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Тайнствени символи са разпръснати из българските храмове - звезди, луни,

слънца, чук, пергел, отвес, шестолъчна звезда, око в триъгълник...
Това, което стряска непросветения и обединява тези необичайни за късната християнска канон

България - една от най-тайнствените и забулени в мистерии страна в света! Няма друг народ в д

1 / 139

ydara.com

България, земя на тайни и сакрални загадки, скрила в недрата си божествената сила на знание

Древни мистерии и познания, скривани от просветените и посветените, но и от враговете бълга

Каква страшна тайна е скрита в българските манастири и църкви?

2 / 139

ydara.com

Код към края на света, сътворяването човешко, пътят за избавление на Земята или карта на съ

Пътят на българската история е пътешествие в магическия свят на тези, посветени в тайните на

Като из мрака заискряха мистериозни рисунки и знаци, поставиха редица въпроси, но и хвърлих

Има ли масонски знаци в манастирите и църквите в България? И кой се страхува от тях или има

Тази така красива и тайнствена част от изумителната българска история е останала слабо проу

Да се разглеждат обаче всички знаци и символи изолирано - сами за себе си, е най-голямата гре

Извадени от контекста, символите на кръста, свастиката, триъгълника, пентаграма, гълъба, ло
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слънцата, звездите, всевиждащото око, лами и змейове и т.н. могат да бъдат както християнски

Сам за себе си един нарисуван гълъб или звезда не означава непременно масонски знак, а цър

Запазени стенописи в храма "Свети Георги", с. Студена по-стари от Боянските.

Използването на знаци и рисунки като символи е световен феномен. Археологът Стивън Митхен
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базиликата Санта Кроче
фактът,
във Флоренция
че включват и пластично изразяване на теоретичните вярвания. Т

Чрез знаци и символи, неописуемото и невидимото могат да бъдат по-лесно обяснени, предаден

Какво е общото между базиликата „Санта Кроче" във Флоренция, Дяволския мост край Ар
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Базиликата "Санта Кроче"
Дупнишката
във Флоренция
порта в Рилския
Във всичките
манастир,
може да
старата
се види
чешма
печатът
в Брацигово,
на Соломон
д

Какво да мислим, когато от портите, стените на църквата и иконостаса на Рилския манастир ни

Какви са тези гълъби, лози, лами и змейове по иконостасите на българските църкви и не са ли т
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Това обаче не са единствените нишки, които вплитат родната история в световната.

Око, нарисувано в триъгълник върху сноп слънчеви лъчи, може да се види както на иконостаса

Декларация за правата
Рилския
на човека
манастир, така и на титулната страница на Декларацията за чове

Една малка част от разпръснатите из България символи, наречени да бъдат запазена марка на
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Дали нашият, българския символ ще бъде онзи стар знак - Розетата на богомилите или най-тайн

В древни времена, когато магът искал да влезе във връзка с Висша сила, той най-напред рисува

Познанията от езика на символите са намерили отражение в свещените книги на човечеството и

Тези знаци можем да сравним като няколко букви от една азбука. С тези букви е много трудно д

За да разберем какво представляват тези знаци, БОГОМИЛСКИ, ТАМПЛИЕРСКИ, МАСОНСКИ И

Кой определя каноните на изографисване на стенописите и иконите?

През II в. започнала епоха на значителен подем. Появили се многобройни произведения на новоз
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Още по-ясно се очертал иконографическият облик на символиката в църковното изкуство, което

Катакомбите в Рим - първите
действителни,
богомолски
изображаеми
храмове предмети (агнец, риба, лозова пръчка и др.)

Символическите изображения, които първоначално имали водещо значение, определен догмати

Постепенно се очертали елементите на християнската иконография през първите три века и Цъ
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Катакомбите в Рим - първите
изразителност.
богомолски
Християнските
храмое
художници изчистили изкуството от всякак

Константин Велики (306-337) възвестил началото на „светъл и лъчист ден“, който „озарил с лъч

Константин Велики

на небесната светлина църквите Христови по цялата вселена“.
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Напуснала принудителния затвор на катакомбите, Църквата широко отворила двери за многолю

През IV и V в. се появили многобройни монументални стенописи като тези на Латеранската бази

(787 — 815 г.). На Седмия вселенски събор в Никея, известен в изкуствознанието и като Никейс

Византийската школа е тази, която налага иконописното изкуство, създава основните му правил
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византийска икона

определя тенденциите му. Разпространявайки православието и налагайк

Стилът на стенописите в България еволюира от архаична монументалност към по-разнообразен

Има и такива българските православни храмове от Средновековието и Възраждането, които са

В книгата си „Свещеният триъгълник” Румен Василев описва българската следа в историята на

оперативното масонство. Авторът на база на собствено изследване твърди, че няколко манасти

Когато и да са строени тези църкви и манастири, те са били разрушени и опожарени или от кър
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България е в сърцето на много събития по света и това е художествената гледна точка. От езот

Господ е сътворил света така, че Балканите са неговата чертожна дъска според Димитър Недк

1.

Рилския манастир (възстановен в сегашния си ви

Зодиака, Луната, Слънцето и черно бялата шарка на мрамора и фрагментът "Звездата"
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Дупнишката порта, Рилски манастир, фрагмент подобен на Звездата от с. Вергина, Солун

Изображението на Христос в средата, отдясно е Слънцето, отляво е Луната се намира на таван

Рилският манастир със своята хилядолетна история се заражда от времето на св. Иван Рилски.

Многократно грабен и опустошаван, Рилският манастир се е запазил до наши дни за да съхрани
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на силите си е извършено възстановяване на Рилския манастир през 1784 г. след плячкосванет

Ясно се вижда как художникът,
поставени който
и дванадесетте
определеноАпостоли,
е бил наясно
катосвсеки
окултните
е нарисуван
закони,под
движещи
един от
Вс

Кои са зографите изрисували Рилския манастир?

Стенописитие са дело на големите майстори-зографи в нашата културна история – Захари Зогр

Езотеричното християнство приема, че Слънчевият дух (Логосът) е изразен от Христос и това е
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Захари Зограф

Божественото Съзнание, което управлява живота в Слънчевата система.

Другото светило - Луната, в ранното християнство символизира човешката Душа. Тя приема и от
Слънцето е активният, мъжки принцип – Ян, отдаващ енергия, а Луната – пасивният, женски пр

Император Константин Велики по време на управлението си забранява християнските гонения. Т
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При масонството Слънцето и Луната са разположени на по-високо ниво спрямо Храма и колонит

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/RILCKI_MANACTIR{/AG}

Тълкуване:
АСТРОЛОГИЯТА

Астрологията е древна, езотерична наука (esoteros на гръцки е вътрешен). Тя представлява еди

Науката за движението и въздействието на планетите върху живота на човека е изучавана от в

- Древните обсерватории на траките са едни от най-старите на света.

- В Древния Египет, Асирия и Вавилон тя е била на почетно място. Мъдреците и посветените та
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- В Исляма също астрологията е заемала почтено място, там с тази наука са се занимавали в сам

- В богомилските учения астролигията е била най-важната наука за познание на света и човека.

"Тайната книга" на богомилите
Астрологията е била неизменна част от Богомилското учение, неговата ко

Богомилите за зачитали четирите стихии със специални церемонии и са считали Земята и Огън

Защо днешното Християнство изразява негативно отношение към астрологичното познани
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Има неопровержими доказателства ,че това не е така, че от днешната версия на библейските те

Този процес започва с Първия вселенски събор в Никея, ръководен от император Константин, к

Така ортодоксалната църковна институция забранява на хората да гледат към бъдещето си, да

Основният, официален мотив, който се изтъква от теолозите при заклеймяването на астрология

Звездата от с. Вергина
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Звездата на Виргина (с. Виргина) Вергина е малко градче разположено на 75 км югозападно от

Златен погребален саркофаг
Солун. Получава
от „Гробницата
името на
си Филип“
едва през
във
1922г.
Вергина,
Старото
увенчан
му име
съсеслънце
Кутлеш(звезд
и няк

През 1977 година във Вергина след археологически разкопки, водени от гръцкия археолог Мано

Звездата от Вергина се
насреща
Филипи II",
прии б(Ф)ригит
"Гробница на Принца". "Гробницата на Филип II" съдържа
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2. „Църквата” – от 14в.
, с ктитор цар Иван Александър
Ивановските скални църкви

Друг ярък пример за развитието на националната Търновска школа са Ивановските скални цър

Портретите на светците се отличават със задълбочен психологизъм, появява се яркият типаж.

