по-сла-
бо. Курсът кални апликации е 12 – 14. 
Апликациите биват: - цяла – на цялото 
тяло (без сърдечна област); - частична 
– на различни части от тялото (панта-
лон, гащета , ботуши, пояс, яка, шапка 
и др.).

Кавитарен метод – този метод се 
прилага при гинекологично болни, 
при стерилитет и при заболявания на 
мъжката полова система. Провежда се 
със специални инструменти (на д-р А. 
Продромов).

Вагиналният метод е бил известен 
още в края на ХІХ в. в Русия, Румъния, 
Франция. Калта, предварително пре-

сята, се пастьоризира или стерилизира 
в отделни съдове на водна баня и се 
охлажда до 42-45° С. Във влагалището 
се въвежда със специален пластмасов 
инструмент, който също се стерили-
зира в дезинфекционен разтвор. Ва-
гиналният метод се прилага при гине-
кологични заболявания и особено при 
стерилитет при жената, като се комби-
нира и с цяла апликация на тялото .

Ректалният метод се прилага при 
заболявания на мъжката полова сис-
тема – простатити, епидидимити, 
стерилитет и др. При този метод се 
шприцова калта в ректума с Т- 42° С и 
пациентът ляга в кална или рапа вана, 
след няколко часа калта се извежда по 
естествен начин.

Електрокалолечение – с галвани-
чен ток се вкарват в организма поло-
жителните и отрицателните йони на 
калта. Калта се поставя на двата елек-
трода, в специални хидрофилни въз-
главнички с два джоба – в единия се 
поставя кал, затоплена до 40-45° С, а в 
другия – електродът.

Калолечението намира прило-
жение в терапията на широк кръг от 
заболявания, ангажиращи различни 
органи и системи в организма, пора-
ди своите многобройни и комплексни 
ефекти-Основните показания за кало-
лечение са следните групи заболява-
ния с голяма значимост:

• дегенеративни, възпалителни и 
посттравматични заболявания на оп-
орно-двигателния апарат;

• заболявания на периферната 
нервна система;

• ендокринно-обменни;
• кожни заболявания и увреждания 

след химична и термична травма;
• гинекологични, андрологични 

заболявания и стерилитет.
Калолечението е достъпна, ико-

номична и лесна за изпълнение про-
цедура, която носи многобройни 
позитивни ефекти и благоприятни 
въздействия за организма, като в до-
пълнение се бори ефективно със стре-
са, тревожността и леките депресивни 
епизоди. nnDnn
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