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А 
Абак – каменна плоча над капител. 
Абакус – свещенна, ритуална тояга носена от Великия магистър на 
Ордена на тамплиерите. 
Абасиди – халифатска династия, управляваща от 750 до 1258 г.; считат 
за свой основател Аббас, чичото на Мохамед. 
Абдикация – лат. abdicatio – отказване, напускане, отричане; отказ от 
престол, от корона, от владетелски права; едноличен безусловен акт на 
монархически държавен глава да се откаже от пожизнената си власт. 
Абдрушин – араб. Син на Светлината. 
Абдула ибн Маймун – създателят на ислямското тайно общество 
Батинис от което впоследствие възниква сектата на хашишините; 
програмата на Абдула била посветена на формирането на огромно 
тайно общество, пълно със свободомислещи хора и фанатици за целите 
на дискредитирането и разрушаването на религията; след сложно 
посвещение той разкрива на имамите, че религията и нравствеността 
не са нищо повече от измама и абсурд. 
Абибала – един от тримата убийци на Майстор Хирам (строителят на 
храма на цар Соломон) 
Аб-и-хайат – араб. мистическа вода на безсмъртието; възвръщаща 
младостта и довеждаща до вечен живот; арабски аналог на 
алхимическия елексир. 
Абракадабра – известна магическа формула свързана с името на 
гръцко-египетския бог Абрексас; някои изследователи считат, че 
произлиза от халкедическото заклинание “аб бада ке даабра”; 
европейските окултисти са използвали думата абракадабра за 
повикването на злите духове; окултистите от школата на Алистър 
Кроули са разшифровали тази дума като формула на алхимията. 
Абраксас – съчетание на гръцки букви с числова стойност 365; в 
древността е използван като амулет или талисман; според учението на 
василидите, Абраксас е върховен управител на небесата и еоните, 
въплащаващ тяхната пълнота. 
Абсида – полукръгло или многостепенно пространство, отварящо се от 
източния край на Храма.  
Абсолютно – основополагащо понятие в мистицизма; нещо 
неизменно, вечно, единствено по своя род; противоположно на – 
относително, т.е. на всичко, което се променя; понятието за 
абсолютното е понятие за някаква висша форма на битието; в 
монотеизма  абсолютно се отъждествява с Бога. 
Абшихека – санскр. посвещение; въвеждане на ученика; пренасяне на 
сила от учителя към ученика. 
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Авалон – една от първите представи за Рая; остров на който е пренесен 
раненият крал Артур за да се възстанови от раните си след последната 
битка; според келтските легенди – остров от стъкло, населяван от 
мъртви герои; превежда се още като “ябълкова градина”; името е 
свързано с келтския полубог Авалок, който бил владетел на отвъдния 
свят. 
Аватар – въплащение на Висшата сила в човешкото тяло. 
Авгури – почетна и влиятелна колегия в древен Рим, обединяваща 
уредниците на обредите за плодородие и гадателите по полета на 
птиците. 
Авероес (1126-1198) – Абдул Уалит Мухамед ибн Мухамед ибн Ахмед; 
арабски философ, лекар, юрист и математик чиито възгледи оказват 
голямо влияние върху европейската философия.  
Авеста – перс. текст; основния свещен текст на персийската религия 
основана от Зароастър; литературен паметник на масдеизма от ІV-VІ 
в. пр. Хр; достигнала до нас в две основни редакции, представляващи 
сбор от религиозни и юридически предписания; втората редакция е 
наречена Авеста и Зенд т.е. текст и тълкувание. 
Авидя – санскр. незнанието в индуската философия, че Дух и Материя 
са две различни неща. 
Авицена, Ибн Сина (980-1037) – Абу Али ал-Хюсеин ибн Абдалах ибн 
Сина; персийски лекар; философ, поет, музикант и мистик, оказал 
силно влияние върху развитието на европейската философия в 
Средновековието; автор на 450 книги; в мюсюлманските кръгове е 
считан за Велик духовен учител; автор на Книга на изцелението – 
осемнадесет томна философска енциклопедия; в неговите разбирания 
философията и теологията са в неразделна връзка и образуват 
теософията или гносис; считан за баща на съвременната медицина. 
Авраам – еврейски патриарх, смятан за родоначалник на евреите. 
Автентичен текст – гръц. аuthentikos–достоверен образ; оригинален; 
текст на документ официално признат за равнозначен на друг 
документ, съставен по правило на друг език и имащ с него еднаква 
юридическа сила; например – българският превод на масонската 
Конституция на Андерсън е автентичен документ.  
Автокефална църква – гръц. autos-сам; kephale-глава; самостоятелна, 
самостойна, независима православна поместна църква. 
Автократия – гръц. autokrateia, atos–сам и cratos-власт;  
самодържавие, абсолютизъм. 
Автократор – гръц. самовластващ; самодържец; самостоятелен, 
независим владетел, който притежава цялата власт и управлява без 
каквито и да е било представителни органи. 
Автоматизъм – човешки дейности и поведение, което не се подчинява 
на контрола на волята. 
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Автоматическо писмо – писмо или рисунка без участието на 
съзнанието; окултистите, спиритистите и теософите 
популяризират автоматическото писмо като метод на общуване със 
свръхестествени същества; автоматическото писмо дава информация за 
събития, забравени или незабелязани от съзнанието. 
Автоматично писане – психоаналитична техника създадена от 
дадаистите, при която писателят се превъръща в “записваща машина” 
на шепота на своето подсъзнание. 
Авхинивеша – инд; дума, която показва, че духът е ограничен в 
любовта и притежанието на земните неща. 
Агада – ивр. част от Талмуда, която съдържа етическите учения, мъдри 
сентенции, легенди; тълкуванията на Библията от евреите. 
Агама – санскр. предание; свещен текст; свещено писание. 
Агама Карма – инд.точния термин за Карма. 
Агапа – гръц. (агапия-обич); в масонските общества Братска вечеря на 
любовта; братска трапеза. 
Агарта – идея за тайнствена подземна страна от която силно 
еволюирали адепти физически направляват развитието на човешката 
раса; едно от основните схващания в западния окултизъм 
Агнец – лат. Agnus Dei - агнец Божий; едно от символичните имена на 
Иисус Христос като изкупител на човешките грехове; мистически 
символ на кроткоста, смирението, невинността и в същото време на 
съпротивлението  към злото, т.е. – скритата тайнствена сила на 
християнската религия.   
Агностицизъм – гръц. незнание; философският възглед, че всичко, 
което лежи отвъд опита, е непознаваемо. 
Агора – гръц. название на главния площад в древногръцките полиси, 
символ на жизнеността и демократичността на античните градове-
държави; разположен в центъра на града, служи за пазар, религиозни 
чествания, политически дискусии и др.  
Агрипа, Корнелиус – един от основателите на Общността на 
влъхвите. 
Ад – място за посмъртно местожителство на наказаните грешници; 
жилище на грешниците и прокълнатите души; мистичните философи 
са склонни да разглеждат древните легенди за ада, като иносказателни 
описания на посмъртното състояние на душата; Достоевски дава 
следното определение за ада: “Ада е невъзможността повече да 
обичаш”; според шведския духовен мистик Емануил Сведенборг             
(основател на една от известните масонски системи носеща неговото 
име) – адът е една от най-плътните части на метафизическото 
пространство, където се спускат душите, на които им е невъзможно да 
съществуват в по-горните слоеве.  
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Адам Кадмон – ивр. Адам Първоначален; небесен човек; прачовек; в 
мистическата традиция, юдаизма, кабалата, окултизма и масонството – 
абсолютната човешка същност съществувала до началото на времето и 
станала първообраз за сътворяването на света и човека;  концепцията 
за Адам Кадмон играе важна роля  в европейската мистическа 
традиция; най-напред тя утвърждава сходството между строежа на 
Вселената (Макрокосмоса) и Човека (Микрокосмоса) принцип на който 
е построена цялата метафизика, кабалата и херметизма. 
Адамити – потомци на пленения първочовек, на който е дадена част от 
животинската природа; в най-лошия случай те водят животински 
живот, основаващ се на стремежа към удоволствия, а в най-добрия се 
стремят да научат от децата на Луцифер начините за отхвърляне на 
покривалото на илюзиите и да намерят духовната свобода; 
противоположност на адамитите са луцефиритите. 
Адвентизъм – лат. adventus-пришествие; мистично учение за второто 
пришествие на Христа; основано през 1831 г. от  американския 
проповедник Уйлям  Милър; наследници на тази американска секта 
днес са “Свидетелите на Йехова”.  
Адвокат на Дявола – кардинал на римокатолическата църква, който 
провежда т.н. тайно разследване за скандални сведения свързани с 
биографиите на кандидатите за папа на римокатолическата църква; 
предварително се назначава от папата в подготовка на неговата 
собствена смърт и търси наличието на факти и основания, които могат 
да попречат на кандидатите за поста да бъдат избрани; Адвокатът на 
Дявола никога не разкрива своята самоличност.  
Адепт – лат. adeptus-достигнал; този, който е достигнал стадия на 
посвещение и е станал Майстор в Царственото изкуство; в 
езотеричната философия – Майстор на познанието; човек достигнал 
до посвещение в мистическо учение; в античната традиция – 
пълноправен участник в Мистериите; в много от европейските езици 
думата адепт е синоним на думата знаещ или специалист от висш 
клас; адепти се наричат и всичките фанатични последователи на 
мистични учения или страстни проповедници на определена доктрина. 
Адмирал на Хартата – високопоставен чиновник със секретни 
функции в йерархията на Ордена на тамплиерите. 
Адон – каб. майстор. 
Адонай (Адон) – ивр. Господ; наименование на Бог в Стария завет; от 
думата адон – Божествен; едно от обозначенията на Бога в юдаизма 
от епохата на елинизма, обикновено се превежда като Властелин; 
астрономично означава – Слънцето; когато по време на четене 
евреинът достигал до думата IHVH, което се произнася като Йехова, 
той спирал и я заменял с Адонай (Адни); в кабалистическата традиция 
се трансформира в АДНИ, което се счита за единственото име на Бога. 
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Адонис – финик. образува се от Адон – Господ, Властелин; в  гръцката 
митология – божество от финикийско-сирийски произход с ярко 
изразени растителни функции, свързани с периодичното умиране и 
възраждане на Природата; според една сирийска легенда Адонис се 
ражда от кръвосмешение между баща и дъщеря, който не подозирал, че 
обектът на неговата похотливост е собственото му дете, когато разбрал 
се опитал да я убие, но боговете я превърнали в миртово дърво и след 
десет месеца от разкъсаната кора на дървото се появил новородения 
Адонис – Афродита го взема и поверява на Персефона да го отгледа. 
Адоптици – привърженици на еретичното течение в християнството 
през ІІ в., които считали, че Иисус Христос е човек във всяко едно 
отношение, че е заченат при сношение между Йосиф и Мария и роден 
като всички хора; според адоптиците единственото нещо по което 
Христос се различава от основните хора била неговата праведност, 
поради което Господ определя Христос за свой Син, осиновява го по 
време на кръщенето; Иисус като човек осиновен от Бог бил  натоварен 
с Божествената мисия да умре, за да изкупи греховете на всички 
други; като награда за това Бог го възкресил и го поставил от дясната 
си страна, където очаква завръщането си на земята за Страшния съд.   
Аеди – древногръцки странстващи професионални певци-поети, 
изпълнители на епични песни за героите и Боговете; принадлежат към 
съсловието на демиургите; получават възнаграждение за труда си от 
съответната община. 
Аеропаг – първи консул на Атина. 
Ай – яп. Хармония. 
Айванов, Омраам Михаил; (Михаил Иванов 1900-1986 г.) – френски 
философ и педагог от български произход, установил се във Франция 
през 1937г. и развил универсална философия; на базата на теософията 
се опитва да даде отговори на всички важни въпроси от живота. 
Айети – отделните стихове в Корана. 
Академия на Мъдреците – създадена в Париж между 1770-1775 г. от 
две окултни масонски Ложи; занимава се предимно с херметистките 
науки и по-специално с астрологията. 
Акакия – гръц. кожена торбичка с пръст от родната земя, носена от 
монарсите в лявата ръка или закачена на пояса, в знак на смирение и 
скромност; владетелски знак за скромност; пръста в случая 
символизира и първоизточника на човека, към който той се връща след 
смъртта си. 
Акация – гръц. невинност;  растение използвано в масонските ритуали 
като символ на посвещението, безсмъртието и чистотата; свещеното 
растние, което е било посадено върху гроба на убития Майстор Хирам; 
асоциативна връзка за корените и произходите на масонството; 
египтяните са смятали, че акацията обръща най-пълно своя цвят към 
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Слънцето, т.е. към Бога на Светлината; символ използван от древната 
соларна теология. 
Акация – масонско издателство в България създадено през 1922 г. от 
членове на Великата символна ложа на България; основател на 
издателството “Акация” е посветеният в масонството проф. Асен 
Златаров. 
Акели – интилигентните; много малка група на най-висше 
посветените в мистериите на сектата на друзите. 
Акламация чрез адорация – начин на избор на папа; изборът чрез 
адорация става, когато всички кардинали от конклава едновременно 
започнат да скандират името на избраника, сякаш вдъхновени от 
Светия Дух; свободно и спонтанно, единодушно и гласно, извикват 
името на избраника; изборът чрез адорация има по-голяма сила от 
изискванията за избираемост на кардинал и позволява да бъде избран 
какъвто и да е духовник – обикновен свещеник, епископ или кардинал. 
Акр – един от най-древните градове, съществувал без прекъсване още 
от епохата на египетския фараон Тутмос (1504-1450 г. пр. Хр.); по 
време на Латинското царство е бил важна крепост и пристанище; 
днес голям град на територията на Израел, близо до Хайфа. 
Акра – крайбрежна крепост в чертите на Латинското кралство 
(Йерусалимското кралство) последната, която пада в ръцете на 
мюсюлманите през 1299 г.; последната столица на владенията на 
кръстоносците на Изток. 
Акропол – гръц. висок град; най-високата и укрепена част на 
древногръцкия полис; вътрешна част на градска крепост в античен или 
средновековен град; култов и обществен център на населеното място. 
Активизъм – морално поведение, което се състои в търсене на 
ефикасност, реализация, прагматизъм. 
Акултурация – процес на взаимовлияние на културите в резултат на 
което културата на един народ напълно или частично се възприема от 
културата на друг народ; различно от асимилация при която 
асимилираната общност престава да съществува като етнос. 
Ал Куидс – арабското име на Йерусалим. 
Ал-Акса  - наименование на джамията в която мюсюлманите са 
превърнали Храма на цар Соломон в Йерусалим. 
Алберт Велики (Albertus Magnus)– Алберт фон Болщат (1193-1280); 
философ и богослов от ХІІІ в. притежавал редките за него време 
знания по химия, физика, ботаника и зоология; постъпва в 
Домениканския орден през 1223 г., преподава в Сорбоната в Праиж, 
след това в Кьолн и други германски градове; негов ученик е Тома 
Аквински, който завършва започнатата от него енциклопедична 
систематизация на богословието; възстановява почти цялата 
Аристотелова философия, чрез проучване на арабски текстове; издава 
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30 томни събрани съчинения наречени “Opera omnia”; обвинен в 
магьосничество, защото  конструирал механичен човек, който работи, 
говори и отговаря на всякакви въпроси; също така бил открил и 
философския камък; легендата разказва, че е притежавал Философския 
камък, но неговият ученк Тома Аквински го унищожил. 
Албигойски кръстоносен поход – похода срещу катарите  
(албигойците) започнал по настояване на папа Инокентий ІІІ през 1209 
г. и продължил до падането на крепостта Монсегюр през 1244 г.; 
свещения кръстоносен поход е ръководен от Симон дьо Монфор; 
продължил четиридесет години; свързан с фанатизма на испанския 
монах Доминик Гузман (Св. Доменик), който създава мъченията на 
“Светата инквизиция”.     
Албигойци – еретическа секта от ХІІ-ХІІІ в. разпространена в Южна 
Франция (вж. – катари); названието идва от името на града Алби, но 
за център на движението се счита град Тулуза; предполага се, че 
корените на ереста идват от Източна Европа – богомилското движение 
в България; не е точно определена религиозната доктрина на 
албигойците, но в основата е протестът против продажността на 
църковните служители на католическата църква; движението се е 
ползвало с популярност в продължение на повече от век; с идването си 
на престола папа Инокентий ІІІ призовава Ордена на цистерианците 
да организира кръстоносния поход срещу албигойците; албигойския 
поход въвлича в кръвопролитна война Северна срещу Южна Франция 
и през 1229 г. която завършва с подписването на Парижкия договор; 
през ХІІІ И ХІV в. Инквизицията продължава методичното 
изкореняване на опасната за католицизма ерес. 
Албион – келт. първото име на Англия произлизащо от лат. Албус-бял 
и е свързано с белите скали при Дувър; според древните келтски 
легенди от Албион трябвало да започне духовното обновление на света. 
Албумазар – водещ астролог на ислямския свят; автор на теорията, че 
светът е създаден при засичането на седемте планети в първия градус 
на Овена и ще свърши при идентично засичане в последния градус на 
Рибите. 
Ал-Газали – персийски философ и мистик починал 1111 г., който е 
бил против проникването на философията в религиозните идеи на 
исляма; автор на “Разрушаване на философията”; проповядва средния 
път между отдаването на мирски наслади и аскезата. 
Алегиери, Данте (1265-1321) – най-известния посветен в 
Средновековието; един от лидерите на Fade Santa – третичен орден в 
тамплиерското родословие; в произведението му “Божествена 
комедия” могат да се видят почти всички елементи на християнския 
езотеризъм – кръстът и розата, орелът, стълбата на седемте свободни 
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изкуства, пеликанът, който си разкъсва гръдта за да нахрани малките 
си.  
Алегория –  гръц. allegoria – иносказание; изображение на отвлечена 
идея; понятие чрез образи; основен похват в разясняване на масонската 
философия. 
Алегро, Джон – филолог и специалист по семитски езици, който прави 
пълен превод на Медния свитък от Кумранските ръкописи и така 
успява да разшифрова значението на думата Кумран. 
Александрийската библиотека – значим културен център в 
древността основан в началото на ІІІ в. пр.н.е.; притежавал между 100 
и 700 хиляди тома; една част от библиотеката изгаря през 47 г. пр.н.е., 
друга е унищожена през 391 г. сл. Хр. – останалата част през VІІ и VІІІ 
в. 
Александър Теодоров – Балан – посветен в масонството през 1914 г. 
Али Коч – международна Ложа инсталирана през 1847 г. в Белград, в 
нея са членували турци, сърби, черногорци, сърби, поляци, немци, 
французи, австрийци, унгарци и българи; Ложата е именувана на 
първия турски масон; има свои филиали (дъщерни ложи) в градовете 
Русе, Свищов, Видин, Варна и Ниш. 
Алилуя – евр. Хвалете Господа; в християнското богослужение – 
припев на религиозните песнопения, взаимствано от библейските 
псалми; обикновено се повтаря три пъти като обръщение към всички 
молещи се. 
Алкабиций (Абд ел Азис бен Али ал Кабисис) -  прочут арабски 
астролог, автор на учебника “Увод в изкуството на тълкуването на 
звездите”. 
Алкахест – според разбиранията на розенкройцерите, това е 
универсалният алхимичен разтворител на всички вещества с 
изключение на водата и следователно това е първоматерията, а заради 
това – и универсалното лекарство; използван при опитите за добиване 
на философския камък и елексира на безсмъртието. 
Аллах – араб. Върховен бог; в исляма – единния и единствен Бог, 
творец на света, изпратил на хората Мохамед в ролята на негов 
посланик; на Аллах е подчинено всичко  и нищо не може да стане без 
неговата воля. 
Алманах – от араб. аль-манах -календар; непериодичен сборник със 
сведения и документи често тематични, сборник от литературни 
произведения обединени по някакъв признак.  
Алморавиди – съюз на три берберски племена (Ламтуна, Гудула, 
Массуфа) от клана Санхажа, които основават империя в Испания през 
ХІ-ХІІ в.; ревностни защитници на исляма произхождащи от Южна 
Мавритания; налагат в почти цяла Западна Африка ортодоксалния 
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ислям и по време на най-големият им подем владеят територия от 
Испания до Сенегал. 
Алмохади – мюсюлманско берберско движение, което установява 
политическа мощ върху Северна Африка и Испания през ХІІ-ХІІІ в.; в 
основата на вярването на алмахадитите е заложена догмата на Таухид – 
съвършената природа на Бог; династията е основана от пуритана Ибн 
Тумар – привърженик на реформи в исляма. 
Алтер его – лат. другото “аз”; ангел-хранител или закрилящ демон. 
Алтернативното евангелие – арийската ерес и по-късните ереси на 
катарите и валденсите. 
Алтинг – название на народното събрание в средновековна Исландия. 
Алтис – свещената гора на Зевс или свещеното място в Олимпия с 
неправилна четириъгълна форма; в него се намират храмовете на Зевс 
и Хера. 
Алтруизъм – лат. alter-приятел; свойство и поведение 
противоположно на егоизма; постъпки насочени към правене на добро 
на другите, без да се съобразяваш със себе си. 
Алфа (A) и Омега (W) – Първи и Последен, начало и край на всякакво 
активно съществуване; в «Откровение на Св. Йоан», ХХІ, 6, където 
Йоан използва «Алфа и Омега», като символ на Божествения 
Утешител, който «на жадния дава даром от извора на живата вода». 
Алфа Галатес – френска тайна организация от периода на Втората 
световна война, легитимираща се като рицарски орден работещ за 
възраждането на рицарството и рицарските принципи в обществото; 
според идеологията на Алфа Галатес рицарството трябва да бъде 
инструментът за национално обновление на Франция; Алфа Галатес 
вижда образа на рицаря в неговия първоначален и традиционен смисъл 
– мъж, който не може да живее без духовен идеал, който служи за 
пример на морална, интелектуална и духовна сила пред идните 
поколения; членската маса на Алфа Галатес се дели на две групи – 
“Легиона”и “Фалангата”; ролята на “Легиона” не е точно определена, 
а функцията на “Фалангата” е да провежда философските проучвания и 
обучението на бъдещите рицари; редица изследователи свързват Алфа 
Галатес с Братството от Сион (Ордена на Сион); счита се, че тази 
организация е работила по идеята за Съединени европейски щати 
(Европейския съюз); квазимасонско или рицарско общество със 
седалище в Париж възникнало в средата на ХХ в. във Франция, 
съотнасящо се към Ордена на Сион; основано през 1934 г. от окултиста 
Жорж Монти.  
Ал-Фатихах – араб. първата глава на Корана наречена 
“Откровението” представляваща кратка молитва на мюсюлманите. 
Алхимици – от Ал и Хеми, Огън и Бог, и патриарх – също така 
наименование на Египет; розенкройцерите от Средновековието като 
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Робърт Флуд, Парацелз, Томас Воган, Ван Хелмънт и др. са били 
алхимици, които търсели скрития дух във всяка неорганична частица 
материя; най-радикалните търсачи на Бога. 
Алхимия – араб. Ул-хеми – химия на Природата; Черната страна -  
Египет; най-ранната употреба на термина алхимия се среща в 
трудовете на Юлий Фирмик Мартен, живял при Константин Велики; в 
парижката държавна библиотека се съхранява най-древният от 
запазилите се алхимически трактати написан на гръцки език от Зосим 
Панополит  около 400 г.; алхимията разглежда най-фините сили на 
Природата и онези разнообразни условия, при които те се проявяват; 
алхимията прониква в Европа през VІІІ в. чрез арабски мъдреци и 
философи – столетия преди това е била известна и практикувана в 
Китай и Египет; изучава се в три разнородни аспекта – космически, 
човешки и земен; тези три метода са били олицетворявани от три 
алхимични вещества – сяра, живак и сол; има за цел превръщането на 
грубите метали в чисто злато; съвременната химия дължи своите най-
добри основни открития на алхимията; Густав Юнг определя 
алхимията като “първата крачка на съвременната психология”, поради 
това, че алхимията не се е занимавала само с химически опити, а най-
вече с изучаването на психическите процеси.  
Амаду, Робер – популярен съвременен писател по въпросите на 
езотериката и масонството, мартинист и член на Ложа 
принадлежаща към швейцарската Велика ложа Алпина. 
Амбиграма – дума или думи, които могат да се четат по повече от 
един начин или в повече от един ред, напр. - наобратно. 
Амбиграма – надпис, който може да се чете и обърнат наопъки. 
Амброзия – гръц. безсмъртие; божествен балсам обезсмъртяващ 
смъртните; вълшебна храна на олимпийските Богове, чрез която те 
получават безсмъртие и вечна младост. 
Амвон – гръц. ambon-възвишение; подиум пред олтара на 
православната църква от което се произнасят проповедите и се чете 
Евангелието.  
Аменти – в митологията на Древния Египет, царството на мъртвите, 
разположено на Запад; владетелят на Аменти бил Озирис – главният 
съдия над душите на мъртвите. 
Американоцентризъм – културно-политическа доктрина съгласно 
която Америка се олицетворява като цитадела на нова култура; на 
Америка се преписва мисия по отношение на спасяване културата на 
Стара Европа, която била изчерпала своята духовност; 
привържениците на американоцентризма утвърждават необходимостта 
в целия свят да бъдат установени принципите на американската 
демокрация и хуманизъм; изтъква се мисионерското предназначение 
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на американската култура с нейната привързаност към идеите на 
техническия прогрес. 
Амин – древноеврейска дума, означаваща точно; вярно; истинно; в 
масонския ритуал след произнасянето на “Амин” се отговаря “Така да 
бъде!”. 
Амон – скрит; потаен; в египетската митология Бог на Слънцето; 
център на култа към Амон е Тива; олицетворява се със свещеното 
животно овен; най-големият и най-древен храм на Амон е храмът в 
Карнака (Тива); неговата съпруга Мут е Богиня на Небето, а синът им 
Хонсу е – Богът на Луната; тримата заедно образуват т.н. Тиванска 
триада. 
Аморк (Антиквус Мистикус Ордо Розе Круцис) – стар мистичен Орден 
на Розата и Кръста, основан през 1916 г. от Спенсър Люис (1883-
1936) в Ню Йорк; езотерично дружество, което извежда своя произход 
от една мистериална школа на египетския фараон Аменхотел ІV около 
1350 г. преди Хр. 
Ампир – фр. empire-империя; стил в архитектурата; декоративно-
приложното  и изобразителното изкуство през първата третина на ХІХ 
в. в европейските страни; финала на развитието на класицизма; 
формира се във Франция по времето на Наполеон Бонапарт; 
отличителни черти – тържественост, великолепие, масивност на 
крупните обеми, богатство на декора ориентиран към гръцката, а не 
римската античност; в архитектурата – монументалност, геометрична 
правилност на обемите, триумфални арки – отъждествява идеята за 
имперско величие. 
Амулет – лат. amuletum; предмет, който се носи от суеверни хора 
върху тялото като защитно средство за предпазване от болести, 
нещастие и други вж. Талисман. 
Амфиктиония – в древногръцкото общество съюз на племена, 
обединени от почитането на общо светилище; амфиктиониите дават 
клетва да се придържат към единични обичаи, въпреки липсата на 
политическо единство между влизащите в съюза племена; празнуват 
съвместни празници по времето на които се прекратявали всякакви 
връждебни действия или съперничество; този съюз се управлява от 
съвет, наречен – мсунедрион. 
Анабаптисти – гръц. прекръстени; представители на радикални 
християнски секти от епохата на Реформацията, които са се отнасяли 
критично към повечето църковни ритуали и считащи, че изборът на 
вероизповедание се явява следствие на осъзнато волево действие; 
отричащи църковното кръщение, те са считали, че този обряд трябва да 
се провежда в зряла възраст, подобно на това, което е вършил Йоан 
Предтеча; анабаптистите отхвърлят насилието, носенето и употребата 
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на оръжие, забраняват на своите последователи да заемат държавни 
длъжности и да отбиват военна служба. 
Анагогия – постигнато от душата висше състояние, което я доближава 
до Божествените тайни; познание и тълкуване, което прониква в 
мистичния смисъл на даден текст. 
Анаграма – похват от Кабалата при който буквите на ивридските 
думи се разбъркват за да се получат нови значения; древните са 
наричали анаграмите  ars magna – великото изкуство. 
Анали – лат. annalеs, от annus- година;  древно римски, а така също и 
Средновековни летописи; първите паметници, разкриващи историята 
на древния свят. 
Ананда – името на любимия ученик на Буда. 
Анархизъм – гръц. безналичие, безвластие; антидържавност; 
политическо течение, което се обявява срещу всякаква държавна власт 
и е за абсолютна свобода на личността; въведен като термин за пръв 
път от френския философ Пиер Прудон (1809-1865); анархистите 
считат държавата за главен източник на социалните неправди и затова 
са настроени против тези, които я оглавяват. 
Анатема – гръц. anatithenai- учредяване; посвещаване; в Стария завет 
с тази дума се е определяло същество или предмет, който е 
предназначен за принасяне в жертва; в описанията на религиозните 
войни анатема са  наричани враговете и обсадените градове; в Новия 
завет терминът придобива друго значение; Св. Павел обозначава с 
думата анатема проклятието и изгонването от християнската община; 
от VІ в. анатема означава най-суровата форма на отлъчване на еретика 
от християнската църква и осъждането на неговата доктрина; по-
меката форма е отлъчване от тайнствата; ритуалът и редът за   
провъзгласяване на анатемата е установен през 451 г. на Халкедонския 
събор; църквата използвала често анатема за политически цели против 
различни прогресивни умове на човечеството, което до голяма степен 
подкопавало вярата на християните в мистическата сила на този 
ритуал; последната анатема в православната църква е била произнесена 
през 1918 г. от патриарх Тихон, който анатемасва болшевишката 
диктатура. 
Анахорет – гръц. оттегля се встрани; този, който се оттегля от света 
в отшелничество, за да се оттаде на съзерцание.   
Анахронизъм – от гръц. ana-обратно, против и chronos-време; 
отживелица, неточности от различен род при представяне на миналото, 
както и несъзнателно или съзнателно привнасяне в него на едни или 
други характеристики от най-ранни времена; текстовете на масонските 
ритуали изобилстват от редица анахронизми, които са привнесени 
умишлено с оглед по пълното емоционално въздействие върху 
участниците в церемониите. 
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Ангел – вестител, неорганични същества обладани от разум, 
създадени от Бог и служещи за посредници между него и хората; 
кабалистите утвърждават, че ангелите не само предават на хората 
волята на Господ, но връщат обратно към него и техните желания.  
Ангелология – размишления и умозрения относно ангелите и 
небесните йерархии.  
Андреа, Ж. Валентин - Велик магистър на Оредена на Сион от 1637 до 
1654 г. 
Андрее, Йохан Валентин (1586-1654) – немски теолог и писател, автор 
на “Химическата венчавка на Кристиан Розенкройц”, публикувана в 
1606 г. и създаваща му славата на основател на Братството на 
розенкройцерите; внук на известния протестански теолог Якоб Андрее 
– ректор на Тюбингенския университет; фамилният му герб е бил 
кръст с четири рози; първоначално учи математика, латинска 
литература и история; владеел гръцки, английски, френски, испански и 
иврит, след получаване на магистърска степен започва да изучава 
теология, но през 1607 г. прекъсва и предприема пътешествие из 
Германия, Швейцария и Италия; след завръщането си в Тюбинген се 
дипломира като теолог и става придворен свещеник на херцога на 
Вюртемберг и съветник на висшата църковна администрация в 
Щутгарт; повечето от неговите произведения са написани през периода 
1614-1620 г. и обхващат едно “Обобщение на християнското учение” 
(Summa Doctrinae Cristianae); 
Андрогин – лат. Androgynus; организъм с признаци на двата пола; 
хермафродит; двуполово двойно същество, което в алхимията е 
символ на премахването на противоположностите; в много космогонии 
на човечеството той е символ на прачовека, който преди разделянето 
на половете и диференцирането на мъжа и жената се представял като 
хермафродит. 
Андрогинен козел – вж. Бафомет. 
Аненербе – създадено през 1933 г. подразделение, бюро на нациската 
организация СС, което се занимава с изследвания в областта на 
езотеричното знание в полза на Третия райх; събира информация за 
всякакъв род тайни общества; подхранва сподвижниците на Хитлер с 
идеята, че могъществото на нацията може да се възроди с помощта на 
магия; известен още като Институт за родово наследство 
“Аненербе”; идеолог за създаването на  “Аненербе” е немският 
професор Херман Вирст, известен от 1928 г. с публикуването на труда 
си “Произходът на човечеството”; през 1933 г. ученият организира 
изложба на експонати, които е събрал по време на пътешествията си из 
Палестина, Алпите, Пиринеите и Тибет, които представлявали образци 
на руническо писмо, а също така магически знаци и предмети – 
изложбата е наречена “Наследството на предците” или  “Аненербе”. 
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Анжуйски, Рьоне (1409-1480) - Велик магистър на Ордена на Сион; 
известен като “добрия крал Рьоне”; крал на Йерусалим; един от 
първите, които кодифицирали законите на рицарството; използвал 
лотарингския кръст за личен герб, символизиращ кралския му род; 
поет, който сам си илюстрира стиховете; проявявал склонност към 
езотеричните и мистични теми – въвежда темата за Аркадия, гръцкия 
пасторален рай; имал голямо влияние върху флорентинския род 
Медичи. 
Анимизъм – лат. учение за душата според което всички растения, 
животни и предмети са одушевени. 
Анкета  - документ попълван от кандидата преди постъпването му в 
Ложата; съдържа въпроси относно философското и нравственото 
мировозрение на Търсещия Светлината кандидат; анкета се попълва и 
при всяко повдигане в степен на масонската йерархия; съхранява се в 
архива на Ложата.   
Анкх – древен египетски символ олицетворяващ вечния живот; кръст 
във формата на гръцката буква “тау”. 
Ансарити – или Нусайрити наречени още Алауити ; мюсюлмански 
еретици подобни на Друзите и Асасините произхождащи също от  
Исмаилтяните; ансаритите вярват в един единствен Бог съществуващ 
сам по себе си и вечен; приемат че Бог се е вселил седем пъти в 
личността на Авел, Сит, Йосиф, Иисус Навин, Асав, Симон и Али, като 
при всяка една от тези прояви Бог си служи с други две Божествени 
личности – едната от които е иманацията на собствения му дух, 
сътворена от него, а другата е създадена от първата. 
Анселми, Тина – италианска депутатка от Християн-демократическата 
партия; председател на парламентарната комисия за разследване 
дейността на масонската Ложа “П-2” (Пропаганда дуе). 
Антимасонство - 
Антиноминализъм – убеждението, че не е нужно да се спазват 
законите, десетте Божии заповеди. 
Антисемитизъм – антиеврейство; една от крайните форми на 
шовинизма; израз на национална и религиозна нетърпимост към лицата 
с еврейски произход; терминът е въведен за пръв път от немския 
журналист В.Мар през 1870 г. 
Антитакти – гностическа секта, следваща култ към човешката 
природа, призоваваща към бунт срещу всички съществуващи религии 
и закони. 
Антихрист – гръц. противник на Христос, който ще се появи в края на 
времената и ще оглави борбата против Христа, но ще бъде победен от 
него; в откр.на Йоан,13 е представен като звяр с числото 666; в 
ранните времена на християнството за Антихрист е бил представян 
римският император Нерон, по-късно реформаторът Лутер, император 
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Наполеон и диктаторът Хитлер; Антихристът не е Сатана, а човек, 
който ще стане посланик на Сатана, така както Христос е посланик на 
Бога; представата за Антихриста възниква в началото на 
християнството като понятие за изпратено от дявола лице, което трябва 
да се появи на Земята малко преди Второто пришествие на Христос и 
да съсредоточи цялото световно Зло за борба с християнската църква. 
Антично изкуство – лат. antiques-древен; древногръцкото и 
древноримското изкуство; терминът се появява през Възраждането и 
е въведен от италианските хуманисти от ХV в.; античното изкуство се 
определя като основа на формирането на европейската цивилизация; 
единството на античното изкуство е обусловено от стремежа за 
постигане на естетическия идеал - образът на идеално прекрасния и 
хармонично развит човек в който красотата на атлетичната фигура се 
съчетава с нравствената чистота и духовното богатство; при смяната на 
класическите традиции в края на ІV в. пр.н.е. се появява едно по-
сложно светоусещане – изостря се интереса към разкриването на 
вътрешния свят на човека; античното изкуство много силно повлиява 
върху развитието на изкуството през следващите епохи и има огромно 
значение за възхода на Западните цивилизации. 
Антоан-Жозеф Пернети (1716-1801) – разпопен бенедиктинец, създал 
към 1766 г. системата на Озарените от Авиньон, пренесена по-късно в 
Монпелие под името Академия на истинските масони; един от 
неговите ученици Бр.: Боало създава през 1766 г. в Париж Ложата на 
Обществения договор – много сходна система на Философския 
шотландски ритуал. 
Антология – гръц. anthologia-съцветие; сборник от отделни 
произведения на няколко автора; първият съставител на антология е 
гръцкият поет Мелагър. 
Антониева крепост – крепост в съседство с комплекса на Дома 
Господен в библейски Йерусалим; построена от Ирод Велики. 
Антропология – гръц. anthropos-човек и logos-учение; наука за 
произхода и еволюцията на човека, за образуването на човешките раси 
и за вариациите на физическото устройство на човека; в тесен смисъл 
антропологията се схваща като учение за човека; в широк смисъл 
антропологията обхваща естествената история на човека, 
палеонтологията, етнологията, социологията, лингвистиката, 
митологията, демографията, психологията, генетиката, екологията и 
др.; антропологията се дели на културна и социална; културната 
антропология е научно направление, което се занимава с динамиката в 
развитието на културата и с механизмите на нейното предаване от 
поколение на поколение; социалната – изследва функционирането на 
социалните институти. 
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Антропософия – означава “Човешка мъдрост”; докато при 
теософията се говори за “Божествена мъдрост”; учение създадено от 
немският окултист Рудолф Щайнер (1861-1925); той приема от 
теософите идеята за кармата и реинкарнацията, като елементи на 
европейския окултизъм и Гьотевата философия, и върху тази основа 
разработва собствена интерпретация на християнството; според 
антропософията – когато човек развие своите духовни сетива, пред 
него се разкриват същества от по-висши светове и той напредва в 
познанието; антропософските общества са разпространени предимно в 
немскоезичните страни.  
Антропроцентризъм – възглед, съгласно който човекът се счита за 
център и висша цел в света. 
Анубис – Богът на мъртвите в египетската митология почитан в 
образа на черен чакал или като човек с глава на чакал, куче; това е 
този, който стои пред страната на Запада (царството на мъртвите). 
Анунаки – първите извънземни астронавти, които според шумерите 
са “слезли от небесата” преди 450 хил. г. по време на втората 
Ледникова епоха, за да влияят и контролират човешките дела; според 
някои изследователи, в Стария завет анунаките са наречени Nefilim 
(онези, които са били изхвърлени долу). 
Анх – название на египетският Т-образен кръст с халка, наричан 
Живият кръст; древноегипетски символ на живота. 
Апанаж – големи поземлени владения в средновековните монархии, 
представляващи обширни територии отдавани за издръжка на лицата 
от владетелския двор. 
Апартейд – политика на безпочвена расова дискриминация и 
сегрегация; господство на една расова група над друга; ООН определя 
апартейда като престъпление против човечеството. 
Апас – санскр. вода – един от петте елемента. 
Апастолически трибунал – най-висшата от трите съдебни истанции 
на Ватикана; занимава се основно с делата по отлъчване от църквата 
според петте основни канонически причини за отлъчване: нарушаване 
тайнството на изповедтта, физическо нападение срещу папата, 
ръкополагане в епископски сан без одобрението на Светия престол, 
оскверняване на светото причастие и опрощаване на сексуален грях от 
страна на свещеник, който е бил и съучастник на грешника.  
Апатриди – лишени от отечество лица и намиращи се в състояние на 
безгражданство; лица които нямат гражданство в никоя държава. 
Апела – гръц. название на народното събрание в древна Спарта.  
Апелес – ранно-елинистичен гръцки художник, чиито произведения са 
изключително много почитани от древните автори на книги за 
изкуството; смятан за най-великия художник на Древността; от 
йонийски произход, но учи в прочутата Дорийска школа; придворен 
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художник на Александър Македонски; най-известната му творба е 
портрет на Александър Велики, държащ в ръката си светкавица. 
Аперейци – полуномадско племе разпръснато из цял Египет и Ханаан, 
което не притежавало нито частица от културата, традициите или езика 
на египтяните; предполага се, че всъщност това е племето на евреите. 
Апокалипсис – гръц. apokalypsis-откровение; Откровението на Йоан 
- една от книгите на Светия завет; най-древното запазено християнско 
литературно произведение; предписва пророчествата за края на света, 
борбата на Иисус Христос срещу Антихриста и за Страшния съд; 
световна катастрофа; представи и описания на свършека на света. 
Апокалипсисити – тайни Свещени книги замислени да поставят 
началото. 
Апокалиптизъм – гръц. апокалипсис-разкриване, разбулване; научен 
термин за едно от най-древните схващания за произхода на света; 
привържениците на тази философия твърдели, че Господ им е 
“разкрил” божествените тайни, които им помагали да разберат земната 
реалност; най-вече Господ им разказал какво ще се случи в близко 
бъдеще, когато щял да слезе на Земята, за да унищожи всичкото зло 
(денят на Страшния съд) и да установи Царството небесно. 
Апокатастаза – гръц. възстановяване; учение за всепримирението, 
според което Вселената трябва да бъде доведена до нейното предишно 
състояние на съвършенство, а всички хора – до християнската вяра. 
Апокрифи – гръц. apourypfos-таен; книги с религиозно съдържание, 
което не съвпада с официалното вероучение, обявявани от църквата за 
лъжливи и за забранявани; почти цялата масонска литература в 
Средновековието е била апокрифна, забранена; таен, езотеричен, скрит 
текст чиито произход и автентичност са или неизвестни или 
съмнителни, или чийто автор не познаваме; погрешно е тълкуването на 
апокрифи, като “съмнителен” и “подправен”; оригиналите на 
четиринадесетте непубликувани книги на Библията. 
Аполог – гръц. apologos-повествование; притча, кратка иносказателна 
и назидателна повест; възниква на Изток и е предшестван от баснята. 
Апологетика – гръц. защищаващ; клон от теологията; целта на 
апологетиката е защита и оправдаване на вероучението с помощта на 
доводи, обърнати към разума; в състава на апологетиката влизат: 
доказателства за съществуването на Бога, за безсмъртието на душата, 
учението за признаците на Божественото откровение, вкл. чудеса и 
пророчества, разбор на възраженията  против религията и отделните й 
догми, а също и теологичен анализ на чуждите вероизповедания. 
Апостазия – установяване на взаимоотношения с други Богове. 
Апостоли – гръц. apostolos- посланик; пратеник; бродещ проповедник; 
апостоли – всеки един от 12-те близки ученици на Христос на които 
той поръчва да разпространят неговото учение по целия свят; название 
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на първите ръководители на християнската община в Йерусалим; лице, 
което самоотвержено служи на някаква възвишена идея. 
Апостолически викарий - папски наместник; прелат натоварен с 
администрацията на територии, намиращи се във власта на неверници 
или еретици. 
Апотеоз – гръц. apotheosis-обоготворяване; тържествено причисляване 
на човека към Божественото; прослава, възвеличаване на някакво лице, 
събитие, явление; в преносен смисъл – тържество, тържествена 
прослава. 
Апофергмати – старинни сборници с остроумни и нравоучителни 
изречения или кратки назидателни разкази. 
Арабеска – сложен по композиция източен Средновековен орнамент, 
състоящ се от геометрически и растителни елементи; арабеската 
произхожда от изисканата графика на арабския шрифт. 
Аргеи – название на 24 светилища в старите части на древен Рим, в 
които са се принасяли от страна на държавата изкупителни  жертви на 
бога на войната Марс.  
Аргонавти – митични древногръцки герои, извършили далечното 
плаване до бреговете на Колхида (древното название на Грузия) с 
кораба “Арго”; смели мореплаватели. 
Арегро, Джон М. – английски методиски свещеник и ориенталист 
имащ значителен принос в разчитането на Кумранските ръкописи през 
1952 г. 
Ареопаг – съвет на родовата аристокрация в древна Атина; висш съд и 
контролиращ орган; наречен е така на хълма на Арес – Areios pagos, на 
който заседавали ареопазите;  събрание на масоните с 30-та степен на 
посвещение  “Рицар Кадош” на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Аретология – разказ за подвизите; литература описваща 
свръхестествени подвизи от древните гръцки епоси до съвременните 
произведения на фантастиката. 
Арианство – християнска концепция за множествеността, ерес 
възникнала през ІV в. и наречена на името на александрийския 
свещеник Арий, който проповядвал, че Бог е създал всичко, 
включително и  Иисус, и следователно самият Иисус не е Бог, а по 
скоро небесен учител, месия; разпространена в римските провинции 
между готи, бургунди и вандали, която отрича догмата за единството 
на Светата троица; за да се противопостави на арианството през 325 г. 
римският император Константин свиква Никейския събор – когато 
Арий става да защити възгледите си, той брутално е ударен през 
лицето и Съборът обявява, че Бог е Светата троица – Баща, Син и Дух. 
Ариман – лошият Бог при зороастризма. 
Ариософия – арийска теософия; мъдростта на арийците; мирогледно 
учение със силни расистки и антисемитски тенденции, основано в края 
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на ХІХ и началото на ХХ в. от Гуидо фон Лист и Ланц фон Либенфелц; 
според учението само германските народи са способни за истинската 
мъдрост, езотерика и магия. 
Ариософско общество – немска окултна организация възникнала през 
20-те години на ХХ в.; резултат от обединяването на голяма група 
мистици около издателя Херберт Райхщайн (книжната поредица 
“Ариософска библиотека”) който е в тесни връзки с основателя на 
Ордена на Новите тамплиери, Ланц фон Либенфелц; за истински 
лидер на Ариософското общество се счита Ернст Халдан който 
започва да публикува списанието “Хиромантия” като официален 
орган на Асоциацията на хиромантите в Германите, която 
впоследствие е преименувана на Ариософско общество; това 
формирование си поставя за цел саздаването на единна окултна наука. 
Аритмология – познание и практикуване на мислими от гледна точка 
на числата операции. 
Аритмомантия – предсказване чрез числата, което се основава на 
практическата Кабала; двадесет и четирите букви на азбуката се 
свързват с двадесет и четири числа, така че всяка дума може да се 
изрази с числа. 
Аритмософия – мъдрост на числата, тяхното символично, аналогично 
и мистично тълкуване. 
Арк Маринър (Ark Mariner Degree) –  странична масонска степен 
наречена - мореплавателя на ковчега; посвещение свързано с тайните 
известни на Ной. 
Арк ур – от арк – край и ур – велик; едно от древноегипетските имена 
на Свинкса. 
Арка – лат. arcus-дъга, извивка; полукръгла или криволинейна част от 
отвор в стена, която има изпъкнала форма; поставена под ъгъл 90° 
определя същинското очертание на свода; редове от арки, които се 
опират на стълбове или колони образуват аркади – използват се при 
строителството на открити галерии извън сградите, напр. в дворовете 
на готическите храмове; санскр. Слънце; трегер; свещен елемента на 
архитектурата; според египетските вярвания, арката позволява да се 
отвори вратата към другото измерение; сводест вход към Храма. 
Аркада – фр. arcade; архитектурна система от няколко 
последователни, свързани с колони или стълбове арки. 
Аркадия – гръцкия пасторален рай. 
Аркан – лат. arcanum-тайнство; окултното название на всяко 
тайнство или заклинание; най-малката съставна част на мистическа 
доктрина съобщавана на адепта при посвещението; всяка доктрина 
като правило се излагала в двадесет и два аркана, много от 
основополагащите окултистки трудове се делят на двадесет и две 
глави; още и дисциплина - задължение за пазене на тайната. 
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Аркиволт – главна арка; често украсена с пластични форми. 
Армагедон – от ивр. хар-Мегидион (планината Мегидион); хълм в 
днешен Северен Израел; библейски синоним на апокалиптично 
събитие, водещо до края на света; мястото където ще се съберат 
големи сили за великата битка между Бог и земните царе, битката 
между силите на доброто и злото; след Армагедон ще последва 
Страшния съд и спасението на праведниците; в християнството място 
на решителната битка при настъпването на края на времената, в която 
ще участват царете на цялата обитаема земя, когато ще стане 
унищожаването на Антихриста; долина в района на Хайфа (Израел) 
където съгласно Откровението на Йоан ще се съберат всички сили на 
Сатаната за решаващата битка с Божието войнство; в съвременния 
западен мистицизъм Армагедон се нарича самата битка между силите 
на Добото и Злото, която ще се състои в края на времето.  
Арманеншафт – Братство на арманите; немско тайно общество 
създадено в края на ХІХ в. от окултиста Гвидо фон Лист; тясно 
свързано с масонските ложи и обществата на розенкройцерите; самата 
дума Арманеншафт обозначава древното съсловие на свещениците на 
Вотан – главният бог на тевтонците; служителите на култа на 
Арманеншафт се разделят, подобно на обществото на франкмасоните,  
на три ранга според посвещението им (неофити; адепти; майстори) 
като всяка група има свои собствени ритуали, специфични ръкувания и 
тайни знаци; членовете й обменят помежду си информация с помощтта 
на специален код, разбираем само за посветените в Ордена; за да 
попаднат в Арманеншафт кандидатите трябва в продължение на седем 
години да изучават устава, да четат древни сакрални текстове и да 
усвояват основите на руническата магия, на следващия етап те 
извършват поклоничество в мистични центрове, свързани с Вотан; при 
изтичането на четиринайсет години ученикът получава възможност да 
премине през изпитания и да се приобщи към напълно посветените, 
след всичко това адептът става майстор. 
Армстронг, Луис ( ........) – кралят на джаза е посветен в масонството в 
Ложа “Монтгомъри” в Ню-Йорк. 
Арно от Бреша (????-1155) – италиански реформатор, последовател и 
активен пропагандатор на христологичния нихилизъм на Пиер Абелар, 
противник на Католическата Църква; през 1135 г. оглавява бунта на 
селяните от Бреша срещу епископа на града; по решение на Х 
Вселенски събор (1135) е изгонен от Италия; във Франция се 
присъединява към своя учител Пиер Абелар в борбата му срещу св. 
Бернар от Клерво; идеолог на борбата срещу римския папа, активен 
участник в ръководството на Римската република, възникнала в 
резултат на антипапското въстание през 1143 г.; проповядва 
евангелски идеали и настоява за лишаване от собственост на 
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духовенството и светската власт; заловен от рицарите на Фридрих І 
Барбароса, предаден на папата и убит. 
Аронов жезъл – в европейския окултизъм, едно от названията на 
магическия жезъл във всичките му многофункционалности и целия 
символически смисъл; съгласно библейската легенда (Изход 7:10), 
жезълът на юдейският първосвещеник Арон се превръщал в змей, 
който поглъщал другите змейове.  
Артур – крал от келтска сага, син на воина Утер Пендрагони и на 
красивата Ингерна; феята Моргана е негова сестра, а магьосникът 
Мерлин – негов приятел; крал Артур покорява Ирландия, Шотландия, 
Норвегия, Дания, Фландрия и Франция; магьосникът Мерлин го 
съветва да създаде т.н. “ Братството на рицарите на Кръгла маса” , 
която да побира 49 рицари; церемонията се провеждала в тайнственото 
място Камелот; след тежка битка с Модред, крал Артур е тежко ранен 
и се оттегля на о. Авалон, където и умира; в келтската митология крал 
Артур е подобен на Херкулес. 
Архаизми – гръц. archaios-древен, старинен; остарели думи или 
изрази излезли от активна употреба; архаизмите се появяват след смяна 
на езиковите стилове, както и след пълно изчезване на културния 
живот на едни или други предмети или явления.  
Архангел – гръц. Върховен; най-висш ангел; от гръцките думи арх-
главен и ангелос-вестител; в системата на ангелската йерархия, 
разработена от византийския богослов Дионис Ареопагит – 
архангелите са осмина от деветте ангелски чина. 
Архат – инд. този, който е достигнал до разбиране за това, което е 
отвъд живота. 
Археография – историческа дисциплина, занимаваща се със събиране, 
описание и издаване на ръкописи на печатни и други паметници. 
Археологична култура – общността на археологичните паметници, 
отнасящи се към едно и също историческо време, намиращи се на една 
и съща култура и отличаващи местните особености; отразява 
етничната и културната общност; съвкупността от материалните 
паметници на една историческа епоха, независимо от 
местоположението им. 
Археология – гръц. archios-древен и logos-учение; наука, която изучава 
историята на обществата по материалните остатъци от живота и 
дейността на хората; оформила се като наука в началото на ХХ век.; 
разделите на археологията се определят по епохи.  
Архетип – праобраз, първообраз; модел на преживяване; архетипът е 
резултат от историческото развитие на човечеството; неоплатоничен 
термин преоткрит от К.Г. Юнг, прасимвол, който според Юнг е 
възникнал от колективното неосъзнато и е в основата на човешките 
сънища, и в символиката на религиите, митовете, приказките и т.н. на 
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всички култури; архетиповете отразяват колективния опит на 
човечеството и са причина за действия и постъпки; образите на 
изживените от човека силови полета и центрове, като например на 
Слънцето и Луната са в основата на архетиповете, които чрез 
митологията будят познати вече представи.  
Архивен фонд – документация, изготвена в процеса на подготовка и 
реализация на определен тип дейност. 
Архивознание – комплексна научна дисциплина, изучаваща историята 
и организацията, теорията и практиката на работата с архивите. 
Архиерей – старши свещеник; в православната църковна йерархия – 
общото название на всички висши чинове на черното духовенство 
(епископ; митрополит; екзарх; патриарх). 
Архитект на Вселената – термин използван за първи път от Платон в 
неговото произведение “Тимей”, три века преди Христа. 
Архитектите от Ломбардия – гилдия в Северна Италия, която първа 
приема термина “свободен масон” за идентификационен белег на 
членовете на организацията. 
Архитектура – лат. аrchtecton-строител; гръц. architekthon-строител, 
строителство; изкуството да се проектират и строят здания и др. 
съоръжения, създаващи материално организирана среда, необходима 
на хората за техния живот и дейност в съответствие с 
предназначението им; изразителните средства на архитектурата са: 
композиция, тектоника, мащаб, пропорции, ритъм, пластика на 
обемите, фактура и цвят на материалите, синтез на изкуствата и други. 
Архитектурен план – графично изображение на хоризонталната 
проекция на функционалната площ в цялост или на отделни нейни 
части, изпълнено в определен мащаб; при масоните – работната план-
програма на Ложата. 
Архитектурна книга – книга на Конституцията на Великата ложа. 
Асалио, Роберто (1888-1974) – италиански психоаналитик разработил 
психотерапевтичния метод психосинтеза – осъзнатия опит на човека за 
самоусъвършенстване и хармонизиране. 
Асамблея – годишно събрание на Великата ложа в което участват 
представителите на всички нейни дъщерни Ложи; асамблеята приема 
плана за следващата работна година на Свободните зидари 
(масоните). 
Асана – санскр. поза в покой. 
Асасини – аssacine (пазачи на Свещената земя); наричани още  
хашишини; мюсюлманска шиитска секта унищожена като династия  
през 1256 г. от монголите; “Исмаилтяните от Изтока”- ислямски 
Орден подобен на Друзите и Ансаритите, зародил се от 
Исмаилтяните; при исмаилтянското учение се очертава силно 
гностично влияние; общността на асассините се заражда в края на ХІ 
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в.; неин основател е прочутият Хасан-бен-Сабах, родом от Персия; 
йерархията на Ордена има седем степени; след смъртта на основателя 
си през 1124 г., асасините се сблъскват в Сирия с тамплиерите, които 
владеят много крепости на юг от планините Ансари; предполага се, че 
Рицарите на Храма (тамплиерите) са заели от асасините части от 
тяхното тайно учение. 
Асаф – име на един от предполагаемите строители на първия 
йерусалимски Храм. 
Асгард -  митична страна от времето на владетеля Вотан, която 
нацистите считат за своя прародина. 
Асизи – лат. assisae – заседания; заседания на кралския съвет в 
средновековна Англия; заповеди и разпоредби на краля; специални 
съдебни искания; йерусалимски асизи – комплекс от закони действащи 
в съдилищата на кръстоносците. 
Асимилация – лат. assimilatio- уподобяване; усвояване; сливане; 
поглъщане на един народ с друг със загубване на своя език и култура и 
национално самосъзнание; етническо поглъщане. 
Асиф – ивр. общо събрание на всички пълноправни членове на 
еврейската община, които са получили талмудическо образование. 
Аскеза – гръц. упражнение; занятие; доброволно самоограничение, 
уединение, самоизтезание и изпълнение на трудни обети, с помощта на 
които адептът достига определени духовни цели или придобива 
различни свърхстествени способности; упражнения на покаяние, 
убиване на плътските страсти чрез понасяне на болки и отказ от храна; 
форма на религиозен живот срещана във всички религии. 
Аскетизъм – гръц. asketes-упражняващ се в нещо; ограничение или 
подтискане на чувствените желания, водене на суров начин на живот, 
усамотение; присъща практика на някои философски школи и най-вече 
на различните видове монашество; целта е постигане на свобода чрез 
съсредоточаване на духа; в християнството – съучастие в страданията 
на Иисус Христос; отказване от привилегиите в условия на обществено 
неравенство; монашеският орден на тамплиерите и другите военни 
рицарски ордени до голяма степен са налагали аскетизъм на своите 
членове.  
Асклепий (Asclepius) – един от най-известните херметични текстове 
приписван като авторство на Хермес Трисмегист; написан във вид на 
диалог и причисляван към т.н. висш херметизъм; описва изкуството 
душите на ангелите и демоните да бъдат затваряни в статуи с 
помощта на билки и балсами, за да могат да говорят и предсказват 
бъдещето. 
Асмита – инд. суетността, егоизмът, пустословието на не 
еволюиралия човек. 
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Асоциация за изследване на духовната същност (АИДС) Essentia 
Research Associates – организация на учени и бизнесмени базирана в 
Ню Йорк; предприема изследвания на психическите възможности; 
работи по поръчки на Пентагона, НАСА и Комисията по атомна 
енергия. 
Асоциация за изследвания и просвещение (АИП) Association for 
Research and Enlightment (ARE) – създадена през 1931 г. от Едгар Кейс 
за да рекламира делото на живота си; седалище във Вирджиния бийч, 
до смъртта на създателя си през 1945 г.  е сравнително малка и ниско 
бюджетна организация; в началото на 70-те години на ХХ в. в нея 
постъпват редица заможни членове в резултат на което днес АИП е 
богата и могъща организация, която финансира археологически 
проучвания в Египет и на други места, като се опитва да потвърди 
предсказанията на Кейс; играла главна рола при оформянето на 
съвременната египтология, както академичната, така и нейните нови 
разновидности. 
Астеризъм – светлинни фигури в скъпоценните камъни във формата 
на звезда.      
Астрал – мястото или условията, които се достигат, когато се напусне 
плътската опаковка, тялото. 
Астрален свят – област между духовната и физическата сфера. 
Астрално пътуване – пътуване на душата, извънтелесен опит; 
трансово състояние. 
Астрално тяло – второто тяло на човека, което обвива физическото 
тяло и етерното тяло; тялото, което обхваща душевното и е седалище 
на желанията, чувствата и паметта; носител на жизнената енергия. 
Астроархеология – наука, която изследва астрологическите 
(астрономическите) аспекти на археологическите паметници: 
пирамиди, храмове и др. 
Астрология – гръц. astron-звезда и logos-учение; учение за 
въздействието на небесните тела върху човека; тясно свързано с 
астралната митология и астралните култове. 
Астроном – гръц. титла давана на посветения при Седма степен по 
време на Мистериите.  
Астрономия – гръц. astron-звезда и monos-закон; наука за строежа и 
развитието на космическите тела, образуваните от тях системи и 
Вселената като цяло.  
Асцендент – гръц. ascendens; хороскоп; Източният хоризонт. 
Атабег – възпитател на наследниците в двора на селджукските 
султани; избиран за регент до възцаряването на неговите възпитаници; 
наследствена титла. 
Атавизъм – лат. atavi-предци; появата в човека на признаци, които са 
свойствени за техните предци. 
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Атанасий (296-373) – християнски епископ от Александрия, един от 
противниците на арианството на епископ Арий и основен негов 
опонент на Никейския църковен  събор(325); първият, който съставя и 
изпраща писмо до църквите намиращи се под негова юрисдикция, с 
което определя строги канонични правила за Светото писание; той 
официално постановява, че църковният канон ще включва само и 
единствено двадесет и седем книги, които по късно са наречени Нов 
завет.   
Атар – в иранската митология персонификация на огъня. 
Атбаш – един от най-древните шифъри в света, прочута еврейска 
система за кодиране на текстове; датира от петстотин години преди 
Христа; текстове шифрирани с атбаш се срещат в Кабалата, 
Свитъците от Мъртво море и дори в Стария завет; прост заместващ 
код основан на двадесет и двете букви на ивритската азбука – първата 
буква се замества с последната, втората с предпоследната и т.н. 
Атеизъм – гръц. atheos-безбожен; исторически разнообразни форми 
на отрицание на религиозните представи; атеистите разглеждат 
религията като илюзорно съзнание; принципите на масонството не 
допускат посвещаването в Ложите на атеисти. 
Ателие - 
Ателстан – английски крал управлявал от 924 до 940 г.; издал укази за 
узаконяване на гилдията на Свободните зидари. 
Атис – млад фригийски овчар, в когото се влюбила богинята Кибела; 
след смъртта си става Бог на пролетта, на умиращата и възкръсващата 
Природа; празнувал се  от 22 до 27 март, със свещена трапеза от хляб и 
вино; по време на тези тържества се извършвали тайни обреди под 
формата на кръвно кръщение, чрез което посвещаваният получавал 
опрощение на греховете си – той влизал в ров под дъсчена площадка, 
над която заколвали бик и кръвта му се стичала от пролуките между 
дъските върху посвещавания.  
Атланд – име на цивилизация в Северна Европа, която била изчезнала 
около 2200 г. пр. Хр. 
Атланти – жителите на потъналия древен континент Атлантида. 
Атлантида – гръц. древна цивилизация, която според Платон  се е 
намирала западно от Херкулесовите стълбове срещу Атласките 
планини; островът Атлантида бил населен с многобройно, богато 
население властта на което се разпростирала над Европа и Африка;  
Платон счита, че островното кралство било по-голямо от Либия и Азия 
взети заедно; Атлантида потънала за едно денонощие след 
земетресение предизвикано от гигантски вълни; земетресението било 
Божие наказание заради това, че жителите на идеалната държава 
допуснали корупцията да унищожи установените порядки в 
обществото; счита се, че на архипелага е съществувала високоразвита 
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техническа цивилизация, която е използвала енергията на кристали; 
според руски учени жителите на Атлантида имали очи, които били 
доста различни от тези на съвременния човек; зрението им било силно 
развито не само в центъра, но и в периферията; те нямали нос и вместо 
него на лицето им имало специален клапан, който им служел като 
говорен орган; атлантите имали “трето око”, с помощтта на което 
можели да общуват по телепатичен път; според други твърдения, 
катастрофата на Атлантида е настъпила вследствие на война, 
предизвикана от изкуствено създадена раса от роби; непосредствената 
причина е излъчената енергия от гигантски кристал, предизвикала 
огромни разрушения; други окултни тълкувания считат, че това е 
потопът, описан в Библията; Велики посветени от Атлантида в пет 
групи мигрират в Азия и Африка, където продължава следващия етап 
на човешката еволюция; мнозина считат, че историята на Платон за 
Атлантида е една приказка за морала, една Утопия, художествена 
измислица, фантазия или метафора в главата на древния философ, 
който пръв споменава за Атлантида прз 360 г. преди Христа; в 
търсенето на потъналия континент са се впускали плеяда учени, 
писатели и цели експедиции; още през 1882 г. британският премиер 
Уилям Гладстон се опитал безуспешно да убеди членовете на кабинета 
да отпуснат пари за финансирането на експедиция за откриването на 
Атлантида; през 2003 г. членът на открилия потънал “Титаник” екип 
проф. Жак Колина-Жирар, геолог, представя планове пред Кралското 
географско дружество в Лондон за намирането на Атлантида в района 
на Гибралтарския проток; освен около Гибралтар, Атлантида е била 
търсена в Турция, край бреговете на Либия, в Централна Азия, 
Бермудския триъгълник, Япония и на 3600 м. над морското равнище на 
300 км. от   боливийската столица Лапас в Южна Америка; руският 
учен Кудрявцев пък твърди, че загадъчният континент е потънал край 
бреговете на Великобритания; островът на езотериците. 
Атлет дьо Монбар – майката на Св.Бернар от Клерво, духовният 
основател на Ордена на тамплиерите; автор на уставите на повечето 
рицарско-монашески ордени. 
Атман – санскр. душата или Аза; древно индийско познание за 
Космическото съзнание. 
Атон – слънчевият диск в египетската митология; представен като 
въплащение на всички главни Богове на Слънцето. 
Атон (Света гора) – планина в Северна Гърция, част от 
полуавтономната република на православните монаси; основана през 
963 г. от св. Атанасий Атонски с помощта на Никифор Фока. 
Атрибут – лат. attributum; филос, необходимо, съществено, 
неотменимо свойство на предмет или явление; съществен признак, 
неотменна принадлежност на нещо. 
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Атриум – лат. ater-черен; заобиколен с открита галерия вътрешен двор 
пред западния фронт на Храма; помещение в древноримския дом, в 
което са разположени огнището и домашния олтар; вътрешен двор с 
колони откъм четирите страни. 
Атум – в египетската митология Бог на Слънцето, демиург, оглавяващ 
хелиополската енада, един от най-древните Богове; изобразяван като 
човек с двойна корона на главата. 
Аутодафе – порт. auto da fe – акт на вярата; публично изгаряне на 
клада на еретици или еретически произведения; окачествявано от 
католическата църква, като безкръвно наказание. 
Афелация – лат. (filius-син); в масонството – осиновяване; означава 
процеса на приобщаване към Ложата на масон, който е посветен в 
друга Ложа. 
Ахамот – старевр. хокма – мъдрост. 
Ахебах – каб. любов. 
Ахетатон – град на златото и Светлината, съществувал около 1350 г. 
пр. Хр. в Египет; столица на Египет след Карнак; Свещения град на 
фараона Ехнатон и неговата царица  Нефертити; архитектурата и 
красотата на Ахетаттон символизирал апогея на египетската 
цивилизация; наричан още Свещения град на бог Атон, след като по 
заповед на фараона е приета новата религия – култа към Единствения 
бог (монотеизма) 
Ахл ел Китаб – народи от Книгата; мюсюлмански термин за евреите 
и християните, чиито Свещени писания са припознати от исляма. 
Ахриман – перс. символ на злото и смъртта в зороастризма; 
Божество на Злото в иранската митология. 
Ахурамазда – добрият Бог при зороастризма; владетелят на 
Светлината. 
Ахури – божествени същества в иранската митология, борещи се за 
хармония в Космоса и социума срещу хаоса, тъмнината и злото.  
Ашария – инд. религиозен духовен водач; гуру. 
Ашмол, Елиас (1617-1692) – английски алхимик наречен английският 
меркуриофил, розенкройцер и масон, един от най-известните учени на 
ХVІІ в.; член на “Кралското научно общество”, което възниква от 
“Невидимия колеж” (група от английски розенкройцери и Великата 
ложа на Англия); чрез дейността на Ашмол се достига до сливането на 
розенкройцерите и масоните; има многобройни публикации в областта 
на езотериката и най-вече на алхимията; създаденото от него 
дружество имало за цел да организира построяването на дома на 
Соломон – идеален Храм на науката. 
Ашрам – санскр. манастир или духовно училище, където учениците 
живеят заедно с гуру; обозначаване на местата в Индия, предназначено 
за духовно обучение. 
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Аюрведа – санскр. Веда на Живота; Наука за Живота; знанието за 
живота; медицинската наука на древна Индия съществуваща повече от 
5 хил. години, сочеща пътя за запазване на здравето и продължаване на 
живота; аюрведа  учи, че ключът към управление на тялото лежи в 
човешкото съзнание. 
Ая – стих от Корана. 
Аязмо – гръц. свещен предмет; свещен лечебен и пречистващ 
водоизточник. 
Б 
Б`най Б`рит – ивр. Синове на Завета; 
Б’най Б’рийт - 
Бабьов, Франсоа Ноел (1760-1797) – френски революционер, 
привърженик на идеята за икономическо, политическо и социално 
равенство; формира групата “Заговор на равните” заради което е бил 
екзекутиран; негов вдъхновител е масонът Буонароти, който заедно с 
брата на Марат основава масонската Ложа “Искрените приятели” 
(Amis Sinceres), която станала филиал на “Филаделфите”  в Женева и 
на Ордена на Върховните и Съвършени масони; в тази Ложа се 
основават нови три тайни степени в които девизът на розенкройцерите 
И.Н.Р.И. бил тълкуван като “Justum necare reges injustos” – 
“Справедливо е да убиваш несправедливите крале!”. 
Баене – форма на измолване на здраве, която се основава на 
сугестивно действие на думите и на магически формули. 
База – подложка на колона или на стълб. 
Базилика – гръц. basilike- царски дом; правоъгълно по планировка 
здание, чиято вътрешност е разделена с колони или стълбове в 
надлъжните части; в древния Рим базилики са били съдебните и 
търговските здания; по-късно базиликата става един от главните 
типове християнски храмове.  
Байаж – административна единица в Ордена на тамплиерите, начело 
на която стои байи – длъжностно лице, което раздава правосъдие в 
името на Ордена. 
Байръм, Джон (1691-1763) – английски масон, розенкройцер и 
окултист, който съставя голям по обем архив доказващ връзката на 
известни личности с розенкройцерството (вж. колекцията Байръм). 
Баксътр, Ричард (1615-1691) – английски свещеник и писател, 
публикувал религиозно-възпитателни съчинения, които се отличават с 
толерантност към инакомислещите. 
Бал – ивр. превежда се като Властелин. 
Балдахин – итал. baldacchino; навес, стъпващ върху колони чрез 
архитрави или арки; декоративно, конзолно издаващо се от стената 
покритие. 
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Балдуин ІІ – от династията царе на Йерусалим основана от Готфрид 
Булонски; води война с турците в Северна Сирия и умира през 1131 г.; 
по негово време възниква Орденът на тамплиерите. 
Балческу, Николае – виден румънски масон-революционер, основател 
на Ложа “Fratia” и на Румънската асоциация за ръководство на 
емигранти, която е в пряка връзка с европейските конспиративни 
движения на Джузепе Мацини и Ложата “Хотел Ламберт” на княз 
Адам Чарторицки; един от авторите на проекта на радикалните 
масонски Ложи -  “Обединени Дунавски Щати”.  