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/IVANOVCKI{/AG}

3. Земенският манастир „Св. Йоан Богослов” (стенописите датирани от ХІV в.)

Църквата "Св. Йоан Богослов” се намира на около два километра от центъра на Земен, който е р
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Земенски манастир

през ХІ век и от това време са останали частични фрагменти от изографи

Основната част от стенописите датира от ХІV в. Автор на това дело е неизвестен самобитен мес

Като контрапункт на Официалната Търновска школа от една страна и като другата тенденция в

Смята, че българите не са знаели какво нещо е Земенският манастир и по-точно запазената

манастирска църква. Тя няма нищо общо с останалите православни храмове в България и е уник
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Никак не е случайно и наименованието на храма – „Св. Йоан Богослов”, което според автора в дн

Стенописите в църквата на Земенския манастир са изключение в българската монументална жи

Те категорично се отклоняват както от византийското, така и от търновското официално изкуст

църковната живопис от доиконоборческия период на православието.
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Земенските стенописи представляват единствения запазен пример за другото направление в бъ

Земенският манастир е свидетел на преминаването на първите кръстоносци през нашите земи.

От тогава до днес римокатолическата църква се тресе от опасността, че това, което са намерил

В ясно организираното вътрешно пространство стенописите са разположени по следния начин:
На купола е Пантократора (не е запазен), а по кръглия висок барабан в 2 реда – 12 ангела и 12 п

Изображение 40: Куполът на черквата в Земенския манастир Сводовете на главния кръст са де

Център на големия ансамбъл са сцените от Страстите господни. Те следват в непрекъснат фри

Този композиционен принцип се корени в предиконоборческата традиция и е прилаган и в източ

Земенският ансамбъл показва много допирни точки с това монашеско и народно изкуство.
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Не само в композицията, но и в иконографията декорацията в Земен ползва старата традиция.

Още редица иконографски особености са с архаичен характер, които връщат към предиконобор
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Стилистиката, архаичната иконография и привързаността към традицията характеризират зем

Сцената "Изковаване гвоздеите на Разпятието”

Сцената "Изковаване гвоздеите на Разпятието” е разположена фронтално пред "Разделяне на д

"Гвоздеите на Разпятието” се споменават за първи път едва след като Св. цар Константин и май

засвидетелствани никакви данни – литературни или художествени, по въпроса за тяхното изков

Легендата "Изковаване гвоздеите” изхожда от английския вариант на легендата за жената на к
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Нашият и западните паметници в този случай са с един първоначален източник, който би трябва

Проф. Богдан Филов вижда в тази сцена доказателство за влиянието на романската живопис, в

между Земенските стенописи и романските паметници, близки по тип, както отбелязва Грабар, с

Лиляна Мавродинова се спира детайлно на този факт:
В никой от споменатите от Грабар варианти на легендата не се говори, че ковачът и жена му са
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В епоха на мирни отношения един областен владетел като севастократор Деян не би дръзнал д

Не може да се твърди, че иконографията на земенската сцена се дължи изцяло на западни вли

Земенската сцена има чисто битов характер по своето съдържание. Тя представя първия битов

Италианецът Пиер Луиджи Готти и Земенския манастир

Италианецът Пиер Луиджи Готти е обиколил почти цяла България. Само допреди 3 години той

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/ZEMENCKI{/AG}
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4. Боянската църква .зографисана през 1259 г.и предполагаемият ескиз на цар Давид

Проф. Казимир Попконстантинов развива теория, че образът на Св. Ефрем от Сирийската пусти

всъщност е ескиз на цар Давид, който е нарисуван на стенопис вътре в църквата. Научно потвъ

Днес ние не знаем името на зографа, за всички той си остава просто Боянският майстор и това

Боянската църква, макар и с канонично разпределение на образите и сцените, според мнението

29 / 139

ydara.com

В създадената ниша българските художници веднага създават свои кадри и естетика, самобитн

Художникът през Средновековието не е бил смятан за творец. Той е бил само изпълнител на во
Изпреварил Ренесанса

Боянската църква е зографисана през 1259 г. – почти десетилетие преди раждането на основат

В стенописите от църквата има загатване за трето измерение, много ясно изразени чувства, дъл
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Впечатление прави фреската, която показва спасяването на моряците от Св. Никола. Там морет

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/BOIANCKATA_CARKVA{/AG}

5. Църквата на Воденски манастир "Св. св. Кирик и Юлита" (построен за първи път през 1

Плоча с "Хексаграм" (шестоъгълна звезда на Давид) Позната е и като Щит на Давид, Печат на

Соломон , Звездата на Давид
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Манастирската църква е паметник на културата с изключителна стойност. В нея се намират око
"...Изографиса се от ръката на Алекси Атанасов от Ноус този божествен и многопочитан храм н

Великолепно произведение на изкуството е големият дърворезбен иконостас, владишкият трон,

От средата на 19 в. Горно воденският манастир става гръцки и едва през 1930 г. става отново б
През 20-те и 30-те години на ХХ в. в Горно воденския манастир функционира богословско учили

За манастира има сведения, че е построен за първи път през 14 в. в близост до аязмо (лековит

извор). Разрушаван е многократно, като особено силно е пострадал заедно с редица други мана
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Първият манастир е бил издигнат до аязмото, а на 500 м. от него е бил издигнат друг манастир.

През 1816 г. започва възстановяването на Горно воденския манастир, което завършва през 183

На пода в южната абсида има още една загадъчна каменна плоча, а на пода в северната абсида

Всички плочи в храма са старателно покрити с килими и не се виждат директно от посетителите

На главната порта на манастира горе вдясно на арката има кръст, който очевидно не е правосла

Например Рицарски кръстове на тамплиерите (коренно различни от тези на православната църк

Тамплиерският кръст е с равностранни рамена, които се разширяват навън и оформят осем ъгъ
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Но най-фрапиращото е наличието на още един символ върху малките кръгли прозорци на църкв

От двете страни на абсидата на манастирската църква са изобразени обърнати ПЕНТАГРАМИ

Защо манастирът днес се неглижира от православното духовенство и реставрацията на този ун

Забулените тайни на Манастира "Свети Кирик и Юлита" над Горни Воден
на Иван Иванов (http://pitagorid.blog.bg/

Във манастира има толкова смущаващи рисунки, че изобщо не става ясно: "Какво се е случило пр

1. Защо всичко това се крие под килими от непосветените посетители на храма (в частност от вя
2. Защо Дядо Николай не позволява на свещениците да проповядват в този храм.
3. Защо толкова години стенописите не се реставрират.
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4. Защо този паметник на културата е оставен на произвола.
5. Какво в края на краищата се стреми да прикрие Българската православна църква с тези забу

Ето накратко тази непозната за нас история. Всичко започва с превземането на Константинопол

латинците (рицарите на четвъртия кръстоносен поход), след което на валонския барон Рение д

За изграждането на Естанемак са били необходими 6 месеца, като той бил непристъпен, водосн

В книгата се споменава още и за един малко познат на обществеността факт - че Кръстова гора

кръстоносци

името си от латинците, който правят мястото средище на поклонничество
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Тази област Рение дьо Три дава на рицар християнин, който донесъл мощехранителница с парч

След победата на българския цар Калоян при Адрианопол през 1205 г. той превзема редица гра

След смъртта на Рение дьо Три, барон дьо Стрьом става наследник на Филипополското херцогс

През април 1229 г. в Перуджа, в присъствие на папа Григорий IX, между бароните на Латинскат

Ballysaggartmore Castleимперия
Ireland 1840s
бил подписан договор, според който Филипополското херцогство

Димитър Костов описва и един нов факт в българската история: Че благодарение на рицарите т
Френският благородник умира през 1260 г. а с него престава да съществува и Филипополското
За какво става въпрос?