Банко Амброзиано – италианска банка със седалище в Милано; 
основана през 1896 г. от монсеньор Джузепе Товини по поръчение на 
кардинал Андреа Ферари; получава името си от канонизирания към 
светците милански епископ от втората половина на VІ в. Амброджо; 
акционерите на банката са били задължени да представят свидетелство 
за католическо кръщаване и препоръка от енорийски свещеник; Банко 
Амброзиано фалира в началото на 80-те години на ХХ в. и е в основата 
на огромния скандал с масонската Ложа “П-2” (Пропаганда дуе). 
Баптистерий – пристройка или странична част от Храм за извършване 
на кръщавка. 
Бар, Еврар дьо (1113-1174) – трети Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите (1147-1151); в Ордена в Барселона веднага след 
утвърждаването му на събора в Троа; през 1143 г. заема длъжността 
Велик командор на Франция и като такъв подписва споразумението за 
участие във Втория кръстоносен поход; командва отряда рицари 
съпровождащи краля на Франция Луи VІІ до Светите земи; участва в 
преговорите с византийския император Мануил Комнин; през 1150 г. 
отказва да се върне като Велик магистър в Светите земи и напуска 
Ордена на тамплиерите; през 1151 г. се подстригва за монах в 
манастира в Клерво, където остава 24 г. в усамотение и молитви до 
края на живота си. 
Бардон, Франц (1909-1958) – чешки окултист, развил магическа 
система от тайни учения; автор на “Практика на магическото 
призоваване”  и “Пътят към истинският адепт”; според Бардон всеки 
човек е способен на контакт с духовните същества в небесните сфери и 
всичко което се представя като чудо е обяснимо с природните закони. 
Барелеф – фр. bas-relief-нисък релеф; разновидност на изпъкналия 
релеф, при който изображенията излизат над плоскостта не повече от 
половината от своя обем; барелефите украсяват стените на здания, 
постаментите на паметниците, мемориалните плочи, монети, медали и 
др. 
Барзак – стена, която няма врата и отделя небесата от престола на 
Аллах; използва се като название на мистичната преграда между 
човека и Бога, която се преодолява с помощта на духовни упражнения. 
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Барок –итал. barocco-странен, причудлив; стилово направление в 
европейското изкуство от края на ХVІ и средата на ХVІІ в.; творците в 
това стилово направление са повлияни пред всичко от логиката на 
Аристотел, учението за страстите, фантастичните и трагичните образи 
и митове, риторичното изкуство; “Съчетаване на несъчетаемото”, 
чувственост и спиртуизъм, отвлечена символика и натуралистична 
конкретност, наивна простота и натруфена усложненост; барокът се 
стреми към чувственост и интелектуално напрежение, неочаквано и 
поразяващо въображение при съчетаването на образите; неговите 
основни принципи са риторичност и метаморфизъм, които са свързани 
с рационализъм; стреми се към различие и пищност, и към смесване на 
реалност и илюзии; този стил изразява прогресивните идеи за 
сложността на светоусещането, за безграничността и многообразието 
на света и неговата изменчивост.  
Барон дьо Хунд – създал през 1756 г. системата на Стриктното 
съблюдение – разновидност на Шотландския масонски ритуал. 
Батай, д-р – псевдоним на немският лекар д-р Хакс, сътрудник на Лео 
Таксил , автор на книгата “Дяволът в ХХ век” в която се опитва да 
докаже, че масоните практикуват култ към Дявола; през 1895 г. той 
заявява публично, че тези твърдения са чисто негова измислица. 
Батини – мюсюлманско тайно общество със седем степени на 
посвещаване създадено от Абдула-ибн-Маймун около 872 г., който 
имал за цел да обедини в едно огромно тайно общество с много 
степени на посвещаване всички свободомислещи, които гледали на 
религията само като юзда за хората. 
Батинис – ислямско тайно общество създадено от Абдула ибн Маймун 
от което впоследствие възниква сектата на хашишините; построено 
върху разбирането, че религията и нравствеността не са нищо повече 
от измама и абсурд. 
Бафомет – гр. бафометиос – кръщение с мъдростта; божество от 
финикийския езически пантеон; име на един от демоните в 
Средновековието, което според обвиненията на Римо-католическата 
църква е било обект на поклонение на Ордена на тамплиерите; 
първото документално споменаване на Бафомет се среща в 
документите на съдебния процес срещу тамплиерите. гръц. 
Андрогидният козел; загадъчен обект на поклонение, божество на 
Ордена на тамплиерите или Рицарите на Храма; тайната за неговата 
същност остава и до днес; езотерично и филологично думата Бафомет 
никога не е означавала козел, нито дори нещо веществено като идол; 
този термин означавал, според някои изследователи кръщение или  
посвещение в Мъдростта от родството на Бафомет с Пан; херметико-
кабалистичен символ, а цялата история и взаимовръзка с тамплиерите е 
измислена от духовенството за укрепване авторитета на църквата;  
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езически бог на плодородието, свързан с творческата сила на 
възпроизводството; главата на Бафомет била изобразявана като овен 
или козел, разпространени символи на възпроизводството и 
плодородието; значението на тази дума била разбрана, когато е била 
изписана на иврит и след това разчетена с шифъра Атбаш; след 
разкодирането думата се чете като “София” – гръцката дума за 
мъдрост. 
Бахай – араб. блясък; ислямска секта основана в Багдат през 1863 г. от 
Мирза Хюсеин Али, наречен Бахай Аллах (Блясък Божий); 
претендираща за универсална религия. 
Беатизация – провъзгласяване от католическата църква на някое лице 
за блажен – една степен по-ниска от светец; окончателното решение 
принадлежи на папата. 
Бегардите – просещите монаси (спиритуалните францисканци); 
членове на т.н. еретично общество “Братята и сестрите на свободния 
дух”, действало през ХІV в. предимно на територията на германските 
княжества; произлиза от радикално крило на Францисканския орден, 
който според учението на основателя си Св. Франциск Азиски отричал 
всякаква собственост. 
Безан, Ани (1847-1933) – английска социалреформаторка и теософка; 
от ревностна англокатоличка постепенно започва да изповядва 
атеистични идеи и става една от водещите фигури в Националното 
Мирянско Общество; през 1877 г. публикува “Евангелие на атеизма”; 
през 1889 г. обявява, че е изоставя атеизма и се присъединява към 
Теософското общество; след смъртта на Елена Блаватска през 1891 г. 
застава на чело на най-голямата фракция в Теософското общество; 
заедно с Чарлз Летбитър  подпомага всестранно Жиду Кришнамурти 
като нов Световен учител; играе съществена роля в английската 
националистична политика. 
Безсловесната книга – Mutus Liber; едно от най-известните и най-
тайнствените алхимични произведения, съставено единствено от 
изображения; публикувано е за пръв път през 1677 г. в Ла Рошел, 
Франция от Пиер Савуре; предполага се, че името на автора на 
титулната страница Алтус е анаграма която сочи за автор Якоб Сула. 
Безсмъртие – вяра в безсмъртието на човешката душа; един от 
ключовите въпроси на платоновата философия; Платон утвърждава, че 
реалността в своята основа е духовна е доказва, че нищо не е в сила да 
унищожи душата, следователно – тя е безсмъртна; Аристотел считал 
вселенския разум за вечен, но не вярвал, че душата може да 
съществува извън тялото; Св. Августин Блаженний, след 
неоплатониците, считал, че човешката душа е обладана от вечна 
природа; немският метафизик Емануил Кант предполагал, че душата 
не може да бъде разрушена; безсмъртието не може да бъде доказвано 
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чрез средствата на чистия разум, то може да бъде разглеждано 
единствено в качеството му на нравствен постулат. 
Бейкън, Роджър (1214-1294) – францискански монах, известен като 
адепт по  алхимия и магически изкуства; живял през ХVІІІ в. в 
Англия; изтъкнат механик, химик, физик и астролог – в някои от 
енциклопедиите е определян като “идеолог на градските занаятчийски 
слоеве”; в трактата си “Удивителната сила на изкуството и Природата” 
говори за черния барут и предсказва използването на парата като 
движеща сила, описва хидравличния процес, водолазната камбана и 
калейдоскопа; вярвал в съществуването на философския камък, като 
истински адепт на окултизма, а също и във философската астрология. 
направил и прочутата бронзова глава, която изричала пророчества; на 
него предписват изобретяването на барута, въпреки, че самият той 
говорел, че знаел тайната тази смес от азиатските мъдреци; по 
настояване на църквата е уволнен от Оксфордския университет през 
1277 г.; пръв предлага реформирането на Юлианския календар. 
Бейкън, Френсис (1561-1626) – сочен за един от най-видните и ранни  
идеолози на умозрителното Свободно зидарство; английски философ и 
държавник достигнал при крал Джеймс І поста председател на 
Камарата на лордовете и министър на правосъдието – уличен във 
вземането на подкупи и уволнен от поста през 1621 г.; през 1597 г. 
издава творбата си “Есета”, следват: “Напредването на науката”(1605); 
“Нов Органон”(1620) и известната “Новата Атлантида”(1627) – 
представляваща описанието на една утопична държава построена 
върху научни принципи; неговият значим принос към философията е 
индуктивният метод на съвремената експериментална наука; 
определено считан за розенкройцер, преподаващ тайно философско 
учение. 
Бейли, Алис (1880-1949) – авторка на множество творби за 
мистицизма и основателка на международно езотерично движение; 
родена в Англия, а след омъжването си през 1907 г. емигрира в 
Америка; там се запознава с трудовете на Елена Блаватска и става 
активен член на Теософското общество; учението за Христос заема 
централна роля в нейната вяра; през 1919 г. в контакт с нея влиза духът 
на друг адепт, който тя нарича Тибетеца и под негова диктовка 
написва серия от книги; през 1920 г. се омъжва за теософа Фостър 
Бейли с когото през 1923 г. откриват “Арканско училище”, където 
проповядват как да се продължи Великия универсален план под 
ръководството на вътрешната йерархия на духовните отци, водени от 
Христос; след смъртта й през 1949 г. училището й се превръща в 
международна организация. 
Бекет, Томас (1118-1170) – английска църковна и политическа фигура; 
канцлер на Англия от 1155 г. и кентърбърийски епископ от 1162 г.; 
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обявява се против политиката на крал Хенри ІІ Плантагенет да 
подчини местната църковна власт на светската; убит по внушение на 
краля и канонизиран от папа Александър ІІІ. 
Бекташи – турски орден от дервиши основан през ХІІ в. от Хаджи 
Бекташ, които почитат Али, зетя на Мохамед. 
Бел – най-старият и могъщ Бог на Вавилония; Ану Бел, “Властелинът 
на Света” – баща на боговете, Създателят и “Властелинът на град 
Нипур” и Хеа, творецът на Съдбата, Властелинът на Дълбините, Богът 
на Мъдростта и езотеричното знание. 
Бел епок – букв. хубавата епоха; така наричат във Франция първите 
години на ХХ в.  
Бели ръкавици - 
Белиал – ивр. княз на всяко зло; библейско название на тъмната сила, 
олицетворяваща всякакво беззаконие. 
Белите каноници – членове на Ордена на премонстратезианците 
основан през 1115 г. от Св. Норбърт по настояване на папа Калист ІІ; 
орденът приема устава на цистерианците. 
Белите монаси – членовете на Цистерианския орден. 
Белият лотос – тайно движение в Китай през ХVІІІ-ХІХ в.; смесица 
между будистката идеология и даоиските мистически техники; 
учението на Белия лотос било тайно, защото проповядвало, че 
управляващата Китай манджурска династия Цин нямала “небесен 
мандат” затова и трябвало да бъде отстранена от власта. 
Белозидарска среща – профанско мероприятие, събрание на масонска 
ложа в което участват и лица, които не са посветени свободни зидари; 
отбелязване на масонски празник в който участват и представители на 
обществото, които не са посветени в свободното зидарство. 
Бема – ежегодна импровизирана погребална церемония на манихеите, 
организирана в чест на техния водач Мани. 
Бенаим – строител на Свещени стълбове. 
Бенедектинци – католически монашески орден създаден от Св. 
Бенедикт през 512 г. в Италия. 
Бенедикт, св. Нурийски – патриархът на западното монашество, 
определил целта на монашеството, като най-близък път за общуване с 
Бога; известен със своя “Устав на Св. Бенедикт”, с който се определят 
нормите на монашеския живот в Европа.  
Бергсон, Анри (1859-1941) – френски философ, опонент на 
позитивизма, според когото, човек опознава материята не само чрез 
интелекта си, но най-вече долавя чрез интуицията си, как работи 
неговата жизнена сила; носител на Нобелова награда за литература 
през 1927 г. 
Бердяев, Николай Александрович (1874-1948) – наречен още пророк 
на новото християнство; мистик; заедно със Сергей Булгаков активно 
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участва в движение за обновяване на руската  религиозно-философска 
мисъл, едновременно с това подлагайки на остра критика 
православното духовенство за неговия реакционен характер; създател 
на християнската антропология; през 1922 г.  Бердяев е изгонен от 
Русия като идеологически враг на комунизма; счита, че възможността 
за преобразуването на света се корени в мистиката, но преди да 
пристъпи към нея човек, трябва сам да претърпи сериозни изменения.  
Беркхайм, дьо Франсоа Шарл – френски полицейски инспектор 
съставил през 1814 г. един от най-подробните доклади за тайните 
общества в Германия в който се прокарва тезата, че революционното 
движение е продукт на тези общества. 
Берлинският Кодекс 8502 – древен ръкопис с гностично съдържание 
и най- вече Тайната книга на Йоан, също така – Евангелие от Мария и 
Деяния Петрови; изчезнал след падането на Берлин през Втората 
световна война; сборник на коптски език, изписан на папирус и 
датиращ от V в. след Хр.; придобит в Кайро от д-р Райнхард през 1896 
г. и по-късно обработен от учения Карл Шмид;   
Беро, Тома (12??-1273 г.) – двадесети Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите (1252-1273); възстановява добрите отношения с всички 
останали рицарски ордени и запазва придобивките на тамплиерите; по 
време на неговото управление настъпва краят на присъствието на 
кръстоносците по Светите земи; по време на оттеглянето към Акра 
спасява живота си, като се отрича от християнството – този факт по-
късно е използван от дьо Ногаре през 1307 г. при съставянето на 
обвинителния акт срещу Ордена на тамплиерите. 
Беседа – метод за вербална (словесна) комуникация. 
Бет-дин – ивр. съдът на всяка еврейска община. 
Биархия – двувластие; едновременно управление на двама души. 
Библейски персонажи – в различните масонски ритуали се 
споменават следните библейски персонажи: Мойсей; Арон; Елазар; 
Иисус Навин; Соломон; Адонирам; Авда; Хирам цар на Тир; Кир; 
Артаксеркс; Зоровавел; Савската царица; а така също и масонските 
атрибути – агнешка кожа (Петър 1:19), Притчи 27:26) кандилница; 
всевиждащото око (Притчи 15:3, Псалтир 11:4, Псалтир 33:18); ковчег 
и котва (Евреи 6:19, Евреи 11:7); меч опрян в сърцето (Лука 2:35); 
акация (Ездра 27:19).  
Библиография – гръц. bibilion-книга и grapfo-пиша; дейност по 
подготовката и предаването на информация за произведения на печата 
и писменността; подбор на печатните произведения по определен 
признак, описване, систематизиране, съставяне на указатели, списъци, 
обзори на литературата и др.; специално научно направление – 
библиография. 
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Библиотека – гръц. bibilion-книга и theke-хранилище; просветно-
културна и научно-спомагателна институция, организираща 
събирането, съхраняването и общественото ползване на печатни 
произведения; като институт възниква още в древността; в средата на 
VІІ в. пр. н.е. при двора на асирийския цар Ашурбанипал в Ниневия се 
съхранявали големи сбирки от глинени таблички с клинописно писмо; 
към храмовете на древен Египет също имало изградени библиотеки; 
първата публична (обществена) библиотека била създадена в Гърция от 
тирана Клеарх в Хераклея през ІV в. пр. н.е.; най-голяма популярност в 
древността е придобила прочутата Александрийска библиотека. 
Библия – гръц. bibilion-книга; книга на Свещения закон на 
християните, полагаща се на олтара на Ложата; върху нея лежат 
пергелът и правият ъгъл в различни комбинации в зависимост от 
степента на работа на Ложата; преди отваряне на Ложата библията се 
разгръща на определен пасаж, което символизира Духовната светлина, 
която извира от Изток; в символичните Ложи най-често това е гл.1 от 
Евангелие на Йоан; след закриване на Ложата, Библията се затваря; 
върху Библията масоните-християни произнасят клетва с която поемат 
върху себе си задълженията и отговорностите на членове на Ложата; на 
олтара на една Ложа се полагат Свещените книги на всяка религия на 
която представител има като член в Ложата; Библията е оказала 
решаващо влияние за развитието и формирането на западната култура. 
Най-пълния Библейски канон съдържа 77 книги разпределени в Стария 
и Новия Завет. 
Бижу- нагръден знак на масона; обикновенно представляващ 
емблемата на ложата към която посветеният принадлежи; отличителен 
знак на длъжността, която масонът заема в ложата. 
Бина – каб. умът. 
Биографичен метод – тълкуване дейността на историческата личност 
като отражение на нейната биография и особености. 
Биоенергия – гръц. “жизнена енергия”; обозначение на космическа 
енергия, възприемана от тялото, което се концентрира в определени 
енергийни зони (чакра) и образува аурата. 
Биохимия – химия на живота; термин въведен от хомеопата д-р 
Шлюсер, който открива, че 12 минерални соли определят 
здравословното състояние на човека. 
Блаватска, Елена Петровна (1831-1891) - първата жена, създателка на 
първото езотерично, публично, масово движение Теософско общество; 
спиритистка, медиум, авторка на капитални, основополагащи за 
световния окултизъм трудове; родена в Екатеринослав още от малка 
проявява паранормални способности; през 1851 г. заминава за Египет; 
пътува в Индия, Ява, Сингапур, Япония, Канада, САЩ, Мексико и 
други страни, като изучава местните окултни науки и ритуали; от 1864 
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до 1867 г. е в Тибет при своя Учител, където е посветена от махатми в 
източните учения; по-късно Учителите диктуват на Блаватска 
неизвестни, пазени дотогава в тайна текстове; завръща се в Европа и 
пребивава в Лондон и Париж; участва в италианското национално 
освободително движение, тежко ранена в битката при Ментана;  
заминава за Египет, където живее в пустинята при бедуините и изучава 
техния живот, и обичаи; през 1871 г. основава в Кайро спиритическо 
общество; през 1874 г. в САЩ, заедно с нейния сподвижник Хенри 
Стийл Олкът основават “Миракъл клуб”, който по-късно прераства в 
Теософско общество; през 1875 г. публикува първата си книга “Гласът 
на тишината”, а през 1877 г. – “Разбулената Изида”; през 1879 г. 
премества седалището на Теософското общество в Индия и започва 
издаването на списанията “Теософ” и “Луцифер”; през 1888 г. 
публикува фундаменталния си труд “Тайната доктрина”; според 
Блаватска теософията е най-древният духовен постулат залегнал в 
основата на всички тайни учения и религиозни системи, защото 
отразява неизменните космически закони и еволюционния път на 
Вселената; теософията е първото в историята окултно учение, което 
получава широка легитимност, събира потенциалите на 
многонационални и многоетични, с различна религиозна насоченост 
културни явления;  програмните цели на теософското движение носят 
предимно обществен характер.   
Благодат – Божествена сила обезпечаваща човешкото спасение от 
греха и духовното просветление на човешката душа; мистиците 
възприемат благодатта като някаква тънка енергия, изхождаща от 
абсолютното; Бог отличава с благодат само достойните и праведните, 
които са длъжни да служат за образец на достойно поведение за цялото 
останало човечество. 
Благотворителност (масонска) – не само материална помощ, но и 
“доброжелателно състояние на разума, което изпълва човека с добра 
воля и уважение към другите”. 
Блаженни, Августин (354-430) – първият християнски философ, автор 
на тринадесет трактата, посветени на полемика мужду християни и 
еретици; двадесет и седем писма и петстотин проповеди.  
Бланш д`Еврьо (1332-1398) – наречена Бялата кралица на Франция, 
съпруга на Филип VІ, наследила от родителите си замъка Нофъл Сен 
Мартен ; според преданието този замък и замъкът Жизор са били 
свързани с подземен проход (съществуват предания, че в това 
подземие е скрито съкровище защитено с магия) по който кралицата 
избягала по време на обсада; твърди се че тя е била покровителка на 
алхимика Никола Фламел и се появява в списъка на Великите магистри 
на Ордена на Сион под името Йоана ІІІ, а Фламел е посочен като нейн 
наследник на тази длъжност. 
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Бланшфор, Бертран дьо (1109-1169 г.) – шести Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите (1156-1169); считан за една от най-значимите 
фигури в историята на Ордена; принадлежащ към сектата на 
катарите; реформатор на Ордена по посока на превръщането му в 
дисциплинирана военнополитическа организация; реорганизира 
йерархията и административната структура на Ордена; под 
ръководството на Бланшфор орденът увеличава влиянието си в Европа 
и най-вече във Франция; с неговото име са свързани кампаниите на 
кръстоносците в Египет; френският крал Луи VІІ признава на 
Бланшфор титлата “Велик магистър, по милостта Божия”; умира от 
старост на 2 януари 1169 г.; парадоксалното е, че единият от 
унищожителите по-късно на Ордена, папа Климент V  е от рода на 
Бертран дьо Бланшфор. 
Блейк, Уилиам (1757-1827) – английски поет, философ и художник, 
силно повлиян от масонските произведения на Сведенборг и 
кабалистичното учение; възприема всички религии като едно цяло и 
вярва, че всички Богове живеят заедно в сърцето на човека; идеолог на 
движението Нова епоха (New Age); според Блейк грехопадението е 
процес, който се извършва вътре в човека – Сатаната е проявената 
личност, а Иисус е възвишеното съзнание; представител на 
предромантизма, илюстрира собствените си произведения с акварели 
и гравюри; в десетте си “пророчески поеми” прави опит да създаде 
грандиозен мит за историята на човечеството от Сътворението, през 
страданието – до съвършената хармония на бъдещето. 
Боаз – една от трите основни колони (дясната) в масонския Храм; 
символичното име на един от стълбовете на покритата галерия с 
колони на Соломоновия храм; прадядото на Давид; тази дума се състои 
от Б, което означава “В” и ОЗ – “сила”; в масонския храм  върху 
колоната наречена Боаз  е поставен глобус, който символизира 
всемирността и универсалността на масонството;  лявата колона откъм 
Севера и означава “В него е силата”.  
Бог – свръхестествено същество; Върховно същество, което служи за 
обект на религиозно поклонение; в митологичните представи на 
политеизма всеки от боговете има върховна власт, над която и да е част 
от световното цяло; при монетеизма на един Бог принадлежи 
абсолютната власт над света; вярата в Бога стои в основата на всяка 
религия. 
Богомилство – българско религиозно и социално движение през 
Средновековието, възникнало в началото на Х в., разпространявало се 
на Балканите, в Италия и Франция под различни форми (албигойци; 
катари); еретическо и антифеодално по своята същност; названието му 
идва от името на поп Богомил., живял по сведения на старобългарския 
летописец Презвитер Козма по времето на цар Петър; богомилското 
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учение отхвърля много от църковните догми и ги заменя с дуалистични 
обяснения за произхода на света и природата на човека, както и 
борбата срещу самата църква и държавната власт; основен богомилски 
възглед е вярата в съществуването и действието на две сили: Добро 
(Бог) и Зло(Дявол), като видимия свят и човека са творение на 
Сатаната, а душата – на Бога; изхождайки от това богомилите 
проповядват борба срещу Злото, отричат богатството и възхваляват 
бедността; открито се обявяват срещу официалната Църква и светската 
власт, срещу войните и убийствата, остро критикуват духовенството, 
отричат Стария завет, Кръста, иконите и Светите тайнства; учат своите 
привърженици да не се подчиняват на своите господари  и възпитават в 
тях презрение към материалните блага; структурата на общността на 
богомилите е разделена основно на три нива – слушатели, вярващи и 
съвършени(теоретици и проповедници); първата категория не участва 
активно в дейността на общността, а вярващите и съвършените 
образуват религиозна община начело на която стои старейшина 
(дедец)- пръв между съвършените и главен ръководител на живота на 
общината.   
Божи мир – Pax Dei; средновековно европейско начинание на 
католическата църква, налагащо духовни санкции с цел да ограничи 
насилието на частните войни във феодалното общество; първият 
организииран опит за контролиране на гражданското общество в 
Средновековна Европа по ненасилствен път; започва през 989 г.  и 
продължава в различни форми до ХVІІІ в.; по същество представлява 
проповеди на духовенството за всеобща добра воля, в смисъл – всички 
полагат клетва да не отмъщават за оскърбления, да не се радват на 
благата от заграбени имоти и да не използват смъртоносно оръжие, 
като за отплата ще бъдат опростени всичките им грехове. 
Божието дело (Opus Dei) –  лат. Божието дело; католически орден 
основан през 1928 г. от испанския свещеник Хосе Екскрива;  
организация бореща се за възвръщането на консервативните 
католически ценности и насърчаващи членовете си да правят големи 
жертви в личния си живот, за да вършат Божието дело; през 1939 г. 
неговият създател издава книгата “Пътят”, която прави световно 
известен Орденът – издадена е в над четири милиона тираж на 
четиридесет и два езика; от членовете на Ордена, според Божието дело 
се изисква задължителен обет за целомъдрие, десятък и изкупуване на 
греховете чрез самобичуване и пристягане на бедрото с колан с шипове 
до кръвопускане; Орденът е яростен противник на последователите на 
всички древни посветителски общества и най-вече Орденът на Сион; 
седалището на Opus Dei се намира в САЩ, на Лексингтън авеню 243 в 
Ню Йорк в т.н. “Световен конгресен център на Божието дело”. 
Божието примирие – вж. Божи мир. 
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Божиите приятели – мистично движение от първата половина на ХІV 
в. възникнало в Германия и обединяващо духовни и светски лица 
желаещи да постигнат лична, индивидуална връзка с Бог и да му 
служат по-възможно най-добрия начин. 
Божьо, Гийом дьо (1233-1291 г.) – двадесет и първи Велик магистър 
на Ордена на тамплиерите (1273-1291); влиза в конфликт с краля на 
Кипър Юг ІІІ, който конфискува продадения от английския крал 
Ричард Лъвското сърце остров на тамплиерите; загива при отбраната 
на Акра. 
Бозан (Beausant) – бойното знаме на Ордена на тамплиерите; 
образувано от две вертикално разположени части – бяла и черна; 
втората символизира цвета на греховния свят, който рицаря е 
изоставил с встъпването си в ордена, а първата, придвижването от 
мрака към светлината.  
Бойл, Робърт (1627-1691) - Велик магистър на Ордена на Сион (1654-
1691); ирландски естественик, химик и физик силно повлиян от 
алхимичната традиция; считан за първия химик на новите времена; 
един от основателите на Кралското научно дружество; формулира 
първото определение за химичен елемент и въвежда 
експерименталните методи в химията, и въвежда химичния анализ; 
известен с експериментите си с въздушната помпа, поради което един 
от физичните закони носи неговото име; изучавал демонология в 
Женева; един от първите, които подкрепят Стюардите при 
завръщането на Чарлз ІІ на английския трон; един от най-близките 
приятели на Исак Нютон; автор на съчинението “Исторически разказ 
на падението на златото”; книгата му The Sceptical Chemist е приемана 
за крайъгълен камък в областта на химията. 
Боксьорите – тайно селско общество възникнало в Китайската 
провинция Шандун през втората половина на ХІХ в. вдигнало през 
1898 г. мащабно въстание, което се определя като трагичен знак за 
интелектуалния банкрут на империята и след две години довело до 
началото на Китайската републиканска революция;  прокламира 
фанатични ксенофобски идеи и отразява две основни селски традиции: 
техника на бойните изкуства и обладаването от духове или шаманизма. 
Болшинство – мнозинство; при гласуване в Ложата се осъществява 
принципа на вземане на решение в полза на болшинството (обикновено 
или квалифицирано, според предмета на гласуване); при равенство 
решаващ глас има Майстора на Ложата или Великият майстор.  
Болщат, Алберт фон (1193-1280) – вж. Алберт Велики. 
Бон – древната религия на Тибет. 
Бонза – будистки монах, свещеник в азиатските страни. 
Бостънско чаено парти (Бостънско чаепитие) – събитие, случило се 
на 16 декември 1773 г., при който 342 сандъка с чай, собственост на 
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британската Източноиндийска компания са изхвърлени от корабите в 
бостънското пристанище от американски патриоти, преоблечени като 
индианци махоук; по този начин американците протестират срещу 
данъка върху чая и монопола на английските компании; счита се, че 
това събитие е изцяло планирано и осъществено от бостънската 
масонска Ложа “Св. Йоан”. 
Ботичели, Сандро - Велик магистър на Оредена на Сион (1483- 1510). 
Брайд, д-р Джемс (1795-1860) – авторът на термина хипноза. 
Браманизъм – една от основните религии на Индия; приема Ведите 
като откровение, разделянето на обществото на касти и странстването 
на душите. 
Брамини – най-висшата от четирите касти в Индия, смятаща се, че 
стои толкова високо над хората, колкото Брахман – Абсолютът стои 
сред Боговете. 
Брат – всеки преминал успешно изпитанията на посветителския 
ритуал в масонската ложа; масоните общуват помежду си чрез 
обръщението Братко! 
Братска верига – част от масонския ритуал при който всички Братя 
присъстващи в Ложата се хващат в кръг за ръце, което символизира  
неразривността на всемирното братство и дружеските връзки на всички 
масони по земята. 
Братска трапеза – вж. Агапа 
Братска целувка – трикратна целувка по бузите, знак за взаимно 
доверие и желание за оказване на помощ. 
Братски съд – съдебен орган на масонската ложа, който разледва и се 
произнася относно нарушенията на масонските принципи и норми. 
Братство на Аргонавтите – литературно/езотерична организация на 
руската творческа интилигенция основана през 1903 г.; нейн пръв 
председател е поетът Андрей Белий; общество на философи и поети 
повлияни от учечението за Св. София на философа В.С.Соловьов; с 
Братството на Аргонавтите са били тясно свързани руските 
символисти с характерното за тях мистично възприятие на културата; 
през 1910 г. прекратява своето съществуване. 
Братство, пробуждащо дремещите – световна организация на 
влиятелни евреи, учредено през 1865 г., като сателитно общество на 
Световния израилтянски съюз; за две години от основаването си 
съставлява 12 хил. члена. 
Братя на Златния и Розовия Кръст – възродена през ХVІІ в. 
организация на розенкройцерите; основана през 1710 г. от един 
саксонски свещеник на име Самуел Рихтер известен като Sincerus 
Renatus (Искреният Ринат);  
Братя на меча – Милиция на Христос от Ливония; балтийски 
рицарски Орден, който се присъединява през 1237 г. към Тевтонския 
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орден; имитация на Ордена на тамплиерите възникнала през 1202 г.; 
основана от епископа на Рига, Алберт фон Буксхьовден; открито се 
противопоставя на римокатолическата църква в прибалтийските 
княжества. 
Братя на Светлината – мистичен орден “Fratres Lucis” основан във 
Флоренция през 1498 г.; негови членове са били Паскуалис; 
Калиостро; Сведенборг; граф Сен-Мартен; Елифас Леви и много 
други знаменити мистици; Орденът е бил жестоко преследван от 
Инквизицията. 
Братя-рицари – пълноправени членове на военно-монашески орден от 
благороднически произход; войни, които носят бяла туника с кръст; 
разполагат с три коня, снаражение и оръжиеносец. 
Братя-сержанти – войни съставляващи подкрепителните части на 
Ордена на тамплиерите, които не е задължително да са от 
благороднически произход; разполагат с почти същата екипировка 
като Братята-рицари, но имат само един кон и нямат оръжиеносец. 
Браун, Томас – английски философ определил през 30-те години на 
ХVІІ в. Бог като Велик Архитект на света. 
Брахма – първото божество на индуиската триада почитано като 
Създател на Света, боговете и всички живи твари, според легендата 
Брахма създал Света от пет субстанции, породил всичко живо и 
неживо и разкъсал мрака; обладан от желанието да направи от тялото 
си различни същества, той първо създал водите и посял в тях семе, 
което се превърнало в златно яйце, в което се намирали континентите, 
моретата, планините и планетите; след като живял в това яйце в 
продължение на хиляда години, то се разчупило и оттам се появил 
Брахма, който извършил сътворението със силата на медитация;    
представен с четири лица и четири ръце в които държи различни 
религиозни символи. 
Брахман – свещена формула; основна философска категория в 
индуизма, универсален принцип, обединяваща и всепроникваща 
реалност, основа на битието – тотална негова същност; със синонимно 
значение се употребяват думи като: нирвана, мокша, мукти, самадхи и 
др. 
Брахмани – Свещените книги на индусите; тълкувания, предписания 
за ритуалите, догматични коментари, традиционни разкази, митове и 
философски разсъждения на Ведите. 
Брахмашари – инд. този, който е дал монашески обет. 
Бреве – папско писмо или заповед с частен характер, касае по-
маловажни проблеми от тези, които се третират в була. 
Бритън, Ема Хардинг (1823-1899) – една от първите, които се 
присъединяват към Теософското общество на Елена Блаватска; 
разпространява спиритуализма, като религиозно движение в Англия; 
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създава седемте основни принципа на спиритуализма, които по нейно 
твърдение били продиктувани от Робърт Оуен, пионер на социализма; 
авторка на книгата “Чудесата на ХІХ в.” (1884). 
Бронтологион – четвъртия фрагмент от единия от кумранските 
свитъци в който се съдържат сведения за тайната на двата стълба на 
входа на Храма. 
Бруно, Джордано (1548-1600) – италиански философ, който бива 
изгорен от църквата като еретик; силно повлиян от херметизма; 
свързва неоплатонизма и учението на Коперник; според него Бог е 
безкрайна Вселена и единственото съществуващо, което по своята 
същност е вечно и неизменно; автор на “За сенките на идеите” в която 
чрез алегоричен език развива гностически и неоплатонически идеи в 
християнството; ревностен изследовател на египетските мистерийни 
школи; свързва херметичните науки пряко с рицарските идеали. 
Брус, Робърт – шотландски крал от ХІV в., който приютява успелите 
да се спасят от гоненията на френския крал Филип ІV Хубавия членове 
на Ордена на тамплиерите. 
Будда –  санскр. просветлен; висша степен на знанието; човешко 
същество, което е успяло да се освободи от слабостите на плътта. 
Будди – инд. Мъдрост. 
Будизъм – религия, възникнала в средата на първото хилядолетие 
преди Христа в Индия и разпространена в Централна и Източна Азия; 
носи названието на основателя Буда – Просветленият. 
Буканан, Джеймс (1791-1868) - петнадесети президент на САЩ (1857-
1861); посветен в масонството на 1 декември 1816г.  в Ложа №43, 
Ланчестър, Пенсилвания; в периода 1822-1823 г. Буканан е Почетен 
Майстор на Ложа № 43, а през 1824г. е назначен като Дистрикт 
Заместник-Велик Майстор за страните Ланкастър, Ливан и Йорк; 
адвокат; единственият американски президент, който никога не е бил 
женен; управлява по времето на динамично разделящата се нация по 
въпроса за робството; в разгара на Гражданската война Джеймс 
Буканън вярвал, че ще бъде последният президент на САЩ.  
Буклет – илюстровано издание с кратък текст, кратък пътеводител или 
информационен справочник, проспект, програма. 
Була – лат. кълбо; официално папско писмо с публичен характер в 
което се третират най-важните за религията и обществото въпроси; 
официален документ на папската институция със задължителен или 
информативен характер.  
Булгаков, Сергей Николаевич (1871-1944) – руски православен 
богослов-мистик; след запознаване с учението на Владимир Соловьов, 
започва да се занимава с теология, съвместно с философа Николай 
Бердяев; изгонен от Съветска Русия през 1923 г.; през 1925 г. създава в 
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Париж Руски Богословски Институт; неговата софиологическа 
теория е обявена от традиционалистите-богослови за ерес.  
Буле – название на Съвета на старейшините в древните гръцки 
полиси. 
Булевтерион – имперски съвет във Византия. 
Булонски, Готфрид (1058-1100) – дук на Долна Лотарингия и водач на 
Първия кръстоносен поход (1089-1100)  ; след като бива избран за цар 
на Йерусалим, приема титлата “пазител на Божи гроб”; наследява го 
брат му Балдуин. 
Българско общество – тайна организация в която се претрансформира 
през 1867 г. Тайният комитет за освобождение на България; 
своеобразна легална форма на т.н. тайни ложи. 
Бърнс, Робърт – шотландски поет и барт, най-видният и уважаваният 
сред шотландските масони; посветен в ложа “Св. Дейвид” в Тарболтън 
на 4 юли 1781 г.; впоследствие става зам.-майстор на ложа “Св. Яков”. 
Бьоме Якоб (1575-1624) – велик мистичен философ, един от най-
изтъкнатите теософи на Средновековието; без да е образован или 
запознат с науката, пишел трудове, които по-късно се оказали пълни с 
научни истини; един от лидерите на появилата се  вълна протестантски 
мистици през ХVІ в. във Германия; автор на “Аврора, или Изгряващата 
утринна зора”; тридесет години след смъртта му неговите съчинения са 
преведени и издадени в Англия. 
Бюр, Ришар дьо (????-1247 г.) – седемнадесети Велик мгистър на 
Ордена на тамплиерите (1244-1247).  
Бюргер – лат. гражданин; свободен и пълноправен жител на 
средновековните градове в Западна Европа; гражданин представител 
на градското съсловие. 
Бял камък – знак на посвещението, споменат в “Откровение” на Св. 
Йоан; върху него била гравирана думата награда, и камъкът бил 
символ на тази дума, която се давала на неофита, преминал по време 
на посвещението всички изпитания на Мистериите; това бил могъщия 
бял халцедон на розенкройцерите, които го приели от гностиците. 
Бяла магия – т.н. благотворна магия; Божествена магия, освободена 
от егоизъм, властолюбие, честолюбие или корист и насочена изцяло 
към правенето на добрини за света като цяло и за ближния в частност.  
Бяло духовенство – енорийските католически свещеници, епископите 
и митрополитите. 
Бяло масонство – последните три степени на посвещение на Стария и 
Приет Шотландски обред (31-ва; 32-ра и 33-та); степени на 
върховната посветителска власт в масонството. 
Бяс – в християнството и повечето религиозни учения, това е Злият 
дух; от превода на гръцката дума демон- слуги, войни и шпиони на 
Дявола, проводници на изкушения, причинители на душевни 
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разстройства; зло – силата в която са вселени бесовете; отначало 
демоните са били слуги на Бога, ангели, които обаче му изменили и 
преминали в багера на Сатаната.  
В 
В прослава на Великия Архитект на Вселената -  
Вагнер, Рихард (1813-1883) – съпричастен, но не посвещаван в 
масонството композитор; дирижирал редица тържествени мероприятия 
на масонската ложа в Магдебург. 
Вайгел, Валентин (1533-1588) - един от лидерите на появилата се  
вълна протестантски мистици през ХVІ в. в Германия. 
Вала, Лоренцо (1406-1457) – италиански хуманист, професор по 
реторика; от 1455 г. папски секретар; в съчинението си “De galso 
credita et ementita Constantini conatione” (За лъжливата вяра на 
фалшивия дар на Константин) доказва, че претенциите на папата за 
светска власт се основават на фалшифициране на текста. 
Валдо, Пиер – основател на религиозно учение във Франция през ХІІ 
в.; богат търговец от Лион станал през 1160 г. ревностен християнски 
проповедник и раздава собствеността си на бедните; в своите 
проповеди акцентира, че никой не може да служи на двама господари – 
Господ и Маммон; през 1170 г. организира около себе си група 
последователи, наричащи себе си Бедните от Лион или Бедняците от 
Ломбардия; църквата осъжда Валдо като еретик. 
Валентиний, Валентин (100-161) – считан за най-великия гностически  
учител; грък роден около 90 г. във Фребонис (близо до Александрия); 
учил философия и посветен в тайното знание от Тевдас, ученик на 
апостол Павел; около 137 г. пристига в Рим и придобива голяма 
известност; след смърта на папа Хигин е един от кандидатите за 
Светия престол, но Колегията предпочита Пий; умира в Кипър около 
160 г.; според Валентин отначало съществувал Първоотецът на всичко, 
наречен Витос (Дълбина), който влязъл в брачна двойка със Сиге 
(Тишината), от тази двойка посредством еманация произлязла 
следващата двойка Нус (Умът) и Алетея (Истината), после Умът и 
Истината породили Логоса (Словото) и Зоя (Живота) от които 
произлезли Антропос (Човекът) и Еклесия (Църквата) ; системата на 
Валентин се състои от учение за плеромата (пълнотата) на най-
чистото Божие битие, и учение за кеномата (пустотата, небитието).   
Валестинлис, Ригас – основателят през 1792 г. на тайното гръцко 
общество “Свещено въстание”, обединяващо гръцката европейска 
емиграция в борбата за възстановяване на гръцката държава и нейната 
национална независимост; автор на проекта за Конституция на 
Балканите; неговото верую е изразено, като “Една незабавна 
революция, която заедно със султанската власт ще помете 
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фанариотството и патриаршията, за да изгради република на  свободни 
и равноправни граждани и националисти”. 
Вали дъжд! – условна фраза в масонството, която означава, че между 
Братята се намира профан, непосветен в масонството. 
Валпургиева нощ – в германската средновековна митология нощта на 
30 април срещу 1 май. (ден на Св. Валпургий); времето на ежегодно 
събиране на вещици, които се събирали около Сатаната с всички 
останали зли сили, опитвали се да пречат на благоприятното протичане 
на пролетта, пращали болести на хората и животните. 
Ван – древнокитайска титла, равнозначна на княз. 
Вандализъм – престъпление против обществения ред, което се 
проявява главно в унищожаване или повреждане на имущество, 
културно-исторически и други обществени и лични ценности; 
характерно за вандалските прояви е груповото им извършване 
(вандализмът на тълпата) – целят безпорядък или смут в обществото. 
Варвари – гръц. barbaroi; при древните гърци и римляни название на 
всички чужденци, говорещи на непонятен за тях език и чужди на 
тяхната култура; в преносен смисъл – груби, некултурни, жестоки 
хора. 
Вартоломеева нощ – масовото избиване на протестантите-хугеноти 
извършено в Париж в нощта на 24 август 1572 г. по време на празника 
на Св. Вартоломей; клането е организирано от Катерина Медичи 
майка на френския крал Шарл ІХ която използва събирането на 
множество хугеноти в Париж послучай сватбата на техния лидер Анри 
дьо Навар и дъщеря й Маргьорит дьо Валоа; къщите на хугенотите 
били белязани с бели кръстовее и клането започнало след нарочен 
камбанен звън; избиването продължава няколко дни, като само в 
Париж са унищожени над 3 000 протестанти; за да се спаси Анри дьо 
Навар приема католицизма с прословутата фраза “Париж си струва 
една литургия”. 
Ватикан – град-държава в пределите на столицата на Италия – Рим; 
разположена е на хълма Монте Ватикано върху площ от 0,44 кв.км. и 
има население от хиляда жители; седалище на Римокатолическата  
църква и резиденция на нейния глава – римския Папа. 
Вахканалии – празненства в чест на Дионисий в древен Рим, които до 
ІІ в. пр. Хр. са имали характер на оргии; в преносен смисъл – див и 
необуздан разгул, оргия. 
Вашингтон, Джордж (1732-1799) - първият президент на САЩ (1789-
1797); посветен в масонството на 4 ноември 1752 г. в Ложа 
“Фредериксбърг” №4, Фредериксбърг, Вирджиния; Вашингтон е 
инсталиран за Почитаем Майстор на 20 декември 1788 г.; въведен 
официално в длъжността президент на Съединените Американски 
Щати на 30 април 1789 г.; така той става първият и досега единствен 
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масон, който е едновременно президент на САЩ и Почитаем Майстор 
на своята Ложа; по професия е земеделец; единственият президент, 
който е единодушно избран от избирателната колегия; през 1795г. 
позира за портрета, който е днес на банкнотата от един долар. 
Вдовицата - 
Вдовишка торба - 
Веди – санкр. веда-знание; откровение; Свещените писания на 
индусите, най-древните и най-свещените трудове от всички 
санскритски текстове; паметници на древноиндийската литература от 
края на ІІ в. пр. Хр., които са написани на древноиндийски (ведийски) 
език; те са източник на сведения за най-древната социално-
икономическа културна история на Индия; свещени книги, които 
разглеждат високите мистични функции на човешкото тяло и на 
неговото свръхсъщество. 
Ведизъм – най-старата форма на индуизма. 
Везни – митологичен символ на Божественото правосъдие; в 
египетската митология везните са задължителен атрибут на съда на 
Озирис, по времето на който, съгласно египетската “Книга на 
мъртвите”, Анубис по заповед на Тот претегля сърцето на умрелия 
човек; на своите златни везни Зевс определя участта на съперничещите 
си хора.  
Велик адмирал - сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който командва флота. 
Велик Архитект на Вселената – централно понятие в масонската 
символика за обозначаване на единния Творец; съгласно Древните 
Ландмарки и Конституции на масоните, работата в Ложата се води в 
името на Великия Архитект на Вселената; символизира идеята за 
харманичното устройство на света; отличителните атрибути на 
Великия Архитект са пергела и линията. 
Велик балий - сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който отговаря за строителството и 
поддържането на отбранителните съоръжения, обезпечаването на 
армията с боеприпаси и продоволствие. 
Велик Братски съд – най-висшият правораздавател орган на 
Великата ложа и Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари в даден Ориент; за разлика от гражданските съдилища неговият 
основен принцип е “доброто помирение е по-добро и от най-добрата 
присъда”; съдът заседава под лозунга “ В тези светли зали не се 
отмъщава никога и ако човек е паднал, любов го връща към дълга!”; 
решава въпроси по организационни въпроси на Великата ложа, 
спорове между членуващи Ложи и отделни Братя; провежда 
дисциплинарни производства; решава спорове относно решения на 
Великата ложа и Великия майстор; решенията на Великия Братски съд 
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са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане; състои 
се от председател, заместник-председатели и членове.  
Велик втори надзирател – висш сановник на Великата ложа, 
избираем от Великото общо събрание, член на Съвета на Великите 
сановници; грижи се за външния ред в предверието на Храма на 
Великата ложа и сигурността на ложата извън Храма; съвместно с 
Великия стражник гарантира влизането в ложата само на регулярно 
посветени членове на масонското братство; пряко наблюдава 
дейността на членуващите ложи и осведомява Великия майстор за хода 
на делата на братството в Ориента; следи за спазването на масонските 
традиции при своята колона, както във Великата ложа, така и в 
членуващите ложи; заедно с Великия първи надзирател следи за 
опазването на мира и хармонията в братството и ако забележат 
отклонения от традициите в работата на Великия майстор му обръщат 
внимание, но никога в открита ложа пред останалите братя. 
Велик геометър – вж. Велик Архитект на Вселената. 
Велик избраник на Свещения свод или Възвишен масон (14°) – 
четиринадесета посветителска степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; при посвещаването в тази степен, масонът е вече 
разбрал трагическия смисъл за човечеството на загубата на познанията 
по време на Потопа и в този смисъл неговата клетва е по посока на 
задължението строго да пази всички знания; задълженията на носителя 
на тази степен са:  да помага, насърчава и защитава Братята; да 
защитава подтиснатите и да облекчава нуждите и страданията; да 
просвещава хората; да служи на общото благо и да бъде плодотворен 
за всички добри дела; ако съвършенството не е постижимо, към какво 
се стреми масона? – разссъждава посветеният в тази степен; тази 
степен е назована още Степен на Съвършенството, защото 
представлява съвършенството или завършването на степените на 
Шотландския Ритуал в Символичната Ложа от 1º до 3º; тази степен и 
13та са много тясно свързани с легендата, асоциирана с кубичния 
камък, носещ Неизреченото Име на Божеството, открит и предаден на 
Цар Соломон в 13та степен; месиите по целият свят са търсели да 
обединят духовните и земните качества на човек, давайки модел на 
съвършенство; това е съвършенството предавано в Масонството: 
живей този живот пълноценно, докато се подготвяш за следващия;  
няколко степени в различните Ритуали на масонството изискват 
кандидатите да прекарат известно време в тишина и самота, за да могат 
да помислят върху характера и сериозността на задълженията, които се 
канят да приемат; в тази степен на кандидата са поставени изпитателни 
въпроси; той е изпратен в Стаята за размисъл, докато Братята 
обсъждат готовността му да бъде приет в Ордена; мракът не е ново 
условие за масона, който е достигнал до тази степен; след като 
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символично е пречистен чрез кръщение и след като е изпълнил 
необходимите условия и изисквания, кандидата е посветен във Велик 
Избран, Съвършен и Възвишен Масон.  
Велик избраник, Рицар Кадош или Рицар на Белия и черен орел 
(30°) – тридесета степен на Стария и Приет Шотландски обряд; в тази 
степен преобладава легендата за последния Велик магистър на Ордена 
на тамплиерите Жак Бургиньон дьо Моле; степента е наречена Кадош 
(отмъстител); как да се почита и отмъщава паметта на мъчениците за 
свобода и коя е силата, която не ти позволява да се подчиняваш и 
служиш на похитителите на каквато и да е било власт, научава 
посветеният Рицар Кадош; “Само този, който може да преодолее 
страха от смъртта, може да получи правото на посвещение във 
Великите тайни!” – е девизът на посветените в тази степен; в 
тридесетата степен на масонството, ключовата дума е – истина; 
истината за масона е ценна от гледна точка на възстановяването на 
справедливостта и затова нейната алегория в ритуала  е обшита със 
злато; до тридесета степен Свободният зидар вижда в масонството 
само символизъм, а от тридесета нагоре, пред него вече се разкрива 
възможността за конкретни действия за благото на човечеството; по 
време на церемонията, кандидатът за тази степен изкачва стълбата на  
седемте стъпала на седемте свободни изкуства от Средните векове – 
астрономия, музика, геометрия, аритметика, логика, реторика и 
граматика; да се труди непрекъснато за доброто на човечеството, е 
задължението на Рицаря Кадош; как да въоръжи себе си  с вяра към 
Бога и любов кам своите приятели и най-вече към познанието е 
уроците, които усвоява; дали рицарските добродетели са остарели в 
модерния свят? – разсъждава Рицарят Кадош; украшението (бижуто) 
на тази степен е двуглав орел с разтворени криле, който стои върху 
тевтонски кръст; най-важният въпрос, който третира тази степен е 
масонската мъст; за истинския масон личната мъст, вендетата е 
саморазрушителна; масонството не се стреми да отмъщава за грешките 
на историята чрез воюване срещу политическите и религиозните 
институции, които са ги сътворили; масонството вуюва срещу злините, 
за които тези исторически грешки са само един пример.     
Велик Изток – място където се събира да работи Великата ложа и 
откъдето тя отправя своите послания към  Братството на зидарите. 
Велик инспектор, Инквизитор-командор (31°) – тридесет и първа 
степен на Старя и Приет Шотландски ритуал; наричана още Съдия-
философ. присъжда се само на Свободни зидари, които са доказали, че 
за тях в масонството няма нито една частица несериозност; властта на 
тази степен се крепи на истината, мъдростта и разума; Великият 
инспектор има задължението да оглежда своите Братя и да приценява 
тяхната пригодност за въплъщението на идеалите на масонството в 
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живота; притежаващия тази степен е длъжен добре да усвои изкуството 
на физиогномията, за да може в своите преценки да бъде по-
справедлив и категоричен за делата на хората; като съставено от 
свободни хора, отстояващи своята идентичност, масонството наистина 
се нуждае от метод по който човекът да може да бъде познат такъв, 
какъвто е, а не такъв, какъвто той сам се представя; свещените думи на 
тази степен са Справедливост и Безпристрастие; заедно с 32º,  тази 
степен образуват т.н. Консистория на Стария и Приет Шотландски 
ритуал; динамичното взаимоотношение между човешкия закон, като 
средство за постигане на справедливост, и божественото правосъдие, 
като един идеал – е основата върху която се построява философията на 
тази висша масонска степен; украшението (бижуто) на степента е 
тевтонски кръст от сребро; задължението на Инспектора инквизитор 
е, да съди себе си в същата светлина, както съди другите, като взема 
под внимание и действиятау и мотивите; урокът от тази степен е, че 
справедливостта и милосърдието са две противоположности, които се 
съединяват във великата хармония на равновесието; дали човекът е 
крадец, ако открадне филия хляб за своите гладни деца? – разсъждава 
посветеният в тази масонска степен; церемонията за посвещаване в нея 
е построена върху египетската религия и философия и очертава т.н. 
египетско наследство в масонството; Везни – това е най-характерния 
отличителен знак на инквизитора-командор.    
Велик канцлер - сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който отговаря за външните работи на 
Ордена; подготвя договорите, декретите, решенията и ги подписва 
заедно с Великия магистър на Ордена; ръководи държавния архив на 
Ордена. 
Велик ковчег – касата на Великата ложа; сметките на сдружението 
на масоните; приходите в него се формират предимно от членския внос 
на съюзните (дъщерните) Ложи от състава на Великата ложа, както и 
от доброволни дарения на Братята; Великият ковчег се съхранява и 
ръководи от Велик ковчежник. 
Велик ковчежник – висш сановник на Великата ложа, избираем от 
Великото общо събрание, член на Съвета на Великите сановници; 
пазителя на ковчега на Великата ложа; управител на имуществото на 
Великата ложа; наблюдава състоянието на благотворителните фондове 
и вдовишката торба. 
Велик командор на Храма или Суверенен командор на 
Иерусалимския храм  (27°) – двадесет и седмата степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал, която е построена изцяло върху 
принципите и правилата на Ордена на тамплиерите; посвещаваният в 
нея се научава да прави разлика между свободния и не свободния 
човек и да защитава принципите на свободата на всички хора; 
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Великият командор на Храма отстоява разбирането, че всички хора 
следва да бъдат съдени еднакво и всички управници са също еднакво 
отговорни за своите нарушения пред съда, както всички останали хора; 
да бъде посветен на истината, честа, лоялността, справедливостта и 
човечността – са задълженията на тази степен; урокът, който се 
съблюдава тук е – масонството е практично и изисква от своите 
членове да бъдат активно включени в живота; по-благородно е да 
сгрешиш и да се поправиш, отколкото никога да не грешиш изобщо – 
върху това размишлява масонът с тази степен на посвещение; 
украшението (бижуто) на тази степен е тевтонски кръст; това е 
първата от истинските рицарски степени на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; въпреки, че дните на рицарството отдавна са 
минали, добродетелта, задължението, истината и лоялността са 
нужни през всички времена – казва Албърт Пайк в разработката на 
тази степен; той още напомня, че масонът не е само моралист и 
философ, а е и войник. 
Велик консеватор – драпиер; сановническа длъжност във Великия 
съвет на Малтийския орден; офицерът, който е интендант на Ордена 
и отговаря за ежегодното изплащане на възнагражденията на рицарите 
и за удовлетворяване на личните им нужди. 
Велик магистър – титлата на ръководителят на военно-монашески 
Орден (тамплиери; хоспиталиери; тевтонци; малтийци); избира се от 
Капитула на Ордена; отговорен за действията си единствено пред 
папата; не решава всичко сам, а изпълнява решенията на Генералния 
съвет; одобрява и подписва решенията на Върховния орган. 
Велик майстор – ръководител на Великата ложа на територията на 
нейната юрисдикция; най-висшият избираем от Великото общо 
събрание сановник на Великата ложа; ръководител на Съвета на 
Великите сановници; упражнява върховната власт в Движението на 
Свободните зидари в периода между две Велики общи събрания; 
властта на Великия майстор е неоспорима в цялото Братство и 
неговите разпореждания са задължителни за всички братя-зидари; в 
отворена за работа Ложа никой няма право да се противопоставя на 
разпорежданията му; полага клетва при встъпването си в длъжност в 
Храма на Великата ложа пред Стария Велик майстор (обикновенно, 
съгласно традицията, новоизбраният Велик майстор встъпва в 
длъжност на Еньовден); представлява Великата ложа в страната и пред 
света и защитава нейните интереси; управлява текущата работа на 
Великата ложа и носи пълна отговорност за действията си; разпорежда 
се и следи за разпореждането с паричните средства на Великата ложа; 
ръководи всички ритуали на Великата ложа; присъжда отличия и дава 
награди; ако законът на масоните в дадена юрисдикция позволява това, 
приема за членове на братството без да се съблюдава обичайната 
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процедура; точните правомощия на Великия майстор се уреждат от 
Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари; освен всичко това, Великият майстор има за основна грижа 
духът на Любовта, Братството и Сговора да се съблюдават строго в 
масонската общност, а също така всички членове на Движението на 
Старите Свободни и Приети зидари да спазват свободнозидарските 
принципи. 
Велик майстор Архитект (12°) – дванадесетата посветителска 
степен на Стария и Приет Шотландски ритуал; тази степен дава 
необходимите умения за съставянето на архитектурния план на 
масонския Градеж, неговото обезпечаване с необходимите средства и 
изпълнението на самия план; за най-пригоден се счита онзи план, 
който няма да доведе народа до разруха и бедност; да търси мъдрост 
чрез знание е дългът на носителя на тази масонска степен на 
посвещение; този дълг произтича от това, че: мъдростта е дар от Бог и 
трябва да е предпочитана пред богатствата; мъдростта и знанието 
носят уважение, благоразумие и разбиране; мъдростта учи познанието 
за Бог; контролираш ли живота си? – е размишлението върху което 
съсредоточава мисълта си Великият майстор Архитект.  
Велик маршал - сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който командва пехотата; също така е 
председател на съда, който разрешава разногласията между рицарите. 
Велик оратор – висш сановник на Великата ложа; избираем от 
Великото общо събрание, член на Съвета на Великите сановници 
отговаря за съобразяването дейността на Великата ложа и съюзните 
(дъщерни) Ложи с масонските обичаи и традиции и води строга сметка 
Братята в движението да се придържат към нормите на поведение на 
Свободния зидар във и извън ложата; Великият оратор отговаря за 
духовната атмосфера в Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари; взема думата и държи речи във Великата ложа във всеки един 
момент, когато прецени необходимостта от това и по всякакви поводи; 
надзирава правилното искане и даване на думата в отворена Ложа и 
контролира изказванията да съответстват на подобаващия дух и 
традиции на масонството; отговаря за градежната дейност във 
Великата ложа и всички съюзни Ложи.  
Велик Ориент -  
Велик прецептор – длъжност в Ордена на Св. Йоан съответстваща на 
длъжността Командор на провинция в системата на Ордена на 
тамплиерите. 
Велик първи надзирател – висш сановник на Великата ложа; 
избираем от Великото общо събрание, член на Съвета на Великите 
сановници; грижи се за вътрешния ред и цялостното състояние на 
Храма на Великата ложа; пряко наблюдава воденето на присъствената 
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книга; изслушва насаме оплакванията на братята срещу Великия 
майстор и предприема действия за братско помирение между 
членовете преди те да бъдат отнесени към компетентния масонски съд; 
следи за спазването на масонските традиции и ритуали при своята 
колона, както във Великата ложа, така и в членуващите Ложи; заедно с 
Великия втори надзирател следи за опазването на мира и хармонията в 
Братството и ако забележат отклонения от традициите в работата на 
Великия майстор му обръщат внимание, но никога в открита Ложа 
пред останалите братя. 
Велик първосвещеник или Възвишен шотландец от Небесен 
Йерусалим (19°) -  деветнадесетата философска степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал; в нея се преразказва легендата за 
Апокалипсиса, за хода на борбата между Бога и Демона за 
овладяването на небесния Йерусалим; символизмът на предметите и 
движенията в церемонията показва тържеството на човешкия разум 
над сляпата вяра; задълженията които се вменяват на масона с тази 
степен са: да бъде доволен, че се труди за бъдещето; да служи на 
каузата на истината с търпение и трудолюбие; да руши заблудата, 
лъжата и нетолерантността с истина, честност, чест и милосърдие; 
поученията към посвещавания са, че добрата воля винаги побеждава 
злото, човешкият интелект не може да се мери с Божиите идеи, и ако се 
живее правилно, то този живот е мост към вечния живот; темата на 
тази степен е рисунка на Нови Йерусалим спускащ се от небето, както е 
пророкувал Св. Йоан Евангелист в Откровението на Исус Христос към 
него; тази степен продължава използването на символизъм, 
произтичащ от откровението на Св. Йоан, който бе започнат в 17та 
степен; кандидатът за тази (17°) степен е приет като Суверенен принц 
на Розата и Кръста, който е служил в редиците на истината 
въоръжена с вяра, надежда и милосърдие; неговите специални 
задължения са били да се бори с нетърпимостта и потисничеството; 
той идва сега, за да се научи и да бъде подготвен да служи на каузата 
на истината и светлината; за да стане това, той трябва да се научи на 
търпение; на кандидата се задават два важни въпроса; въпросите 
съдържат значимите учения на тази степен: ще се подчиняваш ли на 
Божиите закони, ще имаш ли вяра в Неговата добрина и ще бъдеш ли 
търпелив въпреки, че определеното време може да изглежда, че няма 
да дойде по време на живота ти, нито труда и усилията ти да не дават 
плод?; ще бъдеш ли нито изморен, нито обезсърчен; доволен да посееш 
семето, за да може тези след теб да го пожънат?; така, кандидатът става 
Велик Първосвещеник верен на Бог, неговият дълг и себе си, 
разбирайки тези големи уроци: всеки човек трябва да постъпва като 
строител на мост към бъдещето, като бъде добър пример за децата, 
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връстниците и братята си; човешките действия са мост към 
собственото му безсмъртие и за бъдещето на човечеството.  
Велик сановник – висш сановник на Великата ложа; член на Съвета 
на Великите сановници; избираема или назначаема длъжност в 
зависимост от конкретните функции. 
Велик секретар - висш сановник на Великата ложа, избираем от 
Великото общо събрание, член на Съвета на Великите сановници; 
отговорен за всички административни дейности на Великата ложа; 
води протоколите от заседанията на Великата ложа и Съвета на 
Великите сановници; списва и съхранява всички архивни дневници и 
книги на Великата ложа; пазител на печата на Великата ложа и 
единствен правоносител на неговото полагане; ръководител на 
Секретариата на Великата ложа и всички административни служби 
към него; пряко кореспондира с всички братски Ложи.  
Велик стражник - висш сановник на Великата ложа, избираем от 
Великото общо събрание, член на Съвета на Великите сановници; 
пазител на подстъпите на Храма на Великата ложа; отговаря за 
сигурността на Ложата, както отвън, така и отвътре; отговаря за 
опазването на реквизита на Великата ложа.  
Велик събор - 
Велик съзерцател – звание на върховния жрец на древноегипетския 
бог Ра. 
Велик хоспиталиер -  сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който отговаря за болниците 
(хоспиталите) на Ордена, за лекарите на служба в тях, както и за 
снабдяването с медикаменти. 
Велик Церемониалмайстор - висш сановник на Великата ложа; 
избираем от Великото общо събрание; член на Съвета на Великите 
сановници; пряк отговорник за извършването на всички ритуали на 
Свободните зидари; отговаря за правилната подредба на Храма на 
Великата ложа; указва реда за влизане и напускане на Храма; 
отговаря за правилното облекло и лични атрибути на Свободните 
зидари; съобщава имената и длъжностите на гостуващите в Ложата 
масони; отговаря за съблюдаването на установения масонски ред по 
време на работа в Храма. 
Велик шотландец на Св. Андрей Шотландски (29°) – двадесет и 
девета степен на Стария и Приет Шотландски ритуал; свързана е с 
историята на Ордена на тамплиерите; след като започват гоненията 
срещу тамплиерите във Франция, те намират убежище предимно в 
Шотландия при крал Робърт Брус, на когото помагат за победата над 
английския крал Едуард ІІ – за тази помощ крал Брус причислява 
тамплиерството към Шотландската система на рицарството; 
вменява в дълг на посветения – борба срещу узурпацията на каквато и 
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да е било власт; украшението (бижуто) на степента е Кръста на Св. 
Андрей, който бил разпънат на Х-образен кръст; Св. Андрей бил брат 
на Св. Петър и един от първите ученици избарни от Иисус; Андрей е 
гръцко име, което означава – мъжествен; Св. Андрей е патронният 
светец на Шотландия и кръстът носещ неговото име се появява на 
националното знаме на Шотландия; Албърт Пайк определя кръста на 
Св. Андрей, като знак на Съзидателната мъдрост или Логас; да 
почита и да се подчинява на Божеството, да служи на истината, да 
защитава добродетелта и невинността, да опазва хората от тиранията – 
са задълженията на рицаря на Св. Андрей; дали добродетелта е по-
силно оръжие от най-силния метал? – разсъждава посветеният в тази 
степен масон; в лекцията на степента се говори за учението на първите 
гностически школи на Платон и Спиноза; според поученията на тази 
степен, да бъдеш Рицар на Св. Андрей, означава да сложиш настрани 
всяко немилосърдно и роптаещо чувство, да бъдеш твърд срещу 
предположенията на недисциплинираната страст, да се научиш да 
мразиш пороците и да не мразиш порочните, като бъдеш удовлетворен 
от изпълнението на задълженията, които рицарството и масонството 
изисква. 
Велика Енеада – деветка Богове; в египетската митология деветте 
изначални Бога на град Хелиопол: Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, 
Озирис, Изида, Сет, Нефтида; най-древната теогонична и 
космогонична система. 
Велика ложа – териториална организация на масоните включваща в 
себе си всички символични Ложи и всички масони, работещи на 
определена територия; като правило, в регулярното масонство, в една 
страна може да има една Велика ложа; Великата ложа е абсолютно 
суверенна и притежава абсолютната власт във вземането на важни 
решения на територията на своята юрисдикция; никоя Велика ложа 
няма право да се вмесва във вътрешните дела на друга Велика ложа; 
Великата ложа се ръководи от Велик майстор и се управлява от Съвет 
на Великите сановници. решенията на Великата ложа са задължителни 
за всички масони под нейната юрисдикция.  
Велика ложа на Кайро – основана през 1004 г. в Египет въз основа на 
организацията и практиките на Dar ul Hikmat (Къщата на 
познанието); тази Велика ложа е известна като едно от първите 
хранилища на древно познание и мъдрост предавани още от времето на 
Адам, Ной, Авраам и Мойсей. тайно общество за което се счита, че 
притежава древни познания, предавани от поколение на поколение от 
първите дни на Стария завет. 
Велика ложа на Старите Свободни и Приети зидари – независим и 
самоуправляващ се Съюз на регулярни и правоспособни Ложи на 
определена територия; гражданско сдружение с идеална цел, 
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регистрирано по законите за юридическите лица с нестопанска цел и с 
точно определено седалище; обединява и направлява дейността на 
всички членуващи (съюзни) Ложи; чрез своите органи следи за точното 
съблюдаване на Основния закон, древните задължения, ритуалите, 
символите и традициите на Движението на Старите Свободни и 
Приети зидари; представлява Движението на масоните пред 
чуждестранните Велики ложи, както и пред вътрешно държавните 
институции и международните организации на гражданското 
общество; гарантира суверенитета на Движението на Старите 
Свободни и Приети зидари в даден Ориент. 
Велика правна комисия – висш изборен орган на Великата ложа; 
защитава, усъвършенства и тълкува масонския закон; изработва 
проекти за изменение и допълнение на Основния закон на Движението 
на Старите Свободни и Приети зидари; проверява съответствието на 
решенията на Великата ложа и Великия майстор с духа на Основния 
закон; традициите и обичаите на Ордена; изготвя консултативни 
становища по правни въпроси. 
Велика ритуална комисия -  висш изборен орган на Великата ложа; 
следи за стриктното прилагане и адаптиране на ритуалите на 
Движението на Старите Свободни и Приети зидари; оказва 
методическа помощ при усвояването на ритуалите. 
Велика символна ложа на България - 
Велика триада – едно от водещите понятия в масонската философия 
съдържащо Мъдрост, Сила и Красота; принципа на триадата намира 
отражение в троичността на божествата на различните религии: 
християнството-Бог Отец, Бог Син и Светия дух; юдаизма-Яхве, 
Месия, Шехина; индуизма-Рама, Шива, Вишну. 
Велика харта на свободите (Magna Charta Libertatum) – най-
популярния законодателен акт в английската история, подписан на 15 
юни 1215 г. от крал Джон Безземни (1199-1216); споразумителен 
документ между краля и бароните, с който се ограничават правата на 
монарха в полза на едрите феодали; кралят се задължава да се съветва 
с бароните и да иска тяхното съгласие по всички важни държавни 
въпроси; начало на парламентаризма в резултат на клаузата “Никакви 
данъци без представителство” – т.е. владетелят няма право да налага 
нови данъци без предварителното съгласие на един представителен 
орган (бъдещият парламент); отнема се правото на краля да се меси в 
юрисдикцията на сеньориалните съдилища – бароните могат да бъдат 
съдени единствено от равни на тях по звание, като краля се лишава от 
възможността да ги арестува, да им отнема имущество или да ги 
обявява извън закона без законна присъда , произнесена по общото 
право; за да се гарантира изпълнението на Великата харта е създаден 
специален съвет от 25 барона, които в случай, че кралят не спазва 
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споразумението могат да обявят война срещу короната; Великата харта 
на свободите става основа на английската правна система и допринася 
за формулирането на основните конституционни права на всеки човек. 
Великата Екслармонда – графиня Екслармонда дьо Фоа; посветена в 
катарската вяра през 1204 г., превърнала се в легендарен образ и 
символ на чистотата и възвишеността на катарското учение. 
Великата харта – булата Omne Datum Optumum издадена през 1139 г. 
от папа Инокентий ІІ  основаваща привилегиите на Ордена на 
тамплиерите. 
Велики Светлини – Книгата на Светите закони, Пергела и Правият 
ъгъл; Книгата на Светите закони олицетворява Твореца, Пергела-
нравствения и духовен живот, Правият ъгъл – физическият живот на 
човека. 
Великите тверди (Gran Firmamento) – инсталирана през 1818 г. в 
Женева ложа-майка на възникналото впоследствие авторитетно за 
времето си Общество на Високодостойните майстори. 
Великият копт – ритуален сборник на египетското масонство 
съставен от граф Калиостро; според автора му, това било 
“единствената и чиста масонска доктрина”. 
Велико братство на швейцарските монаси – една от 
разновидностите на съвременните неотамплиерски формирования; 
поради факта, че седалището на организацията се намира в Сион, тази 
организация се свързва с Братството на Сион (Орденът на Сион); 
някои изследователи намират връзка между Великото братство на 
швейцарските монаси и швейцарската масонска Велика ложа Алпина. 
Велико дело – лат. (magnum opus) понятие от алхимическата и 
розенкройцерската философия, означаващо окончателния резултат от 
духовните търсения на адепта, достигането на неговото нравствено и 
физическо съвършенство и разбиране смисъла на висшите духовни 
принципи; в тесен смисъл – процесът на получаване на философския 
камък. 
Велико творение – общото название на алхимическия процес на 
получаването на Философския камък (или Елексира); Великото 
творение има три цели: 1. в материалния свят - трансформирането на 
металите в злато; 2. в микрокосмоса - духовното самоусъвършенстване 
на човека; 3. в Божествения свят - съзерцание на Божеството. 
Великомъченик – християнски мъченик, претърпял в името на вярата 
особено тежки и продължителни страдания. 
Венецианска школа – една от художествените школи на Италия с 
най-голям разцвет през Възраждането (втората половина на ХV и ХVІ 
в.) характерна със светското, поетично възприемане на света, човека и 
природата, изящен колорит. 
Венче - 
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Верокио, Дел Андреа (1435-1488) – флорентински скулптор, художник 
и златар, работил в двора на Медичите; учител на Леонардо Да Винчи; 
автор на първата конна статуя с изваян в движение крак на коня; една 
от най-популярните му картини е “Мадоната и Св. Йоан Кръстител”. 
Верулам – наименование на английски ритуал, практикуван в 
комасонските Ложи. 
Веселиил – легендарен еврейски майстор от времето на Изхода; създал 
Ковчега на Завета и първия Светилник. 
Ветил – Дом Господен; дума за точка на контакт между небесата и 
земята. 
Вече – общонародното събрание.  
Вечна сила на цветето (Ewige Blumenkraft) – лозунгът на Ордена на 
Илюминати. 
Вечната Ложа – Небесната Ложа. 
Вечният Изток -  
Вещарство – заклинание, изкуство да се прилага черна магия. 
Виа Долороса – Пътят на скръбта; маршрутът през стария 
Йерусалим, по който Христос е вървял до мястото на екзекуцията си. 
Видия – инд. познание. 
Виенска класическа школа – направление в изкуството, формирано 
през втората половина на ХVІІ в. и началото на ХІХ в. 
Виенски кръг –  влиятелно философско движение от двадесетте 
години на ХХ в.; поставя си за цел да изясни и опрости философията с 
помощта на логически и научни техники; счита се, че членовете на 
този кръг превръщат философията в домашна прислужница на науката 
и предмет от втора ръка.  
Вижнана – инд. това, което се дистига след дълги години на учение; 
духовно приближаване до Бога. 
Византийска култура – обобщаващо понятие за културата през 
епохата на Византийската империя; характеризира се с появата на 
рационализъм и с опити за систематизация на съхраненото културно-
историческо наследство; промяна на средновековните естетически 
стойности, нарушаване на унифицираното и художественото 
творчество и поява на хуманистични възгледи в обществознанието. 
Визитьор – контрольор, наблюдател; личен представител на Великия 
магистър на Ордена на тамплиерите във всяка държава където има 
изградени структури на Ордена. 
Визуализация – лат. създаване на образ; психотехника разработена от 
американеца Елмар Грийн на базата на древни източни техники, при 
която се програмират духовни картини; вътрешните желания на човека 
трябва да придобият конкретни представи, преди да се трансформират 
в картини по време на медитацията. 
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Викарий – лат. заместник; в католицизма – помощник и заместник на 
свещенослужител, за викарий на Иисус Христос е считан Папата; в 
източното православие – викарият е помощник на архиерея, който 
възглавява епархията. 
Викинг – древноскандинавски морски войн. 
Вилани, Джовани (1280-1348) – флорентински банкер, дипломат и 
хронист; автор на “Нова хроника”, огромен труд посветен на историята 
на Флоренция и Средновековна Европа. 
Виланова, де Арналдо (1235-1313) – каталунски алхимик, астролог и 
физик, автор на едни от най-известните алхимични трудове като 
Thesaurus Thesaurorum или Rosarius Philosophorum. 
Вилардуен, дьо Жофруа (1150-1213) – маршал от Ордена на 
тамплиерите на Шампания; участник в Третия кръстоносен поход; 
един от предводителите и официален хронист на Четвъртия 
кръстоносен поход; автор на хрониката “Завоюването на 
Константинопол”. 
Вилермо, Жан-Батист – масон от 1753 г., който е член на “Ритуал на 
Богоизбрания Коен”; движеща сила на конгреса във Вилхемсбад през 
1782; счита се за един от основателите на модерния спиритуализъм.  
Вилермоц (1730-1824) – ученик на Мартинес дьо Паскуали и Л. К. дьо 
Сен-Мартен; галантериен търговец от Лион; страстен разкривател на 
масонски тайни и скрития в масонската символика смисъл; убеден, че 
доктрината на Паскуали за усъвършенстването на човека има 
стойност на метафизична истина и трябва да бъде отразена във 
франкмасонството; през 1778 г. в Лион, под председателството на 
Вилермоц се провежда т.н. Галски конвент, свикан за да реформира 
масонството и по специално, ритуалът на Стриктното съблюдаване; 
освен с приемането на ритуални требници подготвени от Вилермоц, 
Конвентът приключва с прриемането на Масонски кодекс за 
обединените и поправени Ложи на Франция, Общ кодекс за устава на 
Благотворителните рицари от Свещения град, както и Тайни 
инструкции за Професи и Велики професи, където са развити идеи 
заети от Паскуали. 
Вилие, дьо Жерар – Командор на Храма в Париж на Ордена на 
тамплиерите; единственият висш сановник на Ордена, който успява 
да се спаси от процеса срещу тамплиерите организиран от френския 
крал Филип ІV Хубави и папа Климент V; предполага се, че той е 
организирал изнасяпето на съкровището на тамплиерите в неизвестна 
посока; според някои свидетелсва е един от първите Велики магистри 
на Ордена на Сион. 
Вилихут, Карл Мария (1866-1946) – високопоставена фигура от 
немските езотерични кръгове, която поради голямото си влияние 
върху лидерите на Третия райх е наричан още “Химлеровият 
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Разпутин”; роден в много стар род във Виена, като се е представял за 
наследник на германски крале-свещеници, които били прогонени от 
трона от християнството – името на фамилията му на старогермански 
означава “мъдрите крале”; през 1889 г. е посветен в масонството и 
заема до 1909 г. поста на Велик канцлер на Великата ложа на Австрия; 
през 1933 г. негов приятел го представя на Хайнрих Химлер, който 
решава да го използва за възстановяване на окултните традиции на 
древните германци; Вилихут започва работа в СС с чин полковник, 
като ръководител на отдела за древна история на Главната служба за 
расите, под псевдонима Вейстхор(име на скандинавско божество); по 
негово предложение в замъка Вевелсбург е създаден мистичния център 
на Черният орден (СС); по поръчение на Химлер разработва ритуалите 
и символиката на СС – церемонията е разработена като ритуал за 
посвещение, в хода на който Великият магистър разяснява на 
адептите смисъла на начертаното; от 1935 г. Вилихут заема 
длъжноста главен адютант на личната комисия на райхсфюрера на СС; 
през 1939 г. е уволнен от СС по здравословни причини (алкохолизъм).    
Виракоча – или Уира Коча; Върховен Бог на инките, създател на 
Вселената, на човешката раса и на всичко на Земята – почитан от най-
дълбока древност от племената обитаващи Перу; наричан е още Иля 
(Светлина) и Тики (начало на всичко); вероятното значение на това име 
е “езерото на сътворението”, “дар на морето” или “морска пяна”. 
Вирст, Херман – немски професор, идеолог на създаването на 
нацисткото подразделение на СС Аненербе, което се занимавало с 
изследвания в областта на езотеричното познание в полза на Третия 
райх; автор на труда “Произходът на човечеството” (1928). 
Висши градуси (степени) – допълнителни масонски степени след 
първите три символични степени (градуса- 4•,5•6•,7•....), които се 
групират в различни масонски системи, като например Стария и 
Приет Шотландски ритуал, Йоркски устав и др; надстроечна система 
на някои масонски ритуали, която разпределя степени на посвещение 
над майсторската (4•) 
ВИТРИОЛ – формула изписана в Стаята за размисъл в която 
профанът е оставен да чака преди посвещаването си; означава – Visita 
Interiora terrae, rectificandogue, invenies occultum – посети 
вътрешността на Земята и, след като се поправиш, ще намериш 
окултния камък. 
Витрувианският човек –   най-прочутата скица на Леонардо да 
Винчи, разпънат и разкрачен в окръжност гол мъж изобразяващ с 
тялото си  пентаграмата; най-точната в анатомично отношние 
рисунка на времето си; съвременен символ на културата.  
Вишие, Рено дьо (1198-1257) – деветнадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиеерите (1250-1252); само за две години той успява 
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да върне на Ордена всички заграбени от германския император 
Фридрих ІІ земи и богатство; във връзка със скандал около плащането 
на откупа за освобождаване на пленения френски крал Луи ІХ, за да 
спаси честа на Ордена Рено дьо Вишие се оттегля от поста и прекарва 
остатъка от живота си в манастир. 
Влъхва – магьосник, гледач, баяч при източните славяни - жреци, 
служители на езически култ. 
Внасяне на Светлина -  
Военни ложи – полкови ложи; масонски формирования във войскови 
части; въведени за пръв път в полка на херцог Норфолк през 1747 г. от 
Великата ложа на Шотландия. 
Войнство на Светото причастие (Companie de Saint-Sacrement) – 
религиозен Орден действал предимно във Франция през ХVІІ в; 
основан през 1627 г.; рядък пример за тайно общество, членовете на 
което не знаели кой ги ръководи; през 1660 г. крал Луи ХІV 
разпорежда да се разпусне Войнството; през 1667 г. френският 
драматург Молиер поставя пиесата “Тартюф” в която се споменава за 
Войнството на Светото причастие.  
Воля – един и единствен принцип на абстрактното вечно движение или 
негова одушевяваща същност, атрибут на всички духовни същества; в 
метафизиката и окултната философия, волята ръководи проявените 
вселени във вечността.  
Вопел, Каспар – средновековен географ, който съставя през 1545 г. 
карта, която включва и бреговете на Нова Скотия в контурите  на която 
е изобразен рицар-тамплиер. 
Ворилон, Клод – основателят на Движението на реалитите  (1973 г.) 
Временна ложа – извънредна, не планирана работа на Ложата, която 
обикновено се ръководи от Великия майстор във връзка с определен 
случай, например – посвещаване без съблюдаване на церемонията; 
ложа която съществува толкова, колкото нейните членове са заедно по 
определен случай.  
Вродените идеи – понятия и положения, които са изначално присъщи 
на човешкото мислене и не зависят от личния опит; към тези идеи 
Декарт причислява идеята за Бога, за духовната и телесна субстанции. 
Всевиждащо око – символична емблема, която ни напомня за това, че 
човек постоянно изпитва невидимото присъствие на Бога.  
Вселенско масонско тяло – групата от Велики масонски ложи, които 
работят в системата на т.н. регулярно масонство, чието първо 
изискване за редовност на една ложа е “работа в името на Великия 
Архитект на Вселената”. 
Всеобща декларация за правата на човека – юридически необвързан 
акт на Организация на обединените нации (ООН), приет на Общото 
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събрание на ООН през 1948 г., който провъзгласява основните права 
на човека. 
Втори Върховен флигел/адютант - висша назначаема длъжност към 
Върховния съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Втори кръстоносен поход (1145-1147) – обявен от папа Евгений ІІІ 
във връзка с падането под мюсюлманска власт на кръстоносното 
графство Едеса през 1144 г.; с проповядването на кръстоносната идея 
се заел лично Св.Бернар от Клерво; след неуспешна обсада на Дамаск 
кръстоносците се завръщат в Европа. 
Втори Лейтенант Командир - избираема длъжност в Съвета на 
Кадош (19º-30º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; помага на 
Командира в изпълнението на неговите задължения и поема делата на 
Съвета на Кадош в негово отсъствие. 
Втори надзирател – сановник на висша изборна длъжност в Ложата; 
грижи се за реда в предверието на Храма на Ложата; отговаря за 
подсигуреността на Ложата и съвместно със Стражника и 
Проверяващия Брат, гарантира присъствието в Ложата само на 
редовно посветени Братя; пряко наблюдава дейността на чираците и 
калфите, и докладва на Майстора на Ложата за възникналите 
проблеми; в случай на болест или изпадане в друга трудност на 
Братя,осъществява връзка с тях и прави предложения за необходимите 
действия от страна на Ложата по конкретния случай; пряко отговаря за 
опазването на свободнозидорската тайна от страна на всички членове 
на Ложата; в случай на отстраняване на Брат, отговаря за връщането в 
Ложата на реквизита и документацията поверена на отстранения или 
напусналия; заедно с Първия надзирател подпомага Майстора на 
Ложата за запазване мира и реда в Ложата. 
Второ пришествие на Христос – пророчество за това, как в края на 
времената Христос отново ще се появи на земята, ще възкреси всички 
умрели и ще ги съди според делата им, за да може всеки да получи 
справедлива присъда.  
Ву Лун – според китайските мъдреци съществуват пет основни типа 
отношения между хората и всички останали отношения са техни 
производни: 1) отношения между царя и неговите поданици; 2) 
отношения между син и баща; 3) отношения между мъжа и жената; 4) 
отношения между братя; 5) отношения между приятели. 
Ву Хсинг – кит. дума, която се отнася към петте елемента които е 
признала китайската традиция – земята, огъня, метала, водата, 
дървото. 
Вулгата – латински превод на Библията направен в ІV в. 
Възвишен избран рицар – Майстор избран от дванадесетте (11°) – 
единадесетата посветителска степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; украшението на тази степен е меч от злато, който 
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символизира истината; в степента се овладяват принципите по които се 
възнаграждава всяка добродетел; на Майстора, избран от Дванадесетте 
му е дадена титлата на Принц Амет или Принц на Истината, защото 
“Истината е по-остра, от който и да било двуостър меч” – истината 
е Божествен атрибут и основата на всяка добродетел; да бъде искрен, 
верен и надежден, и да бъде героя на народа – е задължението, което се 
вменява на носителя на тази степен; поучението към него е – животът е 
училище, а масонството е работа; дали се свършва някога работата на 
Масонството? – разсъждава Принцът на Истината; тази степен напомня 
за друга институция необходима на истинската свобода – съдебният 
процес с жури от дванадесет мъже, чието единодушното решение е 
необходимо, за да се признае някой за виновен в извършването на 
престъпление; да бъдеш Принц Амет или Принц на Истината 
означава: да бъдеш верен към всички хора; да бъдеш откровен и прям 
във всички неща; да бъдеш искрен в изпълнението на дълга си, какъвто 
и да е той, и нито един човек не трябва да съжалява, че е разчитал на 
твоето решение, знание, или дума. 
Възвишен принц на Кралската тайна (32°) – тридесет и втора степен 
на Стария и Приет Шотландски ритуал; втората степен на 
Консисторията на Ритуала; дава истинските отговори на масона на 
въпросите – защо Лутер е възглавил революцията на Реформацията 
през Средните векове;  защо Америка признава, че всяко правителство 
зависи от волята на народа и защо във Франция е провъзгласена 
доктрината “Свобода; Равенство; Братство”; преобладаващата 
астрална символика в тази степен е доказателство за първостепенното 
значение във франкмасонството на първите три степени: чирак; калфа 
и майстор; степента е наречена още Майстор на Кралската тайна; 
той владее познанията предавани на избраните от всички древни 
посвещения – херметичните науки; розенкройцерите, алхимиците, 
тамплиерите, илюминатите, окултните масони и др.; посветеният в 
тази степен знае, че равновесието е Хармонията, която произлиза от 
аналогията на противоположностите, както и, че цивилизации са се 
издигали и загивали или поради анархическата невменяемост на 
деспотизма, или поради деспотичната анархия на бунтарството. 
Задължението на носителя на тази степен е - животът е битка и да 
участваш в нея героично и да се биеш добре е голямата цел на 
съществуването на всеки човек, който е достоен и годен да живее 
изобщо; да преодолееш силните удари на бедите, да напредваш 
въпреки всички обстоятелства, да грабнеш победата от ревнивата 
хватка на съдбата, да станеш водач сред хората, да се издигнеш в ранг 
и сила чрез красноречие, кураж, постоянство, учение, енергия, 
активност, необезкуражаван от обратите на съдбата, нетърпелив 
спрямо губенето на време, неразубеден от опасностите, да спечелиш 
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богатство, да подчиниш хората чрез интелекта си, чрез дързостта си, да 
успееш, да просперираш, да процъфтяваш – това е, според общото 
разбиране нещото, за което човек се бори в житейската битка; в 
описанието на тази степен Албърт Пайк дава следното определение: 
“Свободното Масонство е подчинение на Човешкото у човека пред 
Божественото; победа над апетитите и страстите на чувството за 
морал и разума; продължително усилие, борба, война на Духовното 
срещу Материалното и Чувственото”; за да постигне това, масонът 
най-напред трябва придобие солидни убеждения, основани на разума, 
да бъде духовен по природа, да има душа, която няма да умре с тялото 
му, а ще продължи да съществува и напредва към съвършенството през 
вековете на вечността, ще вижда все по-ясно с приближаването си към 
Бога и Светлината на Божественото присъствие; това проповядва 
философията на Стария и Приет Ритуал, тя го подтиква да постоянства 
и му помага да вярва, че свободната му воля е изцяло в съгласие с 
Божието могъщество и познание, че Той е не само безкраен в своята 
сила и мъдрост, но и в своята милост, нежен в своята жалост и любов 
към крехките и несъвършени същества, които е създал; под кралска 
тайна в тази степен се разбира тайната на Универсалното равновесие. 
Възвишени, мъдри, благородни и превъзходни рицари на 
Падащата зведа – тайно общество функционирало около 1780 г. във 
Виена, чийто членове се събирали в имението на един граф в ранни 
зори за събиране на роса; за тях росата е “потта на звездите”; за 
събирането на роса става дума в 7-ма степен на Ордена на Златния 
розенкрийц, тази на Свободния адепт. 
Възкресение – завръщането на Иисус Христос към живот след смъртта 
му на кръста и погребението.  
Възнесение – завръщането на Иисус Христос след своя земен живот в 
божествената сфера на битието – небето. 
Възпитателен институт “Заря” -  
Възраждане (Ренесанс) – фр. renaissance-възраждане; една от най-
великите епохи в развитието на човешката цивилизация; преломен етап 
в развитието на културата между Средните векове и новото време през 
периода ХІV-ХVІІ в.; названието произлиза от възраждането на 
интереса към античното изкуство; отличителните му черти са: светски 
и антиклерикален характер, хуманистично светоусещане, обръщане 
към културно-историческото наследство на античността; творчеството 
през периода на възраждането е проникнато от вярата в безграничните 
възможности на човека, неговата воля и разум, отрицание на 
схоластиката и аскетизма; през тази епоха се разпространяват 
философските идеи на неоплатонизма и пантеизма. 
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Възродени деца – названието на чираците в древното египетско 
общество на строителите Слуги на мястото на истината и 
хармонията. 
Възстановка – точно копие на паметник на материалната култура, 
изпълнен от същите материали и със същите размери на оригинала. 
Възхвала на Новото Рицарство – произведение с уставен характер на 
абата на Клерво, Св.Бернар посветено на Ордена на тамплиерите, 
съставено около 1130 г. 
Върколак – слав. вампир; труп съживен от своите нисши принципи и 
запазващ нещо като полуживот в себе си, излиза нощем от гроба, като 
омайва своите жертви и изсмуква кръвта им. 
Върховен вестоносец - висша назначаема длъжност към Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Върховен Генерален Секретар – висш изборен ръководител на 
Стария и Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на 
Ритуала; води документацията в книги, които са заведени специално за 
тази цел, всички транзакции на Върховния съвет и на 
Административния съвет, съхранява ги надлежно и ги подпечатва 
според изискванията с официалния печат на Върховния съвет; води 
всички сметки на Върховния съвет, получава всички пари и издава 
съответните оправдателни документи; той е пазител на Къщата на 
Храма и цялата движима и недвижима собственост, която принадлежи 
на Върховния съвет и отговаря за опазването на същата; докладва пред 
всяка сесия за състоянието на всички имоти и имущества за които 
отговаря и които принадлежат на Върховния съвет. отговаря за 
служителите в канцеларията на Върховния съвет, както и за другите 
отдели, които са поставени под негово ръководство или контрол. 
Върховен държавен министър – висш изборен ръководител на 
Стария и Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на 
Ритуала; той е министър на външните работи на Върховния съвет и 
връзката му с всички Върховни съвети с които има установени Братски 
отношения; води цялата кореспонденция с чуждестранни тела и 
докладва за това пред Съвета на Избраните; извършва дейности, които 
се изискват от Суверенния Върховен Командир или от Съвета на 
Избраните. 
Върховен знаменосец - висша назначаема длъжност към Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Върховен камерхер - висша назначаема длъжност към Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Върховен канцлер – висш изборен ръководител на Стария и Приет 
Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на Ритуала; той е 
правният офицер на Върховния съвет и в ролята си на такъв, той е 
съветник на Суверенния Върховен Командир и Съвета на Избраните 
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по въпросите на масонското право и възникналите прецеденти; към 
него се отнасят всички въпроси от правно естество и при обсъждане на 
всички важни въпроси във Върховния съвет, от него може да се 
изисква да представи своите заключения преди Съветът на Избраните 
да е взел решение; отговаря за подготвянето на обвинения и съдебното 
дирене на нарушителите на закона пред Върховния съвет или някой 
друг трибунал създаден от него; когато някакъв случай трябва да бъде 
разследван или Съветът на Избраните трябва да вземе решение по 
него, той трябва да подготви и представи ясно и сбито изявление на 
фактите и неговата гледна точка от правната страна на въпроса; дава 
мнения по въпросите на юриспунденцията по молба на Суверенния 
Върховен Командир. 
Върховен капелан – висша назначаема длъжност към Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал 
Върховен меченосец - висша назначаема длъжност към Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал 
Върховен Милосърдник – висш изборен ръководител на Стария и 
Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на Ритуала; 
ръководи благотворителната дейност на Върховния съвет и 
подчинените му Ателиета. 
Върховен Оратор - висш изборен ръководител на Стария и Приет 
Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на Ритуала; той е 
ораторът на Върховния съвет и е натоварен с длъжността да представя 
по подходящ начин и да приветства гостите на Върховния съвет; 
произнася речи за починали Братя и изпълнява други подобни служби, 
каквито могат да бъдат изисквани от него от Суверенния Върховен 
Командир и Върховния съвет. 
Върховен Проповедник – висш изборен ръководител на Стария и 
Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на Ритуала; 
управлява Върховния съвет в отсъствието на Суверенния Върховен 
Командир и Лейтенант-Върховния Командир; той представлява това 
във Върховния съвет, каквото представлява Младшия стражник в 
Събранието на Розенкройцер и занаятите са под негов надзор, докато 
членовете на конференцията са в почивка; до него се отнасят по молба 
на Суверените Върховни Генерални Инспектори всички спорни 
въпроси във и между подчинените на Върховния съвет Ателиета и 
техните членове и той трябва да даде мнение и съвет по тях пред 
Съвета на Избраните. 
Върховен Първосвещеник – назначаема длъжност към Върховния 
съвет на тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; думата първосвещеник произхожда от две 
латински думи - ponti, означаваща “мост” и facere, “да направи”; 
следователно, първосвещеник означава “строител на мост”.  
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Върховен съвет -  
Върховен церемониалмайстор - висша назначаема длъжност към 
Върховния съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Върховният Генерален Ковчежник – висш изборен ръководител на 
Стария и Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на 
Ритуала; наблюдава фондовете на Върховния съвет и контролира 
чековете, изтеглени от депозитарите на Върховния съвет; осъществява 
изплащането на сумите по съответния ред на хората за чиято облага са 
изписани. 
Върховно същество – обект на държавен култ въведен от френския 
Конвент на 7 май 1794 г. в периода на управлението на якобинците; в 
първата точка на специалния декрет е записано: “Френският народ 
признава Върховното същество и безсмъртието на душата”; в култа 
към Върховното същество, Божиите заповеди са заменени с 
граждански задължения, а религиозните празници с празниците на 
републиката; култът към Върховното същество просъществува около 
година и изчезва след екзекуцията на претендиращия за негов 
Върховен жрец  Робеспиер.   
Вътрешен човек – окултен термин, употребяван за обозначаване на 
истинската и безсмъртна същност вътре в нас. 
Вяра (масонска) – вярата в единния Бог и Вечния живот.  
Вярност – това, което свързва масона с неговите Братя, величината на 
онази жертва, която той е готов да направи оказвайки помощ на свой 
Брат, който търпи бедствие.  
Г 
Гадания – елемент от народната култура, начин на непрофесионално 
предвиждане на водещи събития по символни предположения и 
случайни признаци; гаданията често включват и по широк ритуален 
комплекс от въведение към тях. 
Галерия – фр. galerie; дълго открито помещение, в което една от 
дългите стени е заменена с колони и стълбове; дълъг балкон; удължена 
зала с непркъснат ред от големи прозорци на една от дългите стени; 
горният етаж на зрителна зала; название на художествен музей, чийто 
фонд се състои предимно от произведения на графиката, живописта и 
склуптората; вж. Музей. 
Галерия на кралете – редица от статуи в аркади, в ниши или под 
балдахини по фасадата на готическите катедрали. 
Галиканизъм – движение на френските католически духовници за 
намаляване на папското влияние в страната им. 
Галилеева ерес – скритите тайни на природата и науката; свързана с 
възникването на втората масонска степен “калфа” (2º) в която са 
включени посланията за Природата и правото на човека да я разбере и 
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изследва добре; Ватиканът нарича този опасен за римокатолицизма 
процес – неконтролирано мислене. 
Ган Еден – ивр. райска градина. 
Гарант – в масонството, майсторът който препоръчва непосветения 
профан за приемане в ложата; поемащият отговорността масон да 
ръководи и напътства посветения в масонството ученик (1°)  докато той 
достигне степента майстор (3°) в изкуството на Свободното зидарство. 
Гарфилд, Джеймс Абрам (1831-1881) - двадесети президент на САЩ 
(7/2-9/19/1881); посветен на 19 ноември 1861г. в Ложа “Магнолия” 
№20, Колумб, Охайо; поради ангажираността си в гражданската война  
Гарфилд не получава трета масонска степен “майстор” до 22 ноември 
1864г. в Ложа “Колумб” №30, Колумб, Охайо; на 10 октомври 1866г. 
той се присъединява към Ложа “Гаретсвил”№246, Гаретсвил, Охайо, и 
служи като Оратор от 1868-1869г.; на 4 май 1869г. Гарфилд става 
уставен член на Ложа “Пенталпа”№ 23 във Вашингтон; всъщност той е 
бил един от Молителите за Устава на Ложата; по професия – учител; 
първият президент левичар с кампания на два езика – английски и 
немски; застрелян е от Чарлз Гито и умира два месеца по-късно от 
натравяне на кръвта; Джеймс Гарфилд забавлявал приятелите си като с 
едната ръка пишел на латински, а с другата – на гръцки.  
Гафарил – алхимик и философ от ХVІІ в., който твърдял, че всеки 
обект на Природата при изгаряне запазва своята форма в пепелта и че 
той може да бъде пресъздаден от тази пепел. 
Геб – Богът на Земята в египетската митология. 
Гебелин, Курт – френски учен, който през 1870 г. стига до извада, че 
картите таро са част от неизвестна книга на старите египтяни, която 
отразявала тайното знание на египетските свещеници получено от 
Изида и Озирис. 
Гебелин, Курт (1719-1784) – френски протестански свещеник, учен и 
масон; през 1773 г. основава “Божествения орден на филалетите”, 
който приема възгледите на Сведенборг и учението на Месмер. 
Гебер – вж. Хаян, ибн Джабир. 
Гевура – каб. твърдостта. 
Гема – лат. gemma; резбован камък с вдлъбнати или релефни 
изрязвания на изображенията; гемите са известни още от дълбока 
древност и са били употрбявани като амулети, печати и украшения. 
Гемара – коментарите на текстовете на Мишна; коментарната част на 
Талмуда; първият писмен коментар на Талмуда, който заедно с Мишна 
представлява т.н. Йерусалимски Талмуд. 
Гематрия – една от основните кабалистически техники за 
разшифроване на Светото писание, върху разчитането на сложни 
числови значения на буквите; заместването с числа буквите в 
староеврейската азбука; метод на кабалистите за да достигнат до 
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мистични прозрения за свещените писания или за нова интерпретация 
на текстовете. 
Гемитос, Георгиос Плето (1355-1450) – византийски философ, 
платоник, считан за един от първите европейски просветителски 
умове; основава своя религиозна система върху неоплатоническият 
мистицизъм.  
ген. Андре – министър на войната на Франция, който през 1904-1905 г. 
се прочува с т.н. афера на досиетата; той разпорежда да се 
картотекират практикуващите католици, които са масони; скандалът 
довежда до падането на кабинета на министър-председателя на 
Франция (1902-1905) Комб, който е известен с антиклерикалните си 
убеждения. 
ген. Лудендорф, Ерих  - началник щаба на президента Хинденбург 
през Първата световна война; заедно с втората си съпруга д-р Матилде 
Лудендорф основават т.н. “арийски култ”. 
Генеалогия – наука за родовете и тяхното родословие; изследваща 
произхода и историята на родовете, фамилиите, отделните личности и 
непосредствените родствени връзки между тях.  
Генезис – лат. раждане, произход; история на зараждането и 
развитието на нещата или явленията; произход, възникване на дадено 
нещо. 
Генерален съвет (Капитул) – Върховният орган на Ордена на 
тамплиерите състоящ се от 13 члена  от които 12 Братя (8 рицари и 4 
сержанти) плюс един капелан; членовете на Генералния съвет се 
предлагат от Съвета на благородниците и командорите на Светите 
земи; избира Великия магистър на Ордена на тамплиерите. 
Генон, Рене (1886-1951) – френски писател и окултист, който изоставя 
следването си по математика и се присъединява към “Школата на 
херметичната наука” на Папюс; през 1907 г. е посветен в 
масонството, а малко по-късно приема исляма за своя религия и името 
Абдел Вахед Яхиа; автор на книгите “Символиката на кръста”; 
“Стъпалата на битието”; “Владетелят на света” и др. 
Геноцид – действия, целящи пълното или частично унищожаване на 
групи от населението по национални, религиозни или расови подбуди.  
Гер – ивр. пришелец; неевреин, който е приел юдаизма за своя вяра. 
Германенорден – създаден през 1912 г. по образец на масонските 
ложи с основна задача – борба с евреите (таен заговор за борба с 
тайния заговор); членовете на Ордена са били задължени да се 
поддържат взаимно във финансовите дела и политиката; обредите на 
Ордена са еднакви с тези на окултното общество Арманеншафт; 
емблемата на организацията е свастика наложена върху прав кръст; 
през 1932 г. Адолф Хитлер приема да стане Велик магистър на 
Германенорден.  
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Германски съюз – тайна организация, която след разгрома на  Ордена 
на Илюминати и привидното му изчезване през 1786 г., го наследява. 
Герузия – название на Съвета на старейшините в древна Спарта; 
решава всички политически въпроси, поготвя гласуванията и 
изпълнява ролята на държавен съд. 
Гиен – наименованието на Аквитания на езика оил, разпространен в 
Южна Франция. 
Гиза – варовиково плато, разположено на северозапад от Мемфис; 
древен египетски некропол където са издигнати трите големи 
пирамиди на фараоните от ІV династия – голямата пирамида на Хуфу; 
пирамидата на Хафре и пирамидата на Менкауре. 
Гийом дьо Тир – един от първите изследователи на Ордена на 
тамплиерите, започнал да описва събитията петдесет години след 
неговото учредяване; хронист на кръстоносните походи, който изпитва 
неприкрита неприязън към Ордена на тамплиерите. 
Гилдии – асоциации, обединение, корпорация; организации на 
строители, предшестващи оперативното масонство; приемането на 
нов член в гилдиите е ставало чрез ритуално посвещаване и 
вменяването на спазване на определени и онаследени традиции; 
общата черта между тези Братства е наличието на знаци за 
разпознаване, ритуали за посвещаване и приобщаване, както и 
традиции, отвеждащи далеч назад в най-дълбоката древност, някои от 
които могат да бъдат открити в съвременното масонство, като 
известната легенда за Хирам и строежа на Соломоновия храм;  
автономно сдружение с юридическа форма на обединяване, предимно 
на работниците на ръчния труд, характерно за германските и англо-
саксонските страни; институция свързана с една от най-старите 
германски традиции, тази на convivium- (лат.-сътрапезник), навик на 
германите да обсъждат на маса най-сериозните си дела, съпроводено с 
обилно пиене на вино; идеите свързани с конвивиума се дооформят под 
влияние на християнството и братството.   
Гинекей – част от дворец или по-богата къща, където са живеели и 
работели само жените, мъжете не са имали достъп до тях. 
Главен електор – церемониалмайстор на Ватиканския конклав, който 
избира папата; длъжностно лице от средите на кардиналите, което 
ръководи процедурата по избор на папа и няма право да бъде 
предлаган и избиран за папа. 
Главен санитар – почетна длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден появила се в структурата на Ордена през ХV в. 
Главни ориентири на Ложата – Изток-Мъдрост; Запад-Сила; Юг-
Красота; Север-Тъмнина. 
Гланвил, Джоузеф (1636-1680) – английски философ, ректор на 
школата и един от първите членове на Кралското научно дружество; 
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принадлежи към кембреджките платоници, стремящи се към 
рационалното обосноваване на християнската религия; убеден в 
съществуването на привидения и духове и страстно защитава тази своя 
гледна точка. 
Гласуване – основен способ за вземане на решение по всички въпроси 
; може да бъде тайно или явно гласуване; гласуването в Ложата става 
чрез способ наречен – топкуване. 
Глиптика – гр. glupho-изразявам; изкуството на художествената резба 
върху скъпоценни или полускъпоценни камъни.  
Глиптотека – хранилище, колекция на резбовани камъни; в Западния 
свят – музеи на склуптурата. 
Глобализация – процес, при който обхватът, или значението на 
явлението има устойчиво развитие измервано чрез глобални величини. 
Глоса – гръц. бележка; тълкуване на неясен текст; тълкуване на текст 
от закон ред по ред. 
Гноми – алхим. розенкройцерското наименование на елементали 
(духове) 
Гносис – гръц. знание; термин използван от школите на религиозната 
философия както преди, така и в периода на първите столетия на 
християнството за обозначаване на предмета на техните изследвания; в 
Библията се споменава за “грешното знание”, последователите на това 
учение се наричат “гностици”; учението на гностиците до голяма 
степен е възприето от манихеите; богомилите; катарите; 
албигойците и кабалистите. 
Гностици – философи, които формулирали и преподавали гносис-
знание. 
Годен, Тибо (1229-1292) – двадесет и втори Велик магистър на Ордена 
на тамплиерите (1291-1292); избран на поста по време на обсадата на 
Акра; отказва преговори с мамелюците; организира изтеглянето на 
всички рицари от Акра към остров Кипър където започва подготовка за 
връщането на Ордена в Европа. 
Гоетика – магьосничество, което се състои в дяволско общуване с 
нечисти духове; обреди чрез които се викат душите на мъртвите. 
Гоеция – призоваване на злите духове чрез похвати на практическата 
магия.  
Гои – обидно нарицателно за неевреи на идиш. 
Голгота – хълм в околностите на Йерусалим, на който е бил разпънат 
Иисус Христос; синоним на мъченичество и страдание. 
Големи аркани – двадесет и две от картите таро. 
Големият печат на САЩ – един от символите, които най-често се 
свързва с тълкованията за взаимовръзка на американската държава с 
тайните общества; проектът е изработен от секретаря на Конгреса 
Чарлз Томпсън и официално приет от Конгреса на САЩ на 20 юни 
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1782 г.; Големият печат е използван за пръв път е използван на гърба 
на еднодоларовата банкнота през 1935 г.; пирамидата в печата 
символизира сила и трайност, като нейната недовършеност означава, 
че Съединените американски щати винаги ще се развиват, изграждат и 
усъвършенстват; всевиждащото око на върха на пирамидата 
предполага значението на божественото напътствие в полза на 
американската кауза; надписът ANNUIT COEPTIS означава “Той (Бог) 
е благосклонен към нашите начинания”; надписът NOVUS ORDO 
SECLORUM означава “Нов ред на епохите”; орелът служи за основа 
на символа на президента на САЩ като символ на победа и сила; 
пирамидата има 13 стъпала, латинските изрази имат по 13 букви, над 
орела има 13 звездички, клонката има 13 листенца, щитът има 13 
райета, двете крила на орела има по 13 пера, в краката на орела има 13 
стрели; министърът на правосъдието на САЩ Хенри Адамс Уолъс 
(впоследствие вицепрезидент) пръв предлага изобразяването на 
Големия печат върху еднодоларовата банкнота. 
Голямата пирамида – най-голямата пирамида на платото Гиза; заема 
площ от 63 хил. кв.м. с периметър около 810 м. и изградена от 2.5 млн. 
каменни блока със средно тегло 2.5 т.; висока 146.61 м.; построена по 
време на ІV династия (2613-2498 г. пр. Хр.)  от фараона Хуфу (Хеопе), 
наречена “Хоризонта на Хуфу”.   
Гонфанониер – един от сержантите в Ордена на тамплиерите, 
който отговаря за съхраняването на бойното знаме; по време на битка 
носи навито на копието си резервно бойно знаме; отговаря за конете и 
конюшните на Ордена. 
Горско масонство – произлизащо от Ордена на въглещарите 
(карбонари). 
Господарят на Храма – фр.(maitre-господар); най-висшият рицар 
стоящ начело на йерархията на Ордена на тамплиерите; държател на 
абсолютната власт в Ордена; помага му съвет, съставен от Братя, които 
той признава за мъдри и способни да му дават полезни съвети; при 
вземането на важни решения той е трябвало да бъде подпомаган от 
Канонически съвет- без одобрението на този съвет Господарят не 
можел да дарява или отчуждава земи, да обсажда крепости, нито да 
започва война или да сключва примирие, както да назначава господари 
за основните домове на Ордена, чиновници или сенешали и маршали 
на Ордена. 
Готика – художествен стил през периода ХІІ и ХVІ в., завършващ 
развитието на средновековното западно изкуство; готическото 
изкуство е култово по назначение и религиозно по тематика – обърнато 
към висшите божествени сили, вечността и християнското 
светоусещане.  
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Гощавка – най-архаичният сакрален ритуал, кулминантна точка в 
колективният живот – общата трапеза. 
Граал – стар фр. съд, подобен на купа; свещен потир; според 
легендата - чаша с келтски или ирано-ориенталски произход, в която 
Йосиф Ариматийски е събрал капещата от смъртните рани на Иисус 
Христос кръв, или чашата от  която Христос е пил на Тайната вечеря; 
граалът е осветен и надарен с чудодейни сили; след смъртта на Йосиф, 
ангелите са прибрали на тайно място пазено от рицарите на граала 
чашата; историята на Граала е свързана с легендата за крал Артур; 
митът за Граала и легендата за крал Артур оказват съществено влияние  
на зараждащите се културно-исторически процеси в Западна Европа 
през Средновековието, която би трябвало да наследи Христовите 
добродетели, пазени и провъзгласявани от рицари; журналистът Ото 
Ран (1904-1939) след продължителна изследователска работа в 
архивите на Монсегюр (Франция) заявява, че е открил в източните 
Пиринеи тайнствения замък на Граала, който е бил пазен от катарите 
(албигойци); албигойските войни, водени от папа Инокентий ІІІ, 
всъщност са били кръстоносен поход срещу Граала; английски автори 
през втората половина на ХХ в. в поредица от заглавия разработват 
тезата, че Иисус бил от царско потекло, а Мария-Магдалена – негова 
съпруга; техните потомци се били заселили в Южна Франция и са дали 
началото на кралската династия на Меровингите; най-често легендата 
за Граала се свързва с популярното тайно общество Братството от 
Сион (Орденът от Сион).   
Градеж – духовната дейност на масоните в Ложата; доклад; 
изказване; разработка на дадена тема от един или група посветени. 
Градежна дейност – съвкупността от доклади, дискусии, речи и 
обръщения свързани с усвояване изкуството на Царствения занаят на 
франкмасонството. 
Градище – останки от древно укрепено поселение или селище, най-
древните от епохата на неолита.  
Граниена – първата крепост на Ордена на тамплиерите в Светите 
земи. 
Графика – гръц. grapho-пиша, рисувам; графиката обединява 
рисунката, като самостоятелна област, и различните видове печатна 
графика: гравюра върху дърво (ксилография), гравюра върху метал 
(офорт), литография, линогравюра, гравюра върху картон и др.  
Графити – итал. graffito-надраскан; различни надписи, рисунки и 
знаци надраскани или нанесени с бои върху стени; направление в 
авангардизма в последната четвърт на ХХ в., ориентирано към улични 
рисунки със спрей или тебешир.  
Грийн, Елмар – американски учен създател на психотехниката 
визуализация (създаване на образ) на база древни източни техники. 
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Грифон – художествено изображение на митическо крилато чудовище 
с глава на орел и тяло на лъв. 
Грях – постъпка противоречаща на заповедите на едно или друго 
религиозно учение; в примитивните общества за грях се е считало 
нарушаването на определени норми на поведение и нравствени 
правила.  
Гтлеми – творения на Демиурга, които нямат други цели освен тези, 
които е вложил в тях създателя; сложни автомати, които нямат 
собствена душа и воля и служат безотказно на Демиурга в битката 
срещу луцеферитите и освободилите се адамити; според 
кабалистическата традиция, изкуствено създадени, слепени от глина, 
човешкш статуи, на които чрез заклинания е вдъхнат живот; плочката с 
текста на закллинанието те трябвало постоянно да носят в устата си, а 
ако я извадят, губят живителния дух и се превръщат в камък. 
Гуебри (гаури) – название, дадено на поклониците на огъня в Персия 
от арабските завоеватели през VІІ в. 
Гузман, дьо Доменик (1170-1221) – Св.Доменик; основател на Ордена 
на проповядващите братя (Домениканския орден), утвърден от папата 
през 1216 г.; роден в знатното семейство Гузман в Кастилия; според 
идеите на Св. Доменик орденът се ориентира към пълна бедност и 
лишение, като притежава само недвижима собственост (манастири и 
църкви); Орденът се отказва от ръчната работа и физическия труд, като 
се отдава само на учение, проповед и интелектуална дейност. 
Гурджиев, Георгий Иванович (1872-1949) - руски мистик, окултист и 
посветен в масонството; роден в Грузия, на двадесет годишна възраст 
пътува в Тибет, Индия и арабските страни; учението му се базира на 
разбирането, че човешкият живот не е нищо повече от сън и за да може 
човек да достигне висша степен на своето духовно развитие, трябва да 
се “събуди”; след 1912 г. в Москва и Петербург създава обкръжение на 
хора, които разсъждават върху “излизане от ужасното положение на 
съвременното човечество”, между които и писателят Успенски; през 
1922 г. основава в Париж “Институт за хармонично развитие на 
човека”.  
Гуру – инд. духовен учител; този на който думите са достойни за 
почит; познавач на метафизичните и етични доктрини; човек 
общуващ с някаква наука; в мистичните традиции на Изтока гуру – е не 
просто носител на някакви знания, но е човек, който е посветен във 
висши истини, които ученикът е неспособен да разбере; задачата на 
гуру е да помогне на ученика да достигне до истината, като от ученика 
се изисква абсолютно подчинение на своя наставник. 
Гуру Дева – санскр. “Божествен Учител”. 
Гурубхай – инд. всяка личност от мъжки пол, който учи под 
ръководството на един един гуру, в присъствието на други личности. 
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Гьорес, фон Джоузев (1776-1848) – публицист и учен, който е известен 
най-вече със своята четиритомна “Християнска мистика” с обем от 3 
хил. страници. 
Д 
Д`Алвейдър, Жозеф Александър Сен-Ив (1824-1909) – създателят на 
синархията; Велик майстор на Ордена на Мартинистите; твърди, че 
е извлякъл основата на синархизма след негово астрално пътуване до 
страната Агарта.   
Да бъде Светлина; и стана Светлина – лат. “Fiat Lux et Lux Fit” – 
масонски девиз използван най-вече при завършване на речи и градежи 
по време на работа на ложата. 
Да Винчи, Леонардо - Велик магистър на Оредена на Сион от 1510 до 
1519 г. 
Дагобер ІІ – вж. Загубеният цар; последният действителен 
меровингски крал, считан за исторически наследник на Иисус и Мария 
Магдалина. 
Дадаисти – модернистично общество на мислители с литературна 
насоченост възникнало в цюрихското кафене “Одеон” в началото на 
ХХ в.; името произлиза от радостното славянско съгласие “Да, да...”- 
съгласие с живота; дадаистите подлагат на съмнение възможността на 
точното отражение на реалността, като изтъкват, че според науката тя е 
прекалено изплъзваща се и следователно крайно съмнителна, както в 
морален, така и в социален аспект; дадаистите са създатели на 
техниката автоматично писане. 
Даи – третата по важност степен на посвещение при асасините; 
означава – религиозен нунции и политически емисар. 
Даил Кебир – втората под Великия майстор степен на посвещение при 
асасините. 
Далматика – основната тържествена връхна дреха на владетелите в 
древността; във Византия е наричана – сакос. 
Дамаскини – летописни приписки на църковно-служебни книги; на 
името на първият им автор Дамаскин Студит, църковен писател от 
ХVІ в. 
Данжу, Рене -   Велик магистър на Оредена на Сион от 1418 до 1480г. 
Дао – кит. “път” “пътека” “маршрут”; верният път; път към небето; 
в кофуцинианската традиция Дао се отъждествява с безупречно 
морално поведение на човека; една от основните категории на 
китайската култура – означава преди всичко “изкуство”, “умение” и 
“изкусност” в миротворчеството. 
Даоизъм – една от основните религиозни системи в Китай, основано 
от Лао Цзи през VІ в. пр. Хр. в труда “Даодецзин”; даоизмът счита 
живота и смъртта само за две различни състояния на човешкия път във 
Вселената.  
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Дар-ал-Хикмат – Великата ложа на исмаилитите в Кайро. 
Дарителство – изцяло безвъзмездно подпомагане, което се извършва 
от безкористни и благородни подбуди.  
Даршан – в индуизма и будизма, ритуал за получаване на съкровени 
знания от посветен мъдрец; кратко изложение на основите на 
учението.  
Движение на раелитите (Раелитска религия) – създадено през 1973 
г. от френския журналист Клод Ворилон, наричащ себе си Раел; най-
голямата в света атеистична организация в която членуват 60 000 
души от 90 страни; движението се обявява за организация с идеална 
цел, чиято задача е да посрещне идващите от Космоса НЛО; основната 
идея в концепцията на раелите е, че древната еврейска концепция за 
Елохим трябва да се разбира като “тези, които дойдоха от небето”, а не 
като Бог, според тях Елохим са дошли от друга планета и са създали 
живота на Земята. 
Движение на Старите Свободни и Приети зидари – общност на 
определящи се за свободни мъже с добро име, събрани без оглед на 
религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданството 
и общественото им положение и обединени в Братства, наречени 
масонски ложи; членството в тях предполага стремеж към човешко 
съвършенство чрез установяване на братски взаимоотношения в 
съответствие с Древните задължения (обичаи, традиции, символи и 
ритуали) на световното масонство; спазвайки достойнството на всеки 
отделен човек, Движението на Старите Свободни и приети зидари се 
застъпва за пълното развитие на личността и братството, толерантност 
и взаимопомощ в името на вярата във Великия Архитект на 
Вселената. 
Двойно членство – членство в две или повече масонски ложи с 
еднакъв статус (от еднакъв ритуален тип), напр. – в две символични 
(сини) ложи. 
Двуглав орел – древна, още до християнския период, емблема на 
монархията; орелът е символ на силата и властта; когато Римската 
империя се разпада на Източна и Западна тя приема символа на 
двуглавия орел, означаващ двойната (църковна и светска) абсолютна 
власт; емблемата на 33º-та и последна степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал (33º) представлява двуглав орел с короновани 
глави. 
Де Кастро, Джовани (1837-1897) – автор на деветтомното 
произведение за тайните общества “Il Mondo Secreto” публикувано в 
Милано през 1864 г.; авторът разглежда преди всичко италианските 
тайни политически общества през първата половина на ХІХ в. 
Дебир – Светая Светих; най-свещената част на древния Дом 
Господен. 
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Дебюси, Клод (1862- 1918) – френски композитор; пише музика за 
множество произведения на Виктор Юго; проявява сериозен интерес 
към окултизма; Велик майстор на “Ордена на Сион” (1885-1918); 
посещавал сбирките на парижките розенкройцери, където се запознава 
с техния лидер д-р Папюс. 
Дева – санскр. Богиня; главното женско божество в индуизма. 
Деветте ангелски чина – степените в йерархията на ангелските 
същества в християнството; според учението на Дионис Ареопагит 
ангелите образуват три триади; първата – серафими; херувими; 
престоли; втората – господства; сили; власти; третата – начала; 
архангели; ангели. 
Деветте Велики Светлини – благоговение, благородство, щедрост, 
героизъм, чест, патриотизъм, справедливост, толерантност и истина. 
Девро, Бланш -  Велик магистър на Оредена на Сион от 1366 до 1398г. 
Дед`е – Велик маг от египетската митология, който знаел къде са 
скрити тайните познания в къщата на Бога на Мъдростта Тот; до тези 
тайни искал да се добере строителят на Голямата пирамида фараонът 
Хуфу. 
Дедец – владика на богомилите. 
Деир ел – Медина – селището на талантливите в древен Египет; 
1315 г. пр. Хр. в това селище от затворен тип са живеели и работили 
избрани групи архитекти, скулптори, каменоделци, строители, 
гравьори и художници – майсторите на гробниците на великите 
фараони в Долината на царете; селището просъществували до края на 
епохата на Рамзес ІІ (ХІ в. пр. Хр.); разкрито през първата половина на 
ХХ в. от френския египтолог Бернар Брюйер. 
Деисти – рационалистите от ХVІІ и ХVІІІ в., които отхвърляли 
формалната религия и твърдели, че Бог разкрива своето съществуване 
чрез естественото развитие на природата; до голяма степен 
Свободното зидарство се счита за деизъм. 
Дейви, Хъмфри (1778-1829) – професор в Кралския институт на 
Великобритания; член на Кралското научно общество и негов 
президент; създател на процеса на електролизата и основоположник на 
електрохимията; през 1812 г. е произведен в рицар. 
Декада – гръц. dekados-десятък; десет дни; десятък; десетдневка. 
Декалог – гръц. deka logoi – десет думи; десетте заповеди – списък на 
религиозни предписания, които били предадени на Мойсей от Господа 
на планината Синай. 
Декларация на принципите – 
Декларация от Арброут – документ на шотландските благородници с 
масонско звучене, обнародван на 6 април 1320 г. в който се определя 
начинът за възприемане на кралската институция – кралят се определя 
по-скоро като президент. 
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Деконструктивизъм – тенденция в изкуството и архитектурата от 
последната четвърт на ХХ в. 
Декрет –  название на нормативен акт със сила на закон; 
постановление; извънредно разпореждане на Великия майстор или на 
Великата ложа, задължително за изпълнение от всички членове на 
братството принадлежащи към определена юрисдикция. 
Дела Порта, Джовани Батиста (1538-1615) – лекар, алхимик и 
драматург от Неапол, разработил първи в западния свят “природната 
магия”, която може да се разглежда като предшественик на 
естествените науки; петнадесетгодишен публикува основния си труд 
“Magia naturalis” в който разглежда тайнствената връзка между 
растенията, животните и звездите; автор на многобройни книги по 
теософия, алхимия, астрология и др.; през 1560 г. основава 
“Дружество за изследване на тайните на природата”, което е 
разтурено по заповед лично на папата. 
Делфи – древногръцки град, където се намира прочутият храм на 
Аполон и оракулът на Гърция; тук се провеждали Питийските игри в 
чест на Аполон.  
Делфийски игри – състезания, които са се провеждали в древна 
Гърция на всеки четири години  след 582 г. пр. Хр.; по време на 
делфийските игри всички оръжия се прибирали и артисти, и 
литератори се състезавали помежду си; победителите си тръгвали с 
корона от лаврови листа и се ползвали с уважението на цялото 
общество; през 394 г. император Теодосий забранява игрите, като ги 
обявява за езически; през 1994 г. в Берлин е основан Международен 
делфийски съвет , който има за цел хората да се запознават с 
културното многообразие на народите; през 1997 г. в Тбилиси, Грузия 
се провеждат първите младежки делфийски игри в които участват 
представители на 30 нации; дисциплините на игрите са разделени на 
две групи – в първата влизат: музика, танц, филми, театър, 
изобразителни изкуства, литература и художествени занаяти; втората 
включва социални изкуства, като: медии и дизайн, компютърни игри, 
градско проектиране. 
Деми – първични административно-териториални подразделения в 
древна Гърция, упрвлявани от демарх; след 18-годишна възраст всеки 
атинянин задължително се записвал в определен дем и по този начин 
населението се самоопределяло на различни социални слоеве; целта е 
била да се изключи преобладаването на аристократичните семейства и 
да се премахне разликата между аристокрация и демос. 
Демиург – гръц. строител; обществен труженик;  “Висша Сила 
изградила Вселената”; от тази дума е произлязла фразата Велик 
Архитект на Вселената; при окултистите това е третият проявен 
Логос, или вторият Бог-творец на Платон; вторият Логос е представен 
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от него като “Отец”, единственото Божество, което той, като посветен 
в Мистериите, се осмелил да спомене; Платон за първи път използва 
думата “демиург”  в диалога “Тимей”, който е своеобразно въведение в 
комогонията. 
Демиургичен разум – Вселенски разум. 
Демон – зъл дух, който противостои на доброто; в древна Гърция 
демон е наричана всяка свръхестествена сила. 
Демонизъм – вярата в духове, според която светът се управлява от 
демони; произлиза от търсенето на причините за необяснимото зло в 
света и от стремежа да се намери сила, която да се противопостави на 
това зло. 
Демонология – изучаване на демоните и техните прояви. 
Дервиш – перс. Darwish; член на мюсюлманското мистично братство 
“суфи” или “тарика”; тези братства са възникнали през ХІІ в. върху 
основата на строга дисциплина и безпрекословно подчинение на 
магистъра на братството; всеки член на общността е бил длъжен да 
изучава “silsilah” – митичния и духовен произход на братството; един 
от основните ритуали на дервишите е бил “dhikr” –  постоянно 
повтаряне на сакрална формула в прослава на Аллах, чрез която се 
достига до религиозен екстаз; през Средновековието дервишите не са 
били напълно затворено братство, а част от мюсюлманското общество 
и имат значителна роля в религиозния, социалния и политическия 
живот на ислямските средновековни държави; впоследствие изпадат в 
противоречие с ортодоксалните мюсюлмански теолози; названието на 
странстващия, скитащ дервиш е “факир”; турски или персийски аскет-
мюсюлманин; скитащ, странстващ монах. 
Десакрализация на ценностите – загуба на ценности, които 
ръководят човека в неговото поведение; лишаване на нравствения 
кодекс от абсолютна власт.  
Десетте питагорейски добродетели – добродетели на посвещението, 
задължителни, за да бъде човек допуснат до него; те са тъждествени с 
добродетелите, предписани от Ману и с будистките парамити на 
Съвършенството. 
Деспосини – потомците на Иисус Христос; народ на Учителя. 
Десцендент – Западния хоризонт. 
Детерминизъм – лат. определям; философски възглед, който определя 
не само световните процеси, но и живота на човека като следствие на 
причини или природни закони; детерминизмът отрича случайността и 
свободната воля. 
Детронация – насилствено, принудително сваляне от престола на 
светски владетел или религиозен водач; обикновено е последвана от 
доброволното подписване на абдикация. 
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Децата на Соломон – професионална гилдия на майсторите във 
Франция, съществувала през ХІІ в. 
Децата на Соломон – пръсналите се по света строители на Храма на 
Соломон, които разпространявали легендата за своя  Майстор Хирам.   
Децимация – едно от най-жестоките наказания в римската армия; 
убиване на всеки десети от групата на провинилите се войници. 
Джаксън, Андрю  (1767-1845) - седми президент на САЩ (1829-1837); 
след 1800г. е член на Ложа “Сейнт Тамани” №1, Нашвил, Тенеси; това 
е първата ложа в Тенеси, създадена през 1789г. с разрешението на 
Великата ложа на Северна Каролина; по-късно, на 1 ноември 1800г., 
името й било променено на Ложа на Хармонията №1; официално  
Джаксън е записан като член в Списъка на Ложите за 1805г.  към 
Великата Ложа на Северна Каролина и Тенеси; на 27 декември 1813г. 
Великата Ложа на Тенеси получава своя Конституция; Президентът 
Джаксън е шестият Велик Майстор на масоните на Тенеси, служил от 7 
октомври 1822г. до 4 октомври 1824г.; по професия е адвокат; той е 
единственият президент, който управлява по време на войната за 
независимост и войната от 1812г.; единственият президент, който е бил 
военнопленник; Андрю Джаксън оцелява при първия опит за 
покушение върху президент в американската история.  
Джана – инд. познанието; съзнанието на живота отвъд земния живот; 
познаването на свръхсъщественото; причината за нашето присъствие 
на Земята; познанието за това, което трябва да научим и начинът по 
който трябва да го научим. 
Джеймс VІ (1566-1625) – шотландски крал, единственото дете на 
Мери, кралица на Шотландия; по-късно крал на Англия под името 
Джеймс І; първият монарх властвал едновременно над Шотландия и 
Англия; първият крал станал масон; през 1601 г. на тридесет и пет 
годишна възраст е приет за член в Ложата “Скун и Перт”; роден на 19 
юни 1566 г., само на петнадесет месеца наследява шотландския 
престол от своята майка католичка, но започва да управлява през 1583 
г.; получава блестящо образование от наставника си Джордж Бюканън, 
който е живял тридесет години в Европа и бил утвърден хуманист; 
Джеймс І бил автор на редица книги за монархическата институция, 
богословието и магьосничеството; поръчва написването на нова 
разширена версия на Библията носеща неговото име King James Bible в 
която знанието и народът са показани като неща, които би трябвало да 
вървят заедно; две години преди да стане английски монарх издава 
заповед съществуващите масонски структури да се сдобият с 
ръководство и организация; определя масона Уилям Шоу  за Главен 
Пазител на Гилдията и му дава указания да модернизира цялата и 
структура; дава рицарска степен на Франсис Бейкън, негов любим 
мислител и събрат-масон. 
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Джелаба – традиционна роба, носена от египетските мъже и жени. 
Джели, Личо – роден на 21 април 1919 г. в Пистоя, Италия; 
ръководител на скандално известната италианска Ложа “Пропаганда-
2” (П-2); доброволец на страната на франкистите във войната в 
Испания в 735-ти батальон известен като “Черните ризи”; по време на 
Втората световна война е началник на фашистката милиция в областта 
Катаро; след войната живее няколко години в Аржентина и отново се 
завръща в Италия; посветен в масонството на 5 ноември 1963 г. в 
Ложата “Джан Доменико Романьози”; на 28 ноември 1966 г. с личната 
препоръка на Великия майстор Джордано Гамберини се прехвърля в 
Ложата “Пропаганда-2”, която по него време се преустройва под 
ръководството на адвоката Роберто Аскарели; в резултат на 
първоначалната дейност на Джели “П-2” за кратко време достига ог 
двадесетина члена числен състав до 400 души – предимно действащи 
или бивши офицери от секретните служби; след избухването на 
скандала през 1981 г. напуска Италия; арестуван на 13 септември 1982 
г. в Женева, когато се опитва да изтегли от една банка част от 
поставените му под съдебен запор авоари; през нощта на 9 срещу 10 
август 1983 г. изчезва от женевския затвор “Шан Долон”, наколко дни 
преди очакваното разрешение на швейцарските власти за 
екстрадирането му в Италия за съдебен процес............... 
Джентри – наименование на дребното, нисшето дворянство във 
феодална Англия; има право на герб, но не притежава благородническа 
титла. 
Джером (342-420) – монашески водач разглеждан като най-начетения 
и ерудиран от латинските отци; известен с латинския превод на 
Библията. 
Джиани – инд. този който знае, който следва пътя на познанието, 
който се опитва да достигне до по-голяма истина. 
Джива – инд. живият индивид в неговата цялост; тялото духа, 
всичките му сетива; всичко което съставлява човешкото същество. 
Джиду Кришнамурти – срещнат през 1907 г. от Ани Безант, водачка 
на Теософското общество, която го обявила за въплащение на 
Маитрея т.е. – Световния учител; през 1926-1927 г. обикалял с нея 
Англия и Америка, където бил представян за Месията. 
Джонсън, Андрю (1808-1875) - седемнадесети президент на САЩ 
(1865-1849); посветен на 5 май 1851г. в Ложа “Грийнвил” № 119, 
Грийнвил, Тенеси; военен губернатор на Тенеси 1862-1865г.; по 
професия – шивач; никога не е избиран за президент; след мандата си е 
върнат в Сената; обвинен в държавна измяна от Долната камара на 
Конгреса и оправдан от Сената на САЩ; Андрю Джонсън е бил 17 
годишен когато  жена му го е научила да чете.  
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Джоунс, Иниго (1573-1652) – Велик майстор по време на царуването 
на Джеймс І; най-ранният от великите английски архитекти; 
пребивавал продължително време в Италия за изучаване сградите на 
Ренесанса; през 1619 г. започва строежа на най-значимото си творение 
– кралската банкетна зала Уайтхол в Лондон. 
Джубал – араб. планина.  
Джубал Муса – египетското наименование на планината Синай 
(Планината на Моисей). 
Ди Бернардо, Джулиано – основател и Велик майстор на Великата 
регулярна ложа на Италия; Стар Велик майстор на Великия Ориент на 
Италия от 1990 до 1993 г.; участник във възстановяването на - 
Великата ложа на Румъния през 1993 г.; Великата ложа на Молдова 
през 1999 г. и Великата ложа на Украйна през 1999 г., както и на 
Великите ложи на Унгария, Чехословакия и Полша след падането на 
Берлинската стена; основател и президент на Accademia Internazionale 
Degli Iluminati в Рим; професор по философия в университета Тренто в 
Италия, почетен член на множество академии и на Световната 
академия по философски знания; автор на много трудове в областта на 
нормативната логика и философия на хуманитарните науки; автор на 
масонските книги “Възстановяването на Храма – масонски проект за 
нова утопия” и “Философия на масонството – масонското изображение 
на човека”. 
Диадема – превръзка на главата при жреците на Древна Гърция, по-
късно, украса на главата на царете като знак на царската власт; женско 
скъпоценно украшение за глава във формата на неголяма открита 
корона.  
Диадохи – названието на непосредствените приемници на македонския 
цар Александър ІІІ Велики – неговите най-изтъкнати пълководци. 
Диамантената Сутра – най-старият печатен документ открит през 
1907 г. от британския археолог сър Марк Оуръл Стайн  в пещерата 
Данхуан в Западен Китай; откритието е датирано от 868 г. и 
представлява свещен будистки текст; свитък хартия със сив цвят с 
китайски йероглифи, завит около дървена основа; този тип текстове – 
сутрите – са били печатани за възхвала на хората и на всички разумни 
същества на Земята; в Китай хартията и печатът са били известни още 
преди Диамантената Сутра, но тя е първото печатно издание с ясно 
посочена на него дата на издаване. 
Диаспора – отделяне на дадено население от основния му състав и 
разпръсването му в други страни; изселване или преливане от едно 
място на друго на отделни групи хора; еврейският свят извън Иудея. 
Диван – помощен султански съвет в Османската империя, 
председателстван лично от султана; има за задача да го осведомява за 
състоянието и проблемите в различните сектори на държавния живот. 
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Дий, Джон (1527-1608) – астролог и математик; практикуващ алхимик 
с кралски лиценз и най-близък съветник на кралица Елизабет; известен 
с участието в секретни операции в Европа на английската корона; през 
1562 г. му попада книгата “Стенография” на бенедектинският абат 
Йоханес Тритемий и по тази книга Дий написва ръководство за 
кодовете и шифрите в разузнаването; той е първообразът на Джеймс 
Бонт в качеството си на първият британски агент носител на секретния 
номер агент 007. 
Дий, Джон (1527-1609) – британски математик, астроном, астролог; 
основно занимаващ се с херметична философия и магия; личен 
съветник на кралица Елизабет І; преподавател по астрономия, 
навигация и математика служителите на кралицата, осъществили по-
късно Великите английски пътешествия за откриване на нови земи. 
Диксха – инд. актът на посвещаване на ученика в духовния живот; 
задача отредена на гуру. 
Динати – представители на византийската аристокрация. 
Диодор Сицилийски – гръцки историк от І в. пр. Хр., автор на 
универсалната история Biblioteca historica; в периода 60-57 г. пр. Хр. 
пътува в Египет; неговата история се състои от 40 книги и е разделена 
на 3 части: 1- от митичната история до разрушаването на Троя; 2- до 
смъртта на Александър Велики; 3- до Галската война на Цезар. 
Диоклециан – римски император, който през ІІІ в. издава декрет, с 
който забранява “старите писания на египтяните”, които се отнасят до 
химията на златото и среброто. 
Диоцез – седалище на епископ. 
Диплом (масонски) – документ връчван на масона за легитимиране 
пред масонската общност в целия свят и доказващ неговото 
посвещение в определена масонска степен; удостоверение за 
принадлежност към Свободното зидарство; връчват се и наградни 
дипломи за заслуги пред Братството. 
Дискос – гръц. църковна утвар. 
Дискриминация – преднамерено нарушаване на правата  и законните 
интереси на определени лица, организации и държави на най-различна 
основа – расова, религиозна, политическа, полова и др. 
Дифамация – разпространяване на клевети, оклеветяване, 
опозоряване. 
Доанел, Жюл Станислас – френски палеонтолог, масон, мартинист; 
основател на “Англез Гностик Юниверсал” (Вселенска гностическа 
църква); през 1894 г. внезапно напуска своята църква и членството си в 
други ордени и се присъединява към католическата църква; през 1895 
г. издава книгата “Демаскираният Луцифер” в която се разкайва, че в 
предишните си дейности е служил на Дявола. 
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Добра воля – “По добра воля и без принуждение....” – означава, че 
кандидатът сам, без принуждение и в състояние да различи злото от 
доброто е взел решението да кандидатства за приемане в Ордена, без 
да е подканян или принуждаван от някого. 
Доверен секретар (6°) – шеста посветителска степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал; достигайки тази степен Свободният 
зидар овладява умението за ясна и точна преценка на информацията за 
всичко което се случва в природата и нейното използване в полза на 
строежа на Храма на човечеството; да бъде усърден, верен, 
безкористен, великодушен и миротворец, са задълженията на масона с 
тази степен; в хода на ритуала той научава, че усърдието и верността 
към дълга са винаги възнаградени; защо да съм миротворец? – е 
въпросът върху който разсъждава Довереният секретар; дългът е 
моралния магнетизъм, който управлява и ръководи истинския масон по 
пътя му, през бурните морета на живота, се казва в поученията на тази 
степен; да изпълни този дълг, независимо дали работата му ще бъде 
възнаградена или не, е  единствената грижа на масонът Доверен 
секретар, като няма никакво значение, дали има свидетели на това 
деяние, и дали това, което е направил завинаги ще остане неизвестно 
на цялото човечеството; да действа в името на мира като помирител е 
основното призвание на масона с тази степен.  
Догма – гръц. правилник, наредба; верска постановка на религиозна 
или езотерическа общност, която се разглежда като свещенна, защото е 
била разкрита или оповестена от Бог, гуру или се намира в свещени 
писания. 
Докетици – гръц. докео-струва ми се, изглежда; еретично течение в 
ранното християнство, според което Иисус Христос не бил човек, а 
само изглеждал такъв; Христос бил самият Бог. 
Доктрина – наложена и възприета концепция; система от възгледи, 
ръководна политическа програма, учение, научна или философска 
теория. 
Документ – материален носител на данни. 
Документите от Рас Шамра – писмен архив дадиращ от ХІV и ХV в. 
пр. Хр. на шумерски Върховен жрец открит при разкопките на древно 
селище през 1929 г. в Северозападна Сирия; доказва съществуването 
на най-ранната азбука позната на човечеството. 
Документът “Q” – хипотетичен ръкопис в чието съществуване вярва 
дори Църквата; книга с поученията на Иисус, включително “Отче наш” 
и Блаженствата, записани двадесетина години след смъртта му; 
използван като източник за евагелията на Матей и  Лука; “Q” е 
съкращение от немското Quelle- източник. 
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Долината на златото (Ла Вал д`Ор) – митична местност, която се 
търси повече от хиляда години; най-популярното й наименование е 
Офир – мястото на мините на цар Соломон.  
Домакин - назначаема длъжност в Ложата на Съвършенството (4º-
14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
Домен – господарски имот; държавно имущество или имот; 
наследствено владение. 
Домениканци – членове на религиозен Орден основан през 1215 г. от 
испанския монах Доминик; взема активно участие в Инквизицията, 
заедно с Ордена на францисканците. 
Доминат – лат. господар, владетел; последната форма на управление 
на Римската империя; военна диктатура; неограничена робовладелска 
монархия. 
Доминион – название на бивша колония на Великобритания, получила 
суверенитет, но запазила връзките си с метрополията чрез 
образуваната през 1932 г. Британска общност на нациите. 
Домове – крепости, замъци, командории (населени места) собственост 
на Ордена на тамплиерите. 
Дон Хуан – името на индиански лечител от племето яки, който Карлос 
Кастанеда описва в своите книги; неговото съществуване не е 
доказано. 
Дофин – титла на престолонаследника на трона на Франция. 
Драгонади – жестоки преследвания на протестантите (хугенотите) 
в Южна Франция след отмяната на Нантския едикт (1685); проява на 
остра религиозна нетърпимост, екзекуции и масови изселвания; 
множество хугеноти се спасяват с бягство в Англия. 
Дракон – архон на Атина през VІІ в. пр.Хр.; съставил сборник със 
закони, отличаващи се с жестокостта си, като почти всеки текст 
предвиждал смъртно наказание; драконови мерки. 
Дракула – рум. син на Дявола. 
Драпиер – отговорник за снабдяването на братята от Ордена на 
тамплиерите; осигурява дрехи, обувки и всичко необходимо на 
рицарите и сержантите; прибира и съхранява светските дрехи на всеки 
новоприет член на Ордена и подготвя мантиите им за ритуала по 
посвещаване. 
Древни задължения – обичаите, традициите, символите и ритуалите 
на масоните взаимствани от гилдиите на строителите. 
Древни харти – конституции, закони и правила установени от 
предшествениците на масоните. 
Древните мистерии – тайни общества на древните египтяни, 
римляни и гърци. 
Древният и таен Орден на Розата и Кръста (ДТОРК); Ancient and 
Mystic Order Rosae Crucis (AMORC) – съвременно американско 
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розенкройцерско общество, което става известно заради обширната си 
реклама; създаден в началото на 20-те години на ХХ в. от Харви 
Спенсър Люис. 
Дреха на безчестието – роба с изписани на гърба и на гърдите черни 
кръстове, която са били длъжни да носят близките на осъдените на 
смърт еретици и магьосници. 