По всяка вероятност католическите базилики са разрушени, но не напълно, като основите и под
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Розетките на пода са застлани
двете имена
с килими
в едно, защото де факто е точно така.

Въпреки, че църквата е православна и изографисана във възрожденски стил, и днес са запазе

На пода на църквата грижливо покрити с килими и пътеки има няколко загадъчни каменни плоч

Ето и пример за това. Църква, на която присъстват и обърната пентаграма - израз на петте ран

Принципно е изключително странно решението на строителите на храма, да сложат подобна пло
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Храм в Хановер, Германия

За мен лично няма връзка и обяснение защо точно тук тези два символа са намерили подобна бл
КРЪСТ НА ОСВЕЩЕНИЕТО (намиращ се в северния край на апсидната стена)

Кръстът на освещението е малък Гръцки кръст, поставен в кръг, разположен на височина 2,5 м

Тези кръстове, символи на Христос, били призвани да отблъснат дявола и неговите демони и би
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Принципно е изключително странно решението на строителите на храма, да сложат подобен сим

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/VODEN{/AG}

Тълкувание:
Пентаграмът или "Соломоновият знак"

"Соломоновият знак" или "Пентаграмът" е познат като символ още от древни времена. Той симво

пентаграмата на Леонардо
Хармония.
да Винчи
Знакът се е използвал за украса върху свещници, печати, бито
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Обща символика: Пентаграмът (петолъчната звезда) е символ на човека и на универсалната хар

Пентаграмът е известен като емблемата на Питагор, олицетворяваща 5-те основни условия за п

Пентаграмът може да бъде представян в две форми – петоъгълна (пентагон) или звездна, чият

Пентаграмът е един от ключовете на Висшата наука, който отваря пътя към тайното познание. Ф

Човек,застанал с разтворени ръце и крака, с известно усилие може да образува съвършена пен

В ранното неолитно селище край Орловец е открит древен съд с нарисуван пентаграм:

"Орловец е неолитен комплекс, едно от най-ранните селища в Европа. Тук открихме и запазено
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Ужас и древните траки(...),
са направил
рисували пентаграм
съм паралел
(с.Орловец)
с подобни находки от Предна Азия – Анатолия

"Пентаграмът е изобразен на дъното на червена керамична купа. Много красив съд. Можем да

- При богомилите понякога, макар и по-рядко, виждаме изображение на петолъчната звезда. Ня

- При богомилите понякога, макар и по-рядко, виждаме изображение на петолъчната звезда. Ня

- За ранните християни лъчите на пентаграма символизират петте рани на Исус Христосна кръс
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Въпреки това пентаграмът може да се види както в много католически църкви, така и на герба

Върху син щит са поставени символите на папското достойнство, пожелани от неговия предшест

Гербовете на папа Джовани
- митраПаолоII,
между папа
кръстосани
Бенедито
златен
XVI ии папа
сребърен
Франческо
ключ, привързани
папа Бенедикт
с червен
ХVІ

В горната част на щита е поставена емблемата на Обществото на Исус, към което принадлежи п

Под емблемата на Обществото на отците Йезуитите са изобразени звезда и цвят от нард. Споре

"Под емблемата на Обществото на отците Йезуитите са изобразени звезда и цвят от нард. Спор

/Справка:
папа Франциск
Хорхе Марио Берголио — римски папа от 13 март 2013 година. Първият папа от Новия свят и пъ
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Роден в Буенос Айрес на 17 декември 1936 г. в семейството на италиански емигрант, железопът
"Една интересна статия "Защо протестантите обичат папа Франциск?"
http://www.poslednitedni.info/6/post/2013/12/164.html#.Uz_OElfTlUo

- При масоните П. се използва като "емблема на Гения, който издига душата за велики неща в об

- Комунистите също използват пентаграма с един връх нагоре - червената звезда

- Хайнрих Хайне поставя знака вместо подпис под статиите си в „Аугсбургер алгемайне цайтунг

- Петър Дънов казва: "Пентаграмът е извор на живот, извор на светлина..." Пентаграмът е сим

- Обърнатата пентаграма обаче е включен в кампанията на Ватикана за преодоляване на езичес
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- Фигурата присъства и в трактата "Тайните фигури на розенкрайцерите". Използва се и от мас

- В магията се счита за символ, омагьосващ демоните, емблематичен за магията. Според Ghyka M

Вещиците тълкуват този знак просто - за тях той съдържа, четирите стихии на материалния свя

В качеството си на амулет или талисман за тези, които вярват в тези неща, пентаграмът се изра
Пентаграмът е знак за божествена сила и като магическа фигура представлява един от на

й-важните и силни символи в магьосничеството.

Според С. Нилус: "… всички тайни на магията, символи на агностицизма*, фигури на окултизма,
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/Справка:
Агностицизъм – философско направление, отричащо познаваемостта на света и неговите закон

Тълкувание:
"Хексаграм" (шестоъгълната звезда на Давид). Позната още като Щит на Давид или Печат

Хексаграма в различните религии и религиозни философии
Хексаграмата като универсален религиозен и магически символ е била позната в общества и

цивилизации, отдалечени по време и местоположение – Месопотамия, Индия, Гърция, Етрурия.

Шестолъчната звезда противоположно
- "хексаграм", е съставена
един върху
от друг
два равностранни
и олицетворяват
триъгъл
борбата на противопол
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Първият е с връх нагоре, вторият - с връх надолу така, че се образува звезда с шест лъча. Тази

ника, наложени Хексаграмът
Въпреки
Хексаграмът
това обаче, евинаги
талисман,
в църковната
носещ късмет
традиция
в битки
(Източна
в ислямската
и Западна),
и евр

Обяснението е много просто. Звездата се намира на мястото, което се намира точно под купола

Апотропейната функция на хексаграмата, т.е. на Соломоновия печат, е ясно изразена и в ислямс
завладяването му, да бъдат украсени със “Печата на Сюлейман”, т.е. на Соломон, за да получи г
/Справка:
Апотропей

- талисман, амулет; предмет, на който в древността са приписвали свойството да предпазва хора
Източник:http://dic.academic.ru(dic.nsfenc3p/57834
"...конската опашка като знаме води началото си от обичая да се окачват части от коня (глава, ко
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Присъствието на Сюлеймановата звезда върху 12 - лъчевия медалион-амулет е очевидно

предпоставено от необходимостта да се предпази носещият го от опасните и злотворни сили, ко

Това се потвърждава и от структурата на символа, която се доближава много до описанието на
- Източните традиции също използват звездата с шест лъча. Шестте ъгъла се разглеждат като
- Според индуизма двата противоположни триъгълника символизират съединението на Шива и
- Тантристите означават с хексаграма четвъртата чакра - на сърцето

От монетосеченето на Севт III,с 8-льча звезда,позната от монетосеченето на Дероните.В рамкит
- В Индия се открива под името Янтра
- Източните традиции също използват звездата с шест лъча. Шестте ъгъла се разглеждат като
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Печат на Соломон,Печат
съответни
на Соломон,
на сричките
издяланот
върху
най-важната
камък, част
ти-бетска
от синагога
мантра
II-IV
"ОМ
в. сл.
МАНИ
н. е.ПАДМ

- За евреите, християните и мюсюлманите това е "печатът на Соломон". Въпреки това обаче, в ц

- Алхимиците отъждествявали хексаграмата с философския камък, символичен образ на търже

- Печатът на Соломон бил много популярен сред магьосниците. Използвал се като талисман, под

- През 1822 семейство Ротшилд, след получаване на благородническа титла от австрийския импе

- Присъства и върху знамето на Израел.
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В Асеновград на още три места има подобни кръстове, един от тях е на параклиса "Св. Арх

В случая този кръст е част от фасадата и той предхожда и хексаграма и пентаграмите. Какво се

6. Параклиса "Св. Архангел Михаил", Асеновград, до Помощното училище, където според п
Камбанарията датира от 1933-1934 година.