Друзи – общество на войнстваща религия възникнала в края на Х и 
началото на ХІ в. – издънка покълнала от исмаилтяните; една от 
основните сили противостояща на френските войски в Сирия; 
основатели на общността са били шестият фамидски халиф на Египет 
Хаким и неговият съветник иранецът Хамза; Свещената книга на 
друзите се наричала Kitab-el-Hikmet (Книга на Мъдростта); учението 
на друзите се състои във вярването, че Бог е един и той се разкрива 
пред хората на няколко пъти чрез своите въплащения; Бог е създал 
първо универсалния разум, който се разкрива на земята при всяка 
Божествена проява; броят на човешките същества се запазва един и 
същ, а техните души преминават последователно в различни тела, 
възкачвайки се или слизайки по стълбата на човеците според това дали 
са съблюдавали или са пренебрегвали предписанията на същинската 
религия и изпълнението на нейните седем заповеди; друзите са 
разделени на две класи Jakils (войните) и Akils (древните), които са 
единствените допуснати до Мистериите; за да стане Akils 
новопосветеният трябва успешно да премине през три много трудни 
изпитания – след продължително постене да устои на глада пред пълна 
с апетитни ястия маса, след тридневни скитания в пустинята да не се 
докосне до мех пълен с прясна вода и накрая – да е способен да не се 
подаде на съблазанта през цяла една нощ очи в очи с красива жена; 
упражнявали значително влияние при изграждането на ливанската 
република.   
Друиди – жреческа каста в Британия и Галия; посветени, които са 
допускали жени в своя свещен орден и ги посвещавали в тайнствата на 
своята религия; те никога не доверявали своите свещени стихове и 
писания на хартията, а подобно на древните брамини ги запомняли; 
също като парсите те нямали образи или статуи на своите богове; 
келтската религия смятала за светотатство да изобразява някой Бог в 
човешки образ; трите главни заповеди на религията на друидите били: 
1. подчинение на божествените закони; 2. грижа за благоденствието на 
човека; 3. твърдо изтърпяване на всички бедствия на живота.  
Дуализъм – лат. учение за двуединство;. в историята на религиите се 
изразява чрез две божества и два принципа; например – при 
зороастризма още при създаването на света съществуват един добър 
бог Ахура Мазда и един лош бог Ариман, чиято битка до края на дните 
ще завърши с победа на добрия. 
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Дуат (Дат) – егип. преизподня; мастото където пребивават мъртвите в 
египетската митология. 
Дунавска звезда – наименование на първата регулярна румънска 
Ложа, основана на 1 юли 1856 г. в Букурещ от Великия Ориент на 
Франция; нейн лидер е Йон Братияну – френски възпитаник, завършил 
право в Париж; съоснователи на Ложата са неговият брат Димитру 
Братиану и поетът Константин Росети. 
Дух – привидение; призрак; спонтанно появяване на шумове, движение 
на предмети; в теософските учения терминът Дух се използва само за 
това, което непосредствено принадлежи на Вселенското съзнание и 
което се явява негова еднородна и неопетнена еманаця;  Дух Свети – 
Дух Божий, третото лице от троицата.  
Духовен учител –  водач; личност, която води другите по вече 
извървян от него път; помага на хората да погледнат навътре в себе си. 
Дъблински ръкопис – ръкописа А.6.10; открит през 50-те години от 
проф. Венкелеер и публикуван през 1960 г. в Студии за катарите; 
текстът представлява задълбочен коментар на Отче наш – така, както 
катарите са чувствали и казвали молитвата.   
Дънов, Петър Константинов (1864-1944) – основателят на Бялото 
братство; окултно име Беинса Дуно, Учителя; през 1886 г. завършва 
американското богословско училище в Свищов; две години учителства 
в с. Хотанца, Русенско; през 1888 г. заминава за САЩ където е студент 
в богословския факултет в Бостънския университет, след 
дипломирането си завършва и едногодишен курс по медицина; в САЩ 
установява връзка с Ордена на розенкройцерите; през 1895 г. се 
завръща в България; през 1912 г. издава книгата “Заветът на цветните 
лъчи на Светлината”, изнася сказки, сътрудничи на периодични 
издания, издава книгите “Наука и възпитание” и “Хио-Ели-Мели-
Месаил”; през 1900 г. свиква във Варна първи събор на своите ученици 
където се полагат основите на широко и непознато до този момент 
окултно движение, наречено от Учителя “Бяло братство”; от 
вътрешно, ритуално, следващо традицията на окултните общества, то 
се превръща в Слово, без организационни структури, посвещения и 
йерархия, което обединява десетки хиляди българи и много чужденци; 
през 1922 г. основава в София Школа на Братството, а през 1927 г. 
възниква селището “Изгрева” край София; със своето слово и дейност 
Учителят упражнява силно влияние върху духовния и обществения 
живот в България; личен съветник на цар Борис ІІІ; архиерейският 
събор на Българската православна църква обявява  Петър Дънов за 
самоотлъчил се от Светата православна църква, а учението му за 
еретическо и опасно за вътрешния мир и обществения морал; Дънов 
определя генезиса на своите идеи като учение за Всемирното бяло 
братство, на изначалните принципи на Бялата ложа, въплатени по 
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българските земи от орфическото учение (Орфически мистерии) и 
движението на богомилите; централно място в Словото на Учителя е 
отделено на Любовта – принцип на космическото единство, на правото 
на живот и еволюция на всички елементи и сили, които излизат от 
Бога; умира на 27 декември 1944 г.; след смъртта му книгите му се 
конфискуват, а последователите му се преследват от властта.  
Дърво на живота – кабалистично понятие; състои се от десет 
сефиорити, символи на десетте еманации на божественото, на десетте 
изявени аспекта на Вселената; едновременно с това представлява 
десетте елемента на човешката психика; Дървото на живота расте от 
горе надолу, кетер е изворът, който захранва дървото, той е символ на 
Адам Кадмон.. 
Дърмът, Лорънс – първият секретар на основаната през 1751 г. 
ирландска Велика ложа на древните масони; ирландски художник и 
търговец на вино; публикува през 1756 г. Устав с който заявява, че 
първата Велика ложа на модерните масони е изопачила масонските 
традиции и маделира “древните” като много по-демократична 
организация.  
Дьо Бар, Едуард - Велик магистър на Оредена на Сион (1307- 1336).  
Дьо Бар, Жан - Велик магистър на Оредена на Сион (1336-1351). 
Дьо Бар, Йоланд - Велик магистър на Оредена на Сион  (1480-1483). 
Дьо Бурбон, Конетабъл - Велик магистър на Оредена на Сион (1519- 
1527). 
Дьо Гисор, Гийом - Велик магистър на Оредена на Сион (1266-1307). 
Дьо Гисор, Жан – първият Велик магистър на Оредена на Сион  (1180- 
1220). 
Дьо Гонзак, Фердинан - Велик магистър на Оредена на Сион (1527- 
1575). 
дьо Ланж, Савалет – френски масон; пазител на Кралската хазна; 
велик офицер на Великия Ориент на Франция; основател през 1771 г. 
на Ложата “Събраните приятели” (Amis Reunis) – в тази Ложа се 
събират представители на всички масонски групи във Франция по това 
време – смес от софистични, мартинистки и масонски системи, 
адепти от мъжки и женски пол; създал през 1773 г. Ритуалът на 
Филалетите. 
Дьо Лармени, Жак – посоченият от Жак дьо Моле, наследник на поста 
Велик магистър на Ордена на тамплиерите. 
Дьо Лорен, Максимилиан - Велик магистър на Оредена на Сион (1780- 
1801). 
Дьо Лорен, Шарл - Велик магистър на Оредена на Сион (1746-1780). 
Дьо Невер, Луи - Велик магистър на Оредена на Сион (1575-1595). 
Дьо Сен-Клер - Велик магистър на Оредена на Сион (1120-1266). 
Дьо Сен-Клер, Жан - Велик магистър на Оредена на Сион (1351-1366). 
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Дюкар, Франсоа – Велик магистър на Оредена на Сион (1963-1981). 
Дюко-Бурже (1897-1984) – френски свещенослужител основал 
Всеобщия съюз на поетите и писателите католици и издател на 
списание “Матин”; от 1947 до 1961 г. е свещеник в обителта на 
Независимия малтийски военен орден; въпреки, че е любимец на 
маршал Петен, за дейността си по време на съпротивата е удостоен с 
медал, посочен е за най-големия френски свещенически пост, 
архиепископ на Париж; счита се, че през 60-те години е бил Велик 
магистър на Ордена на Сион. 
Дявол – гръц. клеветник; Сатана; митологически персонаж, 
олицетворение на силите на злото; владее Ада, където се мъчат душите 
на грешниците.  
Дякон – най-нисшата степен на свещенослужители в християнската 
църква; удостояват се с различни степени: протодякон; архидякон; 
йеродякон. 
Е 
Ебион – основател на сектата на иудействащите християни 
(ебионити) в края на ІІ век; ебионитите се отнасят враждебно към 
апостол Павел и учението му – от Новия завет те признават само 
Евангелието на Матея и Откровението на Св. Йоан. 
Ебионити – иудействащи християни; близки духовни наследници на 
ранната йерусалимска общност на Яков и Петър, които впоследствие 
биват определени от официалната църква, като еретици, защото 
тяхната христология не допуска и не приписва Божественост на 
историческия Иисус от Назарет. 
Ева – ивр. майка на всичко живо. 
Евангелие – гръц. блага вест ; повествование за живота и учението на 
Иисус Христос; две столетия след неговата смърт Евангелията са 
съществували във вид на устни разкази и откъслечни записки (т.н. 
логии) ; окончателния хриситянски канон съществува от VІ в. 
Евангелие на Йоан – единственото евангелие признато от катарите; 
което според тях е приемливо точно, неизкривено и нередактирано. 
Евангелие на Тома – сборник от 114 притчи и поговорки за живота на 
Иисус Христос; открит в Египет през 1945 г. 
Евгенически манастири – учреждения в нацистка Германия 
създадени по програмата  СС Labensborn за всестранна грижа за 
здравето на нацията, която е резултат на провъзгласения през 1933 г. от 
Алфред Розенберг – Мит на кръвта; в евгеническите манастири са 
били настанявани най-подходящи бъдещи майки, които са били 
събирани с пълноценни арийски мъже.   
Евионити – раннохристиянска секта, последователи на Иисус 
Христос, които смятали неговият брат Яков, а не апостол Павел, за 
истински основател на Християнската църква; евионитите са свързвани 
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с Ордена на Сион, тъй като тяхното седалище е бил йерусалимският 
манастир “Богородица от Сионската планина”. 
Евклид – древногръцки математик, автор на първото достигнало до 
нас съчинение по теоретични основи на математиката; живял и 
работил в Александрия през ІІІ в. пр. Хр.; негово основно 
произведение е “Начала” съдържащо планиметрия, стериометрия и 
въпроси от теорията на числата; автор на трудове по астрономия, 
оптика, музика и др.  
Евмолп – тракийски цар, създател на елевзинските мистерии. 
Евмолп – цар на Тракия и йерофант, основал през 1800 г. пр. Хр. 
Елевзинските мистерии. (вж. елевзии) 
Европейска културна конвенция – съставена в Париж на 19 
декември 1954 г.; главната цел на конвенцията е съхраняването и 
осъществяването на идеалите и принципите, които са общо наследство 
на страните членки на  Съвета на Европа; всяка договаряща страна се 
задължава да предприеме необходимите мерки за запазване и 
насърчаване развитието на нейния национален принос в общото 
културно наследство на Европа. 
Европоцентризъм – теория, която разглежда Европа като център на 
световната култура и цивилизация; привържениците на това схващане 
изтъкват икономическото и културното превъзходство на европейските 
народи, предоставяйки го като безусловна ценност. 
Евсевий (275-339) – епископ на Цезария, наричан бащата на 
историята на Църквата заради неговия труд върху историята на 
раннохристиянската църква; християнски историк от ІV в., автор на 10 
томна “История на Църквата”  обхващаща периода от живота и 
делото на Исус Христос до времето на император Константин; автор и 
на една от най-подробните биографии на император Константин. 
Евхаристия – богослужение при което се извършва тайнството на 
Светото причастие, като се чете благодарствена молитва за 
освещаване на Светите дарове – тялото и кръвта на Христос във вид на 
хляб и вино; в алхимията – процес с който Задругата на златарите 
проверява чистотата на златото и среброто в новоизсечените монети.  
Евхемеризъм – учение за произхода на вярванията и религиите, 
според което Боговете са само по-висши хора, обожествени 
впоследствие; разработено през ІV в. от гръцкия философ Евхемерий. 
Египетски обред – вж. ритуал Мизриам и Мемфис. 
Египетско масонство – нерегулярна масонска организация основана 
1776 г. в Лондон от граф Калиостро(Жозеф-Балзамо 1743-1795); най-
често срещаното идентифициране между франкмасонството и 
магьосничеството; на 20 октомври 1784 г. Калиостро пристига в 
Лондон и създава Ложа “Триумфиращата мъдрост”; по-късно на 
Калиостро му хрумва да създаде Храм, който да приеме името и 
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властта на Ложа-майка на египетския ритуал, с което да подчертае 
традиционните корени на учението си в най-дълбоките антични 
посвещавания; създава требникът Великият копт – ритуалният 
сборник на египетското масонство; ритуалът на египетското масонство 
е разделен на три степени и се изразява в магически сеанси, по време 
на които били използвани като медиуми млади момичета и момчета с 
безупречна невинност; те си поставяли за своя върховна цел да бъдат 
приети в Храма на Бог, като предметът на посвещението бил да се 
помогне на загубилия Божито благоволение човек да възстанови 
своето достойнство; когато регенерираният човек притежавал вече 
здрава душа в здраво тяло, Бог го посвещавал в майсторство с прилив 
на своята милост; тогава този човек ставал избран и се радвал на 
познанията и властта, които Бог по принцип дава на всеки човек. 
Его – лат. Аз ; съзнанието у човека “аз съм аз”. 
Едем – ивр. наслада; радост; създадена от Бога “Градина на  
насладите”; в кабалата – място за посвещение в Мистериите; земният 
рай, местопребиваването на човека до грехопаданието. 
Едемската градина (рай) – мястото, където човекът е имал всичко на 
свое разположение, без усилие, нито познание, и от която той е бил 
прогонен, защото е отказал да остане невежа. 
Едеса – първият покръстен в християнството град във Византийската 
империя; намира се на територията на днешна Турция. 
Еди – сборник от легенди на северните скандинавски народи, съставен 
от християнския поет и свещеник Снори Стурлусон. 
Едикт – лат. edictum-заповед, указ, предписание; особено важен 
императорски, кралски закон.  
Единайсет – символизира вярност, просветление и откровение, тъй 
като Иисус, след предателството на Юда, остава с единайсет ученика. 
Единбургска ложа №1 – счита се за най-старата регулярна масонска 
ложа, първият писмен документ на която е датиран – 31 юли 1599 г.; 
притежава десет пълни тома с оригинални масонски протоколи; 
протоколите доказват, че тази Ложа е съществувала 118 г. преди 
образуването на Великата ложа на Англия. 
Едно – символизира единството в троен план; цялото едно, отделеното 
и обединяването на многото в едно по-високо единство, тъй като 
“едно”  не е число, а символ на Божественото; светът се развива от 
божественото, както числата от единицата. 
Еднорог – легендарно животно в образа на кон с един хоризонтален 
рог на челото, което е описано още от Аристотел; достига до 
християнското учение където символизира единството на Бог Отец и 
Бог Син и непорочността на неговото раждане; в алхимията е символ 
на завършеното Велико дело (Опус магнум); будизмът го разглежда 
като символ на добродетелта и отречението от света. 
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Ездра – еврейски свещеник и чиновник, който приблизително в 450 г. 
пр. Хр. съставил Петокнижието. 
Език на мистериите – жречески таен език, използван от посветените 
жреци и употребяван само в разговор за свещени неща; всеки народ е 
имал свой собствен език на мистериите, неизвестен на никого, като се 
изключат само тези, които били допуснати до него.  
Езотеризъм – гръц. eisotheo-въвеждам; скрито, тайно познание, 
достойно за посветени; да се отвори вратата; да се позволи на хората 
да влязат вътре символично; разкриване на някаква скрита истина, на 
някакъв окултен смисъл.  
Езотерика – гръц. еsotericos - насочен навътре; учение, което е 
предназначено за определен кръг хора; има няколко характерни черти: 
1. традиция – ученията и мистичните практики се предават от учител 
на учител векове наред, като в основата им седи една мистична фигура. 
2. обет – задължение за мълчание. 3. посвещение – приемане чрез 
извършване на предварителна подготовка под ръководството на 
наставник с цел ученикът да придобие необходимите качества и лично 
да изпита вътрешната страна на възприетите ритуали. 4. иерархия – 
отговаря на определена степен на посвещение и символика; думата 
esotericos e създадена към 166 г. от мислителя Лукиан от Самосата; 
прилагателното езотеричен се появява във френския език през 1752 г. 
и е описано в притурката на Френски и латински универсален речник, 
като – това, което е неясно, скрито, необичайно. 
Езотеричен – гръц. скрит; таен; вътрешен; съкровен. 
Ейдетика – способността на определени хора да създават образни 
представи, които не се различават от действителността. 
Еканкар – името на Висшето същество в религията на сикхите. 
Екарт, Дитрих (1868-1923) – немски литератор и един от 
ръководителите на тайното общество “Туле”; духовен баща на Адолф 
Хитлер, когото посвещава в тайното учение и школува поведението му 
като политик и оратор; споделя крайни расистки възгледи; черпи 
идеите си от християнската мистика, от която извежда своята теория за 
расизма; неговите разговори с Хитлер са описани в брошурата 
“Болшевизмът от Мойсей до Ленин – разговор насаме между Хитлер и 
мен”. 
Екер – уред за чертане на прави ъгли; в масонството символизира 
човешката дейност върху материята и организирането на хаоса; 
съчетава се винаги с пергелът; в зависимост от положението на екера 
спрямо пергела може да се разбере на коя степен (първа, втора или 
трета) работи към дадения момент масонската Ложа. 
Екерхофен, Ханс Хайнрих (1750-1790) – посветен в масонството 
основател на Ордена на азиатските Братя (1780). 
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Екзарх – гръц. exarchos-ръководител; глава на жреците при Храма в 
Древна Гърция; глава на отделната църковна област при православните 
християни. 
Екзархия – православна църква, начело на която стои екзарх; по-
ниската степен от патриаршия. 
Екзегетика – наука за тълкуване на символите.  
Екзопсихология – изследва въпроса, дали въз основа на описанията на 
Боговете в древните митологии могат да се направят изводи за 
характерните качества на изванземните същества. 
Екзорцизъм – лат. изгонване на духове; католически ритуал по 
прогонването на Дявола и неговите Демони; целта е са бъде накаран 
Демонът да се закълне, че ще напусне обладания от него човек; 
заклинание с което се изгонват злите духове от хора, предмети и места. 
Екзотеричен – външен; публичен; противоположност на езотеричното 
(скритото). 
Еклектизъм – гръц. eklktikos-избиращ; механично съединение на 
разнородни, често пъти противоположни принципи, възгледи, теории, 
художествени елементи и др. 
Еклектически ритуал – масонски ритуал основан от барон Книг; 
практикува се предимно в Германия в областта на Франкфурт на Майн; 
има общо пет степени на посвещение. 
Еклектична философия – едно от наименованията на 
Александрийската школа на неоплатониците. 
Еклесия – название на народното събрание в древна Атина; основа на 
атинската демокрация; в него участват всички граждани навършили 18 
г. без робите, жените и чужденците. 
Еклиптика – пътят на Слънцето; видимата окръжност, описвана от 
Слънцето в продължение на една година. 
Екслибрис – лат. libris-книгата принадлежаща на някого; книжен 
знак, етикет, винетка с името на собственика на книгата или със 
символична рисунка, залепен от вътрешната страна на корицата или на 
обложката. 
Експансионизъм – политика, целяща разширяване и укрепване на 
собственото влияние или господство в дадена сфера. 
Експерт - назначаема длъжност в Ложата на Съвършенството (4º-
14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Експонат – лат. exponere-представено на показ; предмет, който е 
представен чрез оригинален показ на публиката. 
Експресионизъм – лат. exspression-изразяване; направление в 
изкуството от първата четвърт на ХХ в., провъзгласяващо единството 
на реалността в духовния свят на човека, а неговото изразяване – за 
главна цел на изкуството. 
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Експроприация – принудително отчуждаване и изземване на частна 
собственост от държавната власт; лишаване от средствата за 
производство на една класа от друга класа по икономически път или 
чрез насилие. 
Екстаз – гръц. излизам извън себе си; състояние на душевна възбуда, 
при което възприемането на реалния външен свят и връзката с него се 
загубват; в това състояние обикновенно се правят предсказания, 
преживяват се видения и се изпитва непосредствената връзка с 
Божеството; счита се, че гениалните постижения на науката, 
изкуството и религията, се дължат на това състояние. 
Екстремизъм – привързаност към крайни възгледи и мерки; прилагане 
на методи и средства извън рамките на общоприетите норми и 
практики. 
Екуменизъм – тенденция към обединяване на всички вероизповедания 
в една обща религия. 
Екхарт, Майстер (1260-1328) – доминикански монах и християнски 
мистик; застъпва се за чист и неподправен вътрешен живот и отрича 
авторитета на Църквата и всички догми поради което е изправен пред 
трибунала на Инквизицията; според него, Бог не може да бъде 
определен понятийно, а може да бъде изпитан само душевно и поради 
това, човекът трябва да се освободи от всички догми, за да може в 
уединението от света Бог да влезе в душата. 
Ел – Акса – джамията издигната на мястото на Храма на цар Соломон. 
Ел – старата дума за Бог; оттук името на пророк Илия означава “Ели-
я” – Йеова е моят Бог. 
Елевзии – гръц. Елевзинските мистерии които 1800 г. пр. Хр., са най-
прочутите от древните гръцки мистерии и се празнували в близост до 
селището Елевзин, на 24 километра от Атина; основани са от Евмолп, 
цар на Тракия и йерофант; те се празнували в чест на Деметра, 
гръцката Церера и египетската Изида; последният акт на действието се 
отнасял към принасяната жертва на изкуплението и възкресението, 
когато посветеният бил допускан до висшата степен Епопт; 
празнуването на Мистериите започвало през месец септември, когато 
се събирало гроздето и продължавало от 15 до 20 число, седем дни. 
Елексир – араб. ал-айхсир – философски камък; гръц. ксерион – 
лечебно средство; камък на Мъдростта; събирателно понятие, 
означаващо есенции, емулсии, чудодейни и магически напитки; в 
алхимията е духовната субстанция, която прониква във всички 
вещества и може да се превърне в злато; универсално лекарство, което 
лекува всички болести и премахва старостта и смърта; скъпоценен 
камък. 
Елексир на живота – формула за физическо безсмъртие. 
Електор – церемониалмайстор. 
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Елементали – духове на стихиите; същества, развиващи се в четирите 
стихии –земя; въздух; огън и вода; кабалистите наричат елементалите – 
гноми (елементали на земята); силфи(на въздуха); саламандри(на 
огъня) и ундини (на водата). 
Елементи – огън; въздух; земя и вода, обединени в пети – етер или 
квинсистенция. 
Елена – гръц. според гностичните предания – спътничката на Симон 
Мага. 
Ели, дьо Пиер (1350-1420) – френски теолог и философ; кардинал; 
поддръжник на тезата, че епископите и свещениците си получават 
правата си пряко от Бога, а не чрез посредничеството на папата, че 
папата не е недосегаем от присъдата на общия Църковен събор, че нито 
папата, нито Църковния събор са непогрешими, а непогрешимостта е 
качество единствено на Църквата, като институция. 
Елиаде, Мирча - румънски професор по история на религиите; от 1958 
г. живее в Чикаго, САЩ; автор на поредица значителни трудове 
посветени на религиозните (най-вече, източни) учения и практики - 
“История на религиозните идеи” (3 тома); “Шаманизмът – архаичната 
техника на екстаза”; “От примитивизма към дзен” и др. 
Елисейските полета – в гръцката митология това е Раят, където се 
изпращат героите, на които боговете са дали безсмъртие; местност 
около Атина където са празнували т.н. Елевзински мистерии. 
Елоим – наименование на Бог в Стария завет. 
Елохим – хананейски термин за обозначаването на Възвишен. 
Елфи – в древногерманската митология, духовете на природата; леки 
възвишени същества с човешки облак; демонични същества, които са 
по произход души на умрели, продължаващи да живеят във въздуха; 
според лицето на което се явяват те биват от мъжки или женски пол. 
Еманация – лат. изтичане; в метафизичен смисъл тя е 
противоположна на еволюцията; основно понятие в 
неоплатоническата философия – пътя надолу или преобразуването на 
Абсолютното в Относително.   
Емблема – гръц. emblema-изпъкнало украшение; условно, символично 
изображение на някакво понятие, идея; материално, видимо 
изображение на идея; символически предмет, знак изображение. 
Емблема на Ложата – бижу; знак, печат, орнамент на символичната 
ложа, който се носи като нагръден знак от членовете й по време на 
работа на Ложата, графична част от всеки документ на Ложата; 
обикновенно съдържа възприет за отличителен за Ложата масонски 
символ, наименованието на Ложата, Ориентът в който е инсталирана, 
патентния номер на сертификата издаден от Великата ложа, както и 
възприетия девиз на дадената Ложа. 
Емет – каб. истина. 
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Емпирей – гръц. empyros-огнен; горната част на небето, напълнена с 
огън и светлина; мястото където обитават Боговете и светците; висота 
на духа – да витаеш в емпирея, означава да се оставяш на мечтите, да 
се откъснеш от реалния живот. 
Енвайронмент – обширна пространствена  композиция, която 
наподобява реално обкръжаване, характерна форма на авангардното 
изкуство от 60-те години на ХХ в.  
Енгел, Леополд – основал през 1927 г. Световния съюз на 
илюминатите; автор на “История на Ордена на илюминатите”. 
Ендемус – постоянно действащ Синод във Византия, в който участват 
патриархът и константинополските митрополити. 
Енкаустика – гръц. enkaustike-горя, изгарям; восъкова живопис, 
изпълнявана със затопляне и обгаряне на материала, създадена през V 
в. пр. Хр. в Древна Гърция и станала една от най-устойчивите 
изобразителни техники. 
Енойхион – гръц. вътрешно око; намек за третото, вътрешното или 
духовното око. 
Енох – ивр. поучение; учител, посветител в юдаизма и 
християнството; по-големият син на Каин; потомък на Адам в седмото 
поколение, прадядо на Ной; в библейски и митологичен смисъл Енох е 
културен герой, основател на писмеността, а според някои и на 
астрологията; Енох е образец на мистичното общуване с Бога и 
аскетичното усамотение за това общуване; религиозен наставник на 
човечеството, учещ чрез слово и пример (образ на покаянието за 
поколенията), прототип на мъдрец и пророк; праведен цар, 
законодател, миротворец, първовърховен управител на управниците и 
на цялото човечество; след като живял 365 години той е въздигнат от 
Бога на небето и поставен над ангелите. 
Енрике Португалски, Мореплавателя (1394-1460) – португалски 
принц, третият син на Йоан І Португалски и Филипа; отличава се с 
храброст в битката при Сеута, Мароко; губернатор на Алгарва; по 
време на войната с маврите неговите моряци достигат до най-
отдалечените и неизследвани части на Атлантическия океан; открива 
училище по мореплаване и картография в Сагрес на нос Сент Винсент; 
подпомага експедициите открили Азорските острови и островите 
Мадейра. 
Ентропия – затихване на енергията; според кабала – стремеж на 
материята към покой. 
Енциклика – лат. encyclica-общ за всички; послание на папата, 
посветено на най-важните религиозни, обществени и нравствени 
въпроси; писма на папата, които се изпращат на всички епископи. 
Еньовден – 
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Еон – духовна същност, останала чиста, която приема да дойде в 
нашия свят, за да покаже на заблудените духовни създания пътя към 
спасението, пречистването на чувствата и отдръпването от илюзиите 
на сатанинския свят.  
Епархия – административно-териториална единица на християнската 
църква; ръководител на епархията е епархиалния архиерей 
(митрополит; архиепископ; епископ), той е отговорен пред върховната 
църковна власт за своята дейност и за състоянието на епархията. 
Епигон – гръц. epigonos- потомък, роденият след това;  последовател 
на каквото и да е в литературата, изкуството, науката, който е лишен от 
творческа оригиналност, механично повтарящ идеите и методите на 
предшествениците си. 
Епиграфика – гръц. epigraphe-надпис; историческа и филологична 
дисциплина възникнала в средата на ХІХ в., изучаваща древните и 
средновековните надписи върху камък, метални и костени предмети. 
Епиникий – възхвална хорова песен в древна Гърция, посветена на 
победителите при различни състезания. 
Епископалци – привърженици на епископската форма на управление 
на църквата. 
Епитафия – гръц. epitaphios  logos – надгробно слово; надгробен 
надпис; стихотворна творба по повод нечия смърт. 
Епитимии – наказанията наложени от църковната власт на духовни 
лица, като постене, лишаване от причастие и др. 
Епитроп – настоятел; член на управително тяло на църква или 
манастир. 
Епифиза – всевиждащото око; от Древността се нарича Окото на 
Мъдростта или Третото око; чакрата на възвишеното съзнание и 
вътрешно проникновение, което означава способност да се възприемат 
нещата ясно по интуиция;малка жлеза с форма на шишарка, 
разположена в мозъка, но не е част от мозъчната тъкан; голяма колкото 
царевично зърно и според френския философ Рене Декарт е мястото 
на душата – точката в която се съединяват разума и тялото; гръцкият 
лекар и анатом Херофил от Александрия описва епифизата като орган, 
който регулира мисловния поток; 
Епопт – гръц. посветен – този, който е преминал през последния 
стадий на посвещение. 
Епос – гръц. epos-слово; един от трите основни рода художествена 
литература, заедно с лириката и драмата; жанрове на епоса – разказ, 
балада, повест, поема, роман, епопея. 
Епоха – продължителен период от време в историческото развитие с 
поредица от характеризиращи се значителни събития, процеси и 
явления. 
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Ера – лат. aera; момент с който се води началото на летоброенето; 
система на летоброене; крупен исторически период; епоха. 
Ератостен – египтянин, който три века пр. Хр. излага концепцията, че 
не Земята, а Слънцето е център на Вселената, впоследствие станала 
известна като “учението Коперник”. 
Ерес – гръц. hairesis-отклонение от учение; теологическа доктрина или 
система, която официалната църковна власт признава за лъжлива; 
еретическите учения условно се делят на религиозни и мистически; 
първите се основават на отричане на една или няколко догми на 
господстващата религия; вторите – предлагат специфично учение за 
непосредствено опознаване на Бога и поставят под съмнение цялата 
общоприета религиозна традиция, включително тълкуванията на 
светите писания; ереста се отличава от разкола – разколниците могат 
да поддържат напълно ортодоксалните възгледи, но провокират разрив 
с официалната църква, докато еретиците, независимо от своите 
“заблуждения” , много често остават в лоното на църквата; самото 
християнство, първоначално е било еретическо учение; основното 
средство за борба с ересите е отлъчването от църквата; 
последователите на канона, наричани ортодокси , определят дейността 
на еретичните учения, като вероотстъпничество. 
Еретик –  гръц. херетикос – способен да избира; онези които избрали 
оригиналната история на Христос били първите еретици. 
Ермитаж – фр. ermitage-място за уединение. 
Ернст и Фалк: Разговори за Свободното зидарство – произведение 
на немския поет и философ Готхолд Ефраим Лесинг; посветено от 
автора на херцога на Брюнсвиг, който е бил Велик магистър на всички 
германски Ложи; произведението се състои от пет диалога между 
двама герои за същността и принципите на масонството; публикувано 
в пълния му вариант през 1870 г. 
Ерусалим – Jerosalem (на еврейски – Yrshlim – град на Света).   
Есеи – елинизирана дума “лечител”; тайнствена секта на юдеите, която 
живяла в близост до Мъртво море в течение на хилядолетия; имали са 
много близки до будизма обичаи; смята се, че са най-ранните 
християни; определението “брат” в ранната църква е есейско; есеите 
живеели в общини или комуни, подобно на ранните новопокръстени. 
Ескиз – фр. esquisse-предварителни скици; наброски за изработван на 
художествено произведение; масонска работа на член на Ложата 
посветен на определен проблем от историята, философията и 
символиката на масонството- прочита се по време на масонско 
събрание.  
Еснаф – сдружение на майстори и калфи от занаятчийските гилдии; 
член на занаятчийско сдружение. 
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Естествена магия – скрит, таен дял от физиката, чрез който се 
извличат мистичните свойства на веществата с естествен произход. 
Естетика – гръц. aisthetikos-чувствен, чувстващ; философия за 
прекрасното в неговите конкретни форми; наука изучаваща законите 
на красотата; естетичните възприятия и познания за света като висша 
форма на творчеството. 
Естотиланд – име на местност по бреговете на Нова Скотия, дадено от 
водача на експедицията, шотландския благородник сър Хенри Синклер, 
който прехвърля около 1398 г. през Атлантика в Новия свят над триста 
рицари-тамплиери. 
Есхатология – гръц. естахос-последен; клон от теологията, който се 
занимава с окончателния свършек на света и човечеството; учение за 
последните неща; учението за съдбата на човека, на неговата душа 
след неговата смърт; учение за целите на космоса и историята, за 
крайната съдба на света и човека; учи за тържеството на 
справедливостта, която ще настъпи в резултат на второто пришествие 
на Христа и Страшния съд над възкръсналите и живите поколения. 
Етер – гр. небе; за първи път се употребява от Аристотел; петият 
елемент от който се състоят камъните; в окултизма – състояние на 
материята; петият елемент; квинсистенция. (вж. елементи) 
Етериа – гръцка тайна революционна организация, създадена през 
1814 г. за подготовка на въоръжено въстание за освобождение на 
Гърция от османските поробители.  
Етерик – инд. вещество, което се намира между физическото тяло и 
хората. 
Етиен дьо Шартр – йерусалимски патриарх (1128-1130), редактирал 
на латински език устава на Ордена на тамплиерите. 
Етика – гръц. ethos-нрав; обичай; наука за същността, произхода и 
развитието на морала; съвкупност от принципи и норми приети в 
определена обществена среда или професионална група.  
Етногенезис – гръц. ethos-народ и genesis-рождение; произход на 
народа; дял от етнографията, който изучава произхода, състава, 
главните етапи и тенденции в развитието на населението на дадена 
страна, както и основните форми на неговата социална структура – 
племе, племенна общност, народност, нация. 
Етнос – трайна човешка общност формирана на базата на езиково 
единство, общ бит и култура, историческо минало и специфично 
самосъзнание, изградено върху собствена историческа памет; когато 
етносът създаде държава, той се транформира в народност. 
Ефеби – названието на младежи от знатен произход на възраст от 18 до 
20 г. в древна Гърция, които преминават през начално военно 
обучение, наречено ефебия. 
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Ефес – град смятан за център на тайните науки; в него се намирала 
голямата колегия на есеите и се пазели всички знания придобити от 
халдеите; известен със своята голяма метафизична Колегия, където 
във времената на апостол Павел учели на окултизъм и платонизъм; 
немс. ръкохватка на хладно оръжие. 
Ефески букви – неразбираеми магичски думи, които в древността 
стояли върху изображението на Артемида от Ефес и служели като 
амелут за освобождение на обсебените от демони. 
Ефимерий – свещенослужител, дежурен за ежедневното 
богослужение. 
Ефициентна сила – явление, което поражда друго явление, в 
схоластичната философия; единствената ефикасна сила, която те 
поставя на пътя към истинската посветеност за достигане на 
абсолютното познание, на “божественото” познание в метафизичния 
смисъл на тази дума. 
Ефод – ephod; своеобразен Кивот. 
Ефод – ритуална дреха на първосвещеник приличаща на къс сукман 
без ръкави със закопчалки на рамената; специфична емблема на 
левитите, които са пазители на Кивота. 
Ефори – членовете на специална петчленна надзорна колегия в древна 
Спарта; разполагат с неограничена власт и имат решаваща роля в 
управлението на държавата. 
Ефтихий – константинополски архимандрит основател на 
християнската секта на монофизитите, която е осъдена от Църквата на 
четвъртия Вселенски събор през 451 г. 
Еялет – араб. упражняване на власт; най-голямата военно-
административна единица в Османската империя. 
Ж 
Жезъл – символ на мъжкото начало; от всички познати религии, 
единствено ислямът и будизмът не използват жезъли. 
Желязната планина – огромно подземно противоядрено скривалище 
близо до Хъдзън, Ню Йорк – където се е събирала т.н. секретна група 
на Момчетата от Желязната планина. 
Жен – кит. изкуството да бъдеш човечен; човещината; любовта и 
добрината по отношение на себеподобните. 
Жен-Шен – ботан. panax ginseng корен от храстовидно растение, 
заедно с чая те са китайски елексири на безсмъртието; според легендата 
Лао Цзи е открил неговите магически свойства – укрепва душата, 
прогонва лоши влияния, оздравява тялото  и удължава живота; при 
събирането му се съблюдават определени предписания. 
Жербер д` Орийак (920-1002) – впоследствие папа Силвестър ІІ; 
считан за една от най-необикновените личности на Запада; роден в 
Оверн; монах-бенедектинец; преподавател в Реймския университет; 
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архиепископ на Равена; папа по времето на император Отон ІІІ; живял 
в Испания и след това пътешествал до Индия където усвоява 
неизвестни за Запада дотогава знания; конструирал загадъчната 
Бронзова глава, която отговаряла с “да” и “не” на въпроси от 
политическия и религиозен живот; обвинен в магьосничество и 
заклеймен, като слуга на Дявола. 
Жертвоприношение – принасяне на различни предмети в дар на Бога 
или на друго свръхестествено същество. 
Животът на Иисус Христос и Златната легенда – сборник от ХІІІ в. 
съдържащ легенди за живота на католически светци; автор Жак де 
Воражин. 
Житие – описание, биографично съчинение; разказ за живота и делата 
на християнски светец или мъченик; характерно за житието са 
мистицизма, идеализацията на образите, патетичния език и 
хиперболизацията. 
Жрец – служител на култа в редица религии. 
Жрици – всички древни религии имали своите жрици в храмовете; в 
Египет, те служели при олтара на Изида; в Гърция носели кошниците 
на Боговете по време на народните празненства на Елевзинските 
Мистерии.  
Жу – съсловието на сановниците като цяло в китайския ритуал Ли. 
З 
Завера – съзаклятие; заговор и организация за подготовка и вдигане на 
въстание. 
Заговор – разновидност на магически заклинания. 
Загрей – орфически Бог, отъждествяван с родения от Персефона и 
разкъсан от Титаните Дионисий. 
Загубеният цар – мистичен монарх, който не е съвсем умрял, а се е 
оттеглил в някакво друго измерение, докато дойде времето той отново 
да се въздигне на трона; Дагобер ІІ – последния действителен 
меровингски крал, считан за исторически наследник на Иисус и Мария 
Магдалина. 
Загубеното слово – масонски термин, който на практика означава 
неизреченото име. 
Задгробен живот – повечето религиозни и мистически учения 
утвърждават, че човешкият живот не свършва с физическата смърт, а 
че всеки човек съдържа в себе си някакъв безсмъртен елемент (душа; 
дух), който напуска тялото и се отправя в другия свят. 
Задруга на Свещената плащаница (Holi Shroud Guild) – една от 
многобройните организации, функциониращи предимно на религиозна 
основа, членовете на които са обсебени от “посланието” на известната 
Торинска плащаница. 
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Заклинание – лат. конюрацио- настойчиво и тържествено моля; 
словесна форма, в повечето случаи на архаичен език, обладаваща 
магическа сила; благословенията и проклятията се явяват разновидност 
на заклинанията; призоваване на силите на природата и духовни 
същества. 
Закони на дванадесетте таблици – едни от най-древните сборници 
със закони на римското обичайно право; съставени през 451-450 г. пр. 
Хр. на дванадесет плочи-таблици, откъдето идва и наименованието им. 
Зала на ръкописите – хипотетично тайно находище на 
древноегипетските знания; тайни депозити от свитъци скрити някъде в 
Египет; едно от предположенията е че Залата на ръкописите се 
намира под Голямата пирамида и Свинкса. 
Залп – тост по време на агапа (масонски банкет). 
Заместник-Велик майстор – велик сановник на Великата ложа, 
избираем член на Съвета на Великите сановници; подпомага работата 
на Великия майстор в пълния обем на неговите права и задължения; 
поема функциите на Велик майстор в случаите предвидени от 
Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари. 
Занаят -  
Заотар – в зароастризма, свещенослужител облечен с пълна и 
неоспорима власт. 
Запад - 
Западният вятър (West ponente) – елипсовиден релеф на Бернини, 
вграден в паважа на площад “Св. Петър” в Рим изобразяващ Западния 
вятър (Respiro di Dio – Дух Божи); вятърът е изобразен чрез духащ 
ангел, отдалечаващ се от сърцето на Ватикана. 
Заратустра – родово име на Велик законодател и реформатор на 
древноиранската религия; основател на религията наричана- 
маздеизъм; магизъм; парсизъм; огненопоклоничество и зороастризъм; 
времето, когато е живял последният Зороастър е някъде 600 г. преди 
Троянската война; почитан като пророк както в зороастризма така и в 
исляма. 
Заровавел – възстановителят на разрушения Храм на Соломон, внук на 
цар Соломон и наследник на трона на Давид; буквално преведено, 
името му означава “семето на Вавилон”. 
Захарий – еврейски свещеник, съпруг на Св. Елисавета и баща на 
Св.Йоан Кръстител; според евангелието на Св. Лука, Захарий не 
повярвал на Архангел Гавраил, който му предрекал раждането на син, и 
бил наказан с онемяване – проговорил едва след раждането на сина си 
Йоан. 
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Звездата на Давид – шестоъгълник, съставен от два преплетени 
триъгълника, символ на юдаизма; в кабала означава взаимното 
проникване на видимия и невидимия свят.   
Звезден свод – символичния покрив на Ложата. 
Звездната палата – висш кралски съд в Англия, действал до 1641 г. 
Звено – политически кръг в България формиран през 1927 г. и обявен 
за масонски; действително повечето негови функционери са били 
посветени в Свободното зидарство видни българи; някои от тях са 
били високопоставени служители на работещата тогава Велика 
символна ложа на България; учредено от дейци на различни партии и 
безпартийни интилигенти; членовете на “Звено” си поставят за цел да 
сплотят политическите сили с цел стабилизирането на страната, която 
е разтърсена от двете национални катастрофи след войните; обявяват 
се против двуполюсния политически модел; считат, че спасението на 
страната е в надпартийността и в рацете на национално загрижени и 
отговорни движения и непартийни формации; за “Звено”, свободата е 
извън политическите партии на двуполюсния модел; основават 
Военната лига, подготвят и извършват на 19 май 1934 г. държавен 
преврат с цел нов курс за спасяването на България. 
Зевс – гр. Баща на боговете. 
Зелатор – нисша степен в розенкройцерската система, намиращ се в 
период на изпитание нов член. 
Земя – наред с огъня, въздуха и водата, един от основните елементи на 
мирозданието. 
Зен – инд. особена форма на умствено спокойствие; начин на живот. 
Зенги Кървавия; Имад ад Дин Зенги ибн Ак Сонкур, (1084-1146) – 
атабек на Мосул, основател на Зенги династията, основен противник на 
християните по Светите земи; първият от четиримата велики вождове 
на исляма, започнали джихад – свещена война за победа над 
християните; убит от свой слуга. 
Зенд - Авеста – Свещената книга на персите. (вж. Авеста) 
Зенит – най-високата точка в небето. 
Зидар - 
Зидарска власт - 
Зидарска слава - 
Зидарски вести - 
Зикър – танцът на дервишите, докато изпадат в транс. 
Зирукат – величествена пирамидална кула във Вавилон с външни 
стълбища и олтар на върха. 
Златен век – древните делели цикъла на живота на Златен; Сребърен и 
Железен век; Златният век бил век на първозданна чистота, простота и 
всеобщо щастие. 
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Златна зора – херметически орден процъфтявал през 90-те години на 
ХІХ в.; разпада се поради разрастване на вътрешни конфликти, но 
запазва славата си и до днес; създаването на Ордена е свързано с т.н. 
“цифров ръкопис” (ръкописът на Уесткот); участващите в тази 
мистериозна  находка Уесткот, Уудман и масонът Макгрегор Матърс 
основават през 1888 г. в  Лондон Храм на “Изида-Урания на 
херметичния орден на Златната зора”; до голяма степен Орденът е 
продукт на няколко взаимосвързани фактора на социалната история на 
Англия през този период: 1. широка популярност и разрастване на 
спиритизма. 2. изключителен интерес към масонството и създаване на 
нови Ложи през втората половина на ХІХ в. 3. желанието на Уесткот да 
създаде алтернатива на Теософското общество на Елена Блаватска, 
което да се базира на западните херметични традиции – достъпът до 
Теософското общество е свободен, а в новия Орден има редица 
ограничения забулени в тайнственост; първоначално членовете на 
Златна зора  се занимават с изучаване на окултни текстове, провеждат 
ритуали и магически практики; по-късно се оформя учение, съдържащо 
елементи на кабала; розенкройцерството; теософията и египетската 
митологи; орденът има сложна система от степени от 10-та до 1-ва, в 
посока отгоре надолу  по подобие на десетте сефирота в 
кабалистичното Дърво на живота,към които се прибавя 0=0, степента 
на новопосветените; всички степени се разделят между три Ордена: 
новопостъпилите влизат във Външния орден; следва Вторият орден, 
където първоначално членуват тримата основатели в качеството им на 
ръководители; а най-високото ниво Третият орден, е само за 
ръководителите от астралния свят, духовете; членовете на Външния 
орден достигали до 5-та степен на посвещение, след което се приемали 
във Втория орден – те са адепти, които трябвало да изпълняват 
ритуали съставени от Матърс, който твърдял, че ги е получил от таен 
учител; през 1892 г. Матърс реорганизира Ордена, като създава свой 
вътрешен кръг с цел да елиминира Уесткот; организацията достига 
своята кулминация през периода 1892-1896 г. след което започва да 
отслабва вследствие на вътрешни противоречия и вътрешни борби за 
власт в него; след приемането на Кроули в обществото през 1900 г.  се 
стига до разделянето на враждуващи фракции; Кроули създава свой 
собствен Орден и разкрива чрез публикации някои тайни ритуали; 
Орденът напуска и Матърс, като ръководството на Вътрешния и 
Външния орден се поема от Йитс; след задълбочаването на 
противоречията, последователите на Матърс, основават “Храм на 
Алфата и Омегата”.   
Златна роза – свещено украшение на римокатолическата църква с 
голяма ювелирна стойност, изработено от злато и благословено от 
папата; Светият отец (папата) дава Златна роза на църкви, храмове и 
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видни личности в знак на особена почит за заслуги към католическата 
вяра; ритуалът води началото си от император Карл Велики. 
Златният герб – отличителният знак на Древната Велика ложа на 
масоните, съдържащ четирите кардинални елемента – Човек, Орел, 
Лъв и Бик. 
Зло – всички отрицателни качества и явления; противоречията със 
заповедите на учението; всичко което вреди на човека.  
Злосторство – вид магьосничество, което представлява заклеване на 
дяволите със силата на Божиите имена. 
Змия, захапала опашката си – древен гностически символ на 
безкрайността, символ на Вселенския гносис и непрекъснато търсене 
на истината.  
Знак – сетивно възприеман обект, представляващ някой друг предмет, 
негово качество или отношения и използван за придобиване, 
съхраняване, преработка и предаване на съобщение, информация и 
знания. 
Знаменит Майстор избран от Петнадесетте (10°) – десетата 
посветителска степен на Стария и Приет Шотландски ритуал; тази 
степен се занимава с въпросите за Свободата, Равенството и 
Братството, еднаквите права на всички народи и нации, както и 
изконното право на всеки народ да се вдига на борба против 
деспотизма на всяка власт, която унижава достойнството и не признава 
правата на човека; да бъде толерантен и либерален, но да воюва срещу 
фанатизма чрез образование и просвещение – са задълженията към 
носителя на тази степен; поученията, които се отправят към кандидата 
са, че славолюбието създава тиранията и деспотизма, а фанатизмът 
саздава нетърпимост и преследване; дали е толерантен дори с 
нетолерантните? – разсъждава кандидатът за тази степен; тази степен 
описва пленяването на останалите двама убийци на Майстор Хирам; 
преди приемането на кандидата, Братята се събират около олтара, с 
извадени саби, които си допират остриетата над олтара на четиридесет 
и пет градусов ъгъл - символ на братство и единство на целите; те се 
заклеват да помагат на онези хора, които борят срещу 
потисничеството, да защитават правдата и справедливостта, да 
проявяват търпимост, да се противопоставят на преследвания и да се 
посветят на свободата на мисълта, свободата на словото и свобода на 
съвестта; със запалването на свещите, всеки член обявява, че като 
Светлината сияе в Ложата, така нека и светлините на свобода, 
религиозна и политическа търпимост, образование и интелигентност 
озаряват света; петнадесетте, които участват в пленяването на 
убийците са възнаградени с достъп до по-висока степен в тайнството и 
нов Орден наречен Знаменит Майстор избран от Петнадесетте; 
кандидатът, бидейки награден с това звание, се посвещава на 
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толерантност и либерализъм; на посветения в тази степен се 
припомнят думите на Албърт Пайк: “Масонството не е религия. Този, 
който прави от него религиозна вяра, го подправя и му отнема 
естествените свойства. Брамина, Евреина, Мохамеданина, Католика, 
Протестанта, всеки изповядващ собствената си религия, 
санкционирана от законите, от време, и от климат, има нужда да я 
съхранява, и не може да има две религии; защото обществените и 
свещените закони, приспособени за употребите, обичаите, и 
предубежденията на отделните страни, са дело на хора”.  
Знаменосец - назначаема длъжност в Събранието на Розенкройцер 
(15º-18º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Зоар – ивр. Книга на сиянието; основно произведение на Кабала, 
което е възникнало през периода 1275-1293 г. 
Зодиак – гръц. зодион; зун-животно; съдържанието на дванадесет 
съзвездия образуващи дванадесетте знака на Зодиака; окултния смисъл 
на Зодиака са или, или засега остават тайна за всички, освен за 
посветените; личности като Кеплер и Исак Нютон са вярвали, че 
звездите и съзвездията влияят на съдбата на нашето земно кълбо и 
човечеството и не са нужни големи усилия за да се повярва, че хората 
посветени във всички тайни на природата, както и в астрономията и 
астрологията, точно са знаели по какъв начин т.н. “знаци на зодиака” 
влияят на народите и човечеството, на цели раси, така и на отделни 
индивиди. 
Зомби – в ритуалната практика виду – мъртвец, който е върнат към 
инстиктивен живот чрез магия; съживен мъртвец. 
Зороастър (660-583 пр.Хр.) – древногръцка форма на името на пророка 
Заратустра – реформатор на древната персийска религия; проповядва 
разделянето между Светлината и Мрака като добрия и лошия принцип, 
почитането на огъня и създава подробни култови и хигиенични 
предписания. 
Зосимус – от Панопол; гностик и алхимик роден около 300 г. сл. Хр., 
автор на най-древните известни ръкописи на алхимията; най-
известната книга е “Ключ към тайните на мъдростта”.  
Зохар –  Книга на Светлината; главната книга на Кабалата. 
Зърно, вино и масло – три елемента от посвещението; в древността 
тези три вещества са се считали за основни, главни за поддържането 
живота на човека, символи  на богатството и процъфтяването на 
народа. 
И 
Иакин (Якин) – названието на десния стълб в Храма на цар Соломон; 
задължителен атрибут от интериора в масонския храм; на неговия 
капител са поставени три нара – символ на плодородието на природата. 
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Иаков – патриарх, родоначалник на израелския народ; син на Исаак и 
Ревека и брат на Исав. 
Иблис – ар. Дявол; шейтан. 
Ибн ал Атир (1160-1233) - арабски хронист и съвременен историк на 
кръстоносните походи; неговата Съвършена История обхваща периода 
от пред ислямските времена до 1231 г.; този негов труд има 
репутацията на един от основните арабски източници за историята на 
кръстоносните походи. 
Ивлин, Джон – един от най-известните британски автори на дневници, 
който заедно със Самюъл Пепис отразява първите години на 
английското Кралско дружество; адвокат в Мидъл Темпъл и 
впоследствие заема длъжността Пазител на кралския печат. 
Игумен - избираема длъжност в Колегията на Кардиналите (31º-32º) 
на Стария и Приет Шотландски ритуал; помага на Майстора на 
Кадош в изпълнението на неговите задължения и поема делата на 
Съвета на Кадош. 
Идам – тиб. закрилящо Божество. 
Идеалният Храм – изграждането на идеалния Храм означава 
трансформирането на човешкото същество чрез посвещаване в 
степените на Свободното зидарство. 
Идол – скулптура или изображение на езически Бог; статуя  или образ 
на римски светец; фетиш на нецивилизовани племена. 
Иерограматей – жрец или учен в Египет, който тълкува светите 
писания. 
Изборност – основен организационен принцип в масонските 
организации; всички братя с майсторска степен на символичните 
Ложи избират чрез тайно гласуване (топкуване) длъжностните лица в 
масонската йерархия. 
Изгубеното слово –  
Изида – египетска богиня Дева-Майка; олицетворената природа.; 
женското отражение на Озирис; Богиня на плодородието, вятъра и 
водата, символ на женствеността, семейната вярност и мореплаването; 
дъщеря на Геб и Нут; сестра на Озирис; майка на Хор; представяна в 
митовете като вярна и предана съпруга. 
Изключително териториално право – принцип, гласящ, че Великата 
ложа се явява висш върховен орган на масонската власт на своята 
територия. 
Изкупление – акт на примирение с Господа.  
Изпитание – символическо препятствие на пътя на кандидата за 
посвещение в масонството или преминаване в по-висока степен; 
количеството и характера на изпитанията зависи от масонската степен. 
Изследователска ложа – ложа състояща се предимно от майстори-
масони, които не посвещават и не повдигат в масонски степени, и не 
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събират членски вноски от членовете си; занимава се с изследвания в 
областта на масонската философия, история и научни изследвания. 
Иконоборчество – религиозно и политическо движение във Византия 
през VІІІ-ІХ в. насочено против култовите изображения в 
християнството; възниква под влиянието на ранното християнство, 
юдаизма и есляма, които отхвърлят почитта към изобразяването на 
светците и Божествата; да се почитат икони е нарушение на 
библейската забрана да се създават кумири.  
Иконография – изкуство на отразяване на свещени изображения, 
които служат като предмет на поклонения; повечето религиозни 
традиции имат свой иконографически канон , който точно 
регламентира облика и позата на изобразените персонажи, техните 
атрибути и дрехи, дори стилистиката на живописта и склуптурата. 
Иконология – гръц. eikom-изображение и logos-наука; направление в 
изкуствознанието, изследващо сюжетните и изобразителни мотиви в 
художествените произведения за определяне на техния културно-
исторически смисъл и изразеното от тях светоусещане. 
Илюминати – лат. просветлени; адепти. 
Илюминизъм – фр. illumination -озарение; независимо от църквата 
мистично, религиозно философско направление; спиритуалистически 
поглед върху света и човека; утвърждава първичността на духа над 
материята. 
Имагология – наука за представата за другия възникнала в началото 
на  ХХ в.; имагологията е актуална в областта на проследяване на 
еволюцията на идеите, както и при анализ на една общност относно 
нейната затвореност или отвореност към чуждите духовни ценности. 
Имакулация – лат. неопетнен, непорочен; религиозно учение за 
непорочното зачатие на Св. Дева Мария; догматизирано от папа Пий 
ІХ през 1854 г. 
Имам – духовен лидер на мюсюлманска общност; водещият петъчната 
служба в джамията; молителят, който изрича молитвата в 
богослужението, извършващо се пет пъти дневно; синоним на халиф.  
Импийчмънт – процедура по обвиняване и отстраняване от длъжност 
на висш държавен служител за извършени особено тежки 
престъпления. 
Имхотеп – древноегипетски мъдрец, лекар и архитект, везир на 
фараона от ІІІ-та династия Джосер (2668-2649 г. пр. Хр.), за когото той 
построява в Сахара първата стъпаловидна пирамида; впоследствие е 
обожествен и почитан като Бога Птах; считан за първият каменоделец 
и баща на архитектурата; предполага се, че е негова заслугата за 
въвеждането на календара; съвременните историци го наричат 
Леонардо да Винчи на Древния свят. 
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Ин/Ян – фундаментална опозиция в понятийната система на 
китайската натурфилософия, “женският” и “мъжкият” принцип на 
проявата на единното космоенергетично начало, асоциирано с Дао и 
метафорически обозначаемо като Великото Единно; първоначално с 
думата “Ин” е била наричана затъмнената страна, а с “Ян” – 
слънчевата – тяхната взаимовръзка била осъзната още в дълбока 
древност. 
Инвентар на Ложата – четирите древни добродетели – 
справедливост; твърдост; въздържаност и благоразумие. 
Инвеститурата – церемония по обличане с пълномощия; документ 
обличащ с определена власт. 
Индекс – каталог от книги, които са забранени от Светия Престол, 
като опасни от теоретична или морална гледна точка. 
Индивидуалност – едно от наименованията, дадени в теософията и 
окултизма на човешкото висше Аз. 
Индувидуация – лат. превръщане в личност; узряването на човека, 
чиято цел е целостта на личността. 
Индуизъм – название на третата фаза на браманизма  от ІІ до ІV в. 
Индулгенция – снизхождение, опрощаване, милост; папско писмо 
давано срещу заплащане, за пълно или частично опрощаване на 
греховете. 
Инициация – лат. извършване на тайнство; посвещение; тайно 
знание, почерпено от свещени текстове, за които се смята, че разкриват 
някаква историческа истина в първоначалния й вид – Кабалата чрез 
интерпретацията на Библията например; в родовото общество 
посвещение на юношите и девойките като мъже и жени (обрязването в 
юдаизма; кръщаване в християнството) 
Инканабули – лат. incunabula-години на детството; първите книги, 
отпечатани с наборни форми от времето на изобретяването на 
книгопечатането през 1501 г. 
Инкарнация – лат. влизане в плът; превръщането на Бога в човек; 
централна тема на християнството напремер е превръщането на 
Христос в човек; сегашният живот, който е следствие на делата в 
предишните животи. 
Инквизиция – лат. разследване; съдебна, разследваща институция на 
католическата църква функционирала през ХІІІ-ХІV в. за борба с 
ересите; преследването на еретиците се засилва и с присъединяването 
към нея на основателя на Ордена на доминиканците, св.Доминик; през 
1229 г. папа Григорий ІХ въвежда религиозни или инквизиционни 
съдилища срещу еретиците; подсъдим в тези съдилища става всеки, 
независимо от неговото съсловие, който предостави на еретиците 
подслон или защита, или пък отказва да помогне на преследвачите им. 
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Инкрустация – шарки и рисунки, врязани наравно с повърхността на 
украсения предмет. 
Инкуб – лат. incubare- лежа на; в средновековната европейска 
митология, мъжки демони, домогващи се до женска любов, в 
противоположност на женски демони (сукуби) съблазняващи мъжете.  
Инок - монах 
Иносказание – алегория; отвлечена идея; понятие чрез образи; 
основен похват в разясняване философията на тайните общества 
(масонството).   
Инсигнии – лат. insignium; външни знаци на архиерейско достойнство; 
напр. митра; жезъл.  
Инспирация – лат. вдъхновение; внезапно, непредизвикано от 
логическо мислене внушение, впечатление, мисъл, идея. 
Инсталиране -  
Институт за религиозни работи (ОИР) – финансова структура на 
Ватикана, създадена през 1942 г. със задача, да събира 
пожертвованията за римокатолическата църква; банката на Ватикана, 
която съгласно устава е юридически независима от ватиканската 
държава и папския престол, като се разпорежда самостоятелно със 
своите доходи и разходи. 
Инсхвара – инд. този, чиято воля е Божествена. 
Инталия – итал. intaglio-резба;  резбован камък с издълбани 
изображения. 
Интендант на градежите (8°) – осмата посветителска степен на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; тази степен отново се връща на 
легендата за Майстор Хирам и проблемът с който се сблъсква цар 
Соломон при търсенето на заместник на майстора за ръководител на 
строежа на Храма; посветеният в тази степен узнава тайните по които 
се извършва безпогрешния избор на ръководители, за да не се допусне 
назначаването на неподходящи за длъжностите хора; да бъде 
великодушен и щедър е задължението, което вменява тази степен на 
масона; поученията, които получава кандидатът по време на ритуала 
са:  великодушието и щедростта изискват да коригираме собствените 
си грешки и онези на другите; това, което знае човек умира с него; 
затова, предавайте знанието си; трудът е благороден ако е извършен 
със здравомислие, въздържаност, точност и усърдие; този живот не е 
ли по-скоро врата към друг живот? – разсъждава носителят на тази 
масонска степен; легендата за степента описва събитията след смъртта 
на Майстор Хирам; след като траурният период е изтекъл, цар 
Соломон иска да продължи работата по строежа Храма; драмата се 
фокусира върху решение на проблемът, който е възникнал от 
преждевременното убийство на Хирам – кой да ръководи градежа; в 
тази степен масонът се учи на щедрост и великодушие; да бъде пример 
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за добродетел към всички братя; да поправя собствените си грешки; и 
да се старае да поправя грешките на братята си; припомнят се думите 
на идеолога на Стария и Приет Шотландски ритуал, Албърт Пайк: “ В 
този свят винаги ще има грешки, които да прощавате, болка да 
облекчите, скръб молеща за съчувствие, необходимост и нужда да 
подпомогнете, и предостатъчно поводи за осъществяването на дейна 
щедрост и благотворителност”. 
Интердикт – една от формите за наказание в католицизма; пълна или 
частична забрана на богослуженията или църковните обреди в дадена 
страна или област. 
Интерпретация – тълкуване, обяснение, разкриване на смисъла. 
Инфереоритет – състояние на духовна изостаналост, на нисши 
духовни аспирации. 
Ипсиланти, Александър – гръцки масон, който оглавява тайната 
организация “Филики Етерия”; бивш влашки княз, взел участие във 
войните на Наполеон, където загубва дясната си ръка; с чин генерал е 
бил адютант на император Александър І; членувал в директоралната 
руска  Ложа “Владимир с орден” и е бил тясно свързан с руските 
декабристи. 
Исак Слепия – първият известен кабалист; починал през 1235 г. 
Исихаизъм – учение проповядващо пълното съмовглъбяване и 
съзерцание като път за намиране на Божествената истина; 
пустинничество; аскетизъм. 
Искренният Ринат – вж. Рихтер,Самуел. 
Ислям – араб. предоставяне на волята на бога; създадена от Мохамед 
(569-632) на основата на племенните вярвания религия, чиято същност 
може да се изрази с петте заповеди в Корана: 1. няма друг Бог освен 
Аллах  и Мохамед е неговият пророк. 2. всеки мюсюлманин е длъжен 
пет пъти на ден да се моли с лице към Мека, а в петъчния ден – в 
джамията. 3. като жертва на Аллах и израз на смирение всеки 
мюсюлманин трябва да дава милостиня. 4. тъй като Мохамед е 
получил своите откровения през деветия месец (рамадан) на 
ислямското летоброене, то всеки мюсюлманин е длъжен през този 
период да пости. 5. всеки мюсюлманин е длъжен един път през живота 
си да посети Мека. 
Исмаилити – секта на мюсюлмански екстремисти възникнала през 
първата половина на VІІІ в.  
Исрафил – араб. в мюсюлманството – ангел вестоносец на Страшния 
съд; един от четиримата архангели Джибрил; Микал и Израил; предава 
решенията на Аллах на другите ангели. 
Итихаса – санскр. това е било така; историческа, древна традиция, 
историко-митичен епически разказ, творческо използване на важни 
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митове или истории, изразяващи известен духовен или религиозен, 
етичен или идеалистичен смисъл. 
Иурбо Адонай – презрителен епитет даден на еврейския Йехова от 
последователите на  “Кодекса на назареите” , гностиците на Св. Йоан. 
Й 
Йама – инд. контролът над самия себе си; самоконтрол. 
Йахве Саваот – едно от библейските имена на Бога, използвано от 
пророците означаващо “Господ на силите”. 
Йейтс, Уилям Бътлър (1865-1939) – ирландски поет, драматург, есеист 
и мистик; активен член на Ордена на Златната зора; включва 
келтските богове в системата на Оредена “Златната зора”; един от 
създателите на т.н. “Келтска лига” – обществен съюз за възраждане на 
коренния език и преход към литературата, базирана на народните 
традиции; през 1899 г. основава Ирландския литературен театър в 
Дъблин; след Дъблинското въстание през 1916 г. уклонът му към 
мистицизъм е заменен от нов поглед към преоценка на миналото; през 
1923 г. е удостоен с Нобелова награда за литература. 
Йейтс, Франсис Амелия (1899-1981) – английска историчка и 
изследователка на окултната и неоплатонична философия на 
Ренесанса; автор на поредица книги за логиката на европейската 
култура в началото на Новото време; една от значимите фигури на 
научното общество Институтът Уорбърг на Лондонския университет; 
носителка на множество почетни титли като Офицер на Британската 
империя и Дама на Британската империя (една от най-висшите титли 
на Рицарския орден на Британската империя, създаден от крал Джордж 
V на 4 юни 1917 г.) 
Йерарх – свещенослужител с епископски сан. 
Йерархия – степенуване на точно определен ред на длъжности; 
степенуване и подчинение на различните длъжности в дадена област 
по строго регламентиран начин – от най-нисшата до най-висшата, 
според т.н. йерархическа стълба. 
Йератически – свещен, жречески. 
Йерограматици – преписвачи на съкровени писания в Египет, на 
които било поверено четенето и преписването на съкровените и 
свещени записи; те били наставници на неофитите, които се готвят за 
посвещение. 
Йеромонах – монах със свещенически сан. 
Йерос гамос – свещен брак; древен култов ритуал към Богинята в 
който участниците наблюдават свещен полов акт между мъжа и 
жената, които са водачи на сектата; празнуване на светото тайнство от 
онези, които разбират нуждата от обединяване на мъжкото и женското 
начало за постигане на божественост в природата. 
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Йерофант – този, който разяснява свещени понятия, разкрива 
свещеното знание и е главният сред посветените; в древна Гърция – 
висша жреческа степен; главното посветено лице в различни култови 
тайнства и мистерии; при масоните, това е Великият оратор. 
Йесод – каб. основата на Света. 
Йехова – еврейското име на Божеството J` hovah;  Jehovah – начинът 
по който в английската Библия се изписва и изрича името на Бог.  
Йи – кит. правота. 
Йоан Богослов (Евангелист) – любимият ученик на Иисус Христос, 
заедно с Петър заема централно място сред дванадесетте апостола; 
автор на Четвъртото евангелие (Евангелие от Йоана), три послания и 
Апокалипсиса; с името на Йоан Богослов в теологията и литературата 
са свързани тайнствени и мистични мотиви; византийските автори му 
дават името “мист”, термин, който до християнските времена 
означавал “посветен в мистериите”; Иисус Христос е считал Йоан 
Богослов за  повече способен от другите да възприеме особено 
дълбоките тайни на вярата и тайните на бъдещето; ако апостол Петър 
представлява екзотеричната, всенародна страна на християнството, то 
апостол Йоан е неговата езотерична, мистична страна открита само на 
избраниците.  
Йоан Златоуст (354-407) – голям оратор на източно-православната 
църква, наречен за красноречието си Златоуст; през 397 г. е назначен 
за архиепископ на Константинопол; заради това, че не правел разлика 
между неуките и бедни хора, и силните на деня, той си навлича 
ненависта на официалните граждански и църковни власти; свален е от 
архиепископския престол и умира в заточение.  
Йоан Кръстител (Предтеча) – един от пророците предизвестители на 
идването на Месията; непосредствен предшественик на Иисус 
Христос; извършвал в река Йордан обреда, от който идва неговото име 
– покайно кръщене за опрощаване на греховете; правдив свидетел на 
пришествието на Христос и смел изобличител на имащите власт.  
Йоанити – членове на Ордена на хоспиталиерите. 
Йоанна (Папеса) – единствената жена, която близо две години е била 
начело на Римокатолическата църква след смъртта на папа Лъв VІ 
около 855 г.; според легендата, Йоанна е младо момиче от 
Константинопол, което се представя за момче, за да може да получи 
образование, което по това време е недостъпно за жените; 
благодарение на изключителните си способности успява да заеме 
висока длъжност в една от богословските школи и става приближен 
човек в папския двор; става кардинал и скоро е избран(а) за папа под 
името Йоан VІІІ; в резултат на поддържана интимна връзка с 
високопоставен служител на Ватикана, година след своето избиране 
папесата ражда по време на църковно шествие за Възкресение 
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Христово недалеч от Колизеума; има няколко версии за нейната смърт, 
най-разпространената от която е, че умира в ужасни родилни мъки; 
след този случай във Ватикана е въведена специална церемония за 
проверка на пола на новоизбрания папа; за пръв път историята на 
папеса Йоанна е публикувана от религиозния писател Естебан де 
Бурбон през ХІІІ в.  
Йога – една от шестте духовни школи на Индия; школа по философия 
основана от Патанджали, помогнала да се подготви света за 
проповедите на Буда; практика по медитация , като средство, водещо 
към духовно освобождение. 
Йоркски устав – 
К 
Ка – егип. Дух; двойникът, феноменалното отражение на човека, което 
живее в гробниците в образа на птица. 
Каба – араб. името на забележителен мюсюлмански храм в Мека, 
голям център на поклонение.  
Кабал – заговор, конспирация, клика. 
Кабала – ивр. предание; тайно мистическо тълкувание на Тора; 
появява се между 1150 и 1200 г. в областта Лангедок, Южна Франция 
(между Тулуза и Средиземно море), която е била контролирана изцяло 
от катарите; съкровената мъдрост на еврейските равини от 
Средновековието, наследила древни тайни доктрини отнасящи се до 
божествени теми и космогонията, които били сведени до теология 
след периода на плена на евреите във Вавилон; всички съчинения, 
отнасящи се към категорията на езотеричните, се наричат 
кабалистични; древнохалдейската Тайна доктрина – окултна система, 
преподавана устно; занимава се с езотерично тълкуване на еврейските 
Писания и учи на няколко начина на тълкуване на библейските 
алегории. 
Кабет, Етиен (1788-1856) – френски утопичен социалист и 
реформатор, поддържал схващането, че държавата трябва да 
упражнява контрол върху целия икономически и обществен живот; 
автор на утопичното съчинение “Пътуване в Икария”, даващо 
описание на идеалното общество; основава в САЩ комунарски 
селища, чиито жители били наричани “икарианци”; младежите в тези 
комуни се организират в групата на “прогресивните” – в опозиция на 
възрастните, които все още се придържали към отживялата, вече дори 
за него време доктрина на комунизма. 
Кабир (1440-1518) – основател на секта, която обединява индуизма и 
суфизма; върховният Бог за него е Аллах-Рама; според него двете 
религии почитат един и същи Бог, а различията са само във външната 
форма. 
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Кабири – фин. Велики богове; древни хтонични божества, 
покроветелстващи плодородието, подземния огън и моряците; 
впоследствие култът към кабирите приема формата на мистерии, 
изискващи особено посвещение; центърът на култа е бил остров 
Самотраки. 
Кадампа – секта, основана в Тибет през първата половина на ХІ в. от 
светец Атиша; нейното учение акцентира върху знанието на свещените 
текстове и упражняване на милосърдна доброта. 