Храмът впечатлява със своите стенописи, които покриват както стените му, така и аязмото.

Араповски манастир Заможността на гражданите, както и това, че бил подчинен на Бачковския
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В храма има и една чудотворна икона „Света Богородица – Елеуса (т.е. Милостива)”, която участ

Когато били полагани основите на храма отдолу бликнала вода и по необясним начин в нея се по

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/ACENOVGRAD{/AG}

7. Местоположението на църквите в Сарафово, Рудник, София, Горна Мелна, Иваново, Дим

Интересно е, че две отАко
църквите
се свържат
са на изток
тези храмове
– в Сарафово
с мислени
и Рудник,
линии
две
върху
са накартата
запад –на
в София
Бълга

Богомилите, Бялото братство на Дънов, тамплиерите, масоните и др. вярват, че изтокът символ

8. Храмът “Св. Богоридица” в Попово построен през 1855 г . и неговата черно-бяла шахматн

Тези два цвята са много древни и са използвани както в езическите, източните, така и в окултни
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църквата в гр. Попово злото или древноезическата представа за бог на доброто и бог на злото.

Според изследователи, шахматният мозаичен плочник исторически представлява Пространствот

Черно-белият шахматен под е съществувал в храмовете още от времето на Древен Египет. Пове
При масоните

Черно-бялата шахматна матрица е много важен, ключов елемент при масонските ритуали. „Квадр
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По всяка вероятност този символ е започна от тамплиерските бойни знамена, който са черно-бел

„Мозаичната подредба е стар символ на Реда. Среща се още в най-ранните ритуали, извършвани

църквата в гр. Поповопрез миналия век. Поставена е насред символите на ложата заедно с назъ

При посвещаването в степента „чирак“, мозаичният плочник символизира пода в храма на цар Со

Докато плочникът на повечето ложи е изграден според черно-бялата шахматна матрица, цветов
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Освен всичко това, шахматният под представлява земята, материалния свят и е в противовес на

Ако подът символизира човешката земна, сетивна природа, таванът символизира неговата безп

Мозаичен под в Нотр Дам,
природа,
Париж,
неговите
катедрала,
„небеса“
построена
и нещата,
от рицарите
намиращитамплиери,
се там. Едното
духовните
е обратно
пре

„Подът или основата на ложата, шахматна подредба на бели и черни квадрати, обозначава двой

„Мрежата на нашия живот е плетеница между добро и зло, обединени в едно“, пише Шекспир. Вс
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Триизмерен житен кръг,
правилно
Англияв един момент, може да бъде погрешно в следващ; аз съм интел

Той е символ, който може да бъде сравнен с всеки един човешки живот, съпътстван от светли и

„Подът, с редуващи се бели и черни цветове, символизира, съзнателно или не, Доброто и Злото

Рисунки от пещера "Магурата"
принципи в египетската и персийската верую. Това е борбата на Михаил
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Този храм, както и редица православни и католически храмове, се използват от масони. Това не

9. За прекалено мнителните
Кремиковския
- Калоферският
манастирмъжки
"Св. Георги
манастир
Победоносец"
"Рождестводори
Богородично"
и летището
- чв

Калоферският манастир "Рождество Богородично"

Многократно е бил опожаряван и едва през 1981 година, по случай 1300 години от създаването
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Калоферският мъжки манастир
България,.Рождество
по инициатива
Богородично
на Пловдивския митрополит Варлаам е реставр

10. Черквата "Успение Богородично" (Соколски манастир), Габрово (н

Соколския манастир "Успение Богородично" е основан през 1833г. от униатски архиепископ Йос
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Снимка от вътрешността
Соколски.
на църквата
Той дошъл
към Соколския
тук от Троянския
манастир
манастир
край Габрово
заеднопоказваща
с йеромонах
окото
Агап
н

Соколовският манастир участва активно и в националноосвободителните борби на българския н

Соколски манастир Успение
времеБогородично
на Априлското
край
въстание
Габрово
на тук е сформирана четата на воеводата

До 1959г. Соколския манастир бил мъжки и в него са служили над 100 монаха, а монашеското бр
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Над централния вход е поместено изображение на Дейсис (Моление), сюжети от "Шестоднева" и

"Христос Вседържител" и "Св.Богородица с двадесет миниатюрни житийни сцени" подписани от

Тълкувание:
Всевиждащото око

Окото в църквите символизира Бог Отец и означава, че Бог вижда всичко. Всевиждащото око е

Обща символика: Окото е орган за образно възприемане на света и като такова е универсален с

В облака над главата над
ато Исус
третото
е изобразена една малка пирамида с око в средата
око на Шива; око на сърцето – получава духовната светлина от двете очи.
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При древните египтяни окото се среща най-често във формата на "окото на Узат", тоест "маскир
всички произведения на египетското изкуство от онова време. Тогава окото се считало за източн

Според митичните египетски представи слънцето и луната би-ли очите на бог Хор, а името на О
описвано като огън (М. Луркер). В Египетската Книга на мъртвите се казва: "Окото на Хор даря

Египтяните имали познания за светлината, блясъка и мълниите в очите, които използвали в
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икона на Пресвета Богородица
символиката
Московская
на огъняииВсея
владетелските
Русия-окото
знаци.
на богБогът на
слънцето Ра имал изгарящо око, символ на извечната природа. То се наричало Урея и било пред
изправена кобра с голямо око, бълващо огън. Върху египетските саркофази често изрисували п

В Будизма божественото око, което вижда всичко е из-образявано чрез слънцето – окото на све
(индуистки бог на огъня) и на Буда. За Безсмъртните таоисти изразът "отваряне на очите" озна
за познанието.

60 / 139

ydara.com

В ислямския свят е много разпространен изразът "лоши очи". Той символизира отнемане силата

Казва се, че от лоши очи умира половината човечество и, че лошото око опразва къщите и пълни

Окото на Бог -руска църква1
гробищата. Най-опасни очи имат старите жени и младоженките, а най-уяз

Образът на око (без мигли) е символ на Есенцията (Същността) и на Божественото познание. О
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В руската иконография се появява от края на 18 век като куполно изображение на храмовете - н

Всевиждащото око на върха
Бог - Казанский
на свода или
собор
в някоя
в Санкт
друга
Петербург
част. По-късно от куполното изображен

При масоните окото също символизира Бог. В Библията, където Бог е представян като владетел

По-късно масоните са използвали този символ за напомняне на всепроникващия поглед на Боже
Тълкувание:
ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО, ВПИСАНО В ТРИЪГЪЛНИК

Талеже под Чеховым над святым источником Св.Давида
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Пирамидата с всевиждащото око е неканоничен символ за Православието. Този символ е внесен

Око на Провидението е символ - пиктограма - око в триъгълник, от който излизат лъчи, намиращ

Окото на Бог -руска църква-купол
на Държавния печат на САЩ. Идеята за Окото на Провидението е на аме
Обратната страна на Държавния печат на САЩ

Окото на Провидението произлиза от Всевиждащото око Божие, което се появява в западното х

Всевиждащото око Божие. Християнски символ.
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Руската икона "Всевидящее Око Божие" е една от най-сложните символически композиции. Поя
Тълкувание:
ТРИЪГЪЛНИК

Обща символика: Символизмът на триъгълника е свързан с числото 3 и се разглежда в съответ

В езика на символите равностранният триъгълник символизира Пропорцията, Хармонията и Бож

Руската икона "Всевидящее
две равностранен
Око Божие" Тр.
е една
Триъгълник
от най-сложните
с насочен
символически
нагоре връхкомпозиции.
олицетворява
Поя
О

Със символиката на Триъгълника се свързват много символни триади, като: Мъдрост-Сила-Кра

В Индия обърнатия Триъгълника е олицетворение на Матрицата (yoni). Триъгълника още е алхи
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Според юдейските традиции равностранният Триъгълник е символ на Бога, чието име е забране

Триъгълник е от голямо значение във Франкмасонството. Там всеки триъгълник отговаря на ед

11. Параклиса "Света Троица" на околовръстния път между Люлин и Банкя - Всевиждащот
Чудотворна сила витае край параклиса "Света Троица"

За този митичен параклис ще чуете многобройни истории за чудеса. Издигнат е на издигнат на

църквата в Люлин

околвръстния път между Люлин и Банкя.

Около X век тук е имало селище. В хрониките са запазени данни, които потвърждават, че на мяс
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Щастливците, успели да избягат от погрома, дали началото на днешните селища Суходол, Мало

Градежът на днешния параклис започнал точно преди десет години. "Минавах край мястото еди

камък в двора на параклиса, обвит в сини пламъци, пръска искри наоколо.
Два месеца по-късно взела първата си пенсия и отишла да поръча мраморен кръст.

На Света Троица, който стои сега на покрива на параклиса. После отишла да се изповяда пред о

Леля Елена тръгнала по църквите да събира сред милозливите християни пари за новия храм. К

"Всеки храм има благодат - разказва отец Иван. - Този, храм освен
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Жезъла на владиката че е посветен на Светата Троица - Отец, Син и Светия Дух, има пълно осв

Всеки ден към параклиса "Света Троица" се стичат вярващи. Пред белия зид на храма спират от

- това е окото на Бог върху жезъл с които благославя само владиката и то при тържествени слу
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12. Манастирът "Св. Марина" (възтановен през 1890 год.) е разположе

Иконата на Св. Марина в църквата на с. Каран Върбовка и триъгълният знак с око, точно над гл

Каранвърбовският манастир ''Св. Марина'' е основан през Второто българско царство и съществ

Манастир "Св.вмчца Марина",
до падането
Каранна
Върбовка,
БългарияРусе
под османско владичество, когато бил напълно

Според легендата, възраждането на Каранвърбовския манастир се дължи на едно сляпо турск

Легендата, което се предава от поколение на поколение в с. Каран Върбовка е, че по време на р

В знак на благодарност, бащата на детето и собственик на нивата, подарява на християните зем
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Манастир "Св.вмчца Марина",
в която Каран
се намирал
Върбовка,
чудотворния
Русе извор. В периода 1828-1859г. постепенно

Станалото придобило дори известност извън границите на България - в съседните страни. Запо

Третият период в историята на Каранвърбовския манастир започва през 1890г., когато е постро
От 1965г. Каранвърбовският манастир има статут на девически.
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13. "Храм Свети Великомъченик Георги Победоносец", Горубляне

Всевиждащото око на Бог в триъгълник
В началото на 80-те години на ХХ в. храмът се нуждаел от спешен основен ремонт. Разрешение

Храм "Св. Великомъченик
такъв
Георги
било Победоносец",
получено, но вместо
Горубляне
да бъде укрепен, храмът бил съборен поч
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Храмът беше разрушен, въпреки разрешението само за „основен ремонт”. Разрушаването на цър

След като храма престава да съществува, обширният двор става общинска собственост и е пред

Корпуленции, обаче, проявяват завидна смелост, като решават да не позв

Храм "Св. Георги" Горубляне
олят светинята да потъне в запустение. Под ръководството на протойере

При освещаването на новия храм в престола са вложени частици от мощите на св. Кирик и Юлит
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14. Християнски комплекс Арбанаси - християнски иконографски кано

На един от най-високите хълмове на изток от Велико Търново се намира загадъчното село Арба

Проследявайки произхода на името, стигаме до 1230 година, когато на 9 март Иван-Асен ІІ извою
Едва ли обаче само естествено природно защитената местност е довела тук аристокрацията на
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Изследователите на Арбанаси признават: "Още никой не е успял да разбули неговата тайна. Как

Колелото на живота, църква
са били"Рождество
първите му Христово"
заселници: висши боляри или знатни придворни; архие

Констатирайки само този интерес от хилядолетия у траки, римляни и българи, учените спират. Н

И обществеността е изправена пред учудващо съжителство на християнски иконографски канон
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Вече с точност е датирано оригиналното стенописание на църквата в 1597г, докато галерията с

15. Църквата "Рождество Христово", Арбанаси (17 век)

Църквата "Рождество Христово" от 17-ти век е истинска галерия с над 3500 удивително реалист

Църква "Рождество Христово"
фигури и библейски сцени, рисувани от неизвестни художници през веко

Ценни стенописи от края на 16-ти век, които са посветени на Възкресение Христово, са оцелели
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И и в петте късно средновековни е имало фрески за Възкресение Христово. Оцелели са до днес
"Великолепно изображение на Възкресение Христово има в митрополитския и катедрален храм
"Колелота на живота"(Захари
на Захарин
Зограф)
Христовича

Църквата “Рождество Христово” има най-богата иконография от църквите в Арбанаси. Стенопи

В "Колелота на живота" са вписани един в друг кръгове, в центъра на които стои слънцето. В ра
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очаква от живота. На върха е показан успял човек, седнал на трон. Но в разцвета на годините с
В горната част на изображението се виждат млад и по-възрастен човек, които се вглеждат еди
Тази част от картината иконографите талкувът, че всеки вижда сламката в очите на другия, а г

След завладяване на българските земи от турците, манастирът "Успение Богородично" многокр

16 „Успение Богородично“,
Арбанаси

извънземни следи или Витлеемската комета

Новоразкритите стенописи от притвора на манастирската църква „Успение Богородично“ в Арба
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"Успение Богородично",
внасят
Арбанаси
нова светлина върху наличието на местно зографско ателие, рабо

Що се отнася до доводите, които може да предостави историческата наука, последните проучва

Със сигурност можем да твърдим, че стенописите са създадени в границите на 1684 – 1692 г., т

Съпоставяйки и анализирайки съществуващите хипотези за датировката на стенописите, прием
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Църквата "Успение Богородично",
предоставятАрбанаси
стиловите и иконографски особености на стенописта, която

В стенописни паметници ясно се забелязва присъствието на един авторов почерк, и това най-ве

17. Преображенския манастир "Преображение Господне", Арбанаси

Отвън на главната църква Захарий Зограф е изписал Колелото на живота. Има още само 3 подо
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Преображенски манастир
стенописа
"Преображение
- в Рилския
Господне"
манастир, в църквата в Арбанаси и на църквата в Т

Преображенският манастир е най-големия от манастирите разположени около Велико Търново

През средновековието Преображенския манастир е бил разположен на около 400 – 500 метра ю

На сегашното си място Преображенския манастир е възстановен през 1825г. от рилския монах о
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Преображенски манастир
Зотик,
"Преображение
който през 20-те
Господне"
и 30-те години е бил игумен на манастира.

Строежът на главната църква започва през 1884г. и е бил възложен на Димитър Софиялията.

Още по времето на отец Зотик Преображенският манастирът се превърнал в едно от главните к
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Преображенски манастир
национална
- Цанко Лавренов
независимост. През годините на Руско-турска освободителна

През 1991г. част от монашеските килии в Преображенския манастира са разрушени след срутва
Монасите разказват, че огромна канара се откъсва от планината и полита надолу към манастир

Какво предизвиква толкова голям интерес в стенописа "Колелото на живота" в Преображен

Ето как се възприема този уникален календар:
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Някой от коментарите са забавни, други невежи, но много ясно показват, че хората лесно могат

"Колелото на живота" на
бъдат
Захари
заблудени
Зографи- манипулирани.
има само още два
За подобни
да имаш мнение
- в Рилския
и даиси
Роженския
уверен, чема
е

"Колелото на живота" е стенопис, който се среща в Преображенския, Роженския и Рилския ман

В църквата към Роженския манастир , наред с иконостаса в нея, изработен от майстор Кольо Ф

"Така нареченият български "Вечен календар" е дело на зограф Венко от Трявна, който работил

"Изглежда по онова време за тях масонските символи са имали съвсем друго значение - свобода

"Едно нещо трябва да е ясно, тези символи не са християнски. Те нямат място в църквата. Църк

"Чух и се стреснах. След миг видях Вашия надпис. Организацията на "Зидарите" е много стара. П

"Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне дру

"Наскоро бях до Бачково там се натъкнах на малък параклис или църква (наистина не знам разл

"Гълъба е символ на светия дух. Пирамидата не е християнски символ, а знаеш чии. Когато види
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"Масоните се заклеват първо във вярност на ложата и изпълняват всичко каквото им се каже т

Космичният печат на Арбанаси има и своите окултно-енергийни основания, непознати на църква

"Колелото на живота" вТе
прочутата
се дължат
"Къща
на едно
с дърворезбите"
незабележимо
наза
Марин
човешкото
Петков
зрение,
Кръстев
но видимо и о

Именно затова Учителят, когато започва да пише святата и силна с магнетизма си книга "Заветъ

На фасадата на Преображенския манастир е нарисувано т.н. Колело на живота, което е много п

Тези моменти са свързани с календара, първият с месец декември и деня на зимното слънцесто

Всъщност, това е форма на старата българска идея за годишните фази на Слънцето. Същата п
Изографисан през 1870 г. по идея на отец Матей Преображенски (Миткалото) от тревненския зо

Около централното, животворящо слънце, са предадени четирите основни елемента на Битието
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И така, получаваме 12 проявления на четирите елемента, които представляват 12-те знака на Зо

Календарът, с размери 158–116 см, съдържа в средата си 10 концентрични кръга. Най-външния

18. "Христос Вседържател", Несебър

Несебър - единствена със запазена свастика. "Христос Вседържател" - както знаем, малко църк

"Христос Вседържател",
носят
Несебър
името на Христос по света. За разлика от света само ние имаме и хр

84 / 139

ydara.com

Тълкуване:

Свастиката

Мъдростта, заложена в свастиката на българите, означава божествената мисъл, въплътена в к

Надали има друг народ, който така страстно, така всепоглъщащо да е втъкавал значението на в

Свастика върху покривало на тибестски як

нието за ново творение. Двете заедно са Вселената, с нейния пълен кръговрат на живота и ене
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Свастиката и сувастиката, тяхното единство, като символи на борбата и вечното земно противос

От древността свастиката е символизирала късмета. Символът на кръст, завъртян както по час

Завихрените краища на кръста се уподобяват като символи на движението и кръговрата в прир

"фан", той бележи четирите посоки на света, .

Свастиката е позната като една от най-старите форми на кръста. В епохата на ранното христия
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В хералдиката свастиката е известна с името "кръст крампоне", от crampon — "желязна примка"

От древността свастиката е символизирала късмета. Символът на кръст, завъртян както по час

Завихрените краища на кръста се уподобяват като символи на движението и кръговрата в прир

Свастиката е позната като една от най-старите форми на кръста. В епохата на ранното христия

Свастика в сграда на Федералното правителство

Съществуват два вида свастика - бяла и черна, съответно по-посока на часовниковата стрелка,
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Справка:

Най-старите свастики в Европа са намерени в България - в Стара Загора, Кърджали, Търго

Характерното за българската свастика е, че тя е не само е символ, чрез който древните са изра

The Swastika - the Hindu Symbol - in North Bali Indonesia Asia

От дълбока древност от зеления материал нефрит са изработвали украшения и оръжия. Притеж

Повечето учени обаче разглеждат фигурката като вид свастика, която тълкуват като огнен или
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Мнение от форума:

"Свастиката произлиза от българския корен и е един от най-изконните български знаци.Тя има

Затворената свастика - древен прабългарски символ. Символизира кръговрата на "бели" и "черв

Мартеницата - бяло и червено е опростен вариант на този символ. Внимавайте с използването н

ВНИМАНИЕ - има доста спорове около посоката на завъртане насвастиката и превръщането й в

Източници:
Д.Маринов " Народна вяра и религиозни народни обичаи"
П. Митрева "Самоковска везба: Монографично изследване със 115 черно-бели и цветни илюстра
В.Николов "Праисторическа Тракия"
Рр.Чуканова "Болгарские народные вышивки: Западные районы"
www.wikipedia.org

---------------------

19. Средновековният Дяволския мост, с. Дядовци, Община Ардино, намира се на 400 м. над
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Легенди за Дяволския мост Подобно на всеки обект, наречен на Лукавия, и Дяволският мост е о

Дяволският мост

дръзнал да се доближи. Според други Сатаната спасил една българска м

Една от най-разпространените легенди гласи, че майсторът вградил в моста сянката на мома, ко

Според последните проучвания обаче, в основата на изграждането на Дяволския мост лежи дру

Ненадейно се явил Дяволът, който разкрил на майстора тайната на устойчивия градеж, но и му

Конструкция на Дяволския мост : Отдалеч Дяволският мост изглежда внушително и някак антич

История: Макар според учените Дяволският мост да е построен в началото на XVI в., корените м
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По нареждане на султан Селим I, през Средновековието мостът бил възстановен за да продъл

Възхваляван като средновековен архитектурен шедьовър десетилетия наред, през 1984 г. с ука

20. Църквата, Златоград - череп, кости и всевиждащото око на

Бог
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Тълкувание:
ЧЕРЕП И КОСТИ

В доста Католически църкви има изобразен череп и кости - това символизира , че никoй не е веч

кръст

Тези същите ковчези с чепите са вътре в самата католическа църква - вижда се в доста католич

21. Желязната църква "Свети Стефан" в Истанбул

ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ ЦЪРКВА В СВЕТА -ЖЕЛЯЗНАТА ЦЪРКВА Е Тази църква е с нетип
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Желязната църква "Св.
архитектура
Стефан", българската
за българските
църква
църкви
в Истанбул
и е изпъстрена с мнго нетипични за п

Църквата е построена в началото на 19 век. До тогава българите отслужвали църковни литурги

Един от авторитетните представители на българското общество в Истанбул (Стефан Богориди)

Моментът съвпада с упоритото омайване, на които са подложени българите от страна на Русия
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"Свети Стефан" е строена в неоготик или необарок стил, от български зидари под ръководство

Желязната църква "Св.в Стефан",
задния фон
българската
на символацърква
над вратата
в Истанбул
се виждат издълбани фигури с ра
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22. Томбул джамия - Печатът на цар Соломон върху каменните плочи и какво означават?

Печатът на соломон е гравиран върху три каменни плочи в североизточния ъгъл на известната

Според проф. Добрев посочва, че Томбул джамия е цял комплекс, който освен джамия включва
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начално училище и медресе. Ученият изтъква, че ако се разгледат книгите в медресето, ще се ви

Проф. Добрин Добрев
“Тоест, като е подбирал библиотеката, той (Шериф Халил паша) е подбирал така, че да създаде

Проф. добрин Добрев, професор по обща и литературна семиотика в интервю с Красимир

"Подобен културен артефакт каквито са трите плочи със знаците, поставени точно на това мяст
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идеите на разбирателството, толерантността, любовта към хората в по-широко териториално по

Подобни връзки са били забелязвани от изследователите, но такова ярко присъствие на знаков

Що се отнася до връзката с масоните има много световни изследвания, които говорят за това, че
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23. Катедрален храм „Света Троица“, Русе (построен през 1632 годин

Русенският митрополит Неофит отслужва литургия в русенския катедрален храм „Света Троица

орел държащ два меча!

Катедралният храм “Св. Троица” в град Русе е построен през 1632 година. Днешният възрожден

Конструкцията й

шестоъгълна

и е изградена от дялани камъни, взети от разрушен
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Влашкият войвода Влад ІІІ - Дракул

Легендите на Русе

В средата на 15 век крепостите Русе и Гюргево са превзети от влашкия войвода Влад ІІІ, който п

Сред митичната история на Русе от по-ново време е разказът за спасяването на русенци от зако
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В края на август 1877 година османските турци решават да заличат населението на Русе. Женит

Тогава 50-годишният Иван излиза от обградената си къща, като плаща с торба злато. По пътя къ

Русчук, посрещане на руските
поканват
освободители
влиятелния турчин хаджи Мехмед Алия да се качи с тях до хълм

Първите спомени за събитието стават известни в края на 20-те години на ХХ век от наследници

Кървавата сватба на Саафет и Йордан по Заговевезни е драма, сполетяла русенци през 1910 г.
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дипломатическите усилия за признание на самообявилия се за цар владетел на България – Фер

В предверието на храма се намират гробовете на четирима Доростоло-Червенски архиереи – Гр
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24. Църква „Въведение Богородично” в Стара Загора - килим с двугл

Мнение от форума относно двуглавият орел и двата меча изтъкани като шарка на килима:

"Това е герб на Папската римска империя и масонството! Мечовете символизират светска и духо
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Има разлика между папския двуглав орел и масонския двуглав орел. Първият има два меча, а вт

Малко хора знаят също, че изобразеният пречупен кръст на червената покривка върху амвона е
Не ходете в този храм! Той е сатанински!"

Тълкувание:
ДВУГЛАВИЯТ ОРЕЛ

Двуглавият орел е символ на Византия, оттам и на Православието. След падането на Византия,

Двуглавият орел е Византийски символ и означава симфония между светската и духовната влас

В църквата има и други "масонски символи"
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На фреска на стената е изписан триъгълник с око в средата. По стените изобилстват от равнор

На много места има и двуглав орел, който освен масонски е и символ на патриаршията. Вижда се

25. Църква” Свети Никола” в Стара Загора

Църквите „Света Троица” и „Свети Георги”. Възстановени са окло 1850-1860г. Те носят белезите

и са на най-видните места. Под разпятието на иконостаса много ясно се виждат макети на: стъл

26. Църквата „Света Троица”, Стара Загора
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Мнение от форумите:

В „Света Троица” на иконостаса има нещо като картина в рамка. Представлява чаща на столче в

27. Църквата „Свети Антоний”
- Божественото
в Мелник
око в триъгълник

Храмът, който сочи пътя на изгубените души
на Анна Уолф/ Снимки: авторът(http://club50plus.bg/)

Църквата е с уникално име - в цяла Европа има една-единствена носеща същото име и тя е в дал
Изглежда малка, но без страх се опълчва на демоните, терзаещи душите ни и твърдят, че лекув
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Църквата "Свети Антоний"
повечето
в Мелник
от излекуваните предпочитат да не споделят за проблемите, пре

Храмът е кръстен на Свети Антоний, известен с лечителската си дарба. Според легендата, още

Друго вярване обяснява чудотворното влияние с факта, че църквата стои точно в триъгълника,

Разбира се, скептиците ще се изсмеят на подобни теории. На тях обаче отговаря лично свети Ан
„Очите виждат видимото, а умът постига невидимото.” – казва той – „Боголюбивият ум е светлин
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Чудесата са не изключение, а норма за този храм

Някои от тях дори оставят отпечатък след себе си.
На един от прозорците, изобразени на стенописа например може да се забележи почти неулови

въображението, е трудно да се каже – като преместиш поглед, той ту изчезва, ту се появява пак

Казват, че в „Свети Антоний” е почти невъзможно да се правят снимки. Факт е, че силуетът на б

Масонското око, вторачено в олтара обаче не изяви възражения срещу нашите опити да го засн

28. Църквата “Св. Архангел Михаил” край в Билинският манастир, с. Билинци на 8 км от гр
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Пентаграмът в ръцете на Божията майка

Манастирът е основан през ХVІ в., а е възобновен през 1855 г. “Св. Архангел Михаил” представ

комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Построен е върху наклонен терасовиден тере

Манастирската църква е разположена на долна, по-ниска тераса, поради което източната й час

Интерес представлява също така и жилищната сграда, макар и към момента в лошо състояние и
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изградени от дебела каменна зидария и служат за складови помещения. На горния етаж са разп

През ХVІІ и ХVІІІ в. манастирът е имал голямо културно влияние и връзки с руски и атонски мана

29. Гигинският манастир “Св. Св. Козма и Дамян”
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Странният и неразчетен надпис над входа му, слънца и звезди

Манастирът се намира в подножието на вр. Китка (1118 м н.в.) в невисоката планина Черна гора

югоизточно от с. Гигинци и около 16 км югозападно от Брезник. Заради местоположението си ма

Първоначално манастирът се е намирал в местността „Китка” в подножието на връх Тумба (1129

Манастирът не е пострадал при османското нашествие и по това време се е наложил като среди
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Ежегодно край стените на манастира е ставало голямо пазарище. В средата на ХVІІІ век, обаче,

конкурентен пазар, засенчващ прохождащия Пиротски панаир. Те инсценирали сбиване на един

Черногорският манастир запустял за няколко години. Към живот го върнали минаващи хилендар
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монаси, които открили лековит извор в близост до сегашните постройки на манастира и решили

Възстановяването на манастира ставало в трудните за християните кърджалийски времена, ког

Тогава му казали, че докато не поправи злините, сторени на християнските храмове, детето му н

112 / 139

ydara.com

Законът в Османската империя не допускал строежа на нови храмове и затова църквата била п

През възраждането престижът на светата обител се засилила. Тук софийския митрополит е ръ

Един от големите благодетели на манастира е бил Алекси Стефанов от с. Гигинци. Той е дал мн

черно-бели плочки

средства за уреждане на светата обител и се е грижил за увеличаването
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След 1944г. е превърнат в концлагер, а по-късно става последователно „дом за отдих на трудещ

30. Чипровски манастир “Св. Иван Рилски” - на стените има Давидови звезди

Манастирът се намира на около 6 км. североизточно от Чипровци.Сегашният манастир е построе

след Чипровското въстание, когато стария е бил разрушен.

Съграден е в красивата долина на Чипровска река през X в. В летописите на манастира са отбе

114 / 139

ydara.com

Манастирът бил съграден отново. Поддържали са се много тесни връзки с руски манастири. Ру
1806 г. донесла страшна беда. Берковският Юсуф паша 1818 г. разрушил до основи манастира. П
Отново е съграден през 1829 г. Тогава е построена и днешната църква. Пламъците на огъня пр

По думите на П. Богдан-Бакшич “в земята, по градината, и там, гдето е манастирът, се намират с

около която са намерени глинени водопроводни тръби. От най-високата му точка има зрителна

Лит.: Богдан-Бакшич, П. Посещение на България ..., с. 204; Цухлев, д. История на града Видин ...

Най-вероятно е заселването на Чипровци да е станало през ХІІ – ХІІІ в. Предложената етимологи

115 / 139

ydara.com

Местните жители са разработвали рудници за сребро, олово и желязо при извора на р. Огоста.

В дубровнишки документи от 1686 и 1688 г. се казва, че фамилията Соимировичи “е притежавал

Лит.: Петров, П. Соимировичи – български болярски род ..., с. 16-20; Дуриданов, Ив. Лингвистичн

Чипровския манастир е разположен на красиво място върху един хълм край бистра река. Църкв
В една ниша са костите на загиналите в Чипровското въстание. Поставена е и мраморна плоча.
Видният чипровец Петър Богдан още през далечната 1649 г. съобщава, че някогашният манасти

Четите на Панайот Хитов и на Филип Тотю преминали след много премеждия по Стара планина

В годините и дните на септемврийските събития 1923г. игумен на манастира е бил Йоасаф (свет
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Интересни сведения за историята на Чипровци има в историята на Блазиус Клайнер - в І и ІІ част

31. Зографски манастир
а гора
"Св.Георги
(Атон) Зограф" - Свет

Манастирът "Св. Георги Зограф" в Света Гора води началото си от IX-X век. Според легендата

основан от трима братя - Мойсей, Аарон и Иван Селима от Охрид през 919 година. Когато манас

Вътре в манастира се намират три черкви и шест параклиса, a вън от нея — още 8 параклиса. По
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Външната галерия на една от църквите в Атонския манастир „Великата лавра” е изписана от гол

{AG}MILENA/MASONSKI_SNAZI/ATON{/AG}

32. Късносредновековна църква "Свети Илия" в Бобошево

Църквата се намира върху обширна тераса в градските гробища, в т.н. Горна махала на град Бо

(външни размери). От лявата страна на апсидата се намира проскомидийната ниша, а в дясно -

Църквата е била изписана изцяло отвътре, а западната фасада - и отвън, съобразно установен
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През есента на 2009 г. църквата е частично обновена (направена е външна изолация и боядисва

Стенописите в църквата са в много лошо състояние, покрити с дебел слой сажди и прах, но за щ

Църквата е архитектурно- строителен паметник на културата от местно значение (ДВ, бр.77/197
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Църквата носи името на Свети Атанасий или Свети Атанасий I Велики патриарх Александрийски

За онези, които се се интересуват от повече подробности, ще препоръчам книгата на Елена Фл
С. 1978 г. , а на вас предлагам да се насладите на стенописите

33. Църквата "Успение Богородично", Троянският манастир

Според манастирската летопис на Константин Огненович третият по-големина манастир в Бълга
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Стенопис от 1848 година
себе
отси
Захарий
чудотворната
Зографикона
1810 на
- 1853
Богородица
в Троянски
Троеручица.
манастир "Успение
Първоначално
Богород
би

По времето на игумена Калистрий, Троянският манастир бил плячкосан от турска банда, а самия

Главната църква в Троянския манастир "Успение Богородично" е построена през 1835г. от майст
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Още от средата на 18в. в Троянският манастир функционирало килийно училище, в което получи

През 1830г. с грамота на цариградският патриарх Троянския манастир е обявен за ставропигиал

Троянски манастир - Църквата "Успение Богородично"През 1835г. с помощта на местното населе

И през 19в. монасите от Троянския манастир продължили своята духовно-просветна дейност.

Известни са усилията на книжовниците Спиридон, Рувим, Манасий, Калиник, Панарет, Йосиф С
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Троянският манастир е бил и убежище на хайдути и революционери. Тук през 1872г. Васил Левс

Сегашният български патриарх Максим е бил послушник в Троянската обител.

Троянският манастир е един от трите ставропигиални манастири в България ( другите два са Ри

В главната църква на манастира се пази светинята на Троянския манастир иконата "Пресветая Б

Друг архитектурен паметник в Троянския манастир е 5-етажната кула – камбанария издигната п
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посветен на "Св. св. Кирил и Методий", одаи и завършва със звънарница. През 1898г. горните н

В Троянския манастир е богато застъпена и дърворезбата. Най-стара е резбата на иконостаса в

Освен произведения на живописта в музейната колекция на Троянския манастир се пазят много
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и украсена с камъни. Запазени са ценни книжовни паметници като Троянския дамаскин, Втория

Извън манастирският комплекс се намира двата скита "Св. Николай Чудотворец" (края на 18в.) и

полихромиран иконостас, който носи стиловите особености на ранната тревненска резба. Царск
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В началото на 1872г. Васил Левски основава в Троянският манастир таен революционен комитет

34. Гложенският манастир "Св. Георги Победоносец"

Има един храм който никога не е бил опожаряван от поробители или нашественици, нито някога
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са успявали да влязат врагове на православната вяра.

Гложенският манастир е единственият български манастир на висока отвесна скала, вижда се о

Сградата оцелява и при земетресение от над 8 по скалата на Рихтер през 1928 година, при коет

Манастирът се намира в Западния Предбалкан, под връх Камен Лисец, на 870 м над. близо до с
Гложенският манастир "Св. Георги Победоносец" е основан в средата на 13в. от киевския княз
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Георги Глож, който с позволението на българския цар Иван Асен II, се заселва в земите около д

Тунелът наречен "Просечник" е единственият останал от времето на изграждане на манастира и

По време на османското нашествие Гложенският манастир продължил да функционира, но изпа
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За да избегнат посегателствата на турците, монасите издигнали своя обител на висока, труднод

През кьсно средновековие Гложенският манастир съхранявал религиозните и духовни постиже
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за манастира, е известен един "Апостол", писан в 1689 година. През 18 и 19в. монасите от Глож

Гложенският манастир се превърнал в сигурно убежище за революционните дейци, особено сле

През 1893г. в Гложенския манастир бил заточен Митрополит Климент ( Васил Друмев ), който пр

Тежко се отразили на Гложенската обител двете заметресения от 1904г. и 1913г., когато била и

Сегашната манастирска църква е построена през 1931г. на мястото на разрушената при земетре

От времето на изграждане на Гложенската обител, днес е останал само тунела "Просечник", изс
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Гложенски манастирВ Гложенския манастир е изложено копие на старинната икона "Св. Георги

В Гложенския манастир се намира и музеят на Васил Друмев (Митрополит Климент), който е бил

Чудотворната икона в Гложенският манастир

Светата обител е основана през 13-и век, малко преди падането на България под османско иго.
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монах, надарен със способността да предсказва бъдещето, предрекъл на княза, че е предопре

Точно тази икона, казва монахът, остава на връх Лисец в Тетевенския Балкан, най-високият тук

Това било чудо, което само по воля Божия можело да се случи. Княз Глож разбира, че това е ик
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Той тръгва със 7000 души войни и помага на Иван Асен II да си възвърне престола в тогавашнат

Това място се нарича Градището или Кулата, защото князът възстановил римска кула. През 123

иконата, а самата тя била на върха на висока скала, там, дето орлите гнездят. Била обърната н
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Три пъти иконата с размер 28 на 24 см, с изобразен Св. Георги върху чимширено дърво, изчезва
Първият храм, който се въздигнал на отвесната скала е бил еднокорабен, покрит с каменни пло

Когато при един от възстановителните градежи вдигат старите камъни под източния олтарен п
При северния край намират гроб и по запазените одежди разбират, че това е мястото, където е

от живота си.

Храмът в манастира е варосан, а вътре на малкото пространство са събрани почти всички бълга
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Католицизмът почита шишарката - символ, който мнозина смятат за масонски

Това е най-голямата статуя на шишарка в света и се намира във Ватикана. В архитектукарта и
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символиката на католицизма шишарката е често срещан символ

Тълкувание:
ШИШАРКАТА

Шишарката е символ на плодородие. Тя е символ и на Богинята-Майка Кибела (в тази тема слож
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Има още и още божии храмове, в които може би някой ще съзре "масонски" знаци. Но спокойно,

Базилика "Свети Николай"
символи
в параклиса
има не само
"Благовещение",
в България...Брашов,
всъщност
Румъния
във всички християнски и мю
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