Кадош – ивр. осветен; свещен.  
Кадуцей – caduceus; крилатата тояга на Хермес; преплитането на две 
змии и пръчка, което представлява изкуството на изцеляването и 
медицината, което притежавали Хермес и Христос; в алхимията – 
символ на съединението на двата противоположни принципа на 
Меркурий (живак) и Сулфур (сяра); от това свързване според 
алхимиците произлизат металите.  
Казот, Жак (1720-1792) – френски писател от кръга на мартинистите; 
през 1788 г. предсказал Френската революция и гилотинирането на 
краля и други прочути личности; екзекутиран като противник на 
революцията. 
Казуистика – прилагане на общи догматични положения към отделни 
частни случаи, най-често при конфликти на съвестта и морала. 
Каиафа – първосвещеник в Йерусалим, един от главните виновници за 
осъждането на Иисус Христос.  
Каинити – офитска секта кръстена на името на Каин, сина на Адам; 
членовете и са либертинци, т.е считали, че човекът е свободен от 
всякакви наложени отвън норми, особено от моралните. 
Кайлас – наименование на свещена планина в Хималаите, разположена 
на север от езерото Манасоровар. 
Калви, Роберто (1920-1982) – италиански банкер шеф на Банко 
Амброзиани, известен с прозвището си “Банкера на Господ”  заради 
скандала около Ватикана, масонската Ложа “П-2” и разследването по 
фалита на Банко Амброзиано; на 17 юни 1982 г. Калви е намерен 
обесен под лондонският мост Блекфрайър; обявена първоначално като 
самоубийство, след ексхумация на трупа през 1992 г., смъртта на 
Калви е определена като убийство; на 18 април 2005 г. за убийството 
на банкера са обвинени италианският бизнесмен Флавио Карбони, 
неговата бивша приятелка Мануела Клайцинг, членът на 
сицилианската мафия Пипо Кало и шефът на Банда делла Милиана 
(най-известната мафиотска организация в Рим) Ернесто Диоталеви. 
Калдерари – италианско тайно общество създадено като противовес 
на друго тайно общество – карбонари. 
Календар (масонски) – според практиката на повечето тайни 
общества и масоните датират своеобразно своите документи; 
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различните отправни точки в летоброенето на определени масонски 
изповедания се базират на различни исторически факти. 
Калиграфи – краснописци; изкусни майстори на красивото и 
художествено изписване и рисуване на букви в определен стил. 
Калиостро, Алесандро, граф Жозеф Балзамо (1734-1795) – 
забележителен адепт родом от Палермо; започва своето образование в 
манастир, който напуска и пътешества из Европа и Египет; сближава 
се с немските масони; окултист, алхимик и масон; заедно с Джакомо 
Казанова и граф Сен-Жармен е една от най-загадъчните и 
авантюристични личности на ХVІІІ в.; в Лондон учредява Ложа “Ново 
египетско масонство” и се представял се за ръководител на ритуала на 
т.н. египетско масонство; придобива славата на известен маг и 
притежател на Философския камък; един от най-известните скандали в 
които е бил замесен е т.н. “Афера с колието” във френския кралски 
двор през 1785/86 г., заради която е изгонен от Франция; по 
разпореждане на папата е арестуван и осъден като еретик в Рим през 
1789 г.; умира в затвора; счита се, че историята на Калиостро е 
вдъхновила Гьоте за неговия Grosskophta  и Шилер за Geisterseher; 
основател на т.н. египетско масонство – смесица между масонски 
ритуали и магьоснически практики.  
Калфа - другар; помощник; втората посветителска степен (2°) в 
гилдията на Свободните зидари; в нея може да бъде посветен само 
чирак (1°), който е показал умения при обработката на неодялания 
камък и се е трудил усърдно на Градежа;. предложението за 
повишение се прави от Брата-майстор, който е поръчител на чирака; 
калфа може да стане онзи чирак, който е придобил усещането за 
общност в Братството на франкмасоните и е схванал чувството на 
взаимна обвързаност; също така онзи чирак, който е изпълнил всичко, 
за което се е задължил по време на своето приемане; с повишаването в 
степен калфа се дава възможност на Брата, да постигне 
съвършенството към което се стреми всеки посветен Свободен зидар; 
калфата има право на участие в Градежа на своята степен на 
посвещение и на по-ниската, чирашка степен; той препасва престилка с 
два отличителни знака за своята степен на нея; калфата научава при 
повишението си, че само редът и Братската взаимопомощ помагат за 
напредването на Градежа; символът на калфата е кубическият камък, 
който вече е пригоден за влагане в общия Градеж; калфата умее да 
свързва камъните един с друг, да запълва пукнатините в строежа; 
калфата овладява изкуството на геометрията за да открие правилната 
мярка и съотношение във всичко. 
Калцинация – лат. калциниране; първият от седемте работни процеса 
при добиването на философския камък. 
Камеа – ивр. амулет; магически квадрат. 
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Камелот – столицата на кралството на крал Артур; наименованието се 
появява за пръв път в романа на Кретиен дьо Троа “Ланселот”. 
Камера обскура – лат. тъмна стая; оптическо изобретение, което е 
заложено в основата на изобретението на фотографията; през Х в. 
арабският учен Хасан ибн Хасан за първи път описва изобретението в 
своите ръкописи. 
Камерата – флорентинска камерата; итал. camera-камера, лично 
пространство; общество от 1600 г. събиращо се около граф Г. Барди. 
което се състояло от поети, музиканти, философи и учени които силно 
се интересували от гръцката Античност; един от неговите членове е 
бил бащата на Галилео Галилей, композиторът Винченцо Галилей. 
Камехер – почетна титла на придворен чиновник използвана в редица 
от високите степени на някои масонски системи. 
Камея – фр. сamee;  гема с изпъкнало изображение. 
Кампанела, Томазо (1568-1639) – калабриец посветил живота си на 
окултните науки; противник на аристотеловата материалистична 
философия; Инквизицията прави опити да го съди, но той избягва от 
Неопол; написал поредица от магически, астрологически и 
алхимически съчинения; определя три вида магия- първата е 
Божествена и е основана на здравата вяра в Бога, втората е 
естествена, която се основава на познанието на звездите и тайните 
природни сили, и третата е демонична, при която човек използва 
помощта на зли духове; телепатията обяснява с това, че 
чувствителните хора могат да разберат мислите на други хора на база 
движението на въздуха; умира в манастир на якобинците в Париж. 
Камъка на съдбата – камъкът, който в продължение на векове се 
свързва с короноването на шотландските крале; през 1296 г. е пренесен 
в Англия и поставен под трона на коронацията; правоъгълен блок от 
бледожълт пясъчник тежащ 152 кг. с размери 66 / 41 / 28 см.; украсен с 
латински кръст. 
Канделабър – многосвещник. 
Кандидат – лат. candidates- облечен в бяло; по време на Римската 
империя кандидатът за държавен пост се явявал пред Сената облечен в 
бяло; в масонството – човек, който удовлетворява изискванията на 
Древните ландмарки, Конституции и Основния закон на Великата 
ложа и е одобрен за посвещение.  
Канон – гръц. правило; употребен за първи път като термин от Ориген 
(186-254) за да означи колекцията от библейски книги, признати като 
правило на християнската вяра и практика; официално утвърдени 
писания на религиозно-мистично учение; сбор от правила, установени 
по предание или постановление на църковни събори (събрания); 
списък на свещени книги, на служители-мъченици; песнопение в чест 
на светец. 



 117 

Канон на Муратори – първият известен каноничен списък от книги, 
съставен от анонимен автор, съдържащ наименованието на писанията, 
които трябвало да бъдат приети в църковния канон; ръкописът е 
датиран от VІІІ в., но вероятно е бил съставен в Рим още през ІІ в.; 
наименуван на учения от ХVІІІ в. Л.А.Муратори, който го открива в 
една миланска библиотека; документът съдържа четирите евангелията 
на Матей, Марко, Лука и Йоан, които впоследствие влизат в Новия 
завет; списъкът завършва и с наименования на писания, които са 
отхвърлени като неканонични. 
Канонизация – в християнската църква, официалното уреждане на 
култа на един или няколко умрели членове на религиозна или 
мистична организация; списък на хора признати за свети.  
Каноник – главен свещеник на католически храм. 
Каноничност – съгласуваност с общоприети правила. 
Канцлер - избираема длъжност в Съвета на Кадош (19º-30º) на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; 
Капител – лат. capitelium-глава; горната част на колона, която носи 
хоризонтални елементи. 
Капитул – лат. сapitulum-глава; организационна единица на 
розенкройцерските степени на Стария и Приет Шотландски ритуал, 
масоните на Кралската арка (свод) и на други масонски ордени. 
Капра, Фритьоф – австрийски физик, философ; водещ мислител в 
движението Нова епоха (Ню ейдж); пропагандира за цялостно научно 
мислене в процеса на обяснението на света; ръководи американски 
институт за интердисциплинарни, дълбинно екологични изследвания; 
консултант на църковни, политически и икономически организации; 
специализира в областта на висшата енергия; през 1969 г. формулира 
тезата, че между съвременната физика и древната мистика, най-вече 
източната, има съществено сходство; счита, че кризата обхванала 
съвременния свят във всички области на човешкия живот, би могла да 
бъде преодоляна само чрез еднакво виждане за действителността; 
автор на: “Дао на физиката”(1975); “Новото мислене”(1987); “Време за 
обрат към християнството”(1996) 
Караити – единствената еврейска организация, развиваща се в Южна 
Русия, която се основава на Библията, а не на Талмуда, от който 
приема сама онези части, които са в унисон с учението на Библията; 
императрица Екатерина Велика била особено благосклонна към 
караитите. 
Карбонари – членове на италианския Орден на въглещарите (carbonari 
– горящите дървени въглища); водят началото си от Шотландия, 
където на принципа на свободния живот се организират в комуни в 
дивите гори, горейки дърва за да правят дървени въглища; създават 
свое управление, състоящо се от три vendite, или Ложи – за 
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администрация, за законодателство и за съдебни въпроси, тези Ложи се 
управляват от Висша ложа водена от Велик майстор; разпознават се 
един друг чрез знаци, думи и докосвания; известно като т.н. горско 
масонство в което е бил посветен и френския крал Франсис І; през 20-
те години на ХІХ в. движението се разпространява в Италия, Полша, 
Франция и Германия; тайно общество възникнало в Южна Италия в 
началото на ХІХ в. върху основата на древния Орден на Секачите и 
Въглещарите (т.н. горско масонство); върху основата на това тайно 
движение се развива съпротивата срещу окупацията на Италия от 
Наполеон и борбата за независимост; карбонарите набират 
съмишленици от всички слоеве на обществото; от обществото на 
карбонарите произлизат редица други тайни групи с конкретен 
политически и военен характер; след 1821 г. много от карбонарите 
емигрират в чужбина, където организират Ложи от системата на 
възникналото по него време международно и тайно революционно 
общество Млада Европа в чиято основа е Джузепе Мацини, който 
пряко ръководи филиала Млада Италия; в един от клоновете на 
карбонари е членувал и Луи-Наполеон Бонапарт (бъдещият Наполеон 
ІІІ), който остава верен на клетвата си и подпомага освобождаването на 
Италия от австрийците; членовете на карбонари били разделени на 
чираци и майстори; една Ложа на карбонарите (Vente carbonaro) 
трябвало да се събира на място облицовано с дърво и покрито с плочи; 
зад седящия на дървен пън Майстор на Ложата бил изобразен лъчист 
триъгълник, с инициалите на думата запазена за степента на Майстора; 
карбонарите се ръководели от Велика ложа или Велико седалище, 
което се намирало в Неапол и изпълнявало едновременно функциите 
на Върховен съвет и Апелативен съд; във Великото седалище се 
съхранявали два регистъра: Златна книга съдържаща статута на 
организацията и Черната книга – съдържала имената на не приетите 
кандидати или изгонените по една или друга причина членове; 
чиракът се заклевал със завързани очи пред секира, да пази тайните на 
обществото и да подпомага своите другари в трудни моменти; в 
следствие на сериозните полицейски репресии в Италия по време на 
националното освободително движение, карбонарите са били 
принудени до крайност да съкращават ритуалните процедури и 
събранията за посвещаване да траят твърде кратко; Джузепе Мацини 
си спомня, че преди неговото посвещаване е бил предупреден, че 
поради гоненията от страна на правителството се налагало по-голяма 
предпазливост и за това ще му бъдат спестени някои обичайни за 
карбонарите ритуали, посвещения и церемонии; по-късно френските 
карбонари реформират италианския ритуал, като го освобождават от 
религиозния елемент, преобладаващ в италианската организация. 
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Кардано, Джироламо (1501-1576) – италиански лекар, натурофилософ 
и астролог; в произведението си “Метопоскопиа” (1558) излага своето 
учение за линиите на челото, според което качествата и съдбите на 
хората могат да бъдат изтълкувани според бръчките на челото. 
Кардинал Марцинкус, Пол Казимир – високопоставен ватикански 
служител, шеф на Института за религиозни работи (банката на 
Ватикана), замесен в скандала с масонската Ложа “П-2” (Пропаганда 
дуе). 
Кариатеда – гръц. кaryatis-жрица на Карийския храм на Артемида; 
девойка в дълги дрехи, с кошница на главата; в архитектурата, 
кариатидите са допрени до стената или изпъкват пред нея. 
Карма – санскр. дело; централно понятие в индуизма, будизма и 
джайнизма, което образува основата на учението за прераждането на 
душите; закон за нравствената причинност; в класическата индийска 
метафизика – всеобщ закон на причинно-следствени връзки, 
вследствие на това, че всяко действие влече след себе си аналогични 
последствия за този, който го е извършил. 
Кармадити – тайна секта, разклонение на исмаилитите. 
Кармелити – монаси от най-стария от трите просешки монашески 
ордена (Кармелитски; Францискански; Доминикански); основан през 
1154 г. от Св. Бертолд; уставът на Ордена проповядва крайна бедност, 
пълен аскетизъм и отказ от света; членовете на Ордена носят 
тъмнокафяво расо с качулка и бяло наметало, а монахините спускат 
черно було пред лицето си. 
Кармина Бурана (Carmina Burana) – ръкопис от ХІІІ в., който включва 
песни и шест религиозни пиеси; съдържанието на ръкописа се 
приписва на скитащи се учени и студенти в Западна Европа през 
периода Х-ХІІІ в., които били известни със своите песни и поеми в 
чест на пировете и веселбите; ръкописът на Кармина Бурана се нарича 
още и Benediktbeuern, защото е открит през 1803 г. в бенедиктския 
манастир в Бенедиктбайерн (оттук и burana); двете части на ръкописа 
писани по едно и също време са били отделени; песните писани 
предимно на латински и на немски варират по съдържание и стил – 
песни за пиене, сериозни и разгулни любовни песни, религиозни 
поеми, пасторална лирика и сатири за църквата и управлението; по 
някои от песните и поемите композиторът Карл Орф написва през 1937 
г. кантатата “Кармина Бурана”. 
Карн – келт. каменен паметник. 
Карнак – егип. развалини на древни Храмове и дворци, които се 
намират на мястото на древна Тива; най-величествените образци на 
изкуството и майсторството на най-древните египтяни. 
Карнеги, Дейл (1888-1955) – автор и специалист по въпросите на 
позитивното мислене; през 1936 г. публикува книгата “Как да 
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спечелим приятели”, която достига тираж 15 млн. екземпляра на много 
езици; не използва психологически теории и религиозни модели; 
нарича човешкия разум “лаборатория на човешките отношения”; от 
1912 г. той превръща преодоляването на страха да се говори свободно 
пред хора в основа на своя курс по красноречие.  
Карпократ – основателят на гностическата секта “Съвършените 
синове на Царството”  около 130 г.; либертинец считан за един от 
най-скандалните гностици; проповядвал, че добро и зло не 
съществуват и са само човешки мнения за нещата; че моралните закони 
били създадени от управниците за да ни държат в робство. 
Карпократи – последователи на Карпократ от Александрия и сина му 
Епифан; гледали с презрение на всички писани закони, признавайки 
единствено познанието, което било дадено на всички велики хора от 
различните нации, и което освобождава човека от всичко наричано от 
простолюдието религия и прави човека равен на Бога; при 
карпократите от ІІ. в. се открива тенденция  към обожествяване на 
човечеството. 
Картата на Ла Коса – първата карта показваща Америка, датирана от 
1500 г. 
Картуш – егип. овална рамка, съдържаща написаното с йероглифи име 
на фараона.  
Касий, Гай (Лонгинус) – римският войник пронизал с копието си  
(Копието на съдбата) разпънатия на кръста Иисус Христос; според 
легендата Лонгинус използва копието, за да промуши сърцето на 
Иисус на кръста не като последна част от наказанието, а милостиво да 
съкрати агонията му.  
Каста – название на всяка затворена обществена група, която ревниво 
пази своята обособеност, привилегии и интереси, и достъпът до нея е 
затруднен или направо невъзможен; понятието каста е въведено за 
пръв път от португалците; система от четирите наследствени класа на 
които се е деляло индийското население: брамини; кшатрии; вайши и 
шудри. 
Кастанеда, Карлос (1935-    ) - американски антрополог от бразилски 
или перуански произход; създава поредица от книги с митологични 
сюжети под формата на алегории. 
Катабазис – слизане в долния, подземния свят. 
Катакомби –  лат. сatacumbas – снижаване на терен; за първи път тази 
дума е била употребена за наричане на определено място по време на 
строежа на римската църква “Св. Себастиян” при създаването на 
гробището на църквата, впоследствие се употребява, като название за 
некрополите за всички храмове; в катакомбите на “Св. Себастиян” за 
кратко време са били положени телата на апостолите Петър и Павел; 
там е погребан и светецът-мъченик Себастиян. 
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Катари – гръц. katharos- чист; еретическа християнска секта в 
Западна Европа възникнала ХІІ-ХІІІ в.; изповядваща неоманихейския 
дуализъм; катарите разработват собствена доктрина за сътворението на 
света и своя митология; считали Иисус Христос за обикновен ангел; 
сурово осъждали алчността и продажността на католическата църква; 
папа Инокентий ІІІ организира срещу катарите известния Албигойски 
кръстоносен поход; през 1244 г. е превзета основната крепост на 
катарите Монсегюр; движението окончателно изчезва през ХV в.   
Катедра -  
Катедрала – главната църква на диоцез, седалище на епископ. 
Катедралата на символите – вж. храмът Рослин. 
Катехизис – изучаване на духовни практики под формата на въпроси и 
отговори.   
Кауза – общо дело; идея или интерес, мащабността и значимостта на 
което предопределят обединяването на усилията на повече хора, с 
оглед на постигане на желаните от всички резултати.  
Кахуна – хав. охранители на тайното; име на древна магическа 
система на хавайците, която е преоткрита от американеца Фридман 
Лонг. 
Кашер – ивр. в еврейската религия, всяка чиста от гледна точка на 
ритуала храна приготвена по еврейските религиозни изисквания. 
Квадрат – един от най-разпространените окултни символи, 
олицетворяващ абсолютното равенство, простота, прямота, 
еднообразие, ред, правота, истина, справедливост, мъдрост, чест; 
служи за модел на много храмови съоръжения, който на свой ред е 
разглеждан като образ на света.  
Квадривиум – латински термин, който се е употребявал от 
схоластиците през Средновековието за обозначаване на четирите 
пътища на знанието, които първоначално били седем; граматиката, 
риториката и логиката се наричали – тривиум, а аритметиката, 
геометрията, музиката, и астрономията (задължителни науки на 
питагорейците) се наричали – квадривиум.  
Квакери – англ. quake- треса се; клатя се; религиозно движение 
наречено Общество на приятелите възникнало през ХVІІ в. в Англия 
и оглавено от Джордж Фокс; според квакерите, човек няма нужда от 
духовно посредничество, а може да получи разбиране и напътствие 
чрез “вътрешна Светлина” осигурена от Светия дух; движението на 
квакерите е движение срещу формалната връзка с Бог. 
Квиетизъм – лат. квиес – покой; учение, което изисква напълно 
пасивно себеотдаване на волята Божия и отхвърля всякакво 
богослужение и аскеза; католическата църква е анатемосала 
квиентизма, чийто основател е Мигел де Молинос (1640-1697). 
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Кворум – необходимото минимално количество присъстващи членове 
за провеждане на събрание; в масонството кворумът се състои от 7 
(седем) майстора-масона при всякакво количество чираци и калфи.  
Кейбълтоу – масонски термин за обозначение на даден предмет, 
използван в Ложата, неговият произход е свързан с шнура на 
браминските аскети. 
Кейс, Пол Фостър (1884-1954) – американски окултист и специалист 
по картите Таро; един от лидерите на Ордена “ Златната зора”; 
основател на окултния център “Бота” в Лос Анджелис; според него 
символиката на Таро съдържа цялото езотерично знание. 
Кейси, Едгар (1877-1945) - т.н. американски пророк; екстрасенс и 
терапевт известен като “спящия профет”, през 1934 г. заявява, че 
древните египтяни са наследници на предишна цивилизация, която е 
построила Великата пирамида и Сфинкса като “Зала на 
документите” с цел предаването на научните познания на следващите 
поколения; Кейс твърди, че под лапите на Сфинкса ще бъде открита 
Библиотеката с познанията; в началото на 90-те години с изследвания 
чрез радар се потвърждава, че под лапите на Сфинкса има камера;  
консултирал президента Удроу Уилсън относно създаването на Лигата 
на нациите (Обществото на народите); през 1931 г. се основава 
Асоциацията за изследване и просвещение, която събира всички  
14 000 съобщения за успешни лечения на Кейси изваршени в трансово 
сътояние; много от неговите видения са се потвърдили.     
Келнер, Карл – основател на Ордена на тамплиерите от Изтока през 
1895 г. 
Кем – или Кемет; така древните египтяни са наричали родината си – 
черната земя. 
Кемпбъл, Джоузеф (1904-1987) – един от водещите американски 
религиоведи, които имат съществен принос към изучаването на 
митологията; повлиян от Юнг за теорията, че митовете са сънищата на 
човечеството; автор на “Митология на древните народи”; “Митология 
на Изтока”; “Митология на Запада” и “Митология на Сътворението”. 
Кенотаф – празна гробница; символичен гроб без мъртвец в който 
реално не е извършено погребение. 
Керемидар - назначаема длъжност в Ложата на Съвършенството (4º-
14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; такава длъжност има и в 
Събранието на Розенкройцер (15º-18º) 
Кетер – каб. изворът, който захранва Дървото на живота, символ на 
Адам Кадмон. 
Кетер – каб. короната; Върховният принцип. 
Кибела – финикийска богиня; Великата майка на Боговете и на 
всичко живо на земята; властта й се простира върху цялата природа, а 
самата тя олицетворява плодородието; обединявала в себе си двата 
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пола, в знак на това, нейните жреци се скопявали сами; чествана с 
оргиаистични мистерии под звъна на медни чинели, тъпани и флейти. 
Кивот – ковчеже за Свети мощи. 
Кингсфорд, Анна Бонъс (1846-1888) – една от възродителките на 
идеята за езотерично Християнство. 
Кинезика – гр. учение за движението; изследване на езика на тялото и 
на невербалната комуникация; дава важни познания  за разбирането на 
човешката личност и междуличностните взаимоотношения. 
Кинжал - 
Кир Ом – едно от имената на Майстор Хирам. 
Кирлиан, Сергей – руски учен, открил през 1939 г. фотографски метод 
с който може да се фиксират излъчванията на аурата. 
Кирхер, Атанасиус (1602-1680) – йезуит; учен автор на повече от 40 
труда в областта на ориенталистиката, геологията и медицината; един 
от първите изследователи на египетските йероглифи, съставя 
граматика на коптския език; автор на една от първите илюстровани 
енциклопедии на Китай; последовател на рационализма на Рене 
Декарт; в академичните среди го определят като “последният 
ренесансов човек”. 
Клада на суетата – акция на домениканкския монах Джироламо 
Савонарола организирана през 1497 г. във Флоренция по време на 
която масово са били изгаряни огромно количество произведения на 
изкуството, книги и ръкописи на известни личности от Ренесанса. 
Клайнкнехт, Фред – Суверенен Върховен командир на Върховния свет 
на тридесет и трета и последна степен на Южната юрисдикция на 
Стария и Приет Шотландски ритуал в САЩ, заемал 18 години този 
пост, а преди това 18 г. е бил на длъжността Суверенен Върховен 
Генерален Секретар; подписал декрета за инсталирането на Върховния 
съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал в България през 2001 г. 
Кларте – фр. сlarte; тайно сдружение възникнало във Франция в 
началото на ХХ в., чиято идеология била силно повлияна от 
илюминизма; неговите лидери, сред които и Анри Барбюс, са били 
вдъхновителите на антивоенната пропаганда през Първата световна 
война; основен принцип на Кларте е интернационализмът – отменяне 
на националността, премахване на границите и установяване на 
световен мир; използването на всички подривни доктрини без значение 
на кое течение принадлежат; сътрудничество със синдикати, анархисти 
и революционери; цел – създаване на интернационална йерархия на 
интелектуалните социалисти и влияние в литературните, 
образователните и артистичните кръгове по целия свят. 
Класицизъм – лат. classicus- образцов;  художествен стил на 
европейското изкуство от ХVІІ-ХІХ в., обърнато към античното 
изкуство, като висш образец и опора на традициите на Възраждането; 
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строга организираност, уравновесеност, яснота и хармоничност на 
образите; късният класицизъм е наричан още ампир – парадност и 
пищност. 
Клеймо – официално унифициран знак, нанесен по механичен път 
върху предмета, състоящ се обикновено от съчетание между букви и 
цифри. 
Клетва – тържествено обещание да се говори само истината. 
Клио – музата на историята. 
Клир – духовенството като цяло; служителите на църквата; клирът се 
състои от свещенослужители и църковнослужители. 
Клос, д-р Георг – един от най-известните немски историци на 
масонството от средата на ХІХ в.; автор на първата “Библиография на 
масонството” (1844); колекционер на масонски документи; ръкописи 
и книги за Ордена; днес неговата колекция се съхранява в 
библиотеката на Великата ложа на Холандия. 
Клоц, Анахарзис – илюминат, който първи формулира термина 
“Съединени Европейски щати”, който дълго време служи за лозунг на 
френските масонски Ложи. 
Клуб Билдерберг – ежегодна тридневна конференция на  най-
влиятелните банкери, икономисти, политици и правителствени 
официални лица от Европа и Северна Америка; провежда се всяка 
година в различна страна в условия на изключителна закритост и 
строга потайност; осигурява частна, неформална среда, в която хората, 
влияещи върху националната политика и международните отношения, 
могат да се опознаят и да обсъждат без ангажименти общите си 
проблеми; след всяка конференция се издава частен доклад, който 
циркулира само между минали и настоящи участници, а в него 
ораторите се идентифицират само по страната си; международен 
управителен комитет по принцип избира различни делегати за всяка 
нова среща; конференцията е инициирана от холандския принц 
Белнхард, и носи името си от хотела в холандското градче Остербеек, 
където се провежда през 1954 г. първата среща.  
Клуб Бретон – първоизточникът на якобинските клубове; създаден 
през 1789 г. във Версай от депутати в Общото събрание, първоначално 
само от Бретан, а впоследствие в клуба се записват детутати от всички 
области на Франция; по-късно клубът започва да се помещава в 
трапезарията на домениканския манастир на парижката улица Сен-Жак 
откъдето парижани започват да наричат клуба якобински; кълубът 
възниква с цел намирането на съюзници за републиканските идеи 
извън Народното събрание; започнал като клуб на умерените идеи 
много скоро терминът “якобинец” става синоним на “революционер”; 
всички депутати, които първоначално учредяват клуба Бретон са 
масони. 
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Клуб на кожената престилка (Leather Apron Club) – американско 
тайно общество основано от Бенджамин Франклин в Пенсилвания; 
първообраз на масонска Ложа; по-късно прераства в “Американско 
философско общество”. 
Клуб на приятелите на книгата – първото тайно общество основано 
от Бенджамин Франклин в Америка изцяло върху масонската идея и 
принципи. 
Клуб на старите момчета – определение на американския Съвет за 
външна политика (CFR) създаден на 21 юли 1921 г.; в устава на този 
съвет е отбелязано, че всеки, който разкрие подробности от срещите на 
Съвета в противоречие с правилата на Съвета, може да бъде изключен 
– това според изследователите определя CFR като тайно общество; 
членството в CFR става само с покана, първоначално било ограничено 
до 1600 души, днес наброява 3300 члена, представляващи най-
влиятелните лидери във финансите, търговията, комуникациите и 
академията; кандидатите трябва да бъдат предложени от член, да са 
подкрепени от друг член, да се одобрят от комитета по членството, да 
се пресеят от професионален екип и накрая да се одобрят от борда на 
директорите. 
Ключ – емблема на мълчанието в тайните общества; изобразен на 
прага на Адитум , ключът е имал двояко значение: напомнял е на 
кандидатите за посвещаване за задължението за мълчание и обещавал 
разкриването на много недостъпни за непосветения тайни; символ на 
тайната и нейния пазител, а така също достигането до тайната по пътя 
на  самоусъвършенстването.  
Ключов камък – каменна карта върху която е изсечено последното 
местонахождение на най-голямата тайна на посветителските Ордени в 
Средновековието; в архитектурата – клинообразен камък на върха на 
арка. 
Ключът на Соломон – известна книга по средновековна магия, 
състояща се от пентакли, талисмани и заклинания. 
Книга за двете начала – трактат от ломбардската школа в подкрепа на 
тезите на катарското учение, съставен от учениците на Жан от 
Луджио; писан е малко след 1250 г.; открит преди началото на Втората 
световна война в района на Тулуза; публикуван през 1939 г.; съдържа 
седем трактата: За свободната воля; За Сътворението; За понятията 
за всеобхватност изрази; Съкратено изложение за просвещаване на 
невежите; Против “гаратите” и “За волята, за Гоненията”. 
Книга на закона – съчинение написано от Александър Кроули през 
1904 г., под диктовката на Великия дух на име Айвас; според Кроули, 
Великият дух Айвас изпратил чрез него на човечеството нов закон и му 
съобщава за началото на Нова ера в еволюцията на земното съзнание; 
“Книга на закона” формулира Закона за Телема или магическото 
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послание “Do what you will shall be the whole of the Law!” (Прави, 
каквото трябва да правиш и нищо повече). 
Книга на занаятите – съставена през 1268 г., по нареждане на 
френския крал Луи ІV; каталог на занаятчийските учреждения в 
Париж, който узаконява уставите на парижките Братства на 
занаятчиите; в Книга на занаятите се уреждала и длъжността на 
кралския майстор-строител. 
Книга на ключовете – древно кабалистично съчинение. 
Книга на мъртвите (египетска) – произведение описващо древен 
ритуал и окултен труд, приписван на Тот-Хермес; открит е в саркофаг 
на мумия в една от египетските пирамиди; описва странствуванията  на 
душата след смъртта; за да продължи животът на душата, тялото 
трябва да се мумифицира; в страната на мъртвите властва Озирис, 
който съди душите; след като душата се закълне, че не е извършила 
неправди, Анубис,помощникът на Озирис, слага сърцето на везна и го 
измерва с перо; ако везната  е в равновесие, душата продължава своя 
път през 12-те полета на долния свят, ако не е – поглъща я чудовище; 
пътуването в долния свят се извършва само нощем, като са 
необходими знания от книгата, за да може чрез магически формули да 
се премине през дванадесетте порти; древно египетски сборник от 
погребални текстове, изградени от заклинания и магически формули, 
поставяни в гробници за които се е вярвало, че предпазват и помагат на 
мъртвите в отвъдния свят; събрана и редактирана около ХІV в. пр. н.е. 
и включва Текстове на ковчега датиращи от около 2000 г. пр.н.е.; 
Текстове на пирамидите датиращи от около 2400 г. пр.н.е. Химни на 
Бога на слънцето Ре и др. 
Книга на мъртвите (тибетска) – произведение на тибетския 
тантризъм в което се описва състоянието между смъртта, 
прераждането и превъплащението – състоянията, които водят до 
просветлението; след като се разтворят елементите (дърво; огън; земя; 
желязо; вода), от които е съставено тялото, съзнанието се освобождава 
от всички материални връзки. 
Книга на почитанията – сборник от юридически документи към 
латинския Устав на Ордена на тамплиерите изброяващи различните 
грехове и съответстващите на тях наказания; за най-голям грях се 
считало симонията – тези, които чрез корупция, с пари или някакво 
дарение са си купили влизането в Ордена. 
Книга на Светите закони – свещена книга разкриваща волята на 
Господ; за християните това е Библията.  
Книга на Светлината – вж. Зохар. 
Книга на Сътворението – най-старата кабалистична книга написана 
между ІІІ и VІ в.; в нея за пръв път се срещат специфичните учения за 
сефирите и буквите; дълго време учените са считали тази книга за 
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буквар или първият учебник по граматика и правопис на иврит; 
книгата съдържа 2 000 думи в  6 глави. 
Книгата на пророк Агей – библейски текст свързан с повторното 
изграждане на Храма. 
Кову – кит. дума, която означава ученето или проучването на окултни 
въпроси. 
Ковчег – още от времената на Древните мистерии, посвещаваният в 
майсторска степен на повечето тайни общества е полаган в ковчег, 
след което са го изваждали от него, което символизира възкръсване от 
мъртвите. 
Ковчег на Завета – всеки ковчег-светиня.  
Ковчежник -  сановник на висша изборна длъжност в Ложата, който е 
пазител на ковчега, съдържащ паричните средства на Ложата и води 
съответната документация, от която по всяко време могат да се видят 
всички приходи и разходи на сдружението; в края на всяко тримесечие 
внася отчет за състоянието на ковчега (касата); изготвя и предлага на 
Общото събрание проектобюджет на Ложата; урежда състоянието на 
вдовишката торба, милосърдните и други фондове, и предлага начини 
за тяхното попълване; солидарно с Майстора на Ложата и Секретаря 
носи отговорност за разходване на средствата, единствено по 
предназначение за нуждите на Градежа. 
Коган – тибет.  властелин или майстор; предводител. 
Кодекс на Ордена – книга със законите на тайно общество. 
Кодексът Брус – на името на известен шотландски пътешественик, 
който през 1769 г. купува в Тива на път за Судан и Етиопския 
гностическия ръкопис; намерен е в скривалище в огромния тивански 
некропол; състои се от две части, които се различават по почерка и 
вероятно са от различни години на ІV в. след Хр.; въведението му е 
беседа на Христос с учениците му, след което следва описание на 
шестдесетте сили, които са около Иехут в Съкровището на 
Светлината; втората част на ръкописа съдържа текст без заглавие, 
който представлява описание на Върховния Бог(Отец на Космоса); 
днес Кодексът Брус  се съхранява в Библиотеката “Бодъл”. 
Кодификация – събиране, уеднаквяване на норми и закони в една 
цялост – кодекс. 
Коен – ивр. свещеник. 
Кокто, Жан (1889-1963) - Велик магистър на Ордена на Сион (1918-
1963) наследил този пост от композитора Клод Дебюси; произхожда от     
класическо буржуазно семейство и като такъв навлиза в средите на 
парижките салони, където общува и работи с личности като Сергей 
Дягилев, Пабло Пикасо и Ерик Сати; френски поет, либретист, 
романист, актьор, кинорежисьор и художник; известен с прозвището 
“Фриволният поет” по-късно е наречен “Цар на поетите”; произхожда 
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от богат и влиятелен род; много близък приятел на Жан Юго (правнук 
на Виктор Юго) и на своя предшественик в Ордена – Клод Дебюси; 
счита се, че някои от творбите му като филмите “Орфей” и “Заветът на 
Орфей” и стенописите му в църквата Нотр Дам дьо Франсе в Лондон 
са възложени от Ордена на Сион; любимец на френския президент 
генерал дьо Гол. 
Колаж – фр. collage- залепване; вид изобразително изкуство, 
създаването на графични или живописни произведения чрез залепване 
върху каквато и да е било основа на различни материали, различни по 
цвят и фактура. 
Колация – кратка почивка, прекъсване на ритуалната работа и 
продължаването и след това, без задължителните първоначални 
процедури на ритуала. 
Колегията на Кардиналите (31º-32º) - 
Колекцията Байръм – голям по обем архив на английския масон, 
розенкройцер и окултист Джон Байръм (1691-1763) който хвърля 
светлина върху връзката на известни личности по него време с 
розенкройцерството; архивът е открит през 1984 г. от учителката по 
музика от Манчестър Джой Хенкокс, която проучвала историята на 
къщата, която обитава. 
Колона – в архитектурата, стълб с кръгло, многоъгълно или 
профилирано сечение, състоящ се от база, ствол и капител. 
Колона на Красотата - 
Колона на Мъдростта - 
Колона на Силата - 
Колона на Хармонията – елемент от устройството на масонския Храм 
появил се в началото на ХVІІІ в. във връзка с озвучаването на 
ритуалите на Ложите; първите масонски ритуални музицирания се 
осъществяват през 1730-1750 г.; тази колона е обозначавало мястото на 
оркестъра в Ложата. 
Колона, Жил (1243-1316) – известен като Жил от Рим; един от най-
близките съратници на Тома от Аквино; преподавател в университета в 
Париж; първосвещеник на августинците; архиепископ на Бруж; през 
1278 г. е натоварен с възпитанието и обучението на френския 
престолонаследник Филип Хубави, който впоследствие влиза в 
историята като унищожителят на Ордена на тамплиерите. 
Колумбарий – букв. Гълъбарник; ниша в древните гробници, където се 
полага урната. 
Колхида – древното название на Грузия. 
Командерия – област; населено място под попечителството и 
ръководството на Ордена на тамплиерите. 
Командир – избираема длъжност в Съвета на Кадош (19º-30º) на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; председателствува всички 
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срещи и контролира прилагането на законите, декретите, уставите и 
правилата на Върховния съвет, както и изпълнението на 
постановленията на Съвета на Кадош; негово специално задължение е 
да съблюдава дали се спазва и поддържа достойнството на Стария и 
Приет Шотландски ритуал на Свободното зидарство; негова 
отговорност е осъществяването на връзката на всички степени от 
деветнадесет (19º) до тридесета (30º); той не гласува, освен само в 
случаите на избиране на служебни лица или когато членовете са 
еднакво разделени по други въпроси. 
Командор – в средните векове, глава на рицарски орден, в масонството 
- висша длъжност в Йоркския устав и Стария и Приет Шотландски 
ритуал. 
Командор на град Йерусалим – отговорник за града Йерусалим в 
Ордена на тамплиерите и изпълняващ някои от функциите на Великия 
магистър; грижи се за болните и ранените в болниците на Ордена, по 
време на бойни действия пази Истинския кръст. 
Командор на Йерусалимското царство – четвъртата по значение 
фигура в йерархията на Ордена на тамплиерите; ковчежник на 
Ордена; ръководи и разпределя доходите за командории на Ордена  в 
Европа; отговаря за снабдяването с провизии и снаражение; разполага 
със собствени правомощия в границите на Йерусалимското кралство и 
изпълнява на тази територия някои от функциите на Великия 
магистър. 
Командор на Рицарите – изпълняват функциите на лейтенанти на 
Маршала на Храмовата обител на Ордена на тамплиерите; един от 
тях е предводител на светските рицари, които за определено време 
служат към Ордена. 
Командор на Свода на Акра – ковчежник на Ордена на тамплиерите 
с особени функции; наблюдава и описва всички богатства на Ордена,  
които пристигат с кораби в пристанището на Акра. 
Командори на Домовете – отговарят за поверените им крепости, 
замъци и командории собственост на Ордена на тамлиерите. 
Командори на провинциите – представители на Великия магистър на 
Ордена на тамплиерите в определените провинции и имащи същите 
като неговите права, когато той не се намира на тяхна територия. 
Командори на Триполи и Антихония – представители на Великия 
магистър на Ордена на тамплиерите за тези две важни области 
(защото на тях се водят военни действия), имат правата и привилегиите 
на Велик магистър за тези територии, когато той не се намира в тях. 
Комасонство – смесено масонство; парамасонски организации в 
които членуват мъже и жени; не се признават от регулярните масонски 
ложи в които членството е допустимо само за мъже. 
Комендация – акт за встъпване под лично покровителство. 
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Коменски, Ян Амос (1592-1670) – чешки педагог един от 
предшествениците на модерното масонство; създава план за 
хуманитарно общество, включващо учените и образованите хора от 
цялата земя; в своите произведения използва метафори съвпадащи 
изцяло със символиката на свободното зидарство; неговите и на 
съратника му Кауфман Хартлиб представи за обществото са отразени 
впоследствие в конституциите на модерните Велики ложи след втората 
половина на ХVІІІ в. 
Комисия на Великите ревизори – висш изборен орган на Великата 
ложа; упражнява постоянен контрол върху управлението на 
движимото и недвижимо имущество, набирането и разходването на 
средствата на Великата ложа; изготвя годишен доклад до Общото 
събрание на Великата ложа по финансовите въпроси на Ордена. 
Компанията на мистрията – тайно общество учредено във 
Флоренция през 1512 г., съставено от учени и художници, които са 
свързани с оперативното масонство. 
Комуна – средновековен западноевропейски град, добил право на 
самоуправление. 
Конвент – общо събрание на две или повече Велики ложи от един 
Ориент или международно общо събрание на представители на Велики 
ложи за приемане на общи, стратегически решения по основни въпроси 
на масонското движение. 
Конгрегация – лат. обединение, съюз; постоянна комисия от 
кардинали в римокатолическата църква, занимаваща се с определен 
кръг управленски въпроси и отговаряща за дадена сфера от дейността 
на църквата; политически и ръководен орган във Ватикана; 
учредяването, разпускането и промените в състава на конгрегацията са 
приоритет единствено на папата. 
Кондика – гръц. кратък; сметководно-летописна книга на Храма. 
Кондоминиум – лат. владение, господство; съвладение, съвместно 
владеене и осъществяване на върховната власт върху определена 
територия от страна на две или повече държави. 
Конклав – лат. Il conclave; от con clave – заключен с ключ; церемонията 
с която сто шестдесет и пет кардинали от цял свят се събират, 
петнадесет дни след смъртта на папата във Ватикана, за да изберат 
нов папа; свещен обред със строги правила и процедури датиращи от 
1179 г. до наши дни; по същество конклавът не представлява 
обикновени избори, а древно, мистично предаване на властта в светата 
Църква; правилата за провеждане на конклав са изключително сложни 
и много от тях днес са забравени или не се спазват, тъй като са 
остарели; общо събрание на Рицарите на Храма на Ордена на 
тамплиерите. 
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Конкс-ом-пакс – гръц. мистични думи, употребявани в Елевзинските 
мистерии; смятат се за гръцка имитация на древни египетски думи от 
ритуалите на култа на Изида. 
Консистория – заседание на кардиналите под председателството на 
папата; събрание на масоните от Стария и Приет Шотландски ритуал 
с 19°-32° степен на посвещение или само с 31°-32° степени. 
Консоламентум – духовно кръщение;даряване на святост –
превръщане на вярващия в светец; най-важната церемония на 
катарите; тя започвала с кратка реч, после свещенослужителят 
поставял книгата с евагелия върху главата на вярващия и всеки вече от 
утешените присъстващи му възлагал десницата си, този, който водел 
службата изчитал пролога на Евангелието на Св. Йоан в латинската му 
версия, няколкократно повтаряли “Отче наш” и други религиозни 
формули, преди да се разделят, присъстващите и новопокръстеният си 
разменяли целувки на помирение и получавали литургично покаяние; 
консоламентумът има за цел да обедини Душата с Духа, да осигури на 
вярващия опрощение на миналите му прегрешения и да му възвърне 
истинската свобода – “не свободната воля”, а властта да познава злото 
и да му се съпротивлява, в най-висша степен, тя го поставя в 
невъзможност да върши зло по собствена воля; след като получи 
консоламентум съвършеният християнин трябвало да води напълно 
образцов начин на живот, той не трябвало да извършва убийство нито 
на война, нито в случай на законна самоотбрана, не трябвало да се 
отдава на разврат (всякаква плътско деяние), забранено му е било да се 
заклева и се лишава от всякаква месна храна, накрая – трябвало да 
постигне способност да понася глад, жажда, свади, гонения и по-скоро 
да умре, отколкото да се закълни или да ругае, да бъде смирен, 
напълно покорен на Църквата и на нейните свищинослужители. 
Конспирация – лат. conspirare; дишам заедно; мисля и действам в 
хармония; планирам заедно и тайно; заговорнича тайно. 
Констелация – подреждането на звездите в съзвездия; системата на 
планетите. 
Конструктивизъм – лат. constructio- построяване; направление в 
изкуството в Европа от началото на ХХ в., в което се провъзгласява за 
основен образ не композицията, а конструкцията; в окултните 
общества символичното възстановяване на Йерусалимския Храм 
(Соломоновия храм); изграждането на едно общество на рационалните 
принципи с цел да се осигури на човечеството съвършено развитие; 
хората да следват замисъла на природата под нарежданията на Великия 
Творец на Вселената. 
Контемплация – лат. съзерцание; интензивна и засилена форма на 
медитация.  
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Континюитет – фр. продължителност, непрекъснатост; развитие на 
дадено явление или процес, което предполага непрекъснатост; 
определена форма на приемственост. 
Контрареформация – реакция на католическата църква насочена 
срещу процеса на Реформация в Западна Европа през ХVІ-ХVІІ в.; 
оглавява се от папството и е подкрепяна от светските владетели на 
държавите в които католицизма има най-сериозни позиции; движение 
за възстановяване на влиянието и авторитета на църквата, запазване на 
феодалните порядки и укрепване на феодалната класа; за тази цел 
Църквата създава Ордена на йезуитите (Обществото на Иисус), 
реформира Инквизицията; свиква най-дълго продължилия църковен 
форум Тридентския събор; създава т.н. Индекс на забранените книги. 
Контрибуция – принудително парично или натурално вземане, 
определено едностранно от държава-победителка в дадена война; 
военно обещетение на победител, наложено над победен, с цел 
компенсиране на претърпени загуби. 
Контюнитет – приемственост. 
Конфуцинианство – едно от главните идейни течения в древен Китай; 
основано от учения и държавникът Конфуций (551-479 пр.Хр.), чийто 
възгледи били изложени от неговите последователи в книгата “Лун-
юй” (Беседи и съждения); учението съдържа етични и поведенчески 
норми в семейството, обществото и държавата и е обявено за 
основополагащо при образуването на Китайската република през 1912 
г.; природата на човека не е добра и затова се нуждае от възпитание и 
добър пример; най-висока добродетел е благонравието, което обхваща 
нрави, поведение, церемонии и обичаи; любов към родителите и 
почитание на предците; човек, който изпълнява тези правила, приема 
влиянието на небето; през ХІ-ХІІ в. идеите на Конфуций получават 
философско обоснование от Джу Си в т.н. неоконфуцинианство, което 
учи, че има две начала: ли – разумна творческа сила и ци- пасивна 
материя; първото образува у човека положително качество – стремеж 
към добро, а второто- отрицателно подчиняване на сетивни съблазни; 
наред с будизма и даоизма, конфуцинианството има господстваща роля 
в Китай.  
Копие на съдбата (Свещеното копие) – копието на римския войн на 
име Гай Касий, който става известен като Лонгинус; според легендата 
Лонгинус използва копието, за да промуши сърцето на Иисус на кръста 
не като последна част от наказанието, а милостиво да съкрати агонията 
му; изложено в музея “Хофбург” във Виена; изиграло голяма роля в 
немския окултизъм по времето на установяване на нацистката 
идеология в Германия. 
Коптски език – популярна форма на египетския език, но не изписан с 
йероглифи, а посредством гръцката азбука, допълнена със знаци, 
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отговарящи на някои звуци; първите копткски текстове се появяват в 
началните векове сл. Хр.; с тази писменост християнството от долината 
на Нил създава внушителна литература; през Х в. сл. Хр. коптският 
език е изместен от арабския, но и до днес се използва в литургията на 
Египетската църква. 
Коран – ар. четене; Свещеното писание на мюсюлманите, дадено на 
пророк Мохамед от самия Аллах; съдържа религиозни, правни, 
нравствени и др. Норми; поема наситена с етични учения, широко 
провъзгласяващи Вяра, Надежда и Милосърдие; състои се от 114 сури 
(откъса) съдържащи различен брой айети (стихове) създадени в 
различно време; теолозите разделят Корана на шест тематични групи: 
учението на Аллах; на ангелите; на книгите; на пророците; за съда и за 
предопределението; Коранът е създаден през периода VІІ-VІІІ в., 
когато вече са били формулирани основните принципи на 
християнската догматика и съществува християнската църква. 
Корбю, Ноел – откривателят на тайната на абат Беранже Сониер от 
Рен льо Шато; пред него през 1953 г. прислужницата на абата Мари 
Денарно започва да разкрива спомените си за случилото се в Рен льо 
Шато в началото на ХХ в.; загива в автомобилна катастрофа при 
неизяснени обстоятелства; в архива на департамента Од се съхранява 
подробен ръкопис на Ноел Корбю с описание на направените от него 
разкрития около мистериозните загадки на Рен льо Шато.    
Кормчия – едно от названията на Великия магистър на Ордена на 
тамплиерите  
Корниз – най-горната част на антаблемента, която изпъква и 
защитава долните конструкции на зданието. 
Корписантари – от лат. corpo-тяло и santo-свещен; служители, които 
издирват свещени мощи. 
Корпус херметикум – сборник от 18 анонимни съчинения в проза от ІІ 
и ІІІ в., което вероятно е възникнало в Египет и се счита, че негов автор 
е египетския Бог на мъдростта Хермес Трисмегист. 
Космобиология – учение за биологическите последствия, които могат 
да бъдат причинени от космически събития – слънчевите петна, 
различните фази на Луната; съвременна форма на астрологията. 
Космогонически процес – раждането на Вселената; организирането 
на хаоса чрез Светлината; фазите на посвещаването в повечето тайни 
посветителски общества възпроизвеждат символично 
космогоническия процес. 
Космогония – мит за сътворението на Света; акт на Сътворението от 
готов материал. 
Космография – описание на проявената Вселена. 
Космократор – гръц. управител на Вселената; Божество, 
управляващо всички протичащи във Вселената процеси; в монотеизма 
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Бог се счита едновременно и създател и космократор на Вселената; 
архитект на Света; олицетворение на Творящите сили. 
Космология – учение за строежа на Вселената, неотменна част от 
всяка развита научно-философска система; философско или 
метафизично мислене, което се стреми да разбере законите на 
Вселената при смесени причини и следствия.  
Космос – гръц. Вселена. 
Костейн, Томас Б. (1885-1965) – американски автор на исторически 
романи, журналист; на 57-годишна възраст през 1947 г. публикува 
първия си рицарски роман “For My Great Folly” разследващ 
съперничествата между Англия и Испания през ХVІІ в.; става 
скандално известен през 1952 г. с романа си за ранните християни в 
Рим “The Silver Chalice”. 
Котва и Ковчег – масонски символ на чувството на безопасност и 
постоянство, когато животът на човек протича върху основата на 
Истината и Вярата без които не може да има нито мир, нито щастие; 
емблема на “добре обоснованата надежда и добре преминалия живот”. 
Коуан – сowan; термин използван от английското масонство за 
обозначаване на т.н. “не регулярни” масони; думата не се употребява 
извън Ордена; от шотландски произход и означавала един “roungh 
mason” – каменоделец, който не е член на Ложа, масон без право на 
дума, т.е. «без тайната на братството». 
Крайъгълен камък – камъкът, който се полага по време на 
формалната церемония на започване на нова сграда; камък, който 
съединява две стени под прав ъгъл; правелно обработен камък, символ 
на калфата в масонската Ложа; крайъгълен камък в масонството се 
нарича още истинският франкмасон, който е заложил в себе си 
фундамента на Вечния живот. 
Кралска курия – в Средновековието събрание на непосредствените 
васали и приближени на краля, свикано за обсъждане на крайно важни 
държавни въпроси и издаване на законодателни актове. 
Кралско изкуство – едно от названията на масонството. 
Кралското научно дружество (The Royal Socety) – първата в света 
организация на учени и инженери, посветили се в обяснението на 
чудесата, извършени от Великия Архитект на Вселената; основана в 
Лондон през 1645 г. под формата на регулярни и регламентирани 
ежеседмични срещи на мислители – забранено било обсъждането на 
тези срещи на политически и религиозни въпроси;  узаконена с указ на 
крал Чарлз ІІ през 1662 г.; до узаконяването е известна като 
Невидимата колегия;  всички членове-основатели били посветени в 
масонството. 
Краон, Робер дьо (10?? – 1147) – вторият Велик магистър на Ордена 
на таплиерите (1136 – 1147); след като херцогът на Аквитания не 
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разрешава негов брак  със знатна дама, той постъпва в Ордена на 
тамплиерите и около 1126 г. поема към Светите земи; от 1126 до 1136 
г. е  сенешал на Ордена, а след смъртта на неговия първи Велик 
магистър Юг дьо Пайен е избран за негов наследник на длъжността; по 
време на неговото управление папа Инокентий ІІІ дава на Ордена 
големи привилегии, включително пълна независимост от църковните 
институции и подчинение единствено на папата; през 1147 г. папа 
Евгений ІІІ разрешава на тамплиерите носенето на червен кръст върху 
мантиите си; Робер дьо Карон се счита като законодателят на Ордена, 
който утвърждава неговата окончателна структура; умира на 13 януари 
1147 г. 
Крата Репоа – древен египетски ръкопис появил се през 1785 г.; 
описващ посвещението на най-висшите степени на египетските царе и 
жреци в тайните на Вселената; определя правилата по които се влизало 
в египетските сакрални общества; доказано е, че някои от правилата на 
Ордена на Питагор се припокриват с тези от Крата Ретоа. 
Креационизъм – лат. учение за Сътворението на света от Бога от 
нищото, най-развито в юдаизма, християнството и исляма; основава се 
върху версията за Божественото сътворение на не живата и живата 
природа. 
Кремер, Джон – абат на Уестминстър, живял и умрял по време на 
царуването на крал Едуард ІІІ; учен занимаващ се повече от трийсет 
години с изучаването на херметичната философия , изследва нейните 
практически тайни; по време на пътешествие в Италия среща прочутия 
алхимик Раймунд Лулий, който му предал тайните на философския 
камък.    
Кремие, Адолф – един от инициаторите за саздаването на Световен 
израилтянски съюз; Велик майстор на едно от теченията във 
френското масонство. 
Кретиен, дьо Троа – средновековен автор (род. 1135) на романи за 
Рицарите на Кръглата маса, най-известният от които е “Пърсивал” 
посветен на легендата за крал Артур. 
Крипта – гръц. krypte; в древния Рим, сводесто подземно помещение 
под хора на Храма; тайни подземни гробници, предназначени или за 
цели на посвещение, или за погребение; под всеки древен Храм имало 
крипта.  
Криптекс – преносимо хранилище (контейнер) за тайна информация, 
което се отваря след разшифроването на определен код. 
Кришна – санскр. най-прославеният аватар на Вишну – Спасителят 
на индусите и техен най-популярен Бог, едновременно с това е и човек; 
разказът за зачеването, раждането и детството на Кришна е точен 
прототип на на историята на Новия заве; олицетворение на Висшия 
Космически Разум и конкретна историческа личност.  
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Кришнамурти, Жиду (1895-1986) – индийски философ и гуру, открит 
от теософите Ледбитър и Безан на 15-годишна възраст през 1909 г., и 
заявяват, че това е идващият Майтрея и самият Христос; те го 
осиновяват и създават за него “Орденът на звездата на Изтока” в 
рамките на Теософското общество; през 1910 г. под псевдонимът 
Алционе е публикувана неговата първа книга “При нозете на Учителя”; 
на конгреса на теософите през 1929 г. Кришнамурти е трябвало да 
бъде обявен за нов религиозен водач, но той се отказва от обществото 
и разпуска Ордена; според учението му, човек трябва да се освободи от 
своето Аз, като напусне всички религиозни и маястични вярвания. 
Крол, Освалд (1580-1609) – лекар и алхимик; изследвайки магическата 
хармония между човека и космоса, стига до възгледа, че всяко 
същество има своя собствена звезда. 
Кромлех, Темпъл – езотерично обединение възникнало около 1900 г.; 
изискващо от своите членове да признават християнското учение и 
отхвърлят всякаква форма на магия. 
Кроули, Алестър (1875-1947) – роден в Уоруикшайър, Англия в 
семейство на проповедник, в годината, когато Елена Блаватска 
основава Теософското общество; наречен е от собствената си майка 
като Звяр 666 на Апокалипсиса и Антихрист в човешки образ; в 
колежите на Тринити и Кеймбридж се занимава с проучването на 
окултните науки; запознава се с книгата “Облакът на Храма” на Карл 
фон Екартшаузен, където се намеква за съществуването на тайно 
братство от посветени; през 1898 г. постъпва в Херметичния орден 
“Златната зора”, като негов духовен учител става Макгрегър 
Матърс; на основата на “Златна зора”, Кроули основава своя Орден 
“Сребърната звезда” (Argenteum Astrum); предприема пътуване в 
Мексико, Хаваите, Цейлон и Индия; изучава и практикува йогар, 
тантризъм, будизъм, първи в западната магическа практика прилага 
сексуалната техника на тантра-йога; по време на пътуване в Китай е 
посветен в И Цзин, древна китайска магическа система, която също се 
адаптира към западния окултизъм.  
Крус, Хуан дела (1542-1591) – възродителат на мистицизма в 
католическа Испания; завършва образованието си в Ордена на 
йезуитите, а впоследствие университета в Саламанка след което 
постъпва в кармелитския орден; заедно с Тереза от Авиля основава 
т.н. реформистко крило на Босоногите в Ордена; заради тази реформа 
останалите от Ордена го хвърлят в затвора окъдето успява да избяга; 
автор на четири книги “Изкачване на планината Кармел”; “Тъмната 
нощ на душата”; “Духовна песен” и “Живият пламък на любовта” – 
тяхната основа е темата на мистицизма – пречистване на духа, 
просветлението, единението на човешката и Божията воля; считан за 
най-дълбокия християнски мистик.   
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Кръг – съществуват няколко кръга с мистични  прилагателни: 1. 
Кръгообразен или Съвършен кръг на Платон; 2. Хорото на амазонките 
около приапичния образ; 3. Кръг на Необходимостта от времето на 
египтяните. 
Кръгла маса – масата на крал Артур около която се събирали 
рицарите; изработена от дъб с диаметър 5.40 м.; и тежина 1250 кг.; 
днес е окачена в замъка Уинчестър; побирала 50 рицари, но по времето 
на крал Артур, достойни се оказали само 32-ма; “кръгла” – защото 
всеки седящ около нея бил равен с всички останали; Кръглата маса се 
превръща в политически символ на мира и мъдростта, на диалога и 
консенсуса.  
Кръст – произхожда като знак от древен Египет, когато планът на 
помещението на всички гробници били кръстообразни; символ на 
Братството на расите и се е полатгал върху гърдите на мъртвите в 
Египет, по същия начин по който се полага върху умрелите християни; 
във формата на Свастика (groix cramponnee) върху сърцето на 
будистките адепти и Будди. 
Кръст на Разпятието – форма възникнала хилядолетия преди 
християнството, употребявана в мистичните ритуали в Египет и 
Гърция, Вавилон и Индия, Китай, Мексико и Перу; космичен и езичен 
символ съществувал при всички езически народи; Крукс ансата или 
кръстът с дръжка, може да се види в ръцете на почти всеки Бог, 
включително Ваал и финикийската Астарта. 
Кръщение – гръц. ритуал на очистването, извършван по време на 
церемонията на посвещението в свещените танки в Индия; по-късен 
тържествен ритуал, установен от Йоан Кръстител  и извършван от 
неговите последователи и ученици, които не били християни; като 
ритуал кръщението е произлязло още от най-ранната халдео-акадийска 
теургия, извършвало се е по време на среднощните церемонии в 
пирамидите, имало е своето място и в Елевзинските мистерии край 
свещените храмови езера.  
Ксенофил – един от прочутите питагорейци, адепт и философ, който 
според Лукиан бил доживял до 170-годишна възраст и работил върху 
проблемите на музиката и получил прозвището Ксенофил Музиканта. 
Ктесий – гръцки лекар и историк в Персия и Индия, чиито трудове са 
единствените по онова време, основани на официалните персийски 
източници; роден ок. 416 г. пр.н.е. в Книдус, Кария – древен регион в 
Югозападна Мала Азия, граничеща с Егейско море. 
Ктитор – гръц. владетел; притежател; дарител, спомоществувател; 
лице предоставило средства за построяването на сграда с обществено 
или религиозно предназначение или дало средства за тяхното 
изографисване или реставриране; образите и имената на ктиторите 
обикновенно се изографисват в църквата. 
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Куатро Коронати – изследователска Ложа в Лондон работеща под № 
2076 на Обединената Велика ложа на Англия; наречена е в чест на 
четирима майстори-зидари, които отказали да строят езически храм по 
времето на римския император Доменитиан и биват екзекутирани 
заради отказа си – впоследствие обявени за светци; изследователската 
Ложа става известна на профанния мир през 1876 г. с публикуването на 
многотомния труд “Ars Quatuor Coronatorum”. 
Куб – най-съвършеният камък според масонската терминология.  
Кубрик – основателят на манихеизма, роден във Вавилон около 216 г.; 
наричан от последователите си Мани (Синът на вдовицата), а самите 
негови последователи са наричани деца на Вдовицата. 
Куисбъро, лейди Едит Стар Милър (1890-1933) – американска 
писателка, дъщеря на индустриалеца Уилям Стар Милър; свързвана с 
Ордена  на Златната зора и пропагандирането на фашизма в Англия; 
автор на “Окултна теокрация” в която проследява връзките между 
йезуити, иудеи, масони, гностици, брамини и илюминати. 
Ку-Клукс-Клан – тайно общество основано от генерал Форест, 
възникнало в Южните щати след поражението им в Гражданската 
война (1861-1865), която избухва след отцепването на Южна Каролина 
и на още шест щата от Американкия съюз; названието му идва от 
звукоподражателна дума, която имитира звука, издаван от спусъка при 
зареждането на стар модел пушка; наричано още “Кланът на 
Невидимата империя на Юга”; отделните му структурни единици са 
наричани “леговища”; посвещаваните полагали клетва и разполагали с 
устни знаци за разпознаване; кланът имал за цел сплашването на 
цветнокожото население чрез нощни набези на носещи факли конници, 
облечени в бели мантии и островърхи качулки на главите – запалване 
на кръстове и линчуване на негрите, които желаели да се възползват от 
електоралните си права; забранено с федерален закон през 1871 г., но 
възстановено през 1916 г. от тридесет и четирима мъже, ръководени от 
методисткия пастор У.Ж.Симънс – те забиват огнен кръст на върха над 
Атланта (Джорджия) след което, Върховният съд на Джорджия им 
издава официална харта за призната от власта асоциация; в хартата 
била записана следната основна цел – да се внушат на мъжа свещените 
принципи на рицарството, каляване на характера, защита на семейното 
огнище и на женското целомъдрие, подкрепа на патриотизма и 
поддръжка на превъзходството на белите.  
Кулата Дестроа – първото изградено от Ордена на тамплиерите 
укрепление по пътя на поклониците от Цезария към Яфа в Светите 
земи. 
Кулата на алхимията – кулата на седемте блаженства в замъка 
Аржини, в Южна Франция. 
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Култ – съвкупност от ритуали, обреди, посветени на някакво божество 
или жив човек; включва в себе си наличието на култови места, 
обособена група служители и групи от вярващи, а също така и правила, 
регламентиращи живота на култовата общност; повечето култове 
предполагат и пренасяне на жертви в името на висшите божества. 
Култ на Митра – религия от ирански произход пренесена в Европа от 
римските легионери; религия на Бога към Слънцето – най-големия 
съперник на християнството в Рим; култът се практикувал в пещери; 
посветените в него притежавали тайни знаци за разпознаване и били 
разделени в петстепенна йерархия: Гарван (corax), Окулт (cryptius), 
Войник (miles), Лъв (leo), Персиец (perses), Пратеник на Слънцето 
(heleodromus) и  Отец (pater); послушниците се полагали на 
изключително строги изпитания; жени не се посвещавали; молитвата, 
която новопокръстеният отправял към Митра била следната: “Слава на 
тебе, Господи, господар на водата, слава на тебе, владетел на 
земята, слава на тебе, принц на духа! Повелителю, върнат към 
живота, влизам в тази екзалтация и в таци екзалтация умирам, роден 
при раждането, което дава живот, аз съм обречен на смъртта и 
минавам по пътя, от тебе отреден, според закона, коъто ти си 
създал и според обреда, който ти си наложил”. 
Културни ценности – нравствени и естетически идеали, норми и 
образци на поведение, езици, диалекти, национални традиции, обичаи 
и обреди, исторически топоними, фолклор, художествени занаяти и 
дейности, произведения на културата и изкуството, резултати и методи 
на научни изследвания и културна ейност, здания, съоръжения, 
предмети и технологии, които имат културно-историческо значимост; 
уникални в културно-историческо отношение територии и обекти. 
Културология – наука формирала се на границата на социалните и 
хуманитарните знания за човешката култура, като цялостен културен 
феномен. 
Кумран – според специалиста по семитски езици Джон Алегро тази 
дума означава “арка, порта”  или нещо подобно; наименование на 
речна долина на северозападния край на Мъртво море, където са 
открити 1 947 800 фрагмента от текстове на есеите известни като  
Кумранските ръкописи или ръкописите от Мъртво море. 
Кумранските ръкописи – 
Кунбум – свещеното дърво на Тибет; дървото на 10-те хиляди образа; 
традицията гласи, че е израснало върху гроба на Цзонкапа – велик лама 
и реформатор на будизма в Тибет. 
Кундалини – инд. жизнената сила на тялото. 
Кунрат, Хенри – кабалист, химик и лекар, роден през 1502 г.; 
посветен в розенкройцерската теософията през 1544 г.; автор на 
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редица забележителни кабалистични трудове, най-известният от които 
е “Амфитеатър на Вечната мъдрост”. 
Курандеро – исп. лечител; магьосник или шаман, който се занимава с 
предсказания и жертвоприношения; ръководител на религиозните 
церемонии на южно и средноамериканските племена, при които 
участниците в тези церемонии изпадат в екстаз след употреба на 
упойващи вещества.  
Куриос – гръц. “Властелин”; “Учител”. 
Курия – голяма квадратна сграда в която се е събирал Сенатът на 
Рим; колективен орган, съставен от разнообразни по ранг и длъжности 
висши църковни служители, които съдействат на папата в 
осъществяването на правораздавателната му власт над католическия 
клир. 
Курт де Гебелин – френски учен, който през 1870 г. развива теорията 
за картите Таро като част от неизвестна книга на старите египтяни. 
Курфюрсти – название на определена категория князе в Римската 
империя, които от VІІІ в. се ползват с правото да избират крале и 
императори. 
Куфр – неверници; нарицателно за хора, които не изповядват исляма. 
Кушен, Огюст – автор на история под формата на есетата  за 
Френската революция, в които описва “света на облаците”, чиято 
столица е масонската ложа Велик Ориент, населена с вдъхновителите 
на френската революция; трудът му остава незавършен, защото е убит 
на фронта през юли 1916 г. 
Куща – ритуално ръкостискане на мандеите, с което при церемонии се 
приветстват кандидатите за посвещение; символизира “праведност” 
или вършенето на праведни дела. 
Л 
Ла Вал д Ор – вж. Долината на златото. 
Лабарум – лат. знаме, което носели пред древноримските императори, 
с изобразен на него орел , като знак на върховната власт; представлява 
дълга пика с пресичащ я под прави ъгли плат. 
Лабрис – антична двойна брадва с малки размери, символ на властта и 
олицетворение на мощта на владетелите от древната минойска 
цивилизация. 
Лабро – римски светец, който в продължение на 40 години е стоял 
денонощно пред една от портите на Рим и през цялото време е мълчал.  
Лавей, Антон Шандор (1930-????) – американец от унгарски произход, 
актьор, който е бил и католически пастор; създател през 1966 г. в Сан 
Франциско на “Църквата на Сатаната”; през 1969 г. издава “Библия 
на Сатаната”.  
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Лавелери – крайно пуританска секта по време на пуританската 
революция в Англия, основана от Джон Лилбърн и бореща се за 
религиозно пълноправие; унищожена безмилостно от Кромуел. 
Лавра – голям православен мъжки привилегирован манастир; 
манастир или малко монашеско общежитие, които се намират в 
зависимост от по-голям манастир. 
Лагаш – кабалистична съкровена реч; езотерично заклинание. 
Ладия – в сюжетите за прекосяването на водите на смъртта и 
завръщането в реалния свят, душата на умрелия, или залязващото 
слънце се насочват към преизподнята с ладията на смъртта и се 
завръщат оттам с ладията на възкресението. 
Лайола, Игнатий (1491-1556) – основател на “Обществото на Иисус”; 
през 1540 г. Ватикана утвърждава създадения от него “Орден на 
йезуитите”; автор на устава на този Орден.  
Лакриме – сорт грозде от областта Кампания в околностите на Неапол 
от което се прави известното вино “Сълзата на Иисус”(Лакрима 
Кристи). 
Лаксизъм – морална теологическа доктрина, която се стреми към 
премахване на забраните и проявява безразличие към нравствеността. 
Лама – тиб. жрец от висша степен в Тибет, който може да бъде гуру в 
манастирите; истинският лама е три пъти посветен гелонг.  
Лангедок – историческа област в Южна Франция; княжеството на 
катарите където се установяват тамплиерите след оттеглянето от 
Светите земи; независимото княжество се се считало за най-развитата 
област в Европа по отношение на културата; в Лангедок се е 
насърчавала религиозната търпимост. 
Ландмарки (Landmarks) – буквално означаващо – граници на 
владение; сборник съдържащ основните клаузи на Ордена, считани за 
неизменни; древни, всеобщи и  неизменими закони на Ордена на 
масоните; основни положения на Стария и Приет Шотландски 
ритуал; базисни принципи на регулярното масонство; фундамент на  
доктрината на Свободните зидари; първото изискване за Ландмарките 
е те да са станали обичаи и начин на поведение от незапомнени 
времена; спорът около темата за Ландмарките е не върху произхода им, 
а върху техния брой; признаването на Ландмарките, тяхното познаване 
и правилно тълкуване е в основата на регулярното Свободно 
зидарство.  
Лантаг – местното събрание на германските княжества, състоящо се от 
представители на аристокрацията, духовенството и градовете. 
Лану – санскр. ученик.  
Лао Цзи – китайски Велик мъдрец и философ, предшественик на 
Конфуций; основател на даоизма; официалният култ към Лао-Цзи е 
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известен от ІІ век.; в късната митология го считали за глава на 
заклинателите и покровител на различни занаяти. 
Лапидариум – лат. lapidaries-каменоделец; организирано представяне 
в открито пространство на древноримски каменни паметници с 
надписи. 
Лапис филозофорум – лат. камък на мъдреците; философският 
камък, който е целта на Великото дело (Опус магнум) на алхимията; с 
помощта на този камък неблагородните метали могат да се превръщат 
в благородни. 
Ласансие – научна степен във Франция между бакалавър  и доктор на 
науките. 
Ласикуси – братята на закона; шестата степен на посвещение при 
асисините. 
Латерус (Laterus) – веществото от което бил направен единият от двата 
стълба открити от Ной, което не се разтваряло  и не потъвало във вода. 
Латинското кралство (Йерусалимското кралство) – държава основана 
от участниците в Първия кръстоносен поход след завладяването на 
Йерусалим през 1099 г.; за първи управител на кралството е 
провъзгладен Годфроа дьо Буйон; просъществува до 1299 г. с падането 
на последната крепост на кръстоносците гр. Акра. 
Лафайет (1757-1834) – посветеният в масонството маркиз дьо 
Лафайет играе важна роля както в Американската, така и във 
Френската революции; през 1777 г. прекосява Атлантика и предлага 
услугите си на Континенталния конгрес във Филаделфия; личен 
приятел на Джордж Вашингтон и служи под негово командване в 
значими битки; във Франция проповядва идеята за представителна 
монархия; избран е за зам.-председател на Генералните щати и 
предлага текста на Декларацията за правата на човека; командир на 
Националната гвардия на Франция; презиран от придворните като 
отстъпник аристократ и от народа, като заповядал откриването на огън 
срещу тълпата в Париж през юли 1791 г.; пленен от австрийците той е 
предаден на прусите, които го хвърлят в затвора като опасен 
революционер – освободен през 1797 г. по настояване на Наполеон 
Бонапарт; настоява за абдикацията на Наполеон І; парижкото му 
имение Ла Гранж се превръща в място за поклонение на либералите от 
цял свят.  
Лебед – в митологията на различните страни, лебедът е тясно свързан с 
Афродита; Зевс; Аполон; Леда; Орфей; Брама; Лебедова песен – митът 
за умиращия лебед, който в момента на смъртта си, се издига нагоре, 
към слънцето и небето, издава последен писък и мъртъв пада във 
водата; тази символика е свързана и с представата за способността на 
душата да странства по небето в образа на лебед, изпъкващ като 
символ на възраждането, чистотата; целомъдрието; гордата самота; 
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мъдростта; пророческите способности; поезията и съвършенството, но 
и смъртта; образът на лебеда се използва и като астрален код. 
Левант – общото наименование на страните от източната част на 
Средиземно море: Сирия, Ливан, Египет, Турция, Гърция ( в по-тесен 
смисъл – Сирия и Ливан). 
Левелери – секта от крайни пуритани, начело с Джон Лилбърн, 
съществувала по време на пуританската революция в Англия (1647-
1649); бореща се за религиозно и социално равноправие; унищожена от 
Кромуел. 
Леви, Елифас Захед (1810-1875) - истинското име на този известен 
кабалист е абат Алфонс Луи Константин; автор на редица съчинения 
по философска магия; член на Ордена “Братя на 
Светлината”(“Fratres Lucis”), той е едновременно с това и свещеник, 
абат на римокатолическата църква, която го лишава от духовен сан, 
когато става известен като учен-кабалист; преминава през анархизма, 
социализма и попада под влиянието на религиозния полски фанатик 
Хьоне Вронски, който го запознава с кабала; посвещава се на теорията 
на магията; автор на над 200 произведения в които извежда три главни 
закона: 1. Закон за полярните съответствия, или закон за микро и 
макрокосмоса - между отделните части и космоса съществува точно 
съответствие, като преди всичко душата е отражение на вселената. 2. 
човешката воля, която е самостоятелна сила, може всичко да постигне. 
3. цялата природа е проникната от астрална светлина; тя е безформена 
и невидима, но може да се прояви чрез човешката воля; чрез 
астралната светлина могат да бъдат обяснени свръхестествените 
феномени; Леви пръв разкрива връзката между картите Таро и 
кабала; известни са неговите 184 писма до барон Спедалиери, 
посвещаващи го във висшата магия и мистиката на числата, в които 
описва отношенията между числата, таро и буквите; оставя пет 
известни труда: “Dogme et Rituel de la Haute Magie”(1856); “Histoire de 
la Magie”(1860); “La Glef des grands Mysteres”(1861); “Legendes et 
Symboles”(1862); “La Science des Esprits”(1865). 
Левиатан – в библейския езотеризъм  Божеството в неговата двойна 
проява на Добро и Зло. 
Левитация – лат. носене във въздуха; название на паранормален 
феномен на издигане и задържане на хора и предмети във въздуха, при 
който се преодолява земната гравитация; тази способност се приписва 
във всички култури на всички светци и духовни учители, напр.- 
ходенето на Иисус Христос по вода. 
Левитикон – версия на Евангелието на Йоан с гностичен подтекст; 
датира от ХІ в. и разказва история, твърде различна от по-добре 
познатото едноименно произведение от Новия завет; в този документ 
Иисус е представен като посветен в тайнствата на Озирис. 
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Легалисти – привърженици на стриктното спазване на религиозните 
закони. 
Легат –  пратеник, посланик  в Римската империя назначаван от 
Сената и упълномощено да изпълни политическо поръчение; духовно 
лице изпратено от папата като извънреден негов пратеник, за да го 
представя на църковен събор или като папски посланик в страна с 
които Ватикана не е в дипломатически отношения.  
Легенда за майстор Хирам -  
Легисти – познавачи на законите. 
Ледбитър, Чарлз Уебстър (1847-1934) – англикански свещеник, който 
след смъртта на Блаватска става една от водещите фигури в 
Теософското общество , дясна ръка на Ани Безан и ръководител на 
вътрешния кръг на посветените; основава в Австралия “Либерална 
католическа църква” и я оглавява като епископ; автор на: “Наука за 
тайните”; “Учителят и пътят”; “Астрално ниво, ясновидство, сънища и 
живот след смъртта”; “Човекът – видим и невидим”. 
Лейтенант-Върховен Командир – висш изборен ръководител на 
Стария и Приет Шотландски ритуал и член на Върховния съвет на 
Ритуала; изпълнява задълженията и пълномощията на Суверенния 
Върховен Командир, но като действащ Лейтенант-Върховен Командир, 
при неговото отсъствие от Ориента на юрисдикцията на Върховния 
съвет или по молба на самия Суверенен Върховен Командир; има 
властта да издава временни писма и удостоверения за организацията на 
Ателиета на Ритуала, да разрешава въпроси, които са му били 
предадени, да подписва сметки и гаранции и да извършва други 
подобни действия в спешни случаи; в случай на смърт, подаване на 
оставка или невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на 
Суверенния Върховен Командир, Лейтенант-Върховния Командир 
поема службата на Суверенния Върховен Командир във функцията на 
Суверенен Върховен Командир и като такъв притежава цялата власт, 
задължения и отговорност на тази служба 
Лектистерниум – лат. lectus – легло; особен вид жертвоприношение в 
древен Рим, при което статуята на Божеството се полага на ложе, 
застлано със скъпи платове, върху специална възглавница, а пред 
ложето се слага отрупана с ястия трапеза. 
Лемурия – теософското наименование на континента, който според 
Тайната доктрина на Изтока, предшествал Атлантида. 
Лента – хералдически атрибут за носене на емблема, талисман, знак и 
др.; масонската лента в положен вид има триъгълна форма и на 
гърдите завършва с остър ъгъл. 
Леони, Помпео – италиански склуптор, който петдесет години след 
смъртта на Леонардо да Винчи купува част от разпръснатите ръкописи  
на гениалния художник и полага усилия да ги систематизира и 
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каталогизира; подлепя листата в албум, който днес е известен като 
Codex Atlanticus. 
Лестърски кодекс – осемнадесет ръкописни страници на Леонардо да 
Винчи достигнали до наши дни – размисли и скици, очертаващи 
прогресивните му теории в областта на астрономията, геологията, 
археологията и хидрологията; наречени така на името на първият им 
собственик граф Лестър; купени на търг от имението на Арманд 
Хамър в края на ХХ в. от Бил Гейтс за 30.8 млн. долара. 
Ли – кит. ритуал 
Либавий, Андреас – известен критик на алхимията от началото на 
ХVІІ в., който в своите съчинения критикува розенкройцерските 
манифести, обявява историята на Ордена за измислица, а предлаганата 
генерална реформация на обществото споредх него е неосъществима и 
вредна утопия.   
Либерално масонство – масонска общност, която допуска членството 
в нея на жени и атеисти, т.е. – нерегулярно масонство. 
Либерталия – идеята да се основе общност без различие на това каква 
е расата или кредото на хората; опит на едно утопично общество с 
преобладаващи членове масони да реализират либерталия на о-в 
Мадагаскар. 
Либертинци – членове на офитска секта, считащи, че човекът е 
освободен от всякакви наложени отвън норми и най-вече морални. 
Ливан – планинска верига в Сирия с малобройни остатъци от 
гигантските кедри, чиито гори някога покривали цялата планина; 
преданието гласи, че тук се е добивал строителния материал за Храма 
на цар Соломон. 
Лига – обединение, съюз или организация предимно с международен 
характер за постигане на обществено-политически или културни цели. 
Лилбърн, Джон – основателят на сектата на левелерите (крайни 
пуритани) по време на пуританската революция в Англия (1647-1649) 
бореща се за религиозно равноправие; унищожена от Кромуел. 
Лилия – в езотериката бялата лилия се асоциира с чистотата, 
невинността; атрибут на някои свитци в християнството, свързана е и с 
невинността на Дева Мария в иконографията на благовещението; 
според народните поверия, този, който откъсва лилия, лишава от 
невинност девойка; семитските народи обясняват произхода на 
лилията със сълзите на прогонената от рая Ева.  
Линията на Розата – първият древен мередиан с ос Север-Юг 
минаващ през няколко херметични църкви във Франция сред които 
“Св. Сулиций” в Париж, катедралата “Богородица на розата” в Родес, 
“Св. Винсент” в Каркасон и “Св. Стефан” в Бурж, както и през Рен льо 
Шато; линията на розата се считала за свещена от келтските племена; 
световно известна архитектурна странност в парижкия храм “Св. 
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Сулпиций” представляваща месингова ивица разделяща храма по ос 
ориентирана точно по посоката север-юг; представлява древен слънчев 
часовник – минаващите през кръглия отвор в южната стена на храма 
слънчеви лъчи всеки ден показвали времето от лятното до зимното 
слънцестоене; векове наред символът на розата се свързвал с 
навигационните карти и водел хората във вярната посока, розата на 
компаса рисувана на картата показвала четирите основни посоки на 
света – първоначално е била известна като розата на ветровете, тя 
указвала тридесет и двата вятъра, духащи от посоките на осемте 
основни ветрове, осемте полуветрове и шестнадесетте четвъртветрове 
– когато се впишели в кръг, тези тридесет и две точки на компаса 
идеално съответствали на тридесет и двете венчелистчета на розата.  
Лионски ритуал – трактат описващ катарските ритуали, 
включително и consolamentum (утешението); наречен е така, защото е 
намерен в старата столица на галите. 
Липики – санскр. небесните писари, които водят отчет за всяка дума 
или действие на човека пребиваващ на тази земя; те са посредници на 
кармата- Закона за въздаването. 
Лист, Ференц (1811-1866) – композитор, посветен във франкфуртската 
Ложа “Единство” на 18 септември 1841 г.; втората си масонска степен 
Лист получава на 8 февруари 1842 г. в берлинската Велика ложа “Роял-
Йорк към Дружба”; през 1845 г. композиторът става почетен член на 
цюрихската Ложа “Скромност и Свобода”; през 1870 г.; през 1870 г. 
композиторът става член на Ложата “Към единство” в Будапеща. 
Лист, фон Гвидо – виден представител на окултната мисъл в Германия 
по времето на нацизма; тясно свързан с масонските и 
розенкройцерските общества; занимавал се изследването на 
хералдиката на аристократическите гербове в Германия и Австрия чрез 
собствен метод на тълкуване на цветовете и знаците като загадъчни 
послания и отгласи на древна мъдрост, която аристократичните 
фамилии са били призвани да пазят; основател на тайното общество 
Арманеншафт възникнало в края на ХІХ в. 
Литургия – главното християнско богослужение по време на което се 
извършва приемането на тайнственото причастие. 
Лиф – сканд. Лиф и Лифтхресир – двете единствени човешки 
същества на които било позволено да присъстват при Обновяването на 
света. 
Личност – окултизмът подразделя човека на седем принципа: три 
аспекта на божествен, мислещ или разумен, и животински човек – 
нисшата четворка, или чисто астрално-физическо същество; под 
индивидуалност се разбира висшата триада, разглеждана като 
единство; личността обхваща всички характерни черти и спомени на 
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един физически живот, докато индивидуалността е неунищожимото Аз, 
което се превъплъщава и облича в една личност след друга. 
Логии – гръц. Първоначалният вид на съществуване на Евангелията 
под формата на устни разкази и кратки записки; съкровените беседи и 
учения на Иисус, съдържащи се в Евангелие от Матея. 
Логографи – гръц. logos-учение и grapho-пиша; авторите на първите 
съчинения на историческа тематика; първите логографи се появяват в 
Йоникия през средата на VІ в. пр. Хр.; логографите са пътуващи 
събирачи на местни предания и етнографски сведения; интересували се 
от живота на отделните племена и от събитията за определен период от 
време; най-крупен представител на на логографската литература е 
Хекатей Милетски , живял през VІ в. пр. Хр.; всички негови 
произведения започнат с : “Аз записвам онова, което смятам че е 
истина ...”. 
Логос – гръц. проявеното Божество при всяка нация и народ; външен 
израз или следствие от вечно скрита причина; например – речта е 
Логос на мисълта. 
Ложа – място за провеждане на събрание на масоните; самото 
събрание на масоните; организационна единица на масонския Орден; 
съществуват различни видове масонски ложи в зависимост от вида на 
масонския ритуал; терминът “ложа” идва от наименованието на 
временните здания в които гилдиите на строителите са живеели по 
време на строителството на обектите. 
Ложа “Лесинг на пламтяща звезда” – дъщерна Ложа от състава на 
Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на Германия със 
седалище в гр. Мюнхен; в нея е работил един от инициатори за 
реактивирането на масонството в България след събитията през 1989 г. 
Бр.: Иван Войнов – през периода 1966-1970 ръководи Ложата; в тази 
германска Ложа са приети през пролетта на 1992 г. и първите десет 
българи, които в последствие стават основоположниците на 
възстановителния процес на българското масонство.   
Ложа “Събраните приятели” (Amis Reunis) – френска Ложа 
създадена през 1771 г. от висшия офицер на Великия Ориент, Савалет 
дьо Ланж; той смесва в тази ложа всички съществуващи да него 
момент масонски и парамасонски системи. 
Ложа на помирението – създадена през 1813 г. от Обединената 
Велика ложа на Англия с цел създаването на единен и стандартен 
ритуал на масонството, който да се практикува едновременно от т.н. 
“древни” и “модерни” масони; изработеният от тази ложа ритуал е 
приет и въведен през 1816 г. 
Ложа на Св. Йоан Йерусалимски – масонска легенда гласи, че 
първата Ложа е била учредена в Йерусалим и е посветена на Св. Йоан 
Кръстител, после на Св. Йоан Евангелист и накрая – на двамата светии; 
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символично се счита, че всички Ложи произхождат от тази първа 
Ложа. 
Ложа на скръбта – вж. траурна ложа. 
Ложа пълноправна и съвършена - 
Ложата на Съвършенството (4º-14º) – 
Лозата – често употребавано наречие за Давидовата кръвна линия. 
Ломбарди – банкери, лихвари. 
Ломброзо,Чезаре – известен учен в областта на криминологията, 
преподавател в Торинския университет, посветен в Ложа “Братство” от 
системата на Великия Ориент на Италия през 1909 г.  
Лонг, Исак – основателят на Върховния съвет на Стария и Приет 
Шотландски ритуал през 1801 г. в гр. Чарлстън, Южна Каролина, 
САЩ. 
Лоно Аврамово – ивр. в юдаизма и християнството е отвъдното място 
на блажен покой за умрелите праведници. 
Лори, дьо Гийом – френски поет, автор на първата част на поемата 
“Роман на Розата”, втората част е написана от Жан дьо Мьон. 
Лотос – гръц. окултно растение, почитано като свещено в Египет, 
Индия и други места; наречено “дете на Вселената, носещо на гърдите 
си подобие на своята майка”; основното значение на този символ е 
творящата сила: лоно на зараждане на живота, плодородие, потомство, 
дълголетие, здраве, жизнена пълнота, слава. 
Лотос – другото наименование на Съвършените триъгълници на 
паладическия ритуал. 
Лоурънс, Т. Е. (Лоурънс Арабски) – английски археолог, разработил 
научен труд по тема за кръстоносните замъци в Светите земи; 
разузнавач от британската армия, сътрудник на Бюрото по арабски 
проблеми в Кайро; съветник по арабските въпроси в Министерството 
на колониите; разработва идеята за завладяване на Близкия изток и 
създаване върху арабските територии на “първия цветен доминиьон” 
на Британската империя; умира при катастрофа с мотоциклет. 
Лохан – в будистката митология – човек, който е достигнал най-висше 
духовно развитие; най-висше стъпало по пътя на превръщането в Буда 
и се слива с даоистката представа за мъдрия отшелник, достигнал 
дълголетие или безсмъртие чрез дао и с помощта на елексира на 
дълголетието. 
Лувето - 
Лукиан – мислител от Самосата; въвежда през 166 г. думата esotericos-
езатерика. 
Луксор – окулт. съставна дума образувана от lux -светлина и aur -огън, 
означаваща по този начин «Светлина на огъня». 
Лулий, Раймунд – алхимик, адепт и философ, живял през ХІІІ в. на 
остров Майорка; твърди се, че той е подготвил за английския крал 
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Едуард ІІІ няколко милиона златни “роузнобли” и така му помогнал да 
приключи войната с победа; основава няколко школи за изучаване на 
източни езици, като един от неговите покровители бил кардинал 
Ксимен, а така също и папа Йоан ХХІ.  
Луна – спътник на Земята, използван като символ в почти всички 
религии, в повечето случаи представян в женски род, но в митовете на 
тевтонците и арабите, а също и в концепциите на раджпутите в Индия 
и Татария, Луната е в мъжки род.  
Лутер, Мартин (1483-1546) – германски философ и теолог, наречен 
Реформатор; през 1516 г. започва да проповядва необходимостта от 
обновлението на богословието и написва деветдесет и петте тезиса 
против продажната индулгенция; през 1520 г. е отлъчен от Църквата; 
проповядваното от Лутер християнство се отличава съществено от 
официалната църковна йерархия; преподавател в Августинския 
университет във Витенберг; поставил началото на Реформацията и 
протестантизма (лутерианство); на 31 октомври 1517 г.; обнародва 
двадесет и пет тезиса в които отправя призив за разисквания относно 
законността на продажби на индулгенции от църквата; папството го 
обявява за еретик; известни са негови три трактата написани през 1520 
г.: “Открито писмо до християнските благородници на германската 
нация във връзка с реформата на християнското имущество”; 
“Вавилонският плен на църквата”  и “За свободата на християнина”; 
варвал, че спасението е дар за всички хора, който може да бъде 
постигнат чрез опрощаване на греховете единствено по Божия милост 
и, че папата следователно не е необходим; през 1521 г. е отлъчен от 
Църквата; през април същата година се изправя пред Събора в гр. 
Вормс и пред свещения римски император Карл V и германските князе 
отказва да се отрече от възгледите си, освен ако не бъде опроверган с 
помощта на Библията и на здравия разум. 
Лутфон – син на масон, негов внук или роднина по пряка низходяща 
линия; ползва се с преимуществено право при прием в Ордена на 
масоните. 
Луцеферити – потомци на паднали ангели, дошли от Космоса; 
притежават особена генетична памет и мистични сили, които се 
предават от поколение на поколение; създават тайни окултни учения и 
сакрални култове за децата на Адам, за да могат да ги усъвършенстват 
и привлекат като съюзници; антиподи на адамитите. 
Луцифер – лат. планетата Венера, като ярка “Утринна Звезда”; 
Принц на мрака, Архидемон; Баща на лъжата; Велзувил (Господарят на 
мухите); Иисус Христос: “ Аз съм ... звезда светла и утринна”; името 
Луцифер е носел и един от първите римски папи, а в ІV в. е 
съществувала християнска секта, чиито членове се наричали 
луцифериани; в дуалистичната философия Луцифер (Ариман) е 
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носител на знанието, изкуствата, занаятите, уменията, на принципа на 
съграждане; Луцифер се разглежда като еманация на качествата на 
личността. 
Луциферианство – окултно течение  от ХІІ в., близко до сатанизма. 
Лхаканг – тибет. Храм, крипта, главно подземен Храм за мистични 
церемонии. 
Лъв – символ на висша Божествена сила, мощ, власт и величие. 
Лъвицата- символ на майчинството и атрибут на много богини, също 
така въплъщение на сладострастие. 
Любиц, Рене А. Швалер де (1887-1961) -  философ, учен-окултист 
живял в Египет между 1938 и 1952 г. изследвайки символизма в 
храмовете в Луксор; член на парижкото теософско общество; 
практикуващ алхимик посветен в херметизма и някои други 
езотерични учения; интересува се от нумерология, математика и 
геометрия заложени в египетските храмове убеден, че са изградени 
според принципите на окултните науки; придава изключително 
значение на числото девет в религията на Древен Египет; превежда и 
употребява древноегипетската дума нетер, която означава “Бог”, като 
принцип и така често говори за Деветте принципа; за него Великата 
Енеада са  Деветте принципа; неговият основен труд “Храмът в 
човека” (Le Temple dans l`homme) е публикуван през 1949 г.; считан е 
за много влиятелна фигура в оформянето на мистичните опори на 
нацизма и личен вдъхновител на окултния съветник на Хитлер на 
Рудолф Хес; водещата концепция в идеологията на Любиц е тази за 
елита, който, бидейки по-духовен от съгражданите си, трябва да 
управлява.  
Люис, Харви Спенсър (????-1939 г.) – основателят на Древният и таен 
Орден на Розата и Кръста (ДТОРК); посветен във франския Орден на 
Розата и Кръста в Тулуза; създава своя Орден за да изучава тайните 
на времето и пространството, човешкото съзнание, природата на 
материята; откритията на розенкройцерската химия и физика; твърди, 
че Орденът му води началото си от тайните школи на Древен Египет и 
разполага с тайни за платото Гиза;  
М 
Маасе Берешит – ивр. еврейското учение за Сътворението, което е 
изложено в книгата Йецира. 
Маат – Богинята на истината и реда в египетската митология, считана 
за жена на Бога на мъдростта Тот; изобразявана като седяща на земята 
жена с присвити към тялото си колене; в древноегипетската религия 
въплъщението на истината, справедливостта и космическия ред; 
дъщеря на Бога на Слънцето Ра (Ре); участва в сътворяването на Света, 
когато бил унищожен хаосът и утвърден редът; голяма роля играе в 
задгробния съд на Озирис – върху едното блюдо на везните слагали 
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сърцето на покойника, а върху другото статуйката на Маат и 
равновесието означавало, че покойникът е оправдан и е достоен за 
блаженството в царството на Озирис; в противен случай бил изяждан 
от чудовището Амт (лъв с глава на крокодил); жрец на Маат бил 
везирът, а център на култа – Тиванският некропол. 
Маат – египетска дума използвана от фараона по време на заклеването 
и назначаването на неговия везир; означава нещо повече от 
справедливост; първоначално е представлявала термин от физиката, 
обозначаващ подравняването, реда и симетрията, условията 
необходими за успешното полагане основите на Храм; впоследствие 
започнала да символизира праведността, истината и справедливодста. 
Маг – лат. magus; наименование на древните наследствени жреци и 
учени адепти в Персия и Мидия; в Новия завет – мъдрец, мъдър човек 
при халдейците; при розенкройцерите – маг е титлата на ІХ степен на 
посвещение; Върховният Маг е глава на Ордена във вътрешния кръг. 
Маги – мъдреци; до Просвещението през ХVІІІ в. магията е 
възприемана като средство за наука. 
Магически пръстени – талисмани съществували във фолклора на 
всеки народ. 
Магия – Велика наука; изкуството на вълшебството; учение за тайните 
сили в природата, които знаещият владее и използва; при най-древните 
цивилизовани и образовани народи, магията се е смятала за свещена 
наука, неразделна от религията; ритуално действие, което влияе на 
човека или природата и открива достъп до магически сили, които 
обикновено не са подвластни на човека; вж. заклинание. 
Магна матер – лат. Велика Майка; наименование на главните Богини 
на всички народи. 
Магна Харта (Magna Charta Libertatum) – вж. Велика харта на 
свободите. 
Магнавърска школа – известна още като Магнаурска школа; елитно 
учебно заведение в столицата на Византия, Константинопол; носи 
името на двореца Магнавра където се е помещавала; основана от 
император Теофил (829-842) и ръководена от византийския учен Леон 
Математик; в нея са изучавани т.н. седем свободни изкуства в два 
курса: тривиум – граматика, диалектика, риторика, и квадриум – 
аритметика, геометрия, астрономия и музика. 
Магнес – дума употребявана от алхимиците и означаваща Дух на 
Светлината. 
Магнетизъм – сила в природата и човека.  
Магнетично масонство – наричано още лечебно масонство описвано 
като Братство на лечители, според Кенет Маккензи в неговата “Royal 
Masonic Cyclopedia”.  
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Магнум опус – лат. в алхимията краен завършек; “Велика работа”; 
приготвяне на философския камък и елексир на живота.  
Магнус, Албертус (1193-1280) – св.Алберт Велики; Алберт Кьолнски; 
доменикански монах; известен с универсалните си знания и 
проповядваната от него доктрина за мирно съществуване на науката и 
религията, които трябва да се допълват, а не да се противопоставят; 
считан за най-великия немски философ и теолог през 
Средновековието; първият учен приложил аристотеловата философия 
към християнския начин на мислене в онези времена; канонизиран 
през 1931 г. 
Магус, Симеон – основателят на гнистицизма; мистик-кабалист и 
провъзгласен магьосник, който заедно с група евреи основава 
“духовенството на Мистериите” и практикува окултни изкуства. 
Маиа – във ведийската митология, способност за превъплащение, 
свойствена на нуминалните (божествени) персонажи; илюзия, измама 
Маитрея – буд. Световният учител. 
Майер, Густав – вж. Майнрик, Густав. 
Маймонид, Мойсей (1135-1204) – Моше бен Маймон, роден в Кордова, 
Испания; наричан още “втория Мойсей”; еврейски философ-
талмудист, систематизатор на еврейския Закон; един от създателите и 
основните идеолози на талмудическия юдаизъм;  
Майорат – средновековна система на наследяване, при която цялото 
наследство се полага и става притежание на най-големия син. 
Майордом – лат. старши на дома; висше длъжностно лице при 
династията на Меровингите (V-VІІІ в.); управител на придворното 
стопанство. 
Майр, Михаел (1566- ????) – розенкройцерски алхимик; придворен 
лекар на германския император Рудолф ІІ и колега на Робърт Флъд в 
Англия; книгата му “Atlanta Fugiens” се превръща в един от най-
ранните писменни модели на английското Кралско научно дружество; 
в тази творба е въведен образа на майстора-масон, който използва 
пергел, за да подготви архитектурата на философския камък, както е 
описан в “Rozarium Philosophorum” – “... направи кръг около мъжа и 
жената и опиши около него квадрат, а квадрата помести в 
триъгълник. Опиши окръжност и ще откриеш камъка на 
философите...”  
Майринк, Густав (1868-1932) – псевдоним на известния австрийски 
романист Густав Майер; автор на известни произведения в областта на 
мистиката и окултизма най-вече романът му “Голем” (1915); член на 
различни окултни тайни организации. 
Майски прът – украсен с цветя и ленти кол, около който се танцува на 
първи май в Англия. 
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Майстер Екхарт, Йохан Екхарт фон Хохайм (1260-1327) – считан за 
бащата на германския мистицизъм; роден в Тюрингия в семейство с 
благородническо потекло; изучава свободни изкуства в Париж, но се 
отказва; в Доминиканския орден завършва една от петте висши школи 
на Ордена (1285-88); през 1292 г. е назначен за младши лектор по 
Библията в доминиканския колеж “Сен Жак” в Париж след което е 
приор на Ордена в Ерфурт; през 1302 г. получава титлата магистър 
(майстор) от Парижкия университет и заема катедрата по теология, 
оглавявана преди това от Тома Аквински; връща се в Германия и е 
назначен за провинциален ръководител на Доминиканския орден в 
Саксония (1307-1311); обвинен в симпатии към т.н. ерес на 
свободомислещите и подложен на дълги съдебни процеси – със 
специална була по неговото дело две години след смъртта му папата 
обявява 17 от тезите на Екхарт за еретически; главен професор по 
теология в Кьолнската школа; главната тема в проповедите на Екхарт 
била – Бог и душата; според него пътят на човека към Бог е път към и 
през свободата – Бог е дал на човека свободна воля, защото Той самият 
е такъв, и човек не може да измине този път, ако това не е плод на 
свободния му избор, и затова първото условие за единение с Бог е 
духовното освобождение. 
Майстор – най-високата посветителска степен (3°) в гилдията на 
Свободните зидари на Стария и Приет Шотландски ритуал; тя води 
Свободния зидар до най-високото житейско стъпало; до нея достига 
само Брат, който надлежно е работил Градежа, като калфа и се е 
доказал като последователен и умозрителен член на Ложата; 
майсторът-масон е човек, който е постигнал определена степен 
съвършенство и е показал, че при никакви обстоятелства не губи 
надежда; той препасва престилка с изобразени на нея три символа на 
майсторската степен; чиракът в масонството се стреми към 
себепознание, калфата се проявява в общността, а майсторът не се 
страхува от смъртта, защото е достигнал мъдростта; майсторът гледа и 
преценя нещата със своето духовно око; той знае, че само глупецът 
странствува из живота си без да пита откъде е дошъл и накъде се е 
запътил; майсторът се стреми да бъде истински човек, да възвиси 
душата си до онези висоти, от които с упование ще може да гледа на 
неизвестността житейска; само Свободен зидар, достигнал майсторска 
степен е избираем на длъжностите в Ложата и цялото Братство; в 
Храма майсторите седят отделно   от чираците и калфите и заедно с 
Майстора на Ложата и Сановниците, ръководят Градежа на Ложата. 
Майстор избран от Деветте (9°) – деветата посветителска степен на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; в тази степен масонът научава, 
защо са нужни хора, които споделят кредото, че престъплението не 
може да остане ненаказано, но и че отмъщението е също вид 
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престъпление; да просвети душата и съзнанието си; да обучава и 
просвещава хората; да бъде бдителен за интересите и честта на 
Родината си – са задълженията на масона с тази степен; той разсъждава 
върху това, дали принципите оформят и управляват поведението му 
или се води само от чувствата си; поучението към Майстора избран от 
Деветте е, че невежеството е най-големият враг на човешката свобода, 
свободното слово е необходимо на истинската свобода, разкаянието и 
вината са Божии наказания и са по-сурови от човешките; тази степен се 
занимава с алегорията на процесите произтекли след убийството на 
Майстор Хирам и залавянето на неговите убийци; думата “Elu”, която 
се появява в тази и следващата степен е френска и означава “избран” и 
се отнася за онези, които са подбрани или избрани да намерят и 
наложат наказание на тримата убийци; образование, просвещение и 
патриотизъм, са задълженията на степента, които са сред най-важните 
във франкмасонството; образованието и просвещението не са просто 
възпитание и светското разбиране, което произтича от тях; тези 
задължения  водят до много по-високи и по-благородни аспирации; 
трябва да се научим да се пазим от всички форми на тирания, 
независимо дали е от амвона или подиума; трябва да просветим 
душите си, също като умовете си, за да свършим Неговата работата, на 
този, който ни направлява, служейки на собственото ни 
самоусъвършенстване и благополучието на нацията ни. 
Майстор на Кадош – избираема длъжност в Колегията на 
Кардиналите (31º-32º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
председателствува всички срещи и контролира прилагането на 
законите, декретите, уставите и правилата на Върховния съвет, както и 
изпълнението на постановленията на Съвета на Кадош; негово 
специално задължение е да съблюдава дали се спазва и поддържа 
достойнството на Стария и Приет Шотландски ритуал на Свободното 
зидарство; негова отговорност е осъществяването на връзката на 
всички степени на тридесет и първа (31º) и тридесет и втора (32º); той 
не гласува, освен само в случаите на избиране на служебни лица или 
когато членовете са еднакво разделени по други въпроси. 
Майстор на Ложата – сановник на най-висшата изборна длъжност в 
Ложата; ръководителят на работилницата на Свободните зидари; 
представлява Ложата навсякъде и на всяко място, защитавайки нейните 
интереси; той е представител, с право на глас, пред Общото събрание и 
органите на Великата ложа; отговорен е за цялостното състояние на 
Ложата и нейната дейност, както пред всички нейни членове, така и 
пред трети страни; има грижата затова, духът на любов, братство и 
сговор да се пази между Братята, а също така- всички членове на 
Ложата да се придържат към живота на сдружението и да съблюдават 
свободнозидарските принципи дори и в живота си извън нея, и да 
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присъстват изпълнително и прилежно на събранията на Ложата; 
определя деня за свикване на Ложата и отваряне на работилницата, и 
ръководи събранията на всички степени на работа в 
свободнозидарското ателие; ръководи работата на Съвета на 
сановниците и Съвета на Светлините на Ложата; дава или отнема 
думата на всеки Брат, който желае да говори; оповестява пред Ложата 
всяко дадено предложение; в открита Ложа, никой не може да го 
призовава към ред и да се противопоставя на нарежданията му; 
евентуални жалби против Майстора на Ложата, първо се съобщават на 
Първия надзирател насаме и ако Първият надзирател не реши въпроса 
по жалбата, той я изнася пред Съвета на сановниците; Майсторът на 
Ложата влиза първи в Храма и го напуска последен; той пали и гаси 
Светлината. 
Майстор на церемониите  - назначаема длъжност в Ложата на 
Съвършенството (4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Майчина ложа – Ложата в която масонът е бил посветен в Братството; 
в по-широк смисъл – Ложата, която е учредила новата Ложа. 
Макарам – в окултния символизъм – петоъгълник, петолъчна звезда, 
петте члена или крайници на човека.  
Макинли, Уилиям (1843-1901) - двадесет и пети президент на САЩ 
(1897-1901); посветен на 1 май 1865г. в Ложа “Хирам” №21, 
Уинчестър, Вирджиния; на 21 август 1867г. Маккинли се присъединява 
към Ложа “Кантон” №60, Кантон, Охайо; по - късно подава оставка, за 
да стане уставен член на Ложа “Орел” №431, също в Кантон; след 
смъртта на Маккинли на 14 септември 1901г. името е било променено 
на Ложа “Уилям Маккинли”, ефективно работеща от 24 октомври 
1901г.; Маккинли е губернатор на Охайо от 1892 до 1896г.; по 
професия е адвокат; приет като редник в Обединената армия по време 
на Гражданската война; Уилям Маккинли е третият президент, срещу 
който е правен атентат - убит е с един изстрел на американското 
изложение Бъфало-Пан; когато умирал, помолил своите служители да 
бъдат внимателни, когато съобщават за смъртта му на съпругата му.  
Маккензи, Кенет (1833-1886) - английски антиквар и розенкройцер, 
автор на “Кралска масонска енциклопедия” издадена през 1877 г.; един 
от първите английски окултисти, който започва да се занимава със 
символизма на картите таро. 
Макробиотика – гръц. учение за дългия живот. 
Макрокосмос – гръц. голям свят; Велика Вселена или Космос; светът 
вън от границата на плътските неща, на сферата Земя; сътворената 
Вселена и целокупната природа. 
Малаика – араб. ангели в мюсюлманската митология; подчиняват се 
във всичко на Аллах, като служат за негова връзка с пророците и 
хората. 
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Малахим – ивр. вестоносци или ангели. 
Малка Енеада – поредицата от Богове в египетската митология след 
Хор (магическото дете на Изида и Озирис); включва Богът на 
Мъдростта Тот;  
Малки аркани – петдесет и шест от картите таро. 
Мамелюки – военна каста, властваща в Египет и огромно влияние в 
Средния Изток повече от седемстотин години; династията е основана 
от ислямски владетели, които събирали немюсюлмански момчета 
(еничари) преминаващи военно обучение, приемат исляма и формират 
гръбнака на армията на мамелюките; мамелютската династия се 
разделя на два клона: Бахрите и Буржиите; окончателно загубват 
влиянието си през 1811 г.  
Мана – инд. силата на човешката мисъл. 
Манас – санскр. разум; орган на възприемането, усещането, желанието 
и  обмислянето; вътрешното сетиво на човека. 
Мандала – всяка от геометричните фигури, обикновено кръгли, 
символизиращи Вселената; използвани главно в индуизма и будизма 
като помощно средство при медитацията. 
Мандеанизъм – религия, датираща преди създаването на 
християнството и определена като гностична; мандеаните живеят 
предимно в граничните райони на Ирак и Иран; последователите на 
тази религия са наричани още “християните на Св. Йоан”; предполага 
се, че това са назореите описани от Епифаний. 
Мандейство – баптистка религия основана върху учението на Мани 
(215-276) състоящо се от съчетание на ирански митологични елементи 
и гностични вярвания; сходно с манихейството; в наши дни 
мандейството е изповядвано в Месопотамия от т.н. Християни на Св. 
Йоан. 
Мандилион – малко парче плат с размери на кърпа за ръце, върху 
което чудодейно е отпечатан образът на Иисус; счита се, че той е 
първопричината за появата на термина ахейропиетос (acheiropietos), 
който в превод от гръцки означава “създаден не от човешки ръце”; 
появява се за пръв път като свещена реликва в гр. Едеса (Турция) през 
втората половина на VІ в. И остава там до 944 г., когато е преместен 
във Фароския параклис на двореца на византийския император в 
Константинопол; изчезва от параклиса през 1204 г. по време на 
разграбването на града от рицарите на Четвъртия кръстоносен поход; 
съществуват две версии за произхода на Мандалионът; първата – 
Иисус е създал образа на лицето си върху кърпата, която после 
изпратил с писмото си на цар Абгар, което заедно с кърпата излекува 
царя от смъртоносна болест и довежда до покръстването му; втората 
– изображението върху парчето плат се е появило по време на 
последното усамотение на Иисус в Гетсиманската градина, а след 
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смъртта му кърпата е била донесена от апостол Тадей в гр. Едеса; 
редица изследователи свързват Мандалионът с произхода на 
Торинската плащаница. 
Мани (Синът на вдовицата) – вж. Кубрик. 
Маниеризъм – направление в западноевропейското изкуство от ХVІ 
в., отразяващо кризиса в хуманистичната култура на Възраждането. 
Манифест – лат. явен; тържествено съобщение в писмена форма, 
отправено от държавен глава или от правителството до народа по 
повод на някакво важно съобщение. 
Манихейство – синкретическа религия възникнала в средата на ІІІ в. в 
Южна Месопотамия, носеща името на своя създател персийския 
(иранския) реформатор Мани (216-276 г.); съчетание на иудео-
християнски, гностически, митриански и зороастрийски елементи; 
опит за обединяване в едно на пророчествата на Иисус, Буда и 
Зороастър; универсална, завоевателска религия, която прониква чак 
до Китай; манихеите възприемали материалния свят като пълно 
въплащение на злото и считали, че човешката душа трябва да води 
аскетичен живот, човек да не участва в увековечаването на страданията 
на земята, и да се стреми към достигане на целомъдрие; манихейците 
се делят на две категории – Слушатели или Оглашени от една страна, а 
от друга, Избараници, обречени на строг аскетизъм; манихейското 
учение е най-радикалната форма на дуализма между принципите на 
Доброто и Злото; манихейската църква има подчертано  
интернационален характер; манихеите са смятали, че смисълът на 
живота е в това, човек да срещне на земята небесния си двойник; 
терминът манихейски често се използва за всяка религия с подобно 
виждане за борбата между Добро и Зло. 
Мано – гност. Властелин на Светлината; Rex Lucis в “Кодекс на 
назареите”. 
Мантеня, Андреа (1431-1506) – художник; автор на най-ранната 
колода карти Таро. 
Мантики – гадателство; изкуството да се предсказва бъдещето. 
Мантра – инд. начин да се изрече Бог; форма на молитва, повтаряне на 
свещени формули, благодарение но които се добиват някои 
способности. 
Мантри – санскр. песни за освобождение; стихове от ведийски 
съчинения, които се употребяват като заклинания и магически 
формули.  
Манускрипт – лат. manus- ръка и skribo- пиша; термин използван за 
антични или средновековни, най-вече западноевропейски ръкописни 
книги. 
Манускрипт 3848 – уникален британски документ датиращ от 1646 г. 
и представляващ устав на стари масонски предписания, написани 77 



 158 

години преди Джеймс Андерсън да състави своя Устав; съхранява се в 
Британския музей от 1763 г.; преди дова е бил в колекцията на члена на 
Кралското научно дружество Ханс Слоън. 
Мануций, Алдус – авторът на Хипнеротомахия Полифили, 
публикувана около 1499 г. 
Марк масонство – популярна от 1816 г. странична масонска степен 
извън основните ритуали, която се дава само на майстори-масони; 
ражда се от идеята, че средновековните каменоделци избирали 
собствени знаци за маркиране, по които се познавала работата им. 
Маркион – един от най-известните гностици на ІІ в.; родом от Понт, 
произхожда от богато семейство; през 139 г. влиза в християнска 
община в Рим и през 144 г. е изключен от нея, като еретик; учението 
му се смята за една от най-опасните ереси през ІV в.; основател на 
сектата на маркионитите, която допуска три начала – добрия Бог, 
демиурга и материята, подчинени на Демона. 
Мартен, Юлий Фирмик – учен живял по времето на Константин 
Велики, който за пръв път употребил в трудовете си думата алхимия. 
Мартинизъм – приближена до масонството философия създадена през 
средата на ХVІІІ в., която е изградена върху основите на 
индивидуализма; мартинизмът е разглеждан като доктрина за 
единството и има за цел да издигне човека в духовен и вътрешен план 
– духът на човека е единственият истински Храм; човекът е жрецът 
на Бог, поучава мартинизмът – той, човекът е натоварен да пренася във 
Вселената декретите на Божието провидение; Великото творение се 
състои в това да създаваш или по-скоро, да намираш вътре в себе си, 
бавно и търпеливо, образа на небесния Аз, чийто символ е Христос; 
защото именно в човека откриваме Бог, а до познаването на Бога 
стигаме през двете врати, на Сърцето и на Духа, като първата е далеч 
по-важна от втората; основател на мартинизма е Луи-Клод дьо Сен-
Мартен.  
Мартинизъм (модерен) – появява се през 1888 г. чрез  създадения от 
д-р Жерар Анкос (Папюс) - Мартинистки орден; Папюс твърдял, че 
високопоставени непознати били предали “тайнството” на Майстора 
(дьо Сен-Мартен), на своя лична отговорност, без да принадлежат на 
никоя група; в последствие по верига от посветени наследници  
“тайнството” достигнало до д-р Папюс и той узнал правилата; основава 
своя Мартинистки орден, който бил групиран около Върховен съвет 
състоящ се от няколко окултисти; Папюс определя като присъщо на 
Ордена – личното и свободно посвещаване, позовавайки се на 
християнската езотерична традиция; обновител на окултизма той 
предпочитал да насочи мартинизма към него; Орденът включвал три 
степени – асоцииран член; посветен и върховен непознат; в момента 
на смъртта на Папюс през 1916 г. Орденът наброявал 160 Ложи в 
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Европа и в двете Америки; синът на Папюс, д-р Филип Анкос основава 
в Париж списанието “L`Initation”, което през 1958 г. съобщава за 
сформирането на Съюз на Мартинистките Ордени.   
Мартиролог – списък на мъченици или сборник с техни жития. 
Маршал – завеждащия  военното дело в Ордена на тамплиерите; 
отговаря за цялото снаряжение в организацията. 
Маршал на Храмовата обител – военният предводител на Ордена на 
тамплиерите; по време на военни действия дори Великият магистър 
се подчинява на неговите решения; отговаря за опазването на бойното 
знаме на Ордена; следи за доброто снаряжение на братята-рицари. 
Масдеизъм – предхождащата зороастризма религия на персите. 
Масения на Светия Граал – рицарски окултен Орден; аскетично 
Братство, чиито членове се наричали тамплисти. 
Масон – Свободен зидар; 
Масонска общност - 
Масонска походка – специфична поредица от крачки при влизане в 
Храма на Ложата, един от опознавателните методи в Братството; 
всяка масонска степен на посвещение има свои характерни стъпки. 
Масонска тайна - 
Масонска триада – Мъдростта, Силата и Хармонията (Красотата) 
Масонски добродетели - 
Масонско отличие - 
Масонство на Одобрението – първата дамска организация изградена 
по принципите на масонството, възникнала във Франция през 1730 г.; 
този Орден поддържал чисто развлекателен характер, с подправена 
церемониалност, символи, пароли и ритуали; 
Мастаба – араб. название на древноегипетските пресечени пирамиди; 
погребална земна могила, гробница с форма на пресечена пирамида и 
подземна камера за покойника; символизира вечната младост. 
Масфа – наблюдателна кула, съоръжение за предпазване от 
нашествия. 
Математическа магия – запознава адептите с изкуството да 
конструират изумителни машини чрез своите познания в областта на 
геометрията. 
Материална култура – съвкупност от физически обекти, създадени от 
човешките ръце (артефакти), които носят в себе си определено 
символично значение, изпълняват определена функция и 
представляват известна ценност за отделните социални групи или за 
цялото общество. 
Материя прима – лат. първоматерия; изходно вещество за създаване 
на философския камък. 
Матерс, Самюел Лидел Макгрегър (1854-1918) – известен английски 
маг, една от най-влиятелните фигури в модерния окултизъм; участвал в 
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розенкройцерската колегия на Теософското общество; женен за 
дъщерята на известния френски философ Бергсон; изключен е от 
“Златната роза” заради публикуването на документи, считани за тайни; 
Маткова книга - 
Матусаил (Метусалем) – символ на дългото съществуване; син на 
Енох, живял според Библията – 969 (деветстотин шестдесет и девет) 
години.  
Мафия – тайно сицилианско общество възникнало в началото на ХІХ 
в., когато кралският двор на Неапол, прогонен от наполеоновите 
войски намира убежище на о. Сицилия; има специфичен ритуал на 
посвещение, както и основен закон “омерта”. 
Мафията на плащаницата – група от семейства в ранното 
Средновековие, които вярват, че имат правото на някакви 
наследствени претенции към Торинската плащаница. 
Махараджи – санскр. четири велики кармични Божества при 
северните будисти, разставени в четирите посоки на Света, за да 
наблюдават човечеството.  
Махат – санскр. Велик; първият принцип на Всемирния Разум и 
Съзнание. 
Махатма – санскр. Велика душа; адепт от висша степен на 
посвещение; възвишени същества, които достигайки пълна власт над 
своите нисши принципи, живеят извън човешките препятствия и 
притежават сила и знание, съответни на този стадий на който са 
достигнали своята духовна еволюция.  
Махатми – майстори на Бялата ложа при системата на Теософското 
общество. 
Махди – титла на иман; човекът, който ще възкръсне при края на 
Света, за да поведе правоверните. 
Мацини, Джузепе (1805-1872) – италиански революционер, политик и 
поет изиграл важна роля при обединението на Италия в средата на ХІХ 
в.; наричан “папата на революциите”; роден в Генуа, син на известен 
професор по анатомия още шестнадесетгодишен е посветен в тайното 
общество на карбонарите; за конспиративна дейност попада в затвора 
в Савона след което става политически изгнанник в Марсилия където 
през 1831 г. основава политическото движение “Млада Италия”; 
автор на проекта “Млада Европа”- обединение на всички хора, които 
вярват в бъдещето, изградено върху базата на свободата, равенството и 
братството на всички народи; идеите на Мацини са в основата на 
италианската революция през 1848 г., когато той оглавява за кратко 
просъществувалата Римска република; отказва да признае 
монархическата форма на управление и до края на живота си се бори за 
република; заради тези свои убеждения е прогонен от страната си през 
1870 г., но успява да се върне под фалшиво име и живее в Пиза до 
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смърта си; лидер на италианското и световно франкмасонство; наричан 
мъжът в черно заради това, че винаги е ходел облечен в черни дрехи; 
през юли 1850 г. основава в Лондон “Централен демократичен 
европейски комитет” като основа на проекта за Съюз на Обединена 
Европа; дясна ръка в дейността на Мацини е унгарският революционер 
Лайош Кошут, чийто най-доверен помощник пък е българинът 
Стефан Дуньов; през 1860 г. основава тайната организация “Свещена 
фаланга”; води редовна коресподенция с американския масонски 
лидер Албърт Пайк (Черния папа) и две години преди смърта си 
подписва с него протокол за обединяване на всички масони в света и 
съдаване на Върховен капитул с Велик патриарх А. Пайк, а Мацини е 
назначен за негов заместник по политическите въпроси; погребението 
на Джузепе мацини на 17 март 1872 г. се извършва под формата на 
открито масонско траурно шествие на италианските масони облечени в 
масонските си регалии и атрибути в чест на своя вдъхновител и учител. 
Чрез своята стратегическа доктрина “Мисъл и действие” за социално 
преустройство на обществото, Мацини практически обединява и 
примирява двата основни масонски подхода – еволюционния и 
революционния. В официален документ на австрийската полиция за 
Мацини е отбелязано следното: “Той е много опасен, защото е 
неподкупен, фанатичен, готов на саможертва. Енергията му е такава, че 
Машенак – дума от легендата за Майстор Хирам, основополагащата 
масонска алегория, която според масоните означава – плътта се 
отделя от костите, тялото е разложено. 
Мая – санскр. това, което не съществува; действително съществуващ 
е само вечният абсолют, т.е. собственото Аз в човека, според което, 
целта на собственото спасение е да се разбере, че материалният свят е 
само илюзия; индийско вярване, че реалността всъщност е илюзия. 
Мегалити – култови съоръжение от ІІІ и ІІ в. пр. Хр. от огромни, 
необработени или полуобработени камъни (долмените; менгирите; 
кромлехите) 
Меджестик – 12 (MJ-12) – Величествената дванадесетица; тайна 
американска правителствена група за разследване на НЛО и 
извънземни биологични единици; създадена от президента Хари 
Труман през 1947 г.;  счита се, че в наши дни секретната група 
съществува, като РІ-40. 
Медиален – обозначение на качествата и способностите на медиума. 
Медиевистика – лат. среден век; самостоятелен дял от историята, 
който се занимава с изучаване на Средните векове – възникването, 
развитието и упадъка на феодалните отношения.   
Медитация – лат. след сетивно; размишлявам; индивидуално 
поклонение или умствено упражнение целящо духовно осъзнаване на 
Висшата реалност; може да бъде насочена към успокоение или 
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духовно и физическо обогатяване на обикновения живот; 
задължителна предпоставка за медитация е разумът, чувството и 
тялото да са в пълен покой; метод да се сложи в ред духът, да се 
тренира и да се развие. 
Медиум – лат. посредник; личност, която има способността да 
възприема свръхестествени явления и може да предизвиква 
паранормални феномени; взема участие в спиритични сеанси, за да 
установява контакт с духове. 
Международен делфийски съвет – основан през 1994 г. в Берлин с 
цел организиране на делфийски игри чрез които хората да се запознават 
с културното многообразие на народите (вж. делфийски игри). 
Международен комитет на Сивия щит (International committee of 
the grey shield) – еквивалент на Червения кръст в областта на 
културата, работещ в две основни направления – обучение на 
специалисти и преоценка на международните закони за охрана на 
културното наследство; хагската конвенция от 1954 г. признава 
правата на този комитет като орган, който трябва да защитава 
културното наследство както в национален, така и в световен мащаб. 
Мезолит – среден каменен век, преход на палеолита към неолита, 
около ХХ-V в. пр. Хр. 
Мелагър – гръцки поет, първият съставител на антология. 
Мелхезедек – според Библията първосвещеник и цар на Салем 
(вероятно Йерусалим), почитан от тамплиери и есеи. 
Меморандум – лат. който трябва да се помни; писмен документ 
съдържащ фактическа, документална или юридическа аргументация по 
даден спорен въпрос. 
Мемориал – архитектурен ансамбъл, издигнат в памет на 
забележително събитие или лице; съоръжение на монументалната 
скулптура и живопис, може да бъде съвместено и с музейна 
експедиция. 
Мендес – гръц. наименование на демон-козел на който според 
обвиненията на римската църква са се кланяли тамплиерите, а 
впоследствие и масоните. 
Менестрели – средновековни професионални певци  и музиканти във 
Франция и Англия, възпяващи рицарските подвизи. 
Менора – ивр. светилник за седем свещи използван в еврейските 
ритуали; един от най-древните символи на иудаизма; седемте рога на 
менора символизират седемте планети и седемте дни на Творението. 
Менхири – побит камък; мегалитен паметник издигнат самостоятелно 
или във формация. 
Мерлин – маг и предсказателят от легендата за крал Артур; езически 
магьосник, противоположност на християнина Парсифал и всички 
останали, които търсят Свещения Граал; олицетворява границата 
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между ортодоксалното християнство и магията; изследователите 
различават три различни митологични персонажа – Мерлин Дивия; 
Мерлин Шотландски и Мерлин. 
Мерове – прародителят на династията на Меровингите. 
Меровингите – кралска династия управлявала Франция и Германия от 
V до VІІ в.; произходът на родовото име на Меровингите идва от 
техния прародител Мерове; винаги били свързвани с окултното и 
свръхестественото поради което гледали на тях като на жреци-крале, 
подобно на египетските фараони; известни с лечителските си 
способности; крал Хлодвиг І е най-известният меровингски монарх, 
който въвежда католическото християнство във Франция; последният 
меровиннгски крал е Дагоберт ІІ, който разгневил Римската църква, 
като ограничил нейните права в земите си; широко разпространено е 
разбирането, че тази владетелска династия произлиза чрез Давидовия 
род от потомците на Иисус Христос, които пристигнали във Франция с 
Мария Магдалина; след убийството на крал Дагоберт ІІ, родът изчезва 
и е заменен от неговите бивши слуги майордомите, които основали 
каролингската династия, но тези монарси, сред които и Карл Велики, 
се женели за меровингски принцеси и така съхранили Давидовия род. 
Месия – ивр. помазаник; гръц. Христос; в юдаизма – идеалният цар на 
времената, предопределен организатор на вечните съдби на Божия 
народ, посредник мужду Бога и хората и носител на най-големия 
авторитет на земята, спасител, донасящ със себе си ново, по-добро 
състояние на цялото световно битие; човек, който щял да победи 
Божите врагове и да възстанови Божието правосъдие; водач, чакаш да 
настъпи неговия час; мистичен спасител на човечеството. 
Месмер, д-р Фридрих Антон (1734-1815) – прочут австрийски лечител, 
открил и практически приложил магнетичния флуид у човека; от 
опитите си направил извода, че магнетичните флуиди не съществуват в 
действителността и че ефектът, който им се приписва, е резултат от 
властта на по-възвишените хора над не толкова съвършените; оттогава 
се счита, че е необходимо да се подбират изпитани, достатъчно 
извисени духовно хора, които да са в състояние да упражняват 
магнетизъм чрез Божието благоволение, чрез силата на вярата и чрез 
своята воля; съобщил за голямото откритие за животинския 
магнетизъм, жизнен принцип на всички организирани същества – душа 
на всяко живо същество; принадлежността му към 
франкмасонството улеснила разпространението на неговата доктрина. 
възприел идеите на прочутия граф Сен-Жермен; посветен член на 
Братствата Fratres Lucis; върху основата на своите идеи основава 
през 1783 г. в Париж “Орден на универсалната хармония” в който се 
изучавало учението на Хипократ и на лечебните практики на 
окултните науки; Орденът имал предназначението да пречиства своите 
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привърженици с помощта на посвещаването, като по този начин да ги 
направи по-способни да практикуват и развиват доктрината на 
Месмер.  
Метаксакис, Милетий; Емануил Метаксакис (1871-1935) - Вселенски 
патриарх от 1922 г. до 1923 г.; посветен в масонството в началото на 
1909 г. в Ложа “Хармония” №44 в Константинопол (Истанбул); през 
1967 г. изданието “Масонски бюлетин” (Tektonikon Deltion) отбелязва: 
“Като се имат предвид духовните добродетели с които бе надарен, 
здраво овладяната му логика и независимият му ум, чужд на всякаква 
дребнавост, никак не е учудващо, че Милетий беше готов да приеме 
светлината на франкмасонството... Може да се каже, че всеки миг 
праведността и истинските масонски добродетели по един 
естествен и спонтанен начин са го напътствували какво да говори и 
как да постъпва... След посвещаването си брат Милетий през целия 
си живот не отстъпваше от масонската си дейност, където и да 
отидеше в своя бурен живот, доколкото това позволяваха 
обстоятелствата и средата... Малцина са хората, които подобно на 
брат Милетий, приемат франкмасонството и го превръщат в основа 
на живота си...”; Вселенският патриарх Милетий Метаксакис е 
вдъхновителят и пионерът на провеждането на календарната реформа 
в Източната Православна Църква – замяна на църковния Юлиански 
календар с Грегорианския; през 1923 г. свиква Всеправославния 
конгрес в Константинопол (10 май - 8 юни) където се вземат 
решенията за календарната реформа; считан е за един от основните 
радетели по негово време на икуменизма – течение за обединяване на 
всички православни църкви; наричан новатор и модернист на 
православната вяра; възлага на астрономическите обсерватории в 
Букурещ, Белград и Атина създаването на астрономически по-
съвършена Пасхалия; разрешава на свещениците да си стрижат косите 
и да могат освен свещеническите одежди да носят и костюми, както и 
да могат да сключват брак след ръкополагането; дава правото на 
отделните поместни църкви сами да определят постните дни и начина 
на спазването им, както и редица още реформи приближаващи 
църквата до стойностите на съвременния свят; през 1889 г. завършва 
Семинарията на Всесветия кръст в Йерусалим; през 1892 г. е 
подстриган за монах с името Милетий и е ръкоположен за йеродякон; 
през 1900 г. завършва Богословския факултет на Кръста и е назначен 
от Йерусалимския патриарх Дамиан за секретар на Светия Синод; през 
1910 г. е избран за Китийски митрополит в Кипър; през 1918 г. до 1920 
г. заема архиепископския престол в Атина; като такъв посещава 
Англия и разговаря относно обединяване на англиканството с 
Православната църква; на 25 октомври 1921 г. е избран за 
Константинополски патриарх и на 24 януари 1922 г. е интронизиран за 
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Вселенски патриарх; на 20 септември 1923 г., тежко болен и поради 
нуждата от спешно лечение, подава оставката си от 
Константипополския патриаршески стол; през 1930 г. оглавява 
църковната делегация, която взема участие в Ламбетската конференция 
за преговорите по обединяването на англиканската с православната 
църква; от враговете си е определян като “зъл демон” заради 
реформаторската си политика в църковните дела; умира на 28 юли 
1935 г. и е погребан в Кайро, Египет.   
Метали – символично, всички метали (ценности) които носи 
кандидатът за посвещение в масонството и ги оставя в специална урна 
преди да влезе в залата на Ложата, парите, скъпоценностите и 
оръжието; кандидатът не влиза с металите си в залата за да не носи 
белези за своето материално състояние. 
Метафизика – отрасъл на мистическата философия, който изследва 
реалната природа на предметите, т.е. – изучава значението, 
структурата и принципите на всичко съществуващо; разглежда 
реалността в цялата й съвкупност; метафизиците отделят своите 
обекти на изследване от обектите на изследване на точните, 
емпирически науки. 
Метеж – размирица, смут, бунт; открито надигане на определен брой 
хора срещу властта; организирана форма на недоволство при която 
участниците са свързани помежду си по определен начен – 
принадлежат към дадена общност или колектив. 
Метеки – название в древна Атина на свободните хора чужденци, 
преселници и други граждани, които обаче нямат право да влизат в 
управителните органи на атинската община. 
Метемпсихоза (реинкарнация) – религиозно/мистично учение за 
прераждането на душата, споделяно от Питагор, Платон, Емпедокъл, а 
по-късно от кабалистите, манихеите и несторианците; получава 
голямо разпространение чрез будисткото учение за кармата; теория и 
вярвяне в превъплъщението на духовете след смърта – душите на 
мъртвите отиват в нови живи тела, които не е задължително да са 
човешки. 
Метис – гръц. мъдрост; гръцката теология съединява Метис, 
Божествената мъдрост, с Ерос – Божествената любов; тази дума е и 
елемент на божеството Бафомет на тамплиерите.   
метр Жак – популярна сред френските масони легенда описваща 
митичен патрон на средновековните  френски зидарски гилдии, според 
която метр Жак  е един от майсторите работили на строежа на Храма 
на Соломон; след смъртта на Хирам Абиф напуска Палестина и с 
тринадесет спътници отплава за Марсилия; учениците на големия му 
враг майстора-зидар отец Субис решават да убият метр Жак, затова той 
се скрива в пещерата в Сен Бом, същата, която по-късно приютява 
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Мария Магдалина; майсторът обаче е предаден и убит; днес френските 
масони ходят на поклонение в тази пещера всяка година на 22 юли. 
Мехен – егип. Велик змей в народните предавания; в окултизма – свят 
на астралната светлина. 
Меценат – от собственото име на патриций от времето на римския 
император Август, изпълнявал негови дипломатически, политически и 
бични поръчения; известен с това, че е покровителствал поетите; 
меценат означава – частно лице, което покровителства  културата и 
подпомага нейното съхранение и развитие, като оказва материална и 
морална подкрепа на творците или на конкретни инициативи в 
областта на културата. 
Меч насочен към разголената гръд – символично движение, което се 
извършва при прекрачването прага на Храма от кандидата за 
посвещение в масонството; указва, че никой не може да проникне със 
сила в този Храм, както и, че справедливостта се явява един от 
основните закони в Братството и ако сме несправедливи в своето 
сърце, нас обезателно ще ни сполетят в бъдеще плодовете на нашата 
несправедливост. 
Мигдал – migdal; укрепена сграда със стени, дебели седемнадесет 
стъпки; Храмът построен от първия цар на евреите, първото поколение 
след Мойсей и няколко столетия преди цар Соломон, в този Храм са 
открити основите на два свещени стълба, разположени от двете страни 
на портата. 
Мидраш – ивр. техника, с чиято помощ свещениците и пророците на 
еврейския народ се стремели към откриването на указания как да 
подобрят духовното битие на народа. 
Мидхад, Ахмед паша (1822-1884) – посветен в масонството турски 
държавник и реформатор, един от основателите на “Млада Турция”; 
дунавски валия (1865-1867); председател на Държавния съвет на 
Османската империя; Велик везир; автор на конституцията от 1876 г.; 
близък приятел с основателя на българското регулярно масонство Иван 
Ведър; обвинен в убийството на Абдул Азис (1876) и е екзекутиран по 
заповед на султан Абдул Хамид ІІ; като посветен в масонството 
Митхад паша защитава каузата за установяване на конституционно 
управление в Османската империя по образец на западните 
демокрации. 
Мизерстващи монаси – индийска монашеска каста на аскети, 
притежаващи най-дълбоки познания и надарени с всички мистични 
сили. 
Мизогиния – омраза към жените. 
Мизриам – егип. наименование на Египет в много древни времена; 
една от разновидностите на масонските ритуали; отделна от 
регулярното зидарство масонска система. 
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Микал – араб. в мюсюлманската митология, най-приближения ангел 
на Аллах; съответства на библейския  архангел Михаил.  
Микрокосмос – гръц. micros kosmos - малък свят; човекът като 
умален модел на Вселената; терминът микрокосмос се появява по 
времето на Сократ и Платон (V в. пр. н. е.) най-често се среща в 
учението на Демокрит.  
Мили, дьо Филип (1128-1178) – седми Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите (1169-1171); роден в Светите земи; става член на Ордена 
след смъртта на жена си и само няколко дни след неговото приемане е 
избран за Велик магистър; съпровожда краля на Йерусалим Амори І в 
Константинопол, веднага след тази мисия се оттегля от поста си и 
става монах в цистериански манастир. 
Милосърдник - избираема длъжност в Ложата на Съвършенството 
(4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; извършва плащания 
от фонда на Милосърдника с благотворителни цели; работи 
независимо от Системите, докладва само пред Суверенния Върховен 
Командир и дава годишни отчети на Ревизионния комитет, показвайки 
постъпленията, плащанията, сумите дадени на ръка и всички 
капиталоволожения; длъжност в Ложата на която е възложено да 
събира волните пожертвования  и даренията. 
Милтън, Джон – английски поет, автор на “Изгубеният рай”; 
съвременник на Галилейо Галилей ; през 1638 г. посещава Рим и е 
допуснат до среща с поставения под домашен арест Галилей откъдето 
и произтича прочутото платно на Анибале Гати “Галилей и Милтън”, 
което днес се намира във флорентинския Институт и музей на 
историята и науката; свързван с принадлежност към Ордена на 
Илюминати.  
Милър, Уилям – американски проповедник, създател на адвентизма – 
мистично учение за второто пришествие на Христа; днешни 
наследници на тази секта са “Свидетелите на Йехова”. 
Минезингери – немски рицари поети-певци; изкуството им 
възникнало през ХІІ в. под влиянието на провансалските трубадури. 
Минерва – древноримска богиня на мъдростта и войната за 
благородна кауза, покровителка на занаяните, изкуството и науките. 
Минервал – синоним на “обучавания” или “ученика”; произлиза от 
името на римската богиня на знанията и уменията Минерва. 
Министър - избираема длъжност в Колегията на Кардиналите (31º-
32º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Минстер – голяма манастирска църква със статут на катедрала.   
Мир 681 – понятие определящо вечния мир между мъжа и жената, 
между църквата и държавата. 
Мирандола, дела Пико (1463-1494) – ренесансов италиански 
хуманист, философ и учен; през 1486 г.; защищаващ тезата за 
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сближаването на всички философски и религиозни системи с 
християнството; подготвя кратко изложение на 900 херметични тези 
относно религията, философията, естествените науки и магията, и 
обявява готовността си да защитава идеите си в дебат с всеки опонент; 
автор на знаменитата реч Oration on the Dignity of Man определена по-
късно като Манифест на Ренесанса и се счита за ключов текст за 
осмисляне на ренесансовия хуманизъм; папата забранява дискусии по 
тезите на Мирандола и ги обявява за еретични. 
Мисли за своя край (Memento Finis) – мотото на Устава на Ордена на 
тамплиерите; може да се възприеме и като – мисли за своята цел. 
Мист – посветен в тайните. 
Мистагогия – гръц. учения или тълкувания на свещените мистери;  
съчинение на преподобния Максим Изповедник (580-662), което е 
посветено на символично-мистичното разглеждане на Църквата и 
култовите действия; авторът е дълбок познавач на Платон, Аристотел и 
неоплатониците; неговите тълкования на ритуалите са останали почти 
непроменени до днес, а самият той е обявен за светец. 
Мисталог – свещеник, чиято задача е да отвежда до или да посвещава 
в тайните. 
Мистерии – гръц. myein –закриване; тайни обреди, участниците в 
които преживявали особен вид религиозен опит; тайните на 
мистериите никога не са се разкривали пред непосветени; Език на 
мистериите – чрез драматургични представления и други методи се 
предавал произходът на нещата, природата на човешкия дух, неговото 
отношение към тялото и методът на очистването му и завръщането към 
по-възвишен живот; Свещените мистерии се разигравали в древните 
храмове от посветени йерофанти за полза и обучение на кандидатите. 
Мисти – гръц. наименование на новопосветените  в древността; сега 
така наричат римските кардинали – те са длъжни да държат очите и 
устата си затворени при посвещаването им в сан и затова се наричат 
мисти. 
Мистика – гръц. да държиш очите и устата затворени; 
наименование на стремежа за съединяване с Бога; за разлика от 
магията, която използва средства за въздействие, мистиката 
предполага устременост на вътрешните качества и сили, на 
вътрешното Аз към Бога; мистикът не упражнява влияние върху 
другите хора и сили; мистиката е над личностна, прекрачва съзнанието 
и Аза, докато магията е пред персонална и пред рационална, тъй като 
тя е създадена преди формирането на съзнанието; мистикът  използва 
интуицията, съзерцанието и екстаза; стремежът за обединение с 
Божественото в късната античност и в Средновековието се наричал 
Път на съзерцанието, който се състои от три степени: 1. очистването 
от греховете и всички обстоятелства, които пречат на Божията милост 
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да прониква в душата. 2. просветление. 3. съединяване с Бога, без това 
да означава пантеистично единство между Бог и човек. ; най-висшата 
форма на духовността. 
Мистицизъм – гръц. тайнствен; затварям се; затварям си очите; 
прекратявам дейността на сетивата си; обръщане към самия себе 
си; мистиците твърдят, че като се обърне навътре, човек намира Бог в 
най-потайните места на душата; духовно търсене на скрита истина или 
мъдрост, целта на което се явява установяване на връзка с Бога или 
свещено начало; за разлика от източните езотерични школи и учения, 
християнският мистицизъм намира отражение преди всичко в 
разнообразни еретически движения.  
Мисфа – ивр. друга транскрипция на Мишпат (колоната Боаз) 
Мит на кръвта – провъзгласен през 1933 г. от един от окултните 
теоретици на фашистка Германия Алфред Розенборг, който приписва 
на тази субстанция свещена ценност и вижда в нея мистичната сила на 
нацията; на база на тази теория и на евгениката, в нацистка Германия 
възникват т.н. евгенически манастири, като част от програмата на СС 
Lebensborn насочена към всестранна грижа за здравето на нацията.   
Митарства – гръц. митница; изпитанията на душата след смъртта, но 
преди окончателното решение на страшния съд за нейната участ; 
душата изкупува в митарства своята греховност с мъки, сред които 
най-важната е среща лице в лице с бесовете, чиято воля човек е 
изпълнявал, докато е бил жив; митарствата се провеждат в 
пространството между небето и земята, където действат поднебесните 
духове на злобата – на границата между световете на материалното и 
духовното, земното и небесното 
Митове – гръц. слово, разказ; религиозни разкази, съобщаващи по 
художествено разкрасен начин за делата на Боговете и героите от 
миналото, както и за началото и края на света; в много от митовете 
лежат реални исторически факти; различават се три вида митове: 1. 
теогонични- за възникването на Боговете; 2.космогонични – за 
произхода на света; 3.есхатологични – за западането на света или 
неговото обновление.   
Митологични животни – смесени същества, полухора -полуживотни. 
Митра – перс. древноиранско Божество, Бог на Слънцето; една от най-
важните ирански религии, разпространена през ІІ в. сред пограничните 
войници охраняващи границата с Римската империя; в основата й е 
дуализмът, създаден от борбата между светлината и тъмата, между 
доброто и злото; в култа към Митра съществува посвещение в 
различни степени, молитви и жертвоприношения, които приобщават 
към Бога. 
Митра – санскр. приятел; разбиран като втори участник на договора; 
във ведийската митология Бог, свързан с договора, хората, Слънцето. 
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Митра – шапка на религиозен сановник; на римокатолическия 
епископ, увенчана в горната час с два гребена, приличаща на главата 
на риба с отворена уста.  
Митрадат, Флавий – мистериозна личност от Средните векове за 
когото се счита, че е редактирал кабалистичните текстове, за да ги 
направи по-приемливи за християните. 
Митраизъм – култ към иранския Бог на Слънцето, съглашателството и 
справедливостта – вж. култ на Митра. 
Митрополит – гръц. управляващ митрополия; висш духовен сан в 
православната църква, подчинен непосредствено на патриарха.  
Мишна – обемист учебник съставен около 180 г. сл. Хр. от равина 
Хегуда в който събрал всички законоположения обхващащи правото, 
богословието и морала на юдеите; заедно с Гемара образува 
съдържанието на Талмуда. 
Мишпат – ивр. колоната Боаз; често се превежда като присъда; 
символизира ролята на Йехова като цар и въобще божествено 
установения ред; ролята на управление и раздаването на правосъдие 
винаги са били свързвани с този стълб.  
Младши Страж - избираема длъжност в Ложата на 
Съвършенството (4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
помагат на Почетния майстор в изпълнението на неговите задължения 
и изпълняват други задължения, които се изискват към тях от 
Почетния майстор. 
Млат – дървен чук. 
Мнесарх – бащата на Питагор, който е бил член на оперативна гилдия 
на строители, архитекти и склуптори. 
Множествено членство – членство в повече от три еднотипни 
масонски Ложи. 
Мозаечен под – пода на Храма на масонската Ложа покрит с черно-
бяла шахматна окраска; символизира взаимното проникване на 
Светлината и Тъмнината, Доброто и Злото, както и началото на Света. 
Мозайка – фр. mosaiqu -посветено на музите; един от видовете 
монументално изкуство.   
Мойра – лат. фатум; съдба, предопределение, ръководеща действията, 
страданията, живота и борбите на хората  сила.  
Мойсей – ивр. Моше; първият пророк на Яхве и основател на неговата 
религия, законодател, религиозен наставник и политически вожд на 
еврейските племена по време на т.н. “Изход” от Египет в Ханаан. 
Моксха – ориенталският термин на духовно освобождение. 
Мокша – инд. освобождаване; спасение от глупостта, невежеството и 
объркването на стойностите; същото, което е нирвана; посмъртно 
състояние на покой и блаженство на “душата-странник”. 
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Моле, Жак дьо (1244-1314) – двадесет и трети и последен Велик 
магистър на Ордена на тамплиерите; роден в графство Бургон и 
приет в Ордена през 1265 г. във Франция; пристига в Светите земи 
през 1270 г.; съпровожда Великият магистър Тибо Годен в оттеглянето 
на Ордена към остров Кипър и през 1291 г. е избран за маршал на 
Ордена, а през април 1292 г. е избран за Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите; заема се със защитата на Кипър и Мала Армения; през 
1293 г. предприема пътуване до Европа за да търси помощта на 
западните влатетели за защитата на последните християнски държави 
на Изток; опитва се да привлече за каузата монголите в битката срещу 
мюсюлманите; през 1305 г. идеята на папа Климент V за 
обединяването на Ордена на тамплиерите, Ордена на хоспиталиерите 
и Ордена на тевтонците с цел организирането на нов кръстоносен 
поход – тази позиция на дьо Моле оказва решаваща роля за 
последвалата съдба на Ордена – започват атаките срещу тамплиерите; 
арестуван на 13 октомври 1307 г. в седалището на Ордена в Париж; 
прави фатална грешка като признава част от повдигнатите обвинения; 
категорично заема позицията, че единствено папата може да съди 
Великия магистър; изгорен на клада в подножието на катедралата 
“Нотр Дам дьо Пари” вечерта на 18 март 1314 г.  
Молинос, де Мигел (1640-1697) – основателят на квиентизма, учение 
отхвърлящо всякакво богослужение и аскеза. 
Молитва – индивидуално или колективно, мислено или устно 
произнесено обръщение на човека към Бога; опит на човека да влезе в 
контакт с висшата същност, в която вярва; с развитието на религиите 
молитвата придобива духовен и нравствен характер; нейните основни 
компоненти са: признаване на грях; възхвала; благодарност; изразяване 
вяра в Бога и приемането на неговата воля; за висшата форма на 
молитвата, мистиците считат молитвата без думи, която те наричат 
духовна молитва; молитва на сърцето; различават се – молитва за 
разкаяние; молитва за възхвала; молитва за благодарност; молитва-
молба.   
Молитвена броеница – символ на скритото познание. 
Момчетата от Желязната планина – секретна специална 
изследователска група сформирана в САЩ в началото на 1963 г. 
включваща високоуважавани историци, икономисти, социолози, 
психолози, представители на точните науки, астроном и един 
индустриалец – имащи за задача да изучат и анализират хипотетични 
проблеми на мира и войната; петнадесетте члена на тази група никога 
не били идентифицирани публично; името на групата идва от мястото 
на най-чести сбирки – Желязната планина – огромно подземно ядрено 
скривалище близо до Хъдзън, Ню Йорк; групата се срещала един път 
месечно; през 1967 г. поради изтичане на информация от един от 
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членовете й, медиите публикуват пълния доклад на групата в който 
авторите разглеждат войната като необходима и желателна. 
Монас – гръц.  монада – самотен.  
Монахини – девствени годеници на слънчевите Богове. 
Монашество – официално религиозно движение, членовете на което 
поставят пред себе си повишени изисквания; отличителни черти – 
безбрачие и аскетизъм; монасите живеят отделно от обществото 
отшелничество; първите християнски монашески общини се появяват 
в пустините на Египет основани от отецът-пустиник Св. Антоний 
Египетски през ІV в. 
Монбар, Андре дьо (1103-1156) – пети Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите (1154-1156); племеник на Св. Бернар от Клерво; след 
двадесет и пет години стаж в Ордена, той го напуска и постъпва в 
цистерианския манастир в Клерво където умира няколко месеца по-
късно. 
Монизъм – учение за това, че в цялата Вселена реално съществува 
само една вещ, сила, едно начало. 
Монотеизъм – гръц. единобожие; религиозна представа, вяра в 
съществуването на един Бог, характерна за християнството, исляма и 
индуизма.  
Монофизити – членове на ранна християнска секта основана от 
консатинополския архимандрит Ефтихий, поддържана от 
александрийския патриарх Диоскор и осъдена от Църквата на 
четвъртия Вселенски събор през 451 г.; монофизитите твърдят, че 
Христос, макар и породен от две природи или естества, не пребивава и 
в двете, тъй като при акта на въплащението по неизречен начин двете 
му естества се обединяват в едно. 
Монреалски орден – между 1126 и 1130 г. арагонският крал Алфонсо 
и граф Гастон Беарн, вдъхновени от Ордена на тамплиерите 
основават военно-монашески орден в Испания, на който кралят дарява 
градът Монреал, откъдето идва и името на Ордена, както и кралските 
доходи от още шест града между Дарока и Валенсия; скоро след 
основаването си Монреалският орден се слива с Ордена на 
тамплиерите. 
Монро, Джеймс (1758-1831) - пети президент на САЩ (1817-1825); 
посветен на 9 ноември 1775г. в полковата Ложа “Сейнт Джон” в 
американската армия; при посвещаването в масонството Монро още не 
бил навършил осемнадесет години; по-късно Монро членува в Ложа 
№6 в Улиямсбърг, Вирджиния; по професия Монро е адвокат; дъщеря 
му е първата булка, която е омъжена в Белия дом. 
Монте Ватикано – наименованието на хълм в Рим, на който е 
изградена държавата Ватикана. 
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Монтегрю, Пиер дьо (11??-1232 г.) – петнадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите; заемал длъжността Велик командор на 
Запада; началото на неговото управление на Ордена съвпада със 
осемгодишното примирие в Светите земи; влиза в  остро противоречие 
с германския император Фридрих ІІ обвинявайки го в присвояване и 
ограбване на командории на Ордена в Европа, както и в недалновидна 
политика в Светите земи където императорът се стреми единствено в 
заграбване на богатствата на Палестина. 
Монтефиоре, Мозес – известен британски дипломат от еврейски 
произход; първият европеец на когото е разрешено да закупи 
недвижима собственост в Ерусалим; през 1855 г. е първият европеец на 
когото отоманските власти дават официално решение да посети 
храмовия хълм в Светите земи. 
Монумент – произведение на изкуството, създадено да увековечи хора 
или исторически събития. 
Монфор, дьо Симон (1165-1218) – френски предводител на 
Албигойския кръстоносен поход обявен от папа Инокентий ІІІ срещу 
катарите от Южна Франция; по време на Четвъртия кръстоносен 
поход взема участие в обсадата на Акра, а по-късно воюва в Сирия; 
умира по време на обсадата на Тулуза. 
Мор, Томас (1478-1535) – основоположник на утопизма; в издадената 
през 1516 г. книга под заглавието «Златна книга, колкото полезна, 
толкова и забавна, за най-доброто устройство на държавата и за 
новия остров Утопия» Т.Мор описва живота на един несъществуващ 
остров, като излага разбиранията си за едно бъдещо съвършено 
общество в една идеална държава – замяна на частната собственост с 
обществена, обществено производство и присвояване, държавата 
Утопия представлява обединение на 54 града в които съществува 
занаятчийско производство, гарантирано право на труд при 6-часов 
работен ден, липса на селско население и задължение на всеки 
гражданин на държавата да отработи две години в селското 
стопанство, разпределяне на продуктите според потребностите на 
населението; политическата система на Утопия е йерархично 
изградена структура, в основата на която стои семейството, а на върха 
избираем държавен глава-монарх.  
Мораториум – временна забрана за провеждане на масонска работа, 
която се налага от Великата ложа. 
Морган, кап. Уилям – емблематична фигура в масонската история на 
Америка; масон с тридесетгодишен стаж, който заявява намерението 
си да напише книга, разкриваща тайните символи, ръкостискания, 
клетви и цели на масоните; преди книгата да бъде отпечатана Морган и 
неговият издател са отвлечени, издателят е спасен, а авторът изчезва 
безследно; през 1827 г. посмъртно е публикувана книгата му 
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“Пояснения на масонството от един от братството, който е 
посветил тридесет години на темата”; в резултат на появата на тази 
книга през 1829 г. Сенатът на щата Ню Йорк разследва масонството и 
излиза със заключението, че богати и могъщи масони има на всяко 
равнище на управлението; на база скандалните публикации в САЩ 
възниква трета политическа сила т.н. Антимасонска партия, която се 
явява самостоятелно на изборите през 1832 г.; породените 
антимасонски реакции в обществеността довеждат до сериозен отлив – 
повече от 2000 Ложи затварят врати, а над 45 хил. члена изгарят 
престилките си, членството в Ню Йорк от 30 хил. пада до 300. 
Морейн – ивр. пълноправен член на общото събрание на еврейската 
община, който е получил талмудическо образование. 
Мориа – планина; местонахождението на първия Соломонов храм в 
Йерусалим; към тази планина се е отправил Авраам, за да принесе в 
жертва Исаак. 
Морис, Уилям (1834-1896) – английски фабрикант, художник и 
писател, издател и изкуствовед; последните двадесет години от живота 
си се занимава с изследвания в областта на социализма; автор на 
“Мечтата на Джон Бол”; “Новини от никъде”; “Социализмът – 
зараждане и последици”; чрез творбите му се прави анализ на 
сходството между британския социализъм и доктрините на 
илюминизираното масонство – прокарваната от Свободното 
зидарство идея за Златната ера преди грехопадението и която ще 
настъпи отново чрез прилагането на масонските принципи. 
Мормони – последователи на църквата на Иисус Христос от 
последния ден основана на 6 април 1830 г. в гр. Файет, щата Ню Йорк 
от Джозеф Смит и още петима негови съмишленици; мормоните 
утвърждават, че Бог произлиза от човека и всеки човек може да стане 
Бог; Дж. Смит твърди, че чрез откровения от най-висши йерархии, 
той е единственият удостоен от хората; първите мормонски общини 
срещат съпротивата на околните, като в един от конфликтите е убит 
основателя Дж. Смит; в края на ХІХ в. последователите на църквата се 
заселват в Солт Лейк Сити и са официално признати в щата Юта; днес 
църквата наброява повече от 8 млн. последователи; до 1978 г. в 
църквата на мормоните се приемат само бели мъже. 
Мосараб – християнин, поданик на мюсюлманска държава. 
Мосер – ивр. предател, изменик. 
Моха – инд. състояние на глупост, на невежество, на пълно объркване; 
дължи се на неумението да се разграничават важните от неважните 
неща. 
Моцарт, Волфганг Амадеус (1756-1791) – пряко свързван с 
масонството композитор; първият контакт на композитора със 
Свободните зидари е регистриран  в Майнхайм през 1772 г.; посветен 
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през 1784 г. във виенската Ложа “Благотворителност”, втората 
масонска степен получава в друга виенска Ложа “Към истинско 
съгласие”; през юли 1785 г. създава музикалното произведение 
“Масонска траурна музика”, която и до днес се изпълнява в траурните 
ритуали на Ложите; известно е, че с масонски патент Моцарт е пътувал 
за Париж за среща с френски композитори; по не потвърдени данни, 
Моцарт е бил член и на Ордена на илюминати. 
Мрак -  символ на невежеството в което се намира кандидатът за 
масон до свалянето на превръзката на очите след посвещаването му в 
братството – т.е. получаването на духовна Светлина или още 
Светлината на Истината истинското познание, което му се разкрива 
по време на посвещението. 
Мудра – санскр. мистичен печат; система от окултни знаци, 
образувани от пръстите, предимно в будизма. 
Музей – гръц. museion- храм на музите; постоянна институция с 
идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворено за 
публиката и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до 
материалните свидетелства за човека и околната среда. 
Мумия – човешки тела, балсамирани и запазени по древен египетски 
метод;  мумификацията  е древен обред и е бил считан от фараоните за 
една от най-свещените церемонии.  
Мустерска култура – късна култура от ранния палеолит в Европа, 
Южна Азия и Африка.  
Мъдрост –  
Мъдрост, Сила, Красота – трите символични колони на Храма 
олицетворяващи основните добродетели. 
Мъдър Майстор – избираема длъжност в Събранието на 
Розенкройцер (15º-18º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
председателствува всички срещи и контролира прилагането на 
законите, декретите, уставите и правилата на Върховния съвет, както и 
изпълнението на постановленията на Събранието на Розенкройцер; 
негово специално задължение е да съблюдава дали се спазва и 
поддържа достойнството на Стария и Приет Шотландски ритуал на 
Свободното зидарство; негова отговорност е осъществяването на 
връзката на всички степени от петнадесета (15º) до осемнадесета (18º); 
той не гласува, освен само в случаите на избиране на служебни лица 
или когато членовете са еднакво разделени по други въпроси. 
Мьон, дьо Жан – авторът на втората част на “Романа на Розата”, 
първата е написана от Гийом дьо Лори. 
Мюзе, д-р Шарл – известен математик и кибернетик, считан за един от 
най-ерудираните и брилянтни мислители, откривател на комплексната 
теория за хиперчислата; занимава се с търсенето на комплексните 
допирни точки между социологията, биологията, психологията, 
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философията и математиката; един от пионерите на идеята за 
извънземните посещения в ранната история на човечеството; в края  на 
50-те години на ХХ в. предприема изследвания на Вавилонските 
легенди и стига до заключение за посещение на извънземни-амфибии,  
Н 
Наваб –араб. управител, заместник; висш служител в двореца на 
мюсюлмански владетел; губернаторите на провинциите в Индия. 
Навигатора (Адмирала) – наименованието на Великия майстор на 
Сионския приорат. 
Надир – най-ниската точка в небето; противоположност на зенита. 
Назарейски кодекс (Codex Nasaraeus) – т.н. Книга на Адам; описва 
Иисус като човек, изопачил учението на Св. Йоан и разпространил 
неправдата и вероломството из целия свят; основен документ на 
сектата на мандейците според които тази книга била предадена от Бог 
на Адам чрез посредничеството на ангел Разаел. 
Назорей – ивр. назир – аскет; иудей дал обед да не яде грозде да не 
пие вино, да не се подстригва и да не се докосва до мъртвец; в 
древните еврейски общества, статуса на еврея е бил равен на статуса на 
първосвещеника. 
Найт, Стивън (1951-1985) – съвременен антимасонски автор; през 1976 
г. публикува книгата си “Джак Изкормвача” в която прекарва тезата за 
масонско участие в скандалните лондонски убийства на проститутки 
през ХІХ в.; през 1983 г. пише “Братството” в което се пропагандира 
войнстващо черногледство по отношение на масонството; умира на 34 
годишна възраст през 1985 г. от мозъчен удар. 
Наказание – в масонството, всички наказания, които се споменават в 
ритуалите са символични; конституциите и уставите на масонските 
организации предвиждат редица наказания, които са свързани с 
организационната дисциплина на членовете на Ложите. 
Нантския едикт – публикуван през 1598 г.; с него се приема 
католическата религия за държавна, като на хугенотите се дава 
известна автономия; първият пример за установяване на религиозна 
веротърпимост. 
Нара – санскр. човек; първоначален, вечен човек; в древноиндийската 
митология Божествен мъдрец(риши) 
Наси – ивр. глава; първосвещеник; ръководителят на Синедриона. 
Наставник - избираема длъжност в Колегията на Кардиналите (31º-
32º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
Натуралист – лат. рhysioloqus; текст, съставен от неизвестен автор 
преди средата на ІІ в.; състои се от истории (басни) базирани на факти 
за природните науки, които били приети от някой си Physioloqus 
(Натуралист) за когото нищо по-конкретно не се знае; произведението 
се състои от 48 части, всяка от която разглежда едно животно, растение 
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или камък и всяка е свързана с библейски текст; компилация на митове 
за различни биологични видове. 
Началник на шатрата (Молитвения дом) (23°) – двадесет и третата 
степен на Стария и Приет Шотландски ритуал, която е начало на 
чисто философските посвещения на Ритуала; в тази степен се усвоява 
изкуството на изкореняване на суеверието – простата вяра е по-мъдра 
от празната философия; оттук се започва символичното посвещаване в 
Мистериите, които са били практикувани от древните; повечето от 
древните нации в допълнение към техните основни публични 
богослужения имали и лично богослужение наречено Мистерии, до 
което били допускани само онези, които били предварително 
подготвени чрез определени церемонии, наречени просвещения; 
гръцките мистерии създадени от Питагор, преподавали истинския 
метод за получаване на знание на Божествените закони, за прочистване 
на душата от нейните несъвършенства, за търсенето на истината и за 
практикуването на добродетелта; в частност Питагор внушавал – 
мълчание, умереност, мъжество, благоразумие и справедливост; каква 
е същността на Бог? – е въпросът върху който разсъждава посветеният 
в тази степен масон; Ложите на са назовани Дворове и представляват 
лагер на дванадесетте племена от Израел в пустинята; племената се 
идентифицират по дванадесет знамена, разположени около стаята в 
точно определен ред близо до стените, като всяко носи името на 
племето и символа асоцииран с него; дванадесетте племена срещнахме 
и в 19та степен; в центъра на Ложата е изображение на Шатрата на 
Мойсей, правоъгълна шатра, с два комплекта завеси от бели, сини, 
алени и пурпурни конци втъкани заедно; в описанието четирите 
основни посоки са надебелени: 
Неафелиран масон – англ. unattached мason - необвързан масон; 
надлежно посветен в масонството Брат, който не членува в нито една 
Ложа на Свободни зидари и поради това е временно лишен от 
привилегиите на членството; Странстващ Брат.  
Небесен свод – символичния покрив на Ложата. 
Невинни – прозвище, дадено на посветените и кабалистите преди 
християнската ера; свързано с легендата за 40 хил. невинни деца убити 
от Ирод при търсенето на младенеца Христос.  
Недостатък – на езика на окултистите  и будистите – съставна част от 
кармата. 
Неизреченото име – заместител на “тайното име” при евреите на 
тяхното племенно божество Eh-yeh, “Аз съм” или Йехова; третата 
заповед забранява да се употребява “напразно” последното име и 
евреите го заменили с името Адонай или Господ.  
Некроманти – практикуващите некромантия. 
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Некромантия – гръц. necros- смърт  и manteia- гадаене; вид гадаене с 
помощтта на духовете на мъртвите; овладяване на тъмните сили чрез 
действия с или върху телата на мъртвите; съживяване на образите на 
умрелите, което от древните и съвременните окултисти се разглежда 
като практика на черната магия. 
Некропол – град на мъртвите. 
Немейски игри – общогръцки тържества в древността в чест на Бог 
Зевс, устройвани на всеки две години в светилището на Зевс в 
Немейската долина в Агролида; докато траят игрите се обявявал 
всеобщ мир в цяла Гърция. 
Нений – уелски свещеник, автор на първите легенди за крал Артур и 
Светия Граал. 
Необработен камък – непосветен в масонството мъж, човекът в 
неговото природно състояние до изтичане на своето ученичество 
(чиракуване) в масонството. 
Неоплатонизъм – направление във философията, което доразвива 
учението на Платон; съвременно название на една от формите на 
платонизма; последната фаза на развитието на античната мисъл; 
еклектична философска школа, основана в Александрия от Амоний 
Сакас, начело на която стоял неговият ученик Плотин (189-270); тя се 
стремяла да примири ученията на Платон и Аристотел с източната 
теософия; основата на учението на неоплатонизма е разбирането, че 
светът е произлязъл от изливането на единното (Бог) в един постепенен 
порядък и човекът, чиято душа има божествена искра, трябва да се 
опита да се върне от сетивния свят, за да слее отново своята 
божествена душа с Бог; по пътя към тази цел минава през нравствено 
усъвършенстване и освобождаване на душата от тялото; през ХV в. 
неоплатонизмът оказва сериозно влияние при формирането на 
различните видове езотерични школи.  
Неотамплиери – съвременни общества почиващи върху основата и 
идеологията на Ордена на тамплиерите. 
Неофит – гръц. начинаещ; готвещ се за посвещение или кандидат за 
посвещение; при изпитанията неофитите били длъжни да преминат 
през всичките четири стихии, появявайки се в петата, като 
величествени посветени.  
Непотизъм – фаворизиране на роднини и приятели от тези, които са на 
власт чрез назначаването им на високи държавни постове. 
Нерегулярна Ложа – група от хора обединени под названието 
масонска Ложа и наричащи себе си масони, но работещи без патент 
издаден от Велика ложа; или Ложа която е установена законно от 
Велика ложа, но продължава да работи след отнемането на патента й; 
нерегулярността произтича и в случаите, когато Ложата започне да не 
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признава част от ландмарките определящи основните принципи на 
занаята на Свободните зидари.  
Нетер – егип. Бог тълкуван като принцип. 
Неф – главната и най-голяма средна част на Храм. 
Неферхотеп – майстор строител в Долината на царете на древен 
Египет; в превод името му означава съвършенство в красотата и 
покой, пълноценност; нямал равен на изкуството му да проектира и 
строи; подобно на легендата за майстор Хирам  е убит от нетърпелив 
да узнае тайните на майсторството работник. 
Неца – каб. трайността. 
Нидидхиасана – индийска практика на дълбока медитация. 
Нидра – инд. идеите, които идват по време на съня. 
Николас, Хендрик (1501-1580) – основател на сектата Семейството 
на любовта (1539 г. в Амстердам); по време на детството си получава 
различни религиозни видения; на двадесет и осем годишна възраст е 
хвърлен в тъмница заради еретични твърдения; изгражда своята 
доктрина върху идеите на холандския анабаптист Дейвид Йорис; 
неговата секта изцяло отрича кръщението на деца и догмата за Светата 
Троица, смятанйки, че всички неща са управлявани от Природата, а не 
от Бог.  
Никудими – точки и тирета в съвременните семитски азбуки, които се 
поставят над, под или в съгласните, и показват с каква гласна вървят. 
Нимфи – гръц. деви; божества на природата, нейните живителни и 
плодоносни сили.  
Нирвана – инд. освобождаване от робството на плътта и нейните 
слабости; състояние на върховно съзерцание и на върховно блаженство;  
санскр. угасване; основната цел на духовните стремления на 
будистите; пълно откъсване от битието; абсолютен и неразрушим 
покой.  
Нирвани – този, който е постигнал пълно освобождаване на душата. 
Нихилизъм – лат. нищо; доктрина отричаща безогледно всякакви вече 
установени норми, принципи и закони, според която социалната 
система е толкова лоша и безполезна, че трябва да бъде унищожена; 
терминът е употребен за пръв път от немския философ Фридрих Якоби 
(1743-1819); получава масова популярност в Русия през 60-те години 
на ХІХ в.  
Ноахит – посветен в 21-ва степен на Стария и Приет Шотландски 
ритуал. 
Нобилитет – социална прослойка, съсловие, възникнала в началото на 
ІІІ в. пр. Хр. в Римската република, след като през 287 г. са изравнени 
правата на патрициите и плебеите; нобелитетът възниква в резултат 
на обединението между най-знатните патриции и върхушката на 
плебса, и се оформя като управляващо съсловие; състои се от едри 
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робовладелци и земевладелци, от средата на които се попълва състава 
на Сената и се избират магистратите; извън нобилитета остават 
робите и плебса. 
Нов завет – втората част на Библията, съдържаща каноничните 
текстове на християнството.  
Нова епоха (Ню Ейдж) – социално движение възникнало в Америка 
през втората половина на ХХ в. разчитащо на древни концепции от 
източните и индианските традиции, и включващо теми като холизъм, 
загриженост за природата, духовност и метафизика. 
Ногаре, дьо Гийом (1260-1313) – френски магистрат и пазител на 
кралския печат по време на управлението на Филип ІV Хубави; започва 
кариерата си като преподавател по право; в основата на конфликта 
между френския крал и папа Бонифаций VІІІ – обвинява папата в 
неправомерно изкачване на Светия престол, в ерес и симония; по-късно 
за тези си действия срещу папата е отлъчен от Църквата; изиграва 
решителна роля за разгрома на Ордена  на тамплиерите и за тези 
“заслуги” е отново върнат в лоното на Църквата. 
Нодие, Шарл (1780-1844) - Велик магистър на Ордена на Сион(1801-
1884); един от водачите на парижкото литературно общество, 
обединяващо писатели като Виктор Юго и Алфред дьо Мюсе и други 
видни представители на романтичното движение; автор предимно на 
разкази; през 1833 г. е приет за член на Френската академия, което 
утвърждава романтизма като уважавано литературно течение. 
Ноетика – процес, който засяга проблемите на познанието, на 
мисленето и на схванатите от ума истини. 
Нокс, Джон (1514-1572) – пропагандатор на калвинизма в Шотландия, 
основател на шотландската презвитерианска църква и противник на 
шотландската кралица Мария Стюарт. 
Номарх – управител на административно-териториална област в 
древен Египет; представител на фараона – разпорежда се с местните 
финансии, начело е на съда и жречеството, командва армията в 
областта.  
Номотети – колегия от 501 до 5501 граждани на древна Атина, 
избирани измежду заклетите съдии; орган който координира 
постъпилите предложения за приемане на нови закони или за отмяна 
на стари такива.  
Нострадамус, дьо Мишел (1503-1566) – френски лекар, астролог и 
ясновидец; твърди че по време на пътуванията си във Франция, 
Германия и Италия се е запознал с Фауст; в своите предсказания (1558 
г. публикувани в Лион) написани в четиристишия (кватрени) и 
групирани по сто (центурии) предвижда бъдещи събития; само една 
година след публикуването им, едно от предсказанията (35-то 
четиристишие) се сбъдва и Нострадамус се прочува като пророк; в 
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изследването на Нострадамус важи принципът, че едно предсказание 
се е сбъднало тогава, когато въпросното събитие се е случило. 
Нотабили – богати, знатни граждани, представители на 
привелегировани съсловия (дворянство, духовенство, буржуазия); 
членове на съвещателен орган при даден монарх. 
Нотарикон – гръц. бързопис; кабалистична техника за тълкуване на 
Светото писание, при която всяка дума се възприема като абривиатура, 
състояща се от заглавните букви на други думи; например думата 
“амин” (AMN) се разшифрова като абривиатура на три еврейски думи, 
които означават “Господ и Праведен Цар”; възможно е и обратното –  
от заглавните букви на всяка дума се образува нова дума; раздел от 
практическата кабала занимаващ се с образуването на думи от 
началните или крайните букви на  думите във всеки израз, или 
обратното – образува изрази от думи, чиито начални или крайни букви 
принадлежат на някоя дума. 
Ноумен – гръц.; истинската, същностната природа на битието, за 
разлика от илюзорните обекти на чувствата. 
Ноус – гръц.; платоновски термин за обозначение на Висшия разум или 
Душата. 
Нощните общества – тайни религиозни организации в ренесансова 
Флоренция, които са били ядро на философите неоплатоници; в едно 
от тях е членувал и Леонардо Да Винчи; първообраз на възникналите 
по-късно умозрителни масонски Ложи. 
Нуждаещ се Брат – не винаги означава, посветен, който се нуждае от 
финансова помощ, а преди всичко Брат, който се нуждае от морална и 
духовна подкрепа. 
Нумерология – лат. учение за значението на числата; метод на 
определяне на скритите истини чрез тълкуване на числата; в основата 
на нумерологията лежи разбирането, че всяко число се явява символ на 
някакво понятие, н. пр. 1-единство, Бог, начало, неделимост; 2-
двойнственост; разделение, вражда, Дявол; основата на европейската 
нумерология е поставена от Питагор, който VІ в. пр. н. е. е 
утвърждавал, че предметите се свеждат към числата и могат да бъдат 
изразени с помощта на числата.  
Нут – Богиня на Небето в египетската митология; част от 
хелиополската Енеада;  небесната бездна в “Книгата на мъртвите”. 
Ню Ейдж (New Age - Нова ера) – духовно движение възникнало през 
60-те години на ХХ в. в Англия и разпространено през 70-те в Европа, 
САЩ и целия свят; появява се като реакция срещу западащото влияние 
на християнството и хуманизма и като алтернативен духовен и етичен 
път към бъдещето; черпи своето вдъхновение от древните религии и 
окултните традиции и ученията като гностицизъм, хиндуизъм, 
астрология, спиритулизъм, даоизъм, теософия и други нео-пагански 
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традиции; свободно развиващо се спиритуално движение, чиито 
привърженици споделят идентични вярвания, които изповядват 
наравно с традиционната религия към която принадлежат; има свещено 
писание, догма, централна организация, членска маса, географски 
център и др.; една от основните идеи на Ню Ейдж е вярата в т.н. Нов 
световен ред, който ще настъпи с Ерата на Водолея. 
Нютон, Исак (1642-1727) – Велик магистър на Оредена на Сион (1691-
1727); учен математик; завършва Кембридж и е избран избран за член 
на Кралското дружество през 1672 г. и става негов председател през 
1703 г.; управител на Кралския монетен двор и депутат в парламента 
на Кеймбриджкия университет; членувал в Сполдингския клуб за 
джентълмени; за свой най-сериозен труд считал започнатата през 1689 
г. “Правилна хронология на древните царства”; вярвал, че голяма част 
от божествената мъдрост, съдържаща се в юдаизма, е проникнала във 
философията на Питагор; практикувал алхимия чрез връзката си с 
Робърт Бойл; изучава свещена геометрия и нумерология; прекарва 
съществена част  от живота си потопен в херметизма и алхимията; 
бащата на модерната физика, открил закона за гравитацията; теолог и 
алхимик, петдесет години от живота си е посветил на дешифроване на 
Библията – твърдял, че Светата книга съдържала тайните закони на Бог 
за Вселената; оставил над 4500 страници езотерични текстове свързани 
с предсказанието на края на света Армагедон; погребан е в Ъгъла на 
учените в Уестминстърското абатство в Лондон, латинският надпис на 
паметника гласи: “Тук е погребан Исак Нютон, рицар, който със 
силата на почти божествения си ум и изведени от него 
математически принципи изследва хората и очертанията на 
планетите, пътищата на кометите, приливите и отливите на 
моретата, разликите в светлинните лъчи и нещо невъобразимо за 
друг учен преди него, дължащите се на това свойства на цветовете. 
Усърден, проницателен и верен в проучванията си на природата, 
древността и Светите писания, със своята философия той 
защитаваше величието на всемогъщия и добър Бог и проявяваше 
евангелска простота в поведението си. Смъртни, ликувайте, че е 
живял толкова велик представител на човешкия род. Той е роден на 
25 декември 1642 и почина на 20 март 1726/7 г.” 
О 
Обелиск -  символ на слънчевото божество в древен Египет; главно 
култово изображение; античен паметник под формата на висок 
каменен четвъртит стълб, завършващ със заострен като пирамида връх. 
Обет – доброволно обвързване със задължението да се извърши една 
или друга постъпка, дадено пред определено общество. 
Обол – старинна монета с която мъртвите заплащали на Харон, който 
прехвърлял през реката в отвъдното душите им.  



 183 

Обсебване – властта на демон или низшата душа на починал човек над 
друг човек или група хора.  
Общество – смесена българо-гръцка масонска Ложа основана през 
1859 г. в Одрин от д-р Иван Найденович; членовете и се делят на 
петима главни посветени между които няма никакви тайни и втори 
посветени, които са частично информирани за дейността; целите на 
Ложата са били заличаване на конфликтите между българи и гърци, 
всеобща просвета и насаждане на висок морал; Ложата основава и свой 
филиал в Търново и Македония.  
Общество на аделфите – италианско тайно общество функционирало 
в областта Пиемонт от периода на възникване на карбонарите и пряко 
свързано с френското “Общество на филаделфите”; негови лидери са 
Л. Анджелони и Филипо Буонароти. 
Общество на Високодостойните майстори – италианско тайно 
общество възникнало през 1818 г. в резултат на обединението на 
всички Ложи във венецианския регион; според неговият лидер Филипо 
Буонароти целта на обществото е борба за Конституция и постигане на 
независимост на Австрия; Ложите на “Обществото на 
Високодостойните майстори” се наричали “черкви”, лидерите на 
“черквите” образували “синоди” от по трима члена, а те са ръководени 
от установената в Женева Ложа-майка “Великите тверди”(Gran 
Firmamento). 
Общество на Едитите – немска окултна организация възникнала в 
началото на ХХ в. върху основата на оригинална теория на Йохан 
Хорслебен за нордическия мистицизъм; членовете на Обществото на 
Едитите, които са предимно историци от академичните кръгове,   
стоят далеч от политиката и се занимават предимно с тълкуването на 
свещените текстове и възстановяването на арийската религия; 
Общество на Кръглата маса – тайно общество възникнало в Англия 
в началото на ХХ в. и представляващо сбор от полу тайни групи, 
формирани по примера на илюминати и франкмасоните с вътрешни и 
външни кръгове и пирамидална йерархия; вътрешният кръг е наречен 
Кръг на посветените, а външният Асоциация на помагачите; 
създадено от считания за родоначалник на съвремените тайни 
общества английски финансист и димантен магнат Сесил Роудс – 
активен франкмасон повлиян от езотеричните трудове на Платон и на 
основателката на окултното Теософското общество Елена Блаватска. 
Общество на приятелите – вж. квакери. 
Общество на Храма на Сет – затворено общество основано през 1975 
г. от офицера от американското военно разузнаване подполковник 
Майкъл Акино; възниква след отцепление на група от Църквата на 
Сатаната; философията на Храма на Сет се базира на 
съмоусъвършенстването и самосъздаването на човека; членовете на 
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това общество се наричат сетианци, преминават през посвещение и 
получават последователно степени в йерархията на организацията; 
обществото е признато като регистрирана религия от американското 
правителство и щата Калифорния.  
Общество Туле – немско окултно общество възникнало през 1918 г.  
под формата на литературна дискусионна група и легендата за Ултима 
Туле – за мистичната немска родина Туле; основана от барон Рудолф 
Файхер фон Зеботендорф (истинско име – Рудолф Глауер); счита се за 
приемник на идеите на Германенорден (Germanenorden); през 1901 г. 
барон Зеботендорф е посветен в турска масонска Ложа в гр. Бурса и 
посвещава много време за изучаването на турските окултни секти, 
свързани с европейското франкмасонство; впоследствие Зебетендорф 
се заема с приспособяването на тайната идеология на “Туле” за 
политически цели; в Обществото “Туле” по инициатива на известния 
мистик Дитрих Екарт е взето решение за създаването на 
националистическа партия. 
Общността на влъхвите – тайно сдружение учредено в началото на 
ХVІ в. във Франция, а по-късно пренесено в Англия от Корнелиус 
Агрипа, което обединявало майсторите от алхимията.  
Общо събрание на масоните – върховен ръководен орган на масоните 
обединени във Велика ложа; съобразно правомощията си то бива – 
Велико общо събрание и Обикновено общо събрание; в работата на 
Общото събрание на масоните участват чрез свои делегирани по 
определен ред представители всички членуващи в Движението на 
Свободните зидари ложи; свиква се и се ръководи по определен ред и 
изисквания от Великия майстор (може да бъде свикано и по искане на 
болшинството членуващи ложи); Общото събрание бива редовно или  
извънредно; основна функция на Общото събрание на масоните е 
приемане на отчета за работата на Великата ложа и плана за 
продължаване градежа на Братството на зидарите; разглежда и приема 
актове уреждащи организационните и финансови въпроси на 
масонската общност, избира Велик майстор и органите на управление 
на Великата ложа; право на глас в Общото събрание има всяка 
членуваща ложа; няма право на глас онази Ложа, която не си е уредила 
финансовите задължения към Великата ложа. 
Огледалото на Диана – кратерното езеро Неми в централна Италия 
около което се е появил култът за богинята Диана; ритуал основан от 
Орест, който след като убил тавридския цар Тоас, избягал със сестра си 
в Италия, носейки със себе си образа на таврийската Диана, скрита в 
сноп пръчки. 
Огнище –  
Огън – символ на живия огън е Слънцето, определени лъчи на което 
разпалват огъня на живота в тялото, предават познания за бъдещето на 
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инертния ум и стимулират към активно действие известна способност, 
която дреме в човека. 
Один – върховният Бог в скандинавската митология, наричан още 
Бащата на Боговете; още Оден, Отин и Вотан; притежава 
способността да се превъплъщава в животни; едноок; има два гарвана 
Хюджин и Мюнин които му съобщават за всичко, което се случва; 
конят на Один се казва Слейпнир и имал осем крака.  
Озарис – най-великият Бог на Египет; изразител на съзидателните 
природни сили и владетел на задгробния свят; четвъртият от Боговете. 
Окото на Хор – свещен символ в Древен Египет. 
Октава – осемдневно честване на най-значителните празници от 
църковния календар, последният ден от тези празници. 
Окултизъм – лат. occultus- скрит; мистическа дисциплина изследваща 
свръхестествените явления и методите на тяхното използване; обхваща 
широк спектър теоретически и практически дисциплини; прието е да се 
счита, че в основата на западните окултни практики лежи древна 
“тайна философия”, която от една страна се опира на магията и 
алхимията, а от друга – на иудейския мистицизъм; сборно понятие за 
науки имащи за цел да разгадаят тайните на природата – херметични и 
езотерични науки; познаването на нещата, които са отвъд земните 
сетива на хората; определение създадено от Елифас Леви около 1845 г.  
Окултист – occultus-скрит; тайно изучаващ различни направления на 
окултната наука. 
Окултно масонство -  
Окулус – кръгъл отвор в средата на купула на римския Пантеон. 
Оливие льо Васьор (Ястреба) – посветен в масонството френски 
пират от Ла Рошел; участник в опита за установяване на алтернативно 
утопично общество на остров Мадагаскар, което е трябвало да се 
нарича Либерталия – идеята да се основе общност без различие на 
това каква е расата или кредото на хората. 
Олигархия – господство на малцинството управляващо в свой 
интерес; форма на държавно управление в гръцките полиси, при която 
властта принадлежи и се осъществява от една малка група хора, които 
политически и икономически доминират в обществото. 
Олкът, Хенри Стийл (1832-1907) - един от основателите на 
Теософското общество; роден в Ню Джърси, участник в гражданската 
война в САЩ; през 1874 г. публикува статии за спиритизма в 
нююркския в. ”Дейли телеграф”; става най-близкият сътрудник на 
Елена Блаватска; от 1875 г. е президент на новооснованото Теософско 
общество; съпровожда Е. Блаватска в Индия, където установяват 
главната квартира на движението; приема будизма и пише “Будистки 
катахизис”; издава до края на живота си списанието “Теософ”; автор 
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е на “Теософия, религия и окултни езици” и тритомната история на 
теософското движение – “Листа от стария дневник”. 
Олтар – свещено място в което се извършват жертвоприношения под 
формата на волеизлеяния и подобни актове на общуване на вярващите 
с Бога; в повечето религиозни ритуали олтарът  е главната светиня 
около която се извършват всички свещенодействия и поклонически 
обреди; обикновено олтарът е ориентиран на Изток и от средната част 
на православния Храм той е отделен с иконостас; вътрешната част на 
олтара е преградена със завеса, а по средата се намира престол.  
Ом (Аум) – в брахманисткото посвещаване означава Върховен Бог или 
Божествен Дух. 
Омаж – фр. homage; в Средновековна Европа церемония за сключване 
на васален договор между сеньор и васал, съчетаван с церемония за 
вярност. 
Омер, Жофруа дьо Сен – първият заместник-командор на Ордена на 
тамплиерите, който отнася единия от Кумранските ръкописи в Европа 
за разшифроване; намира свещеника Ламбер, който успява да разчете 
находката от подземията на Храма; разшифрованият документ 
предшества с петстотин години времето, когато масонският символ с 
пергела и ъгъла е бил използван за пръв път официално, и при това 
доминиращ в цяла рисунка. 
Ониромантия – тълкуване на сънищата. 
Опел, Адолф Мартин (1840-1923) – теософ, който е повлиян от 
ученията на Сведенборг; автор на съчиненията “Практическа мистика” 
(1918) и “Книга на адепта” (1922). 
Оперативни масони – древните проектанти и строители на 
църковните храмове в Европа, намиращи се под закрилата и пълното 
обезпечение на църквата. 
Оракул – предсказател, проницател, жрец-гадател; в древността 
лице, което предсказва или тълкува волята на Боговете. 
Орал, Жилбер (1152-1200 г.) – дванадесети Велик магистър на Ордена 
на тамплиерите (1193-1200); преди това заема поста Велик командор 
на Йерусалимското кралство; завръща се в Европа и става Велик 
командор на Испания и Прованс; бил е и Велик командор на Запада; по 
времето, когато е Велик магистър на Ордена стабилизира позициите на 
тамплиерите във Франция и Италия; сключва редица споразумения с 
мюсюлманите в полза на Ордена в резултат на които влошава 
отношенията си с папа Инокентий ІІІ; умира на остров Кипър. 
Оратор – сановник на висша изборна длъжност в Ложата; пазител на 
Устава на Ложата и отговаря за съобразяването дейността на 
сдружението със съответните нормативни документи; води строга 
сметка на членовете на Ложата, да се придържат към нормите на 
поведение на Свободния зидар, във и извън Ложата; пряко отговаря за 
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духовната дейност и атмосфера в Ложата, за подбора на разглежданите 
теми и качеството на изнесените доклади (градежи); взема думата и 
държи речи в Ложата по всякакви поводи и особено при посвещаване и 
повишаване в степен; пряко отговаря за правилното усвояване и 
провеждане на всички свободнозидарски ритуали и в този смисъл, за 
правилната подредба на Храма; съблюдава правилното искане и даване 
на думата на всеки Брат в Ложата и контролира изказванията да 
съответстват на подобаващия тон между Братя Свободни зидари. 
Органи на Великата ложа – органите и институциите, които 
управляват делата на градежа на масоните в юрисдикцията на една 
Велика ложа; те са, както следва по низходяща градация - Общо 
събрание (Велико и Обикновено); Велик майстор; Съвет на Великите 
сановници; Велик братски съд; Велика правна комисия; Велика 
ритуална комисия; Комисия на Великите ревизори. 
Орден “Свети Доменик” – религиозен орден на просещи монаси с 
универсална мисия да проповядват, централизирана организация на 
управление и силен уклон върху образоваността на неговите членове;  
основен инструмент на Светата инквизиция; монасите на този Орден 
са били натоварени да обикалят населението и тайно да събират и 
предават на инквизиторите сведения за еретиците. 
Орден “Череп и кости” – тайно общество основано в Йелския 
университет през 1832 г. от ген. Уилям Хънтингтън Ръсел и Алфонсо 
Тафт; според някои изследователи моделът на този орден е пренесен 
от Германия; всяка година се избират петнадесет студенти от 
последния курс на университета, които да станат членове на Ордена; 
новоприетите членове се наричат “рицари”, след като станат 
пълноправни членове се наричат “патриарси”; не издържалите 
изпитанията при посвещаване в Ордена се наричат “езичници” или 
“вандали”. 
Орден на “Сребърната звезда” (Argenteum Astrum) – основан от 
Алестър Кроули, като тайно общество, свързано с древните мистерии. 
Орден на “Универсалната хармония” – масонско общество основано 
през 1783 г. в Париж върху доктрината на Франсоа-Антоан Месмер 
предназначен да пречиства своите привърженици с помощта на 
посвещението; вж. Месмер.   
Орден на Амарант – социална и благотворителна организация, която е 
отворена за мъже и жени, които принадлежат към някоя от системите 
на Ордена на Свободните зидари (масонството) и са достигнали 
майсторска степен на посвещение като франкмасони; вярата в 
съществуването на Висш разум е предпоставка за посвещаването в 
Ордена; провъзгласените четири основни добродетели на Ордена са – 
Истина, Вяра, Мъдрост и Благотворителност; не се прави разлика на 
религиозна основа между членовете; четири пъти годишно излиза 



 188 

официалният орган на Ордена – алманахът “Корона и меч”; 
управлението се осъществява от Върховен съвет; основният 
благотворителен фонд на Ордена е – Фондация Амарант за диабета, 
която дава изследователски стипендии, които да подпомогнат 
откриването на лекарство срещу диабета.   
Орден на бекташите – дервишка секта основана от Хаджи Бекташ 
наричан Вели (Светецът) през ХІІ в.; през ХІV в. по искане на султан 
Орхан Орденът на бекташите дава благословията си на нова турска 
военна формация известна като еничарите; Орденът е организиран 
като тайно общество със строга йерархия – Ложите се наричат теке в 
които Великият майстор наричан Деде-Баба посвещава новите 
членове; религиозните вярвания на Ордена са смесица от ислямски, 
шиитски и християнски идеи, а също така и старата персийска 
теология – учението на Заратустра; бешикташите отбягват светската 
суета и се отдават на мистицизъм; на всички народи и изповедания 
гледат еднакво и са лишени от всякакъв ислямски фундаментализъм – 
изповядва се широк пантеизъм и епикурейски морал; всеки който 
желае, може да стане техен член без разлика на народност и вяра; 
церемонията по посвещаване се извършва в кръгли зали опасани 
покрай стените с дивани; членовете са облечени в дълги бели роби; 
посветеният дава три клетви за – добродетел, морал и вярност; 
членовете се обричат на безбрачие; разпознаването на членовете става 
посредством специални обеци; Орденът има голяма финансова мощ; 
през 1826 г. султан Махмуд забранява Ордена на бешикташите и 
ликвидира еничерския корпус и от този момент, функционирайки в 
нелегалност Орденът дава убежище на всички противници на 
държавния и религиозен деспотизъм и се опълчват срещу султана; 
изследователите намират значително сходство между Ордена на 
бешикташите и Ордена на тамплиерите. 
Орден на Дева Мария от Сион – друго, по-непопулярно 
наименование на Ордена от Сион. 
Орден на Зеления дракон – разпространена в края на ХІХ и началото 
на ХХ в. мистична организация известна още като Орден на 
Седемдесет и двамата; основните черти на тази организация са били 
антисемитизма и крайния национализъм; за своя главна цел Орденът 
смята унищожаването на положителната традиция на инициация, която 
се проявява в юдаизма, християнството и хуманните клонове на 
исляма, и да се попречи на пришествието на месията, който е 
въплащение на принципа на доброто, чрез убиване на представителите 
на най-древните свещенически родове. 
Орден на Златното руно – мистично общество основано през 1429 г. 
от дука на Бургундия, Филип ІІІ, който твърдял, че Руното е 
достигнало до него; Орденът на Златното руно претендирал, че 
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притежава божествената квинсистенция, която оживотворява 
съществата на Земята и от която изтичат към тях духът и мъдростта; 
счита се, че след смъртта на Филиповия наследник Шарл Смели, 
обществото е преминало в нелегалност, а век по-късно се появява като 
Орден на Златен розенкройц. 
Орден на кармелитите – основан през 1156 г. от рицари-кръстоносци 
в планината Кармел в Палестина. 
Орден на Мелхиседек – окултно общество в Париж смесващо 
традиционните езотерични идеи с вярата в контактите с извънземни. 
Орден на перфекционистите – първоначалното название на 
Илюминати; не е масонска структура макар да посвещава в различни 
степени за заслуги; в програмата си орденът обещава рационална 
дискусия и проучване на проблеми, своеобразна система за 
дистанционно обучение; за кратко време регистрира около 2 хил. 
члена; отваря вратите си и за жени, които разнасят кредото за “женско 
равенство”. 
Орден на Св. Августин – монашески орден основан през 1256 г. в 
Италия. 
Орден на Св. Морис – основан от херцозите на Савой, които са и 
негови Велики магистри; членовете на Ордена имата за задача да пазят 
Торинската плащаница при публичните й показвания. 
Орден на Старите приятели – международна независима 
организация, посветена на оказване на взаимопомощ във времена на 
злощастие; основан на 26 април 1819 г. в Балтимор, САЩ от Томас 
Уидли и още четирима англичани; счита се за един от най-големите 
братски Ордени в света разполагащ с 22 000 Ложи и милионна членска 
маса; трите принципа на Ордена са: Приятелство, Любов и Истина; 
провъзгласява целта си – да направи добрите хора по-добри граждани, 
по-добри бащи, по-добри синове, по-добри съпрузи и Братя; лозунгът 
на Ордена е “Искаме да възвисим и усъвършенстваме характера на 
човека”; посветените в Ордена получават следните заповеди: да 
посещават болните; да облекчават онези в беда; да погребват умрелите; 
да образоват сираците; сред членовете на Старите приятели се 
срещат имената на президентите Франклин Д. Рузвелт и Уорън Дж. 
Хардинг; върховният съдия Ърл Уорън и др. Американски 
държавници. 
Орден на тамплиерите от Изтока (Ordo Templi Orientis) – окултно 
общество създадено през 1895 г. от австриеца Карл Келнер след 
гоненията на нацистите е прехвърлен в САЩ със седалище в 
Калифорния. 
Орден на тевтонските рицари – религиозен орден основан през 1190 
г. в Акра; след периоди на възход и падение, от 1834 г. седалището на 
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Ордена се премества във Виена, където и до днес съществува като 
чисто благотворителна организация. 
Орден на Христос – военно/монашески орден възникнал в Португалия 
в средата на ХІV в.(1317 г.); кралят Денис Португалски отказва да се 
подчини на папа Климент V на булата за унищожаването на Ордена на 
тамплиерите и основава Ордена на Христос в който да се приютят 
преследваните рицари-тамплиери; този Орден изиграва съществена 
роля за великите пътешествия край африканския бряг и откритията 
направени от Великия магистър принц Енрике Португалски 
(Мореплавателя); Орденът на Христос съществува и в днешни дни, 
като кралят на Португалия носи титлата Велик магистър на Ордена на 
нашия Господар Иисус Христос. 
Орден Св. Мария Немска – монашески орден от системата на 
хоспиталиерите от началото на ХІІІ в., от който впоследствие 
произлиза военния рицарски Тевтонски орден. 
Ордена на Калатрава – рицарски духовен орден, основан в Кастилия 
през 1158 г.; един от най-силните ордени на кръстоносците на 
Иберийския полуостров; впоследствие наследник на голяма част от 
имуществото на Ордена на тамплиерите. 
Ордена на Новите тамплиери – мистичен орден създаден от немския 
расист Ланс фон Либенфелц в началото на тридесетте години на ХХ в. 
в Германия; членството в тази общност било ограничено само за 
русокоси, синеоки мъже, които полагат клетва да се женят единствено 
за русокоси, синеоки жени; Орденът на Новите тамплиери 
претендира да е носител на окултното арийско знание; една от целите 
на неговите членове е създаването на Орден-държава простиращ се на 
територията на цяла Европа с център Германия; друга от целите на 
новите тамплиери е обявяването на кръстоносен поход за търсене на 
Свещения Граал; основателят на Ордена фон Либенфелц е един от 
хората, които дълбоко повлияват на възгледите и оформянето на 
мирогледа на младия Хитлер, и впоследствие получава за седалище на 
организацията си замъка Верфенщайн; в един от броевете на немското 
езотерично списание “Остара” е публикувана програмата на Ордена на 
Новите тамплиери, който е представен като арийско общество за 
взаимопомощ, призвано възкреси изгубеното съзнание на величие на 
нордическата раса; братството на Ордена е разделено на седем степени 
в зависимост от расовите признаци на адептите, като на дъното се 
оказват онези, в които частта на арийската кръв е по-малко от 
половината; висшите членове са четири: магистри; каноници; 
презвитери и приори; основната дреха на Ордена е бяла роба с кръст 
на гърдите, чиято форма е различна в зависимост от ранга.  
Орденът на Звездата – създаден през 1352 г. от Жофроа дьо Шарне; 
идеалите, целите, управлението и церемониите са повторение на 
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Ордена на тамплиерите; само четири и половина години след 
създаването си повечето рицари от ордена заедно с неговия основател 
загиват в битката при Поатие. 
Орденът на Озарените (Баварските озарени) – тайно парамасонско 
общество, наричано първоначално “Перфекционисти”, а по-късно 
добило популярното наименование “Илюминати”; създаден на 1 май 
1766 г. в Инголщадт, Бавария от Адам Вайсхаупт – двадесет и осем 
годишен преподавател по канонично право в местния университет; 
бивш възпитаник на Ордена на йезуитите, той имал идея за 
провеждане на социална реформа и с тази цел създава своя Орден; 
учредената от Вайсхаупт организация е разделена на три нива: 
разсадник; масонство и мистерии; от своя страна всяко ниво е 
разделено на: 1/разсадник: подготвителен; чирак; минервал и млад 
озарен. 2/масонство (символично и шотландско): чирак; калфа; 
майстор; главен озарен; illuminatus dirigens. 3/ мистерии: проповедник; 
учител; маг и крал; всеки член на Ордена на Озарените си избирал 
псевдоним от античността (Спартак; Филон; Катон и др.); на ниво 
“illuminatus Minor” се полагала клетва за абсолютна вярност към 
висшестоящите и се проповядвало, че целта на Ордена е да формира от 
човечеството едно единствено тяло, управлявано от висшестоящи; 
носителят на степента “illuminatus dirigens” дава обет да се бори срещу 
суеверието, злословието и деспотизма и да се превърне в защитник на 
добродетелта, целомъдрието и свободата; посветеният на ниво 
“проповедник” се въвеждал в същинското учение на Ордена с цел 
завладяване на властите в държавата, изтребването на принцовете и 
духовниците и замяна на патриотизма с космополитизма; на ниво 
“маг” се проповядва материалистичният пантеизъм, че Бог и Света са 
едно цяло, а всички религии са без основа; в най-високата степен 
“крал” се внушава на адептите, че всички индивиди имат равни права, 
че човек трябва да си бъде сам господар и че всяко потисничество 
трябва да изчезне от лицето на Земята; през 1787 г. принцът на Бавария 
разпорежда разследване на дейността на Ордена на Озарените, като 
организация заклеймяваща християнството – Адам Вайсхаупт е 
заточен извън Бавария.   
Орденът на Сион (Prieure du Sion) – води началото си от херметично 
или гностическо общество, ръководено от египетския мъдрец Орм към 
46 г. сл. Хр. (“Орм” е другото име възприето от Ордена през 1188 г.); 
твърди се, че в началото на кръстоносните походи към светите земи 
Орденът се е наричал Орден на истинския кръст на розата (Ordre de 
la Rose-Croix Veritas); повечето анализаторите се обединяват около 
разбирането, че основната цел на Ордена на Сион е реставрацията на 
Меровингската династия на европейските тронове; седалището на 
Ордена се намирало в манастира “Богородица от Сионската планина” 
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(Notre Dame du Mont de Sion) на юг от Йерусалим; за пръв път в 
документ името на Ордена на Сион се появява през 1116 г., съществува 
е указ с печата на папа Александър ІІІ от 1178 г., който потвърждава 
владенията на Ордена в Светите земи и в Европа; до определено време 
Орденът на Сион и Орденът на тамплиерите са представлявали два 
клона на една и съща организация с общ Велик магистър, но през 1188 
г. в Гизор се случва събитието останало в историята като “отсичането 
на бряста”; в публикувания през 1956 г. Устав на Ордена на Сион се 
казва, че той има 9841 члена, разпределени в девет степени, състои се 
от 729 провинции, 27 командерии и висша йерархия, наречена “кирия”, 
Великият магистър е наречен “nautonier” (лодкар). 
Орденът на Строгото съблюдение – ритуал на германски Орден на 
тамплиерите основан през 1751 г. от барон фон Хунд; в символичните 
първи три степени на масонството той е бил посветен през 1741 г.; 
изцяло германско сдружение съставено от представители на 
аристократичното и интелектуалното съсловие; зад официалните 
лидери на този Орден стояла тайна фракция известна под името 
“Незнайните повелители”; ритуалът на Строгото съблюдение е 
първата масонска система, която заявява, че дължи авторитета си на 
незнайни повелители, които сами не носят отговорност, но изискват да 
имат абсолютната власт в ордена и да им се подчиняват 
безпрекословно. 
Ордонанс – указ, декрет, постановление, наредба които не се нуждаят 
от потвърждаване от съсловните представителства за да получат силата 
на закон в средновековните европейски държави; превръщат се в 
държавни закони след регистрацията им в парламента. 
Орел – един от ключовите символи в масонството; според 
преданието, единственото живо същество, което гледа Слънцето без да 
премигва; двуглавият орел е официалната емблема на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; при гърците и персите той е бил посветен на 
Слънцето, при египтяните – на Хор; гърците го смятали за емблема на 
Зевс, а друидите – за най-висшия Бог; при евреите орелът изобразява 
Йехова; при римляните – мъдрост;  християнската максима за орелът, е 
както и за пеликанът, като изображение на Христос, който пренася 
върху своите криле Своите деца обучаващ ги, например, на истина и 
обич, и възвисяването им към по-възвишената представа за живота; в 
американската символика орелът означава свобода – основен елемент 
на Великия печат на САЩ; не украсеният върху печата орел е 
предпочетен пред предложението за пуйка на Бенджамин Франклин. 
Оренда – тайнствена, безлична свръхестествена магическа сила, която 
според първобитните религиозни представи се съдържа в отделни 
предмети, животни или хора. 
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Орендизъм – религиозно вярване в тайнствена, безлична 
свръхестествена магическа сила, която според първобитните 
религиозни представи се съдържа в отделни предмети, животни или 
хора. 
Ориген (185-254) – християнски философ от Египет; прочут теолог 
преподавал в Александрия и Цезария; издава Библията в шест 
паралелни версии на иврит и гръцки – т.н. “Хексапла”; автор на 
теологичния труд “За принципите” (De Principis)  
Ориент – 
Ориентация на масонския храм – съгласно ритуала Ложата е 
разположена по дължината си в посока Изток-Запад; Майсторът на  
Ложата и Олтара стоят в Изтока. 
Орм – египетски мъдрец ръководител на херметично или гностично 
тайно общество през 46 г. сл. Хр. от което впоследствие възниква 
Орденът на Сион. 
Ормус –  от фр. Orme – бряст; отцепил се от Ордена на тамплиерите 
нов орден в резултат на събитието наречено отсичане на бряста в 
Жизор през 1188 г. когато се срещат краля на Франция Филип ІІ и 
английският крал Хенри ІІ;  впоследствие се счита, че зад този нов 
орден стои Орденът на Сион. 
Ортодоксия – гръц. правилно мнение; основно и най-старо течение във 
всяка религиозно-мистична традиция; характеризира се с умерен 
консерватизъм, исторически сложила се система от заповеди и ритуали 
имащи голямо влияние върху хората; следва да се прави разлика между 
ортодоксията и религиозния фундаментализъм; за ортодоксите 
основните ценности на всяка религия са: нравствеността, морала и 
древните традиции изпратени от Бога, за да се подобри живота на 
вярващите.  
Ортолани, Умберто (граф Малатеста) – италиански адвокат и банкер, 
едно от основните действащи лица в скандала с масонската Ложа “П-
2” (Пропаганда дуе); ковчежник на Ложата; свързан със структурите 
на Малтийския орден. 
Орфей – гръц. мургав; митичен герой, странстващ по света, учейки 
народите на мъдрост и науки, и учредявайки мистерии; загубил своята 
Евредика и я намерил в подземния свят. 
Орфизъм – мистическо учение възникнало по земите на траките през 
VІ в. пр. н. е.; за негов основател се счита тракийският певец Орфей, 
който реформирал древния култ Вакха, включвайки в него 
древноегипетски и индийски метафизически теории; орфиците 
вярвали в преселението на душата, учили, че бъдещето на душата 
зависи от начина й на живот на земята, човекът бил отчасти земно, 
отчасти небесно същество; орфичното братство не употребявали 
животинска храна и носели бели, ленени дрехи. 
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Орфически мистерии –  последвали мистериите на Бакхус; система на 
най-чиста нравственост и суров аскетизъм; мистерии обединени около 
мита на Загрей – разкъсан и възкресен; орфическата космогония 
напомня египетските или хиндуиските митове; доктрината на орфизма 
е базирана върху възхвала на душата, която затворена в тялото-затвор 
се преселва непрекъснато от едно същество в друго, в един безкраен 
цикъл.  
Осиновителна Ложа – смесена масонска Ложа в която се приемат и 
жени; тя е основана от редовна мъжка работилница и се ръководи от 
нейни членове; основното предназначение на осиновителната Ложа е 
да извършва благотворителна дейност; възникнали са преди 
революцията във Франция и имали преди всичко светски характер; 
възстановени са след това благодарение на енергичността на 
императрица Жозефина; по време на Реставрацията изчезват отново и 
се появяват пак в масонския живот едва през 1907 г., когато Ложата 
“Новият Йерусалим” получава патент от Великата ложа на Франция да 
основе осиновителна Ложа, пример, който е последван скоро от много 
френски Ложи от Шотландския ритуал.  
Основен закон – конституция на Движението на Старите Свободни 
и Приети зидари, Велика ложа или обединение на Велики ложи в 
даден Ориент; приема се от Велико общо събрание на масоните; 
съдържа общите разпоредби на движението на Свободните зидари, 
основните начала и принципи; целите, задачите и средствата за 
тяхното постигане; символите и статуса, структурата и органите на 
управление на Великата ложа и нейните дъщерни ложи; принципите и 
регламента за членство в братството; прилагането  на ритуалната 
обредност; общите правила за управление и работа на органите и 
длъжностните лица на масонската организация; принципите и 
правилата на масонското правораздаване- правила и процедури; 
уреждането на финансовите взаимоотношения в масонската общност; 
определя масонските отличия, отличителни знаци и награди; правилата 
за масонско общуване и установяване на контакти, облеклото на 
Свободните зидари; преходни и заключителни разпоредби.   
Основна цел на Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари – постигането на нравствено израстване и духовно 
усъвършенстване на човешката личност и човешката общност; 
организиране и подпомагане на хуманитарни, благотворителни и други 
общественополезни дейности; движението на масоните не може да си 
поставя и преследва цели които са забранени от законите на държавата 
в което функционира, а така също и противоречащи на обичаите и 
морала на гражданското общество. 
Основни принципи на Движението на Старите Свободни и Приети 
зидари – свобода на личността и съвестта; толерантност към 
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чуждите идеи; стремеж към съвършенство; спазване на масонската 
тайна; взаимопомощ между братята; подбор при избора на членове; 
автономност и независимост на отделните ложи към ложата-майка; 
лоялност към гражданското общество и спазването на законите и 
обществения ред; еволюция в обществените процеси. 
Остербеек – малък холански град в който се намира хотел Билделберг, 
където през 1954 г. по инициатива на холандския принц Белнхард се 
провежда първата сбирка на влиятелния впоследствие клуб Билделберг. 
Остракизъм – гръц. изгонване, заточване; форма на гласуване в 
античното народно събрание (еклесия) на Атина с цел изгонване от 
страната и изпращане в изгнание за 10 г. на лица, смятани като опасни 
за реда и държавата. 
Остракон – парче от глинен съд или варовик с надпис или рисунка; 
древен еквивалент на съвременен лист за писане. 
Отвес – работен инструмент на майстора-масон; символизира 
непреклонността и прямотата. 
Откровение – откриване пред човека на свещенна реалност или 
Божествения план; неотменим компонент на всички религии, но в 
различните традиции откровението има своеобразни форми; 
свръхестествено, непосредствено постигане на истината, достъпно 
само за определени хора в момент на мистично просветление. 
Отлъчване – съществуват два вида отлъчване от Църквата – отлъчване 
от лоното на Църквата, често пъти съпроводено с анатема; отлъчване 
от Тайнствата (забрана, интердикт), което има временен, 
дисциплинарен характер. 
ОТО (Ordo Templi Orientis) – тайно общество, образувано от 
германския индустриалец Келнер през 1904 г.; до голяма степен 
почива върху сексуалната магия; след смъртта на Келнер, начело на 
Ордена застава Теодор Ройс (1855-1923); за кратко време в този Орден 
членува Рудолф Щайнер. 
Отровна магия – известна с вълшебните напитки, любовните 
елексири и различните начини за приготвяне на отрови. 
Отсичането на бряста – в резултат на настъпил разрив между Ордена 
на Сион и Ордена на тамплиерите след превземането на Йерусалим от 
мюсюлманите, започва трайно разграничаване на двете структури, този 
процес е обозначен като “отсичането на бряста”. 
Оуроборос – змията захапала опашката си, за да покаже, че животът 
трябва да се разглежда като цялост. 
Офир – долината на златото; мястото на мините на Цар Соломон; 
митична местност, която се търси повече от хиляда години. 
Офир – легендарна, богата на злато земя в която според преданията са 
се намирали съкровищата на цар Соломон необходими за 
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построяването на Йерусалимския Храм; в Библията се споменава, че 
плаването до Офир и обратно е отнемало три години. 
Офити – гностическа секта, която привнася кулата към Змията, 
обяснявайки необходимостта от него по следния начин – ние се 
прекланяме пред Змията, защото Бога я направил причина за Гносиса 
на човечеството; Братство на гностици в Египет и една от най-
ранните секти на гностицизма или гнозиса (мъдростта; знанието) 
известно като “Братство на Змея”.  
Офитски системи – анонимните гностически системи. 
Офицерски състав на Ложата – членове на масонската Ложа с 
майсторска квалификация, които изпълняват определени ритуални и 
организационни функции; заемащите избираемите длъжности се 
определят от Общото събрание на Ложата чрез тайно гласуване, а 
назначаемите  се посочват от Майстора на Ложата. 
П 
Паганизъм – езичество. 
Паганини, Николо (1782-1840) – италиански виртуоз цигулар и 
композитор; членството му в Ордена на Свободните зидари е 
документирано в протоколите на Великия Ориент на Италия;  на 27 
декември 1808 г. по време на тържествен ритуал на Великия Ориент на 
Италия изпълнява композиран от него масонски химн. 
Пагода – будистки Храм или светилище в Индия, Китай и Япония; 
многоетажна кулообразна постройка от дърво и камък. 
Паж – млад багородник на служба в двора на коронована особа. 
Пазач на Храма - назначаема длъжност в Събранието на 
Розенкройцер (15º-18º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Пайен, Юг дьо (1070-1136) – един от деветимата основатели и първи 
Велик магистър на Ордена на тамплиерите(1118 – 1136); заедно с 
други осем рицари напуска Франция и заминава за Светите земи; 
деветимата рицари се представят на крал Бодуен ІІ и изразяват 
желанието да обезпечават сигурността на поклонниците по пътя към 
Йерусалим, като за тази цел те първо издигат кулата Дестроа на пътя 
от Цезарея към Яфа; през 1118 г. деветимата рицари основават Ордена 
на тамплиерите; първият Велик магистър умира на 66-годишна 
възраст на 24 май 1136 г. и е погребан с голямо шествие в Йерусалим.  
Пайк, Албърт – 
Паладизъм – сатанизъм. 
Паладически ритуал – свързва се с основания Върховен съвет на 
масоните през 1801 г. в американския град Чарлстън, Южна 
Каролина; в продължение на следващите петдесет години, такива 
Върховни съвети се учредяват и в почти всички страни в Европа, 
където е разпространено франкмасонството; по своето същество 
“паладизмът” се счита за Висше масонство, имащо отношение към 
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всички ритуали на Свободните зидари; през 1859 г. на мястото на 
починалия основател на Върховния съвет Исак Лонг е избран 
изигралият значителна роля в развитието на съвременното масонство, 
Албърт Пайк; целият живот на този емблематичен масонски 
функционер минава в преследването на мечтата, да обедини в една 
духовна общност всички разновидности на масонството по целия свят; 
през 1866 година Пайк започва постоянна преписка с италианския 
масон Джузепе Мацини, в която последният му излага свой план за 
реорганизация на световното масонство; “Ще оставим всички 
федерации да съществуват такива, каквито са. Ще съхраним обредите, 
центровете на управление и начините на кореспонденция, приети 
между Висшите степени на всеки обред. Но ще създадем висш култ, 
който трябва да остане в тайна и в който ще посветим масони по наш 
избор, които ще обвържем със строга тайна спрямо останалите Братя. 
С помощта на този култ ще можем да управляваме цялото масонство. В 
този култ ще се намира центъра на масонството и той ще бъде толкова 
могъществен, колкото е по-малко известен..” - пише Мацини на 
Албърт Пайк; на 20 септември 1870 г., Пайк и Мацини подписват 
протокол, съгласно който, с цел обединяването на масонството по 
целия свят се учредява Висш масонски култ; много антимасонски 
автори виждат в случилото се на 20 септември 1870 г. началото на т.н. 
от тях “Световен масонски заговор”; изтъква се преплитането на 
духовните стремежи с политическите интереси, и намесата в 
религиозните спорове; не е без значение и фактът, че през юли 1870 г. 
Ватиканският съвет, най-големият противник на франкмасонството 
по него време, гласува догмата за непогрешимостта на папата; в този 
период на ХIХ в., в кипежа на революции и стремеж за запазване на 
Свещената империя след краха на Матерниховата система на 
европейска политика на грубата сила, такива обвинения срещу 
масонството са били обичайни; точно на този ден, 20 септември 1870 
г., италианските войски под предводителството на масона Кардон 
влизат в Рим, а само ден преди това Париж е обсаден от германците - 
рухването на  Втората френска империя е необратимо; други апологети 
на раздухваните периодично антимасонски истерии, виждат в 
дейността на Албърт Пайк и основания от него Върховен съвет, 
поставянето на франкмасонството в зависимост от еврейството и 
преследването и постигането на неговите цели; на 12 септември 1874 г. 
Албърт Пайк подписва договор с лидера на еврейския масонски ритуал  
“Мизриам и Мемфис” Арманд Леви, с който се уреждат 
взаимоотношенията между редовното франкмасонство и еврейското 
масонство; според този документ, еврейските Ложи “Б’най Б’рит” 
запазват своята пълна самостоятелност, обособени в своя автономна 
конфедерация и ще зависят единствено от свои ръководни органи; 
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също така, никой масон от който и да е било официален ритуал, който 
не е по рождение и религия евреин, не може да има достъп до 
еврейските Ложи; в същото време, в Ложите на регулярното 
масонство не се поставят никакви изисквания относно религиозната и 
етническа принадлежност на членуващите в тях.  
Палати – с този термин тамплиерите са обозначавали трапезарията 
си; просторна зала със сводести тавани поддържани от колони, богато 
украсена с военни трофеи плячкосани от враговете. 
Палеография – критерий за определяне възрастта на ръкописи. 
Палимпсест – гръц. отново изтърган; ръкопис върху пергамент, 
върху който преди това е имало друг текст, изтърган впоследствие. 
Палингенезис – гръц.; преобразуване или ново раждане. 
Палингенезия – универсална способност за възраждане на света и 
съществата; възраждане на телата след действителна или привидна 
смърт. 
Палиум – церемониална одежда, покриваща раменете, която имат 
право да я носят всички католически архиепископи. 
Пан – гръц. всичко;  Бог на природата; оттук е и пантеизъм. 
Пандит – инд. титла, която се отнася за човек, който е изучавал 
основно и задълбочено свещенни и религиозни текстове; учен, 
образован човек, почетна титла, давана на хора които са получили 
богословско образование. 
Пандора – гръц. очарователна жена, създадена от Боговете по 
поръчение на Зевс, за да бъде изпратена при Емипетей, брата на 
Прометей; тя притежавала кутия в която били затворени всички 
нещастия, страсти и бедствия, мъчещи човечеството; от любопитство, 
Пандора отворила кутията и по този начин пуснала на воля всичките 
нещастия, които нападнали хората. 
Панегирик – гръц. възхвала; патриотична реч в която се възхваляват 
делата и подвизите на дедите или определени държавни лица; 
религиозно произведение за възхвала на светец; похвално слово. 
Панен – философ-платоник в Александрийската школа на 
филалетите. 
Пансофия – гръц. учение на всеобхватната мъдрост; цялостно 
изложение на всички науки; опит на  тайните науки да свържат 
светското знание с Божията мъдрост; всемъдрост – цялата мъдрост; 
религиозно-философско течение от ХVІ-ХVІІІ в. за универсалното 
знание и обобщение на всички науки, стремящо се към световно 
царство на науката и мира; за създател на пансофията се счита Ян 
Комениус (1592-1670).  
Пантакъл – тройният триъгълник на Питагор или петолъчната 
звезда; в окултизма и кабала  той определя човека, и като такъв бил 
могъщ талисман за предпазване от зли духове или елементалии; в 
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християнството той се отнася към петте рани на Христос; в 
езотеричната философия петолъчната звезда е символ на Аза. 
Пантеизъм – гръц. pan-всички; theos-бог; мистическо понятие за Бога, 
като някакво безлично абсолютно начало; в този смисъл, Бог 
присъства във всяка вещ, всеки атом и ако напълно изчезне материята 
ще изчезне и Бог; за пръв път формулирано от немския философ К. 
Краузе през 1828 г., в основата на философията на немските идеалисти 
Фихте, Шелинг и Хегел, както и в идеологията на съвременното 
синкретическо движение Ню Ейдж; учение за това, че цялата Вселена 
се явява Бог; терминът пантеизъм  за пръв път е употребен през 1705 г. 
от английският философ-рационалист Джон Толанд. 
Пантеист – този, който отъждествява Бога с природата и обратното. 
Пантеон – най-старата черква в Рим; името й произтича от религията, 
която първоначално била изповядвана там – пантеизъм – вярата в 
много Богове, езическите Богове на Майката земя; в началото на ХІХ в. 
Ватиканът нарежда всички статуи в Пантеона да бъдат унищожени, 
защото изобразявали езическите олимпийски богове; храмът на 
всички римски Богове в Рим; днес е католическата църква “Santa Maria 
ad martyres”; построен през 27 г. пр. Хр. от Марк Агрипа; изгарян 
няколко пъти е възстановен през 125 г. 
Папа Йоан ХХІІ – пръв провъзгласява необходимостта да бъдат 
съдени и наказвани със смърт магьосниците; през 1317 г. заповядва да 
започне преследването на голям брой служители на Светия престол. 
Папа Римски – глава на католическата църква и държавен глава на 
Ватикана; пълната титла на папата е – епископ на Рим, наместник на 
Иисус Христос, приемник на князете апостоли, върховен понтифик на 
Вселенската църква, патриарх на Запада, архиепископ  и митрополит 
на Римската провинция, монарх на държавата-град Ватикана, роб на 
божиите роби; избира се от конклава на кардиналите и заема поста си 
пожизнено; съгласно католическия догмат от 1870 г. – папата е 
непогрешим във верските и морални дела; за първи римски папа 
традиционно се счита апостол Петър; датата за възникване на 
папството се счита 476 г., когато след гибелта на последния римски 
император , светската власт е преминала в ръцете на епископа на Рим, 
Св. Феликс ІІІ, който се провъзгласява за папа. 
Папирусът Уесткар – древноегипетски писмен документ, който 
съдържа легендата за фараона Хуфу – строителят на Голямата 
пирамида в Гиза; разказва как фараонът искал да получи достъп до 
тайни, открити в светилището на Тот (Богът на Мъдростта) в 
Хелиопол, за да ги използва в строежа на пирамидата си; неговият син 
Хардадаф му разказал легендата за един Велик маг Дед`е, който знаел 
къде са скрити тайните неща от къщата на Тот. 
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Папоцезаризъм – политическа теория и доктрина на Римския папски 
престол, според която папата доминира над цезаря; духовната власт 
доминираща над светската. 
Папюс, Жерар Анкос  (1865-1916) – френски лекар и изтъкнат 
окултист; препоръчан от Разпутин прекарва известно време като 
съветник в двора на руския император Николай ІІ; през 1889 г. 
оглавява Ордена на мартинистите.; един от членовете на Съвета на 
дванайсетте в  кабалистичния Орден на “Розата и Кръста”.  
Парадигма – гръц. пример; термин въведен от учения Кун, който 
изразява светоглед или модел в основата на действителността; в 
центъра на парадигмата стои една теория, на която са негласно 
подчинени отделни области на знанието. 
Параклис – неголям Храм без олтар. 
Парамагати – санскр. свръхдвижение; върховно движение; понятие 
чрез което се назовава висшата реалност. 
Парамита – санскр. съвършенство; в будизма, способността да се 
достигне нирвана. 
Паранормален – гр. свръхсетивен; характеризира необикновенни 
събития, които не могат да бъдат възприети със сетивата. 
Парапсихология – наука за психичните и окултните явления; 
методите и средствата на парапсихологията разглеждат връзката 
между човека и заобикалящия го свят без помощта на неговите сетива 
и мускули т.е. – познавателните способности прекрачват границите на 
нормалното съзнателно възприятие; понятие създадено от Макс 
Десоар. 
Парацелс, Филип Бомбаст Ауреол Теофраст фон Хохенхайм (1443-
1513) – алхимик; един от най-големите окултисти на Средновековието 
– лекар, теософ, философ, мистик, ясновидец; роден през 1493 г. в 
Цюрих; основател на модерната фармацевтика; известен като най-
мъдрия лекар, който лекувал чрез саморъчно приготвени талисмани; 
обвинен от Църквата в съюз с Дявола и на 48-годишна възраст е убит в 
Залцбург; подобно на Нострадамус, много от неговите окултни 
трудове се оказали пророчески; откривател на азота; основните 
положения на неговото учение са: макрокосмосът и микрокосмосът са 
двете страни на едно цяло и са построени по общи закони; всичко в 
света има един източник – Първоначалото; има следните титли: Принц 
на лекарите и Философ на Огъня; Велик Парадоксален Лекар; 
Трисмегист на Швейцария; Първи Реформатор на Химическата 
Философия; Адепт на Алхимията, Кабала и Магията; Верен Секретар 
на Природата; Майстор на Елексира на Живота и Философския камък; 
Велик Монарх на Химическите тайни. 
Пароли – свещена дума; неделима част от ритуала и основа на 
организационната структура на всички тайни общества; всяка степен 
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на посвещение има своя парола състояща се предимно от  Свещена 
дума; според масонската легендата, майстор Хирам е въвел паролите 
за да може всеки строител да получава надницата си в зависимост от 
степента на неговата квалификация; паролата за определена степен се 
съобщава от Майстора на Ложата в хода на церемонията по 
присъждане на тази степен; всеки масон знае всички пароли до 
неговата степен, но не знае паролите на по-висшите степени. 
Парси – последователи на Зороастър. 
Парсифал – един от легендарните рицари на крал Артур от Кръглата 
маса; на уелски език неговото име е Передур; според легендата, 
Парсифал е син на сър Гауейн или сър Пелинор и лейди Рагнел; 
Парсифал израства като чист, непокварен и невенин младеж в уелските 
гори, по-късно е посветен в рицарството и доказал своите качества се 
присъединява към рицарите на Кръглата маса; според легендата той е 
един от тримата  рицари, които се отправят в търсене на Свещения 
Граал и според различни легенди, той е единственият, който открива 
Граала; на Парсифал се приписва и убийството на Червения рицар; 
Парсифал сключва брак с лейди Бланшфор и става крал на страната 
Картомек, след като излекува Кралят Рибар.  
Паскуали, дьо Мартинес (1700-1774) – високообразован мистик и 
окултист , роден около 1700 г. в Португалия; учител в кабалата на 
маркиз Дьо Сен Мартен , който е създал мистичната школа и Ложа на 
мартинистите; основен проводник на влиянието на Сведенборг; със 
своя трактат “За реинтеграцията на съществата в техните 
първоначални качества и за духовните и божествени сили”, той се 
утвърждава като привърженик на мистичния пантеизъм; основател на 
Ритуала на избраните коен, който се състои от двадесет степени 
разделени в четири класа или храма; през 1766 г. пренася ритуала в 
Париж, където създава Храм Коен заедно с Бакон дьо ла Шовальори и 
Вилеморц; умира в Порт-о-Пренс през 1774 г. 
Пасха – еaster; дума свързана със скандинавската богиня на пролетта 
Остара; тя била символ на възкресението на цялата природа и на нея се 
покланяли рано напролет; при езичните древни скандинавци имало 
обичай да се разменят боядисани яйца; сега те са пасхални яйца (easter-
eggs); християнството свързва пасха с празника на Възкресението на 
Спасителя.  
Патала – в индийската митология, подземният свят, където живеят 
свръхестествените същества.  
Патент – писмо; диплом; сертификат,  доказващ и гарантиращ  
привилегии на посветения;  патент на Великата ложа регламентиращ  
регулярността на новоучредена Ложа, подписан от Великия майстор и 
Великия секретар. 
Патерик – сборник от поучения. 
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Патриарси – в старозаветните предания прародителите на цялото 
човечество от Адам до Ной; чрез патриарсите са се предавали 
знанията на Твореца на Вселената, началата на етиката и свещения 
език, с чиято помощ бил сътворен светът; на патриарсите се приписва 
най-голямата роля при възникването на всички елементи на 
цивилизацията. 
Патриарх – върховен духовен глава на самостоятелна православна 
църква; по чест Патриархът е пръв сред равни (primus inter pares); 
титулува се светейшество. 
Патриарх Теофил – александрийски духовен водач, който през 391 г. 
заповядва опожаряването на Александрийската библиотека. 
Патриаршия – независима, самостойна църква, ръководена от 
патриарх. 
Пацифизъм – лат. миротворен; антивоенно либерално течение, 
насочено против всякакви военни действия независимо от характера и 
целите им; възниква във Великобритания и САЩ през ХІХ в. 
Пачоли, Лука – италиански монах считан за бащата на 
счетоводството; през 1509 г. издава във Венеция книгата 
“Божествената пропорция” с илюстрации на неговия приятел Леонардо 
да Винчи; книгата била подробен анализ на числото Фи и неговата 
божествена същност; Пачоли стига до извода, че древните са създавали 
архитектурните си творения съобразявайки се с конструкцията и 
пропорциите на човешкото тяло. 
Пеан – гръц. Химн на радостта и възхвалата в чест на Бога на 
Слънцето, Аполон или Хелиос. 
Пейн, Томас (1737-1809) – английско/американски писател и автор на 
политически памфлети, които оказват значително влияние върху хода 
на Американската революция; автор на “Епохата на разума” – 
изложение за мястото на религията в живота. 
Пекорели, Кармине - Мино (1928-1979) – едно от главните действащи 
лица в скандалните разкрития около дейността на италианската Ложа 
“Пропаганда–2” (П-2) в началото на 80-те години на ХХ в.; 
дипломиран юрист със специализация по незаконните фалити и 
взаимното преплитане на политическите и деловите среди; през 1968 г. 
регистрира Агенция по печата “ОП” (Осерваторе политико 
интернационале – Международен политически наблюдател) със 
седалище в Рим; през периода 1972 – 1973 г. е началник на службата по 
печата на тогавашния министър на областите на Италия, Фиорентино 
Суло; поради доказаните тесни връзки със секретните служби 
Агенцията “ОП” на Мино Пекорели се счита за една от най-добре 
информираните за задкулисния живот в Италия; Пекорели е убит 
вечерта на 20 март 1979 г. в колата си на излизане от редакцията на 
агенцията си. 
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Пеликан – масонски символ, част от емблемата на розенкройцерските 
степени (17º-18º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; този 
символ произхожда директно от ранното християнско изкуство и 
изобразява Христос; като християнски символ, той има своя произход 
от убеждението, че пеликанът кълве от своите гърди, за да нахрани 
своите малки със своята кръв; оттук следва, че той е разглеждан като 
подходящо изображение на Христос проливащ своята кръв за 
спасението на Своите деца, и цялото човечество; в този смисъл  
обозначава отдадеността; пеликанът също е символ на природата.  
Пелинг – тибет. име давано на всички чужденци, особено на 
европейците в Тибет.  
Пемандър – най-известният от седемнадесетте диалози на Херметичен 
корпус в който е отразено откровението дадено та Хермес Трисмегист 
от  Бога Отец. 
Пенати – лат.; вътрешната, потайна част на жилището, Храма; в 
римската митология – божества пазители; имената на пенатите и 
техните изображения се пазели в тайна от непосветените, да се 
доближават до тях можели само жреците и весталките. 
Пенитенциалий – списък на греховете и епитимиите за тях, т.е. 
наказанията наложени от църковната власт на духовни лица, като 
постене, лишаване от причастие и др. 
Пентагон – гръц. от пенте-пет и гония-ъгъл; равна фигура с пет ъгъла. 
Пентаграма – петоъгълна звезда, един от най-древните символи на 
Земята използван още преди четири хиляди години; езически 
религиозен символ; предхристиянски символ свързан с култа към 
природата – древните си представяли света разделен на две половини, 
мъжка и женска, и Боговете им се стремели да запазят равновесието на 
властта – Ин и Ян, когато мъжкият и женският елемент били в 
равновесие, в света царувала хармония; пентаграмата представлява 
женската половина от всички неща – концепция, която историците на 
религията наричат “Свещената женственост” или “Богинята майка”; 
Звездата на Соломон, древен символ използван още от питагорейците, 
емблема на 2-ра масонска степен – калфа; символизира единството на 
петте континента, единството на четирите посоки на света, стремеж 
към единството, човека и неговата духовна същност; графичният 
произход на Пентаграмата отразяват връзките й с планетата Венера; на 
всеки четири години Венера описва идеална пентаграма в 
еклиптиката; това явление впечатлява силно древните и така Венера и 
нейната пентаграма стават символ на съвършенството, красотата и 
цикличността на сексуалната любов; в знак на почит към вълшебството 
на Венера елините са заложили нейния четиригодишен цикъл в 
организацията на олимпийските игри, които и до днес продължават да 
следват циклите на Венера; първоначално пентаграмата е била 
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предвидена като символ на олимпийските игри, но в последния момент 
знакът е променен на петте олимпийски кръга.  
Пентакул – петолъчна звезда, древен символ на микрокосмоса; според 
Парацелз – най-могъщият всеобхватен знак; според питагорейците – 
символ на познанието и на пълното осъществяване; в масонството -  
символ на духа;  вж. Пламтяща звезда. 
Пентакулум – древното наименование на пентаграмата. 
Пентакъл – гръц. всяка геометрична фигура и на първо място тази, 
която е известна като двоен равностранен триъгълник, шестоъгълна 
звезда известна още като печатът на Соломон; в магията – амулет, 
талисман със заклинание за извикване на духове. 
Пепис, Самюъл – един от най-известните британски автори на 
дневници, който заедно с Джон Ивлин описва първите години на 
английското Кралско дружество; секретар на Адмиралтейството. 
Пер – благородническа титла, която в средновековна Англия и 
Франция се дава на представители на висшата аристокрация; като 
васали на короната перовете имат право на свой съд; член на горната 
камара във френския парламент от 1814 до 1848 г.; член на Камарата 
на лордовете в английския парламент. 
Пергамент – специално обработена животинска кожа, пригодена за 
писане; основен материал за писане в античността и Средновековието; 
названието произлиза от малоазиатския град Пергам, където 
пергаментът се появява за прав път през ІІ в. пр. Хр.; пергаментът 
заменя скъпият и внасян от юг папирус; пергаментът дава възможност 
да започне оформлението на книгите, такива каквито ги познаваме в 
наши дни. 
Пергел – един от основните символи в масонството; символ на 
Относителното в смисъл, че пергелът може да измери най-голямата 
област, която може да се достигне от човешкия гений; пергелът 
символизира двата принципа чрез двете свои рамена тръгващи от 
точката, която от своя страна е начало на всяка космическа проява. 
Перигор, Арман дьо (1178-1244) – шестнадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите; по време на похода срещу египетския султан 
е пленен и умира в плен. 
Периеки – категория свободно, но правно ограничено население в 
древна Спарта. 
Пер-м-рху – егип. общоприето произнасяне на древното наименование 
на сборник с мистични наставления, наричан “Книга на мъртвите”.  
Пернети, Антоан-Жозеф (1716-1796) – известен като Дом Пернети, 
френски писател, автор на “Речник на мито-херметичните термини” 
(1758) и на “Тайният алхимичен ритуал на масоните” (1770); докато 
работи като библеотекар при Фридрих Велики участва в създаването 
на масонския Ритуал на Сведенборг.  
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Петдесетте порти на мъдростта – кабал.; в действителност 
съществуват 49 порти; Мойсей, в качеството си на най-висок адепт в 
еврейския свят е достигнал, а според кабала и преминал 49 порти; те 
олицетворяват различни планове на Битието или Същността; по 
същество те са порти на Живота  и порти на постигането или степента 
на окултното знание; тези порти съответстват на седемте порти в 
седемте пещери на посвещението в Мистериите на Митра.  
Петолистна роза – символ на Светия Граал според Ордена на 
Братството от Сион. 
Петте точки на другарството – масонска ритуална прегръдка с 
допрени стъпало до стъпало, коляно до коляно, гърди срещу гърди, 
буза до буза и ръка на гърба; петте точки на другарството са свързани с 
начините по който масоните трябва да служат, за които да се държат, 
да пазят тайни, поддържат и съветват другарите си; благородни 
предписания. 
Петър Отшелника (Пустинника) – монахът, който пропагандира за 
провеждането на Първия кръстоносен поход; проповядва в еврейските 
градове през последното десетилетие на ХІ в. твърдейки, че е време за 
Свещена война за да се възвърне Йерусалим в ръцете на християните; 
обявява, че е дошло времето да се възстанови Свещения град и да се 
построи наново Храмът; скитащ проповедник и един от водачите на 
Похода на бедняците през лятото на 1096 г.; аскет от Бургундия 
напуснал манастира си за да търси спасение за миряните. 
Печат на дявола – вж. тайният белег. 
Печатът на Соломон – символичен двоен триъгълник; звезда с шест 
лъча; белият триъгълник изразява Божествеността, еволюционните 
сили, духовния Огън; черният триъгълник – символизира заплитането 
и земните сили на човека.  
Пешер – ивр. метод за обясняване на смислеността на това, което 
става. 
Пиа, Секондо – адвокат от Торино, който в качеството му на запален 
фотограф и общински съветник  е помолен от градската управа през  
1898 г. да направи първите фотографии на Торинската плащаница; във 
връзка с 50-годишнината от обединението на Италия плащаницата е 
изложена пред поклониците и тогава Секондо Пиа прави десет 
фотографии, негативите на които разкриват първите сензации около 
свещената реликва. 
Пигмалеон – изтъкнат ваятел и скулптор от о. Кипър, който се влюбил 
в създадена от него самия скулптора, която според легендата Богинята 
на красотата, съжалявайки твореца, превърнала статуята в жива жена. 
Пиетисти – движение в Лютеранската църква през ХVІІ и ХVІІІ в. 
основано от проповедника Шпенер, който се противопоставял в 
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проповедите си на Лютер; поставящо духът на съществуването над 
буквата на доктрината. 
Пий ІХ (1792-1878) – граф Джовани Мария Мастай-Ферети; римски 
папа с най-дългия понтификат в историята на Папството (1846-1878); 
наричан основател на съвременното папство; през 1846 г. свиква 
Първия Ватикански събор, който провъзгласява догмата за 
непогрешимостта на папата. 
Пико, Джовани граф Мирандола (1463-1494) – известен кабалист и 
алхимик, автор на трактата “За златото”; учителят на Еразъм 
Ротердамски, Мартин Лутер и Меланктон. 
Пилигрими – лат.рilgrims; първите заселници в Америка през 1610 г. 
Пипала – санскр.; Дървото на познанието. 
Пипин – камерхер в двора на меровингските крале, който през 751 г. 
детронира последния от легитимните крале Хилдеринг ІІІ  и поставя 
началото на династията на Каролингите. 
Пирамида – окултен символ, който представлява приближаването към 
абсолютния източник на просветление. 
Пирамидална енергия – в началото на ХХ в. френският радиестезис 
Антоан Бовис открива, че при мумиите на животните от прочутата 
Хеопсова пирамида не са протичали процеси на разлагане;  от други 
различни опити се установява, че под влияние на пирамиди, 
възпаленията оздравяват по-бързо, резултатите от медитация са по-
добри и обхватът на алфа-вълните се разширява; оптимално 
комбиниране на космическите и земните енергии.  
Пирамидон – завършващият камък на пирамидата. 
Пират – лат. рirata; човек, който се опитва да превземе или атакува 
кораби. 
Пиронизъм – философска доктрина на скептицизма, която 
първоначално се преподавала от Пирон.  
Питагор – гръцки философ-мистик, роден на о. Сомос около 586 г. пр. 
Хр.; изучавал езотерични науки при брамините на Индия, астрология 
и астрономия  в Халдея и Египет; в Индия е известен с името 
“Йонийски учител”; след обиколките си в други страни се заселва в 
Кротон, Южна Италия, където основава своя школа; най-големият 
познавач на геометрията на своето време; той съставя думата 
“философ” от двете думи “фило” и “софос”, означаващи “обичащ 
мъдростта”; занимавал се е и с въпросите на превъплъщението, така 
както се изповядва в Индия, както и с други въпроси разглеждани от 
Тайната Мъдрост. 
Питагорейски пентакъл – кабалистична шестоъгълна звезда с орел 
на върха и бик и лъв разположени по-долу от лицето на човека; 
мистичен символ, приет от източните и римските християни, които 
поместват тези животни редом с четиримата евангелисти. 
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Питагорейство – учение водещо началото си от гръцкия философ 
Питагор, което вижда в числото и отношенията между числата 
основните принципи на световните процеси; най-важното число е 10 
(десет), което е сбор от първите четири числа; питагорейците вярват в 
прераждането на душата и се стремят да осъществят нравствени и 
религиозни идеали, към които спадат най-вече аскезата и 
вегитарианството. 
Питиас – древногръцки философ, привърженик на питагорейството. 
Питри – санскр. предци или създатели на човечеството. 
Пламтяща звезда – символ на Светлината и Божествената роля в 
човешкия живот; в английските масонски Ложи символизира 
Слънцето; символ на Духа; символизира ползотворната дейност. 
Пламтящия меч – мечът на стражника на Ложата, символически 
свързан с меча на архангел Михаил, който охранявал вратите на Рая; 
усуканото острие се асоциира с извиващ се пламък; символизира 
Съзиданието при посредничеството на огненото Слово; представя и 
пречистването на посветения чрез изпитанията. 
Планетни духове – властелини или управници на планети.  
Платнар – длъжностно лице в Ордена на тамплиерите натоварено с 
функцията да снабдява членовете с облекло и храна (икономът на 
Храма);  този, който се грижи за това рицарите да са нахранени и 
облечени, както и косите на всеки един член на Ордена да бъдат 
подстригани според правилата. 
Платнар, Пиер Антаз Мари (1920-2000) -  
Платон – велик гръцки философ, посветен в Мистериите; ученик на 
Сократ и учител на Аристотел; живял око 400 г. пр. Хр. 
Платонова академия – научно общество създадено през 1460 г. във 
Флоренция от Марсилио Фичино с благоволението на Медичите. 
Плащаница – саван. 
Племето Вениамин – според библейската традиция едно от 12-те 
племена, които съставляват народа на Израил и едно от двете племена, 
които по-късно се превръщат в юдейския народ; племето е наречено на 
по-малкото от двете деца, родени от Яков (наречен Израил) и неговата 
втора жена Рашел; племето от което произхождал майстор Хирам 
Абиф, строителят на Соломоновия Храм. 
Плерома – Божествена пълнота при гностиците, чиито еманации са 
духовете, духовните същества. 
Плерома – гръц. пълнота; гностичен термин, приет за обозначаване на 
Божествения свят или Вселенската Душа.  
Плеси, Филип дьо (1165-1209) – тринадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите (1201-1209); тръгва към Светите земи с 
Третия кръстоносен поход и в Йерусалим става тамплиер; само след 
три години стаж е избран за Велик магистър; при неговото управление 
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се задълбочават споровете с Ордена на хоспиталиерите относно 
собствеността върху земи; полага всички усилия за запазване мира с 
мюсюлманите; под негово управление Орденът достига своя апогей на 
развитието си в Европа. 
Плимутските братя – радикална протестантска секта, възникнала в 
Англия и Ирландия в първата половина на ХІХ в.; плимутските братя 
се опитвали да пресъздадат принципите на ранното християнство, 
отхвърляйки църковната йерархия.    
Плиний Стари (23-79) – римски учен и автор на прочутата “Natural 
History” (Естествена история), енциклопедически труд по научните 
въпроси в Античността. 
Плотин – най-изявеният последовател на школата на неоплатонизма 
основана от Амоний Сакас; целта му е била, създаването на религия на 
основата на система на мислената абстракция, своеобразна теософия; 
тридесет и три годишен, съпровожда император Гордий в похода в 
Персия и Индия с цел да изучава местните философии; автор на 
петдесет и четири книги по философия. 
Плоча -  
Пневматология – учение за междинните същества  между Божеството 
и човека, следователно – за духовете. 
Повишаване на надницата – повдигане на масона в по-горна степен 
на посвещение. 
Подготвящ брат – сановник в Ложата; той ръководи и посвещава 
кандидатите за встъпване в Ложата по време на тяхната подготовка, 
също така и на Братята на които предстои повишение в степен; изпитва 
предварително пристигналите в Ложата странствуващи Братя, с цел да 
узнае, дали са наистина активни Свободни зидари от регулярни Ложи; 
съвместно със Секретаря на Ложата се грижи за снабдяването на 
всички редовни Братя с необходимите документи, удостоверяващи 
тяхната свободнозидарска принадлежност. 
Подмаршал – заместник на Маршала на Храмовата обител на Ордена 
на тамплиерите; пази сгънатото бойно знаме до началото на битката, 
когато от него го взема маршалът и го развява преди началото на боя; в 
мирно време ръководи братята-занаятчии; отговаря за екипировката 
и снаряжението на Ордена. 
Подражателна ложа за усъвършенстване – създадена през 1823 г. от 
Обединената Велика ложа на Англия  с цел майсторите масони да се 
подготват за дейността си като Почетаеми майстори на ложи; ложата 
се събирала в Лондон и всеки масон, който изпълни точно и без грешка 
церемония в съответствие с установените ритуали получавал за 
награда сребърна кибритена кутия; изпитите били достатъчно сериозни 
в резултат на което за цялата 1897 г. били раздадени само 340 кутии. 
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Позитивно мислене – школа за практическа помощ, основана от 
Мълфорд и Мърфи; според тях, реалността може да се променя чрез 
самовнушение, което придава сила на мислите – щастието и 
нещастието, успехът и неуспехът и т.н. са следствие на начина на 
мислене и на навиците. 
Поклонение – ритуално почитане на Бога; жертвоприношение, 
молитва и др. религиозно-мистични обреди. 
Полио, Марк Витрувий – римски писател, архитект и инженер, живял 
през І в. пр. Хр.; автор на фундаменталния труд De Architectura 
популярен като Десетте книги за архитектурата – първата книга в 
света посветена на това изкуство. 
Политеизъм – многобожие. 
Полития – форма на държавно управление в класическия 
робовладелски полис, представляваща република на дребните и 
средните собственици. 
Полк, Джеймс Кнокс (1795-1849) - единадесети президент на САЩ 
(1845-1849); посветен на 5 юни 1820г. Ложа “Колумбия” №31, 
Колумбия, Тенеси; Полк допринася за поставянето на крайъгълния 
камък на Смитсънската институция на 1 май 1847г. във Вашингтон; 
губернатор на Тенеси (1839-1841); по професия адвокат; домакин на 
първата годишна турска вечеря в Белия дом; президент по време на 
калифорнийската треска за злато. телеграфът е използван за първи път 
в САЩ, за да предаде новината за номинирането на Полк за президент.  
Полтергайст – нем. шумен; тропащ;  дух, който чука. 
Помощник/експерт - назначаема длъжност в Ложата на 
Съвършенството (4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
Понтифекс – лат. pontifex; строител на мостове; първоначално титла 
на римски жрец, която по-късно е възприета като определение на 
римокатолическите епископи; папата е определян, като pontifex 
maximus – Върховен жрец; от края на ІV в. и двата ермина 
обикновенно се отнасят към папата. 
Понтифик – лат. рontifex; първосвещеник, върховен жрец в древен 
Рим; термин с езически произход, заимстван от Църквата, за да 
обозначи епископския сан; титлата на папата е Pontifex Maxsimus. 
Порт-о-Граал – едно от тълкованието за произхода на името на 
Португалия означаващо Пристанището на Граала. 
Портолани – ит. рortolano; ръкопис с карти и указания, нещо като 
учебник по лоция (корабоводене). 
Порфирий – неоплатоник, ученик на Плотин; изтъкнат писател, 
учител и философ; роден в Тир през първата половина на ІІІ в; 
известен с полемиката с Ямблих относно опасностите, съпровождащи 
практиката на теургията;  считан от църквата за най-голям враг на 
християнството; според Порфирий, целта на философията е 
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нравствеността – светостта, лекуването на човешките недостатъци, 
приобщаването към по-чист и здрав живот. 
Поръчителство – действие на масона с цел привличане в Ордена на 
нов кандидат  за посвещение; редовен член на масонското братството 
след уведомяване на Ложата и получаване на санкция, поема върху 
себе си задължението и отговорността да подпомага кандидата в 
масонската му кариера докато той достигне майсторска степен на 
посвещение. 
Посветен – лат. initiatus; този, който е приет и на когото са  разкрити 
мистериите и тайните на тайното общество; в древността – 
посветени в тайното знание, преподавано на йерофантите на 
Мистериите.  
Посветителска йерархия – градация на познанието в посвещенските 
общества; градация на етапите, нивата или съответните степени на 
съвършенство, до които посветеният достига; съблюдаване на градация 
при постепенното разкриване на ритуалите пред посветените;  
Посветителски ритуали – физически и духовни изпитания, които 
целят да въздействат върху психиката на човека; в повечето случаи те 
протичат тайно и по същество са Мистерии, които новопосветеният се 
задължава под клетва никога да не разкрива пред непосветени; тези 
ритуали се съблюдават стриктно до най-малката подробност, в 
противен случай не се получава фиктивен резултат; посвещенският 
ритуал не постига ефект ако не се предава на предразположен към 
посвещаване индивид.  
Посвещаване – лат. Initiation- посвещение, инициация; допускане до 
свещените Мистерии; ритуалът посвещение се е извършвал във всички 
религии на древните народи; в Европа изчезва заедно с последния 
езически Храм; в днешно време остава в т.н. тайни общества – 
допускане до Светлината и познанието на дадена общност; 
прераждане на последователя в свещеното пространство; 
посвещението е процес, насочен към психологическото осъществяване 
на прехода у отделния индивид от едно състояние, смятано за низше на 
личността, към друго състояние от по-висш тип – превръщането на 
непосветения в посветен  - става посредством поредица от символични 
действия на нравствени и дори физически изпитания, предаване на 
индивида на усещането, че “умира” за да се “прероди” за нов живот; в 
масонското посвещаване се цели личността да постигне  и да 
реализира такова над индивидуално състояние като личност, което е 
чисто вътрешна реализация на човешкото същество, реализация на 
една възможност, която индивидът носи в себе си в потенциално 
състояние; непосветеният за да бъде посветен задължително трябва да 
носи в себе си някаква предразположеност без която преминаването 
през ритуалите биха останали просто мъртви слова; посветен е този, 
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който е тръгнал по пътя; посвещенското тайнство по своята същност 
е неизразимо и единствено самото посвещаване би могло да 
предостави възможност за неговото опознаване; посвещенското 
тайнство е непредаваемо – всеки отделен човек по свой начин 
асоциира елементите на ритуала  и символите; тайната в масонското 
посвещение се крие в думите.  
Посвещение без съблюдаване на церемонията – рядко изключение в 
масонската практика, което е единствено в прерогативите на Великия 
майстор; означава посвещаване на кандидата, лично от него, направо в 
майсторска степен.  
Посейдонис – гръц. последният остатък от великия Атлантически 
континент; езотеричен термин, еквивалентен на платоновия остров 
Атлантида.. 
Послания – англ. (channeling-канализирам) форма в шаманизма и 
спиритизма, при която чрез медиум се получават информации от 
паранормален източник. Посланията на ангелските йерархии се 
наричат откровения или пророчества. 
Послушенство -  
Пост – доброволен отказ от приемане на храна; не приемането на 
месни и животински продукти за определен период; гладуване по 
религиозни или здравословни причини; в много общества постът е 
условие, предпоставка, подготовка за посвещение; в традиционните 
религии постът е едно от религиозните изисквания.    
Постел, Гийом – френски адепт, роден в Нормандия през 1510 г. 
Изпратен от Франциск І в Левант, за да търси окултни манускрипти, 
където той е приет в “Източното Братство” и посветен; след 
завръщането си във Франция е преследван от инквизицията и попада в 
затвора, но бива освободен с помощта на братята си; известна е 
книгата му “Clavis Absconditorum”. 
Постмилениализъм – вярването, че чрез проповядването на Божието 
слово през новото хилядолетие целият свят ще се обърне към 
християнството. 
Потала – санскр. наименованието на рая в будистката митология. 
Потир – ритуална църковна чаша за причастие, с високо дъно, богато 
украсена и инкрустирана; използва се в християнството за взимане на 
причастие. 
Потомък на Ной, Ноахит или Пруски рицар (21°) – двадесет и първа 
степен на Стария и Приет Шотландски ритуал и първата от т.н. 
Върховен капитул на масонските посвещения; открива се с думите: 
“Ако някой е наказан несправедливо от по-силния тиранин, ако някой е 
станал жертва на незаслужено наказание попадайки в ръцете на 
несправедливи съдии и изпитал върху себе си злоупотребата със 
силата, нека този някой дойде свободно и да изложи жалбата си, и 
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този Върховен капитул ще му даде пълната справедливост”; 
носителят на тази степен е защитник на независимостта на съдебната 
власт от авторитетите на политическата и религиозната власти, както и 
от каприза на народните маси; в основата на легендата на тази степен е 
залегнал периода на бунта на рицарите срещу халдейската 
свещеническа класа и отделянето на светската власт от духовната; да 
пази и съхранява идеала на справедливостта с предимство пред 
собствените си интереси, е задължението на посветения Ноахит; на 
украшението (бижуто) на тази степен е изобразена повдигната ръка, 
която държи гол меч, и около нея девиза, “Fiat Justitia, Ruat Coelum”, 
означаващ “Нека има Справедливост, дори и небето да падне”. Това са 
били думите на William Murray, Първи Граф на Менсфилд (1704-1793), 
Върховен съдия на Правосъдието в Англия, произнесъл се по случая на 
Краля срещу Уилкис на 8 юни, 1768 г.; да бъде скромен и сдържан, 
непоколебим и смел в лицето на нещастието, и да помни, че 
свободното и независимо правораздаване е необходимо за човешкия 
прогрес – са поученията към кандидата за тази масонска степен на 
посвещение; тази степен първоначално е била известена като Велик 
Ноахит Патриарх в Ритуала на Съвършенството, създаден от Съвета 
на Императорите на Изтока и Запада във Франция около 1758 г. и до 
голяма степен не е основана върху легендата за Майстор Хирам, а 
разглежда историята около строежа на Вавилонската кула. “... нека 
масонът не строи Вавилонска кула, вярвайки, че чрез изкачване ще се 
извиси толкова високо, че Бог ще изчезне или ще бъде заместен от 
голяма чудовищна съвкупност от материални сили, или обикновени 
блестящи, логични формули; а, винаги, стоейки смирено и почтително 
на земята и гледайки със страхопочитание и доверие към Рая, нека 
бъде удовлетворен, че има истински Бог; личност, а не формула; Баща 
и защитник, който обича, разбира и съчувства; и че вечните начини, с 
които Той управлява света са безкрайно мъдри, независимо от това, 
колко далеч те могат да бъдат над слабото разбиране и 
ограниченото въображение на хората”. – казва в “Морал и Догма” 
във връзка с Вавилонската кула Албърт Пайк.   
Поучения -  
Походна ложа – пътуваща масонска Ложа, която няма постоянно 
седалище за провеждане на своите събрания; получава от Великия 
майстор специален патент да провежда събрания и да посвещава 
кандидати навсякъде, където могат да се съберат нейните членове и 
могат да се съблюдават всички изисквания за регулярна масонска 
работа. 
Почетен Велик майстор на всички редовни Ложи или Майстор ад 
видам (20°) – двадесетата философска степен на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; тази степен е пътят към достигане на съзнанието 
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позволяващо на масона да отстоява правата на всички хора; в нейната 
драматургия се преразказва легендата за завръщането на Заровавел от 
Вавилон в Йерусалим;  да раздава Светлина и знание, и да практикува 
масонските добродетели във и извън ложата, са задълженията на 
посветения в тази степен; дали поведението ти в Ложата е еднакво с 
това извън нея? – е въпросът върху който разсъждава Почетният 
Велик майстор; 20та степен е необикновено красива степен на Ритуала; 
дадена в цялост, включваща началото и края, тя представя ученията на 
степента в чиста, класическа драма, която едва ли е надмината някъде; 
нищо не трябва да се прибавя, и нищо не трябва да се маха от нея. Тази 
степен е считана за класическа драма по много причини; най-важните 
са простотата в декора и действието, официалното използване на 
свещи, и използването на квадрати, триъгълници и стълбове, 
класическите символи на масонството; в “Морал и Догма” Албърт 
Пайк отбелязва, че масонството трябва да се върне към първичната си 
чистота; церемонията е драматично изразяване на тази “първична 
чистота”; в тази церемония деветте свещи са запалени една по една от 
кандидата, акт символизиращ дълга на Майстора: да въплъти в себе си 
и да разпръсне Светлината и знанието асоциирано с деветте Велики 
светлини в масонството – благоговение, благородство, щедрост, 
героизъм, чест, патриотизъм, справедливост, толерантност и истина; 
последната инструкция в тази степен разкрива значението на двадесет 
и деветте основни добродетели в които възпитава масонството: 
благоразумие, въздържаност, целомъдрие и здравомислие; героизъм, 
постоянство, самообладание и усърдие; честност, чест, преданост и 
точност; безкористност, търпимост, снизхождение и въздържаност; и 
милосърдие, доброта, щедрост и свободомислие; признателност към 
Бог, любов към човечеството и доверие в човешката природа; 
благоговение към Бог, преданост към семейство и приятели, и 
патриотизъм, характеризиран като ревностна любов към нашата 
страна; истина, справедливост и толерантност; припомня се още 
веднъж основното задължение на Майстора на Символичната Ложа -
да помогне за възстановяването на масонството към неговата първична 
чистота.  
Почетен Майстор – избираема длъжност в Ложата на 
Съвършенството (4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
председателствува всички срещи и контролира прилагането на 
законите, декретите, уставите и правилата на Върховния съвет, както и 
изпълнението на постановленията на Ложата на Съвършенството; 
негово специално задължение е да съблюдава дали се спазва и 
поддържа достойнството на Стария и Приет Шотландски ритуал на 
Свободното зидарство; негова отговорност е осъществяването на 
връзката на всички степени от четвърта до четиринадесета; той не 
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гласува, освен само в случаите на избиране на служебни лица или 
когато членовете са еднакво разделени по други въпроси. 
Празници на любовта – гръц. агапе; празненства на милосърдието, 
отбелязвани от най-ранните християни, учредени в Рим от Климент 
през периода на управление на император Домициан; древните Агапе и 
масонските Банкетни трапези (Table Lodgies)  имат косвена връзка. 
Преамбюл – лат. който предхожда; уводна част, встъпителен текст 
към конституция или международен договор, където в тържествена 
словесна форма се излагат мотивите за пиремането на съответния акт, 
както и други общи положения; използва се само при особено важни 
случаи.  
Превръзка на очите – черна превръзка, символ на тайната, 
тайнствеността на мрака, тъмнотата на невежеството; с черна 
превръзка на очите бива въвеждан в Ложата всеки кандидат за 
посвещение в масонството. 
Превъплащение – реинкарнация; прераждане; учение в което вярвали 
Иисус Христос и апостолите.  
Пред съществуване – термин, използван за посочване на това, че сме 
живели и преди; същото, което е и превъплащение в миналото. 
Предаване на чука – церемония по встъпване в длъжност на новия 
Майстор на Ложата; предаващия длъжността остава с титлата Стар 
майстор на Ложата. 
Предвечна светлина – първична Светлина; Светлина родена в до 
космичната тъмнина на хаоса, чиито седем лъча впоследствие стават 
седемте Принципа на Природата. 
Преексистенция – лат. предсъществуване; представата, че душата е 
съществувала на небето, в подземния свят или на друго място, преди да 
влезе в тялото; представата за прераждането на душата и нейното 
безсмъртие. 
Прекогниция – лат. предварително знаене; способността да 
предсказваш или предчувстваш бъдещи събития, които не са могли да 
бъдат очаквани на базата на настоящото положение. 
Прелат - назначаема длъжност в Ложата на Съвършенството (4º-14º) 
на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
Премилемиализъм – вяра, че Второто пришествие ще дойде преди 
настъпването на новото хилядолетие. 
Преселил се във Вечната ложа – починал масон, който ще продължи 
своята работа под ударите на Великия Архитект на Вселената във 
Вечната (небесната) ложа. 
Престилка – 
Престоли – гръц. в християнството един от деветте ангелски чина – 
третият чин, съставящ заедно със серафимите и херувимите първата 
триада. 
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Пречистен (реформиран) шотландски ритуал – масонски ритуал 
възникнал във Франция; през 1783 г. се слива с Великия Ориент на 
Франция, който поради спорове с английското масонство учредява 
свои степени на посвещение и звания; в Германия става известен като 
Ритуал на Строгото наблюдение или още Режим на Стриктното 
съблюдение и неговото създаване имало за задача да реформира 
немското масонство; Ритуалът на Строгото наблюдение е имал 
претенциите да възстанови Ордена на тамплиерите и поради това 
представлява смесица от масонска символика, алхимични практики и 
розенкройцерски традиции; тази система във франкмасонството е 
известна още като християнско масонство; в основата си, тя също се 
опира на първите три символични степени, а по-нагоре в пирамидата си 
достига до т.н. рицарски чинове от Вътрешния орден; има 33º степени 
на посвещение, но за разлика от Стария и приет Шотландски обред 
много от висшите степени са групирани по няколко с общо название. 
Прибратяване – приобщаване на посветен в Свободното зидарство, 
като редовен член на една редовна Ложа; когато един масон премине 
от една редовна Ложа в друга редовна Ложа. 
Приемно масонство – възможността да се присъединяват и жени към 
свободното зидарство в специално основани смесени ложи; възниква 
във Франция и замира към 1860 г., но се възражда през ХХ в., като през 
1952 г. е основана Великата дамска ложа на Франция. 
Признание - 
Принц – лат. пръв, най-знатен; титла на член на владетелски род; син 
или потомък на владетел. 
Принц Едуин – синът на крал Ателстан, който през 926 г. в Йорк 
извършва първото признание на масоните като организирана общност. 
Принц на Йерусалим (16°) – шестнадесета посветителска степен на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; посветеният в тази степен 
осъзнава докъде води неравенството по отношение на свободата и 
независимостта на народите; цветовете на тази степен, тъмночервено 
обшито с този на зората (ярко жълто), са символ на справедливостта и 
добродетелта на Господ, и за ясната надежда от преследването, 
заточението и потисничеството; бижуто на степента е медал от злато; 
върху едната част е гравирана ръка държаща равни везни, 
символизиращи справедливостта и милостта на Господ, спазващ 
равновесието по Негово единствено желание и безкрайна мъдрост; на 
другата има двуостра (на кама) дръжка перпендикулярно на меча, с 
една звезда над върха и две от всяка страна; мечът е изправен, 
дръжката е надолу; от едната страна на звездите е буквата “D” и от 
другата е буквата “Z”; задълженията, които се вменяват на носителя на 
тази степен са, да упътва и оказва съдействие на всеки, който работи за 
построяването на символичния Храм, да съди справедливо и 
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безпристрастно, да оказва помощ за каквото и да е на всички Принцове 
на Йерусалим след него, да отблъсква преследването и 
потисничеството, като спазва вярата за справедливостта и 
добродетелта на Господ; Принцът на Йерусалим не е чакал 
продължително построяването на Храмът в Йерусалим; в “Морал и 
Догма”, Албърт Пайк защитава разсъждава “целия свят е Божи Храм, 
като всеки е издигнат в сърцето (носи го в душата си)”; стремежа на 
масонството е построяването на Символичния Храм навсякъде по света; 
специалните инструменти на Принца на Йерусалим са справедливост и 
безпристрастие; следването на пътя на масонската истина е 
разбирането, че дейността на живота е арена на духовното и 
нравствено усъвършенстване, защото целия живот и света са духовни и 
нравствени.  
Принц на шатрата (24°) – двадесет и четвърта степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал, в която се обяснява системата на 
дуализма на Божествата; да работи непрекъснато за славата на Бога, 
честа на своята страна и щастието на неговите Братя е задължението на 
посветения в тази степен; кандидатът за тази степен дава клетва да 
компенсира всяка своя грешка, която е извършил до този момент; 
украшението (бижуто) на тази степен е финикийската буква “A” 
(Алеф); това е друг израз на Пентаграма, или Петоъгълната Звезда, 
защото звездата, погледната, от който и да било ъгъл изобразява 
буквата “А”; тъй като “А” е инициала на едно от основните имена на 
Божеството, Adonai, или Господ, тази звезда е признак за 
интелектуално всемогъщество и автокрация (еднолична власт); дали 
доктрината за безсмъртието на душата е утешение или извор на 
заплаха и огорчение, или просто суеверие? – разсъждава посветеният в 
тази степен; в тази степен лекцията към кандидата съсредоточава 
вниманието върху древните тайни, като е представено голямо изобилие 
от елементите на по-големите тайни на Египет, Гърция, Персия, Сирия, 
Финикия, Калдея, Арабия, Индия, Китай и Япония; подбраните 
пасажи, които следват, подчертават целите и уроците на древните 
тайни, не детайлите асоциирани с тях; тъй като масонството на 
Шотландския ритуал използва символизма като метод на обучение и 
учи на философски, морални, религиозни и политически уроци, тази 
лекция кани да се сравнят учението на масонството с това на древните 
тайни; големият морален урок на Тайните, към който всички техни 
мистични ритуали са насочени, изразен в един ред от Virgil, е бил да се 
практикува Справедливост и да се почита Божеството; - така връщайки 
човека към справедливостта, като го свързва със справедливостта на 
Боговете, които я изискват и наказва нарушението й; посветеният би 
могъл да се стреми към закрилата на Боговете, само докато и защото 
той е уважавал правата на обществото и тези на човечеството.  
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Принципи – елементи или първични същности, основни 
диференциации, на които и от които е построено всичко. 
Приобщаване – 
Приорати – укрепени манастири на военизирани религиозни ордени. 
Приписки – историографски паметници от Средновековието; бележки 
по полетата на ръкописни книги, поставяни от неизвестни автори-
преписвачи на книгите. 
Приспиване (на масона, на Ложата) – освобождаване на масона от 
масонски задължения и заемана от него длъжност за определено време, 
с изключение на издължаване на членския внос; при приспиване се 
запазва възможността отново да бъде възстановено активното 
членство; временно лишаване на Ложата от правото на глас в Общото 
събрание; може да бъде приложено както по решение на Великата 
ложа, така и при изразено от самата Ложа желание. 
Присцилиан – римски теолог и важна фигура в развитието на ранното 
испанско християнство; испански епископ; един от първите пет 
екзекутирани през 385 г. християни обвинени в ерес и обезглавен по 
заповед на император Максим; първият случай на екзекуция за 
еретизъм. 
Присъствена книга – книга на Ложата в която всеки брат 
присъстващ на събранието саморъчно вписва името и масонската си 
степен на посвещение. 
Притча – иносказание; техника за излагане морала на определено 
учение пред невежите, непосветените в него; образно обяснение 
използващо алегории или метафори с цел да се разясни по-дълбок 
смисъл от видимия на повърхността. 
Причарт, Самуил – лондонски масон публикувал през 1730 г. трактата 
“Критическо изследване на масонството” в който за прав път в центъра 
на ритуала на трета степен е поставена легендата за майстор Хирам. 
Проверяващ Брат – назначаема длъжност в символичната Ложа; 
проверява масонската принадлежност на гостуващите в Ложата 
масони; задава въпроси и изисква отговори с цел проверката на 
степента на посвещение на почукалия на вратата на Храма странстващ 
Свободен зидар. 
Провинциален Велик майстор – висша масонска длъжност 
създадена през 1728 г. с цел да се улесни управлението на нарасналата 
по численост и географско разположение Велика ложа на Англия. 
Проводник на живота – мист. седморният човек при питагорейците; 
числото “седем”; човешкото тяло се състои от седем основни елемента 
(принципа) и че душата е троична (Висшата триада). 
Прогресия на Фибоначи –  една от най-известните аритметични 
прогресии в историята, в която всяко число е равно на сбора на 
предишните две; създадена през ХІІІ в. от математика Леонардо 
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Фибоначи; от тази прогресия произлиза числото Фи (1.618) – древните 
учени са считали, че то е предопределено от Твореца на Вселената и са 
го наричали Божественото сечение.  
Прозелит – новопокръстен; нов предан и горещ привърженик на 
дадена религия или учение; езичниците които преминавали към 
юдаизма; пришълец, чужденец, странник. 
Прозерпина – римска богиня, съответстваща на гръцката Персефона, 
която е свързана не само с плодородието, но е и царица на подземния 
свят и сенките на мъртвите. 
Проклятие – формулирана фраза, която пожелава злощастие или 
неуспех на другите или на себе си; съкратена молитва или призоваване 
на демоните. 
Прокъл – гръцки мистик-философ и писател, известен като 
коментатор на Платон,. живял през V в.  
Прометей – този, който чрез донасянето на Земята на Божествения 
огън (разума и съзнанието),  дарил на хората разсъдък и ум.  
Проповед – част от ритуала, която има за цел да разясни на 
участниците основните норми на поведение на вярващите, позовавайки 
се на свещените текстове; дидактичния характер на проповедта се 
подчертава от свързването й със съвременни събития и обстоятелства. 
Пророк – ясновиждащ; този, който е способен да види видимите и 
невидимите за другите хора неща на каквото и да е разстояние и по 
всяко време, чрез своето духовно или вътрешно зрение и възприятие. 
Просветлени – аlumbrados; тайна група в Испания възникнала във 
втората половина на ХVІ в., която проповядва гностицизма, вярвайки, 
че човешкият дух може да получи директно познание от Бога, и че 
декорациите на официалната религия не са нужни на онези, които са 
открили Светлината; испанската Инквизиция издава редица декрети 
срещу това общество. 
Просветление – процес, който дава възможност да се преоткрие 
“Изгубеното слово”,  да се достигне до изгубеното някога познание. 
Просвещение – динамично и прогресивно идейно направление в 
областта на литературата, философията, просветата и изкуствата, което 
се заражда във Франция през ХVІІІ в. и поставя началото на епохата 
на разума. 
Протестанство – едно от трите основни направления в 
Християнството, заедно с католицизма и православието; възниква по 
време на Реформацията като антикатолическо движение; обединява 
множество самостоятелни църкви – лутеранство; калвинизъм, 
цвинглианство, англиканство. 
Протокол – основен масонски документ който отразява протичане 
хода на работата на Ложата и всички видове органи на движението на 
Старите Свободни и Приети зидари. 
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Протологоси – предвечните седем творящи Сили. 
Прототипна Вселена – идеалната Вселена, по чийто образ е бил 
построен обективният Свят. 
Профан – този, който не е посветен в тайните на масонството; от лат.  
“pro”- пред и “fanum”- храм; означава, човек пред вратите на Храма, не 
е посветен в тайните на Братството; страничен; невеж. 
Профанно – лат. pro-fanus- светско; държан далеч от Храма. 
Профес – висшият клас в структурата на Ордена на йезуитите. 
Професи – фр. лица дали обет за религиозна служба. 
Прудон, Пиер (1809-1865) – френски философ въвел термина 
абсолютна свобода на личността (вж. анархизъм). 
Псалтир – сборник с псалми 
Психография – автоматично писане; дума предложена за пръв път от 
теософите, означаваща – писане под диктовка или под въздействието 
на някаква “душевна сила”. 
Психодрама – психотерапия разработена от румънския психолог 
Морено (1892-1974); повлиян от психоанализата на Фройд, той развива 
тезата, че в основата е очистващото въздействие – ефектът на 
катарзиса, на трагедията; Морено счита, че само разговорът 
(вербалният) метод не е достатъчен, за да може пациентът да осъзнае 
даден конфликт; силни емоционални преживявания могат да възникнат 
чрез преживявания, особено в присъствието на други хора; животът 
изисква от всеки човек да изиграе различни роли, което води до 
аналогия със сцената.  
Психология – наука за душата. 
Психометрия – измерение на душата; способността на човек 
държейки в ръцете си предмет да разказва за хора и събития, свързани 
с предмета. 
Психосинтеза – гръц. събиране, единство на душата; 
психотерапевтичен метод, разработен от италианския психоаналитик  
Роберто Асалио (1888-1974); методът представлява осъзнат опит за 
самоусъвършенстване, хармонизиране. 
Психотомп – в древногръцката митология Божества, като Хермес и 
Харон, които отвеждат душите на мъртвите в отвъдния свят. 
Психофобия – страх от душата. 
Психургия – раздел от окултната философия включващ: медиумство; 
магнетизъм; психометрия; телепсихия и телепатия. 
Птах – егип. син на Неф в египетския Пантеон; принцип на 
Светлината и Живота, чрез който е станало творението и еволюцията; 
прототип на по-късното божество Озирис; Богът на гр. Мемфис. 
Пуджа – санскр. приношение; поклонение и Божествени почести, 
оказвани на идол или на нещо свещено. 
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Пулен – старофренски термин с който се обозначавали потомците на 
кръстоносците и други преселници в Европа, които са били родени в 
Палестина; пулени били наричани и всички латинци, окончателно 
установили се в Светите земи, в отличие от временно пребиваващите, 
чиито дом е в Европа. 
Пулен – термин за обозначаване на наследниците на кръстоносците 
или други преселници от Европа, които са се родили в Палестина. 
Пумс – санскр. Висш дух; човек. 
Пурани – санскр. древни; сборник от символични и алегорични 
писания. 
Пуризъм – стремеж към опазване на чистотата на нравите. 
Пурохита – санскр. пазители на жертвения огън. 
Пуруша – санскр. Небесен човек; духовното Аз; нараяна. 
Пурушотама – санскр. най-добър сред хората; Върховна душа на 
Вселената. 
Пуса – кит. свети хора в китайския будизъм, достигнали до най-висше 
прозрение, но не станали буди, а посветили себе си на подпомагане и 
защита на всички живи, а също така на наставление за прозрение на 
истината. 
Пусен, Никола – един от големите неокласически френски художници 
от ХVІІ в.; роден в Нормандия; от 1610 г. до 1624 г. работи в Париж, 
след което се заселва в Рим; първата му съществена поръчка е била да 
илюстрира “Метаморфози” на Овидий; през 1629 г. рисува първия 
вариант на знаменитата картина “Овчарите от Аркадия”, а през 1640 г. 
– вторият вариант; автор на “Преклонението пред Златния телец”, а по-
късно получава поръчка за поредица от картини изобразяващи Седемте 
тайнства; в своето творчество Пусен се опитва да свърже 
християнските мистерии с езическите митове. 
Пускане на кръв – средновековен ритуал за скрепване на съюз чрез 
пускане и смесване на кръв, символично изразяващ създаване на 
родствена връзка; широко практикуван в Светите земи между 
тамплиерите и мюсюлманите. 
Пуч – опит за преврат, насилствено завземане на властта. 
Пчелен кошер – емблема на съвременното масонство символизираща 
трудолюбие, свързаност и взаимни услуги; пчелната пита съставена от 
шестоъгълни призми, според философите е проява на божествена 
хармония в природата и пчелите винаги са били свързвани с мъдростта 
и проникновението; смята се още, че пчелите са надарени с 
геометрична предвидливост, използвайки силата с икономия на 
пространството като водещ принцип. 
Първи Върховен флигел/адютант - висша назначаема длъжност към 
Върховния съвет на Стария и Приет Шотландски ритуал. 
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Първи кръстоносен поход (1096-1099) – обявен от папа Урбан ІІ на 
събора в Клермон, Южна Франция; походът завършва със 
завладяването през 1099 г. на Йерусалим и основаването на 
Латинското кралство. 
Първи Лейтенант Командир - избираема длъжност в Съвета на 
Кадош (19º-30º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; помага на 
Командира в изпълнението на неговите задължения и поема делата на 
Съвета на Кадош в негово отсъствие. 
Първи надзирател – сановник на висша изборна длъжност в 
символичната Ложа; полага грижи и отговаря за вътрешния ред на 
Ложата, цялостното състояние на Храма и атмосферата в него; пряко 
наблюдава воденето на Присъствената книга и прави равносметка за 
посещаемостта на Градеж;. дава предложения във връзка с всичко 
това; отговаря за установяването на приятелски и работни отношения с 
други работни ложи в страната и чужбина; пряко контролира 
дейността на поръчителите и гарантите в процеса на посвещаване на 
нови Братя; съвместно с Оратора и Церемониалмайстора, 
подсигурява дейността на Ложата с необходимия реквизит; заедно с 
Втория надзирател, подпомагат Майстора на Ложата за запазване на 
мира и реда в Ложата, а ако забележат, че той занемари или превиши 
задълженията си, те го подсещат, но никога пред открита Ложа. 
Първомайстор – майстор на Ложата; ръководител на символичната 
Ложа; избираема длъжност с определен мандат. 
Пътека от осем стъпки – път към достигане на нирвана; имат се 
предвид следните осем добродетели: правилно разпознаване, правилно 
решение, правилно говорене, правилно действие, правилно 
придобиване, правилни усилия, правилно внимание и правилна 
концентрация.  
Пясъчен часовник – символ на изтичащото време. 
Р 
Ра (Ре) – Богът на Слънцето в египетската митология с център на 
неговата митология гр. Хелиопол; човек с глава на сокол; 
Божествената вселенска душа в нейния проявен аспект – вечно 
горящата Светлина; персонифицираното Слънце. 
Работа – всяка дейност на масона и Ложата. 
Работен килим –  
Равви – учител; ръководител на еврейската религиозна община, който 
не изпълнява свещенически функции; еврейски законовед и 
законоучител; лице с експертни познания по еврейския закон. 
Рави – санскр. едно от названията на Слънцето. 
Равини – ивр. учители на Свещените Мистерии. 
Равноденствие 2000 – глобален проект на Робер Бовал обявен през 
1998 г.; разработван съвместно с т.н. Магическите 12 – група автори 
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имащи за цел да изнесат серия от конференции на различни места по 
света, в ключови от гледна точка на астрономията дни през 2000 г. – 
дните на пролетното и есенното равноденствие и дните на зимното и 
лятното слънцестоене, на места обявени за най-херметичните по света: 
Гиза, Александрия, Стоунхендж и Сан Хосе; основната цел на проекта 
Равноденствие 2000 е да се състои един световен ритуал 
символизиращ завръщането на магическата херметична традиция в 
Египет; проектът се финансира от Конкордиум, фондация с 
нестопанска цел от Ню Йорк, спонсорираща изследвания в областта на 
алтернативната технология и философия, които трябва да допринесат 
за просветление и духовност в света. 
Равуни – ивр. господарю мой; учителю; обръщение кам човек, който 
притежава властта да издава религиозни присъди и който предава 
религиозния закон. 
Рагнарок – затъмнение на Божествеността; краят на света според 
келтската митология, който ще настъпи, когато бъде построен корабът 
на мъртавците, с който безбройните орди на умрелите ще тръгнат на 
бой. 
Рагон, Жан (1789-1866) – френски масон, изтъкнат писател и велик 
символист; известен с опитите му да върне масонството в неговата 
първоначална чистота; още в младежка възраст е приет в ложа “Vrais 
Amis” в гр. Брюг; преселва се в Париж и основава Обществото на 
Тринософите; пазител на голяма част от личния масонски архив на 
граф дьо Сен Жармен, от когото черпел сведения за масонството; 
автор на множество масонски трудове и манускрипти, които завещава 
на Великия Ориент на Франция; произведенията му са преследвани от 
йезуитите.  
Радклиф, Чарлз - Велик магистър на Оредена на Сион (1727-1746). 
Разказът на Зено – исторически документ доказващ пътуването на 
лорд Хенри Синклер през Атлантика до бреговете на Нова Скотия; в 
началото на ХVІ в. във Венеция, едно младо момче се натъква на 
писма писани от пра-прадядо му Николо Зено и неговия брат Антонио 
преди 140 г.; през 1558 г. откривателят на писмата ги публикува под 
формата на разказ, известен като разказът на Зено (The Zeno 
Narrative), от който става ясно, че двамата автори на писмата са били 
участници в експедицията на  тамплиерите през Атлантика до Нова 
скотия водена от шотландския лорд Хенри Синклер. 
Различия в ритуалите – всяка Велика ложа утвърждава свой 
официален ритуален требник за всички видове задължителни ритуали, 
които са вменени на всички нейни дъщерни Ложи които работят с 
нейн патент в нейната юрисдикция; между ритуалите на различните 
Велики ложи съществуват някои несъществени различия, които не 
противоречат на канона на регулярното франкмасонство. 
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Разпознаване на масона – действие, което се извършва от 
Стражника пред вратата на Храма на Ложата или от Майстора на 
Ложата при влизането в нея; от желаещия да влезе в Ложата се 
изисква да демонстрира познание на паролите, знаците и всички 
символични дейности характерни за степента на неговото посвещение 
в братството. 
Разцепление -  
Рай – идеалното място на вечното щастие, достъпно само за 
добродетелните хора; всички традиционни религии разполагат Рая на 
небето, в непосредствена близост до Бога; в християнството, раят се 
нарича Царство небесно.  
Райхщайн, Херберт – немски издател от първата половина на ХХ в. 
около който се групират известни мистици, които поставят основата на 
ариософското общество за чийто лидер се счита издателят на 
списанието “Хиромантия” Ернст Халдан. 
Рамакришна, Парамаханса (1835-1886) – индийски мислител и 
философ, основател на едно от реформаторските направления в 
индуизма; постепенно стига до извода, че всички религии са равно 
поставени, че “колкото религии, толкова пътища”. 
Рамзи, дьо Андре-Мишел (1686-1743) – шотландски благородник 
роден в графство Айр, майстор по изкуствата след завършването му 
през 1707 г. на Университета в Единбург; след университета 
предприема пътешествие в Европа, посещава Холандия, където се 
запознава с мистика Поаре, след това във Камбре (Франция) се среща 
с Франсоа Фенелон, който през 1709 г. го покръства в католицизма; по 
- късно Рамзи издава всички негови трудове; през 1729 г. е приет за 
член на лондонския “Роял Сосайъти” и става доктор по право в 
Оксфордският университет; след завръщането си в Англия прави опит 
да работи с Великата ложа и да прокара реформи в масонството – не 
среща разбиране и отново се връща във Франция, където през 1736 г. 
произнася известната своя реч, с която на практика предизвиква 
разпространяването на т.н. Висши степени; наричан духовен баща на 
Висшите степени; умира през 1743 г. в Сен-Жермен;  вж. слово на 
Рамзи. 
Рампа, Лобсанг (1911-1981) – псевдоним на английския писател 
Хоскинс, който става известен с книгата си “Третото око”; отличен 
стилист и познавач на тибетските йогистки ритуали. 
Ран, Ото – немски мистик и писател работил по проекти на СС; като       
студент между 1925 и 1923 г. се увлича по романската култура и в 
началото на 30-те години заминава за Ариеж и запален от катарската 
култура изследва пещерите в графство Фоа, търсейки останки от 
катарите; отпечатва на немски “Кръстоносният поход срещу Граала”, 
което е своеобразен химн на романската цивилизация и на катарските 
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стойности – предполага, че катарите са пазели Граала в крепостта 
Монсегюр и истинската цел на кръстоносния поход срещу тях е била да 
бъде заграбен свещения предмет; слез 1933 г. се връща в Германия и 
постъпва в СС, като по същото време пише книгата “В двора на 
Луцифер”; оглавява нацистката експедиция за търсенето на Свещения 
Граал; той убеждавал ръководството на Райха, че знае къде да намери 
уникалната реликва, като обръща най-вече внимание на 
средновековната секта на катарите и албигойците, които според Ото 
Ран са притежатели на мистичната чаша; немската експедиция 
започва своята работа с проучване на замъка Монтсегюр в Южна 
Франция през 1934 г.; пет години след началото на експедицията Ран 
изчезва мистериозно. 
Рандолф, Паскал Бевърли (1825-1875) – американски реформист, 
личен приятел на президента Ейбрахъм Линкълн; упълномощен от 
европейските розенкройцери да основе в Америка Орден на Розата и 
Кръста. 
Расит – ивр. мъдрост. 
Распутин, Григорий Ефимович (1871-1916) – руски монах и лечител, 
играл важна роля в двора на император Николай ІІ; свързан с 
фанатичната секта на хлистовците; чрез чудодейно излекуване на 
императорския син през 1912 г. Распутин добива толкова силно 
влияние в императорския двор, че неговите противници, ръководени от 
княз Юсупов, решават да го убият. 
Расул – араб. посланик; титла на основателя на исляма пророка 
Мохамед, отличаваща го от всички останали пророци, проповядващи 
вярата в Аллах.  
Рафаил – ивр. изцели Боже; в библейската митология, един от седемте 
велики ангела (архангели). 
Рафики – четвъртата степен на посвещение при асасините; означава – 
съдружници, обучаващи се за по-високите степени. 
Ребис – лат. res-вещ bis-двойно; двойно нещо; в алхимията, предметът 
от който се изготвя философския камък; по време на алхимичното 
превръщане се получава т.н. Бъдеща материя; вид течност, следствие 
от разстварянето на киселинни остатъци; според алегоричното 
тълкуване в съдържащото тази материя философско яйце се 
осъществява съвукопление между царя и царицата, които са съответно 
сярата и живака – след това сливане получената материя получава 
наименованието ребис, което символизира хермафродитното тяло с 
две природи (мъжка и женска).    
Регалии – отличителни знаци за принадлежност и власт; символи на 
властта, длъжността; масонското облекло в комплект с всички 
длъжностни знаци, емблеми, медали, отличия и др. атрибути. 
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Регистър на Ложата – списък на членовете на организирана 
масонската общност. 
Регуляризация – привеждане в състояние на регулярност (редовност) 
на една масонска Ложа, която е възникнала или е излязла от основните 
принципи на редовните, пълноправни и съвършени Ложи; процес на 
приобщаване на масон посветен в нерегулярна Ложа към редовно 
членство в регулярна Ложа – изравняване на неговите масонски права 
и задължения с останалите Братя от Ордена. 
Регулярна Ложа - 
Регулярност - 
Регъстър на Великата ложа -  списък на дъщерните (съюзни) Ложи в 
определен Ориент, които работят под юрисдикцията на една Велика 
ложа. 
Реинкарнация – лат. отново ставаща плът, повторно въплащаване; 
наименование за странствуванията на душата след смъртта към ново 
съществуване; прераждане; представата, че след смъртта си човек 
отново влиза в ново съществуване (вж. метемпсихоза) 
Рейки – яп. универсална жизнена енергия.  
Рейхлин, Джон – изтъкнат кабалист и окултист, наречен “бащата на 
Реформацията”, приятел на граф Мирандола Пико, учител и 
наставник на Еразъм, Лутер и Меланктон. 
Реквием – химн в памет на мъртвите. 
Рекин Тръст (Wrekin Trust) – основана през 1971 г. от сър Джорд 
Тревелиън благотворителна организация, която си поставя за цел 
изледвания върху духовната същност на човечеството и Вселената; в 
ежегодните конференции участват общо над 10 000 души; символ на 
организацията е космическият кръст, чийто първообраз е келтският 
кръст на прераждането. 
Реконкиста – отвоюване; възсатновяване, връщане на нещо, което е 
незаконно отнето; процесът на освобождаване на Иберийския 
полуостров от завзелите го араби, който приключва с падането на 
Гранатския емират. 
Религиозно общество на Приятелите – официалното наименование 
на сектата на квакерите. 
Религия – 
Реликви – предмети които са докосвани от Свети хора; в тесния 
смисъл – останки,  мощи на Свят човек. 
Рен, сър Кристофър (1632-1723) – последният Велик майстор на 
оперативните масони в Англия; бележит архитект, астроном и 
математик; работи върху плановете за възстановяване на Лондон след 
големия пожар през 1666 г.; за периода 1670-1711 г. построява 52 от 
лондонските църкви, най-голямата от които Св.Павел (Сейнт Пол). 
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Ренесанс – възраждане; название на преходния период между 
Средновековието и Новото време обхващащ времето между ХV и 
началото на ХVІ в.; процес на сложни и съществени промени в 
европейския духовен и материален свят, обхванал всички сфери на 
човешкото познание и дейност; идейно-политическа и културна 
революция. 
Репресия – притискане, притесняване, измъчване; наказание, 
наказателна мярка; силово действие, което има за цел да сподави 
нежелана проява.  
Рескрипт – акт на монарха във форма на конкретно предписание към 
министър или друго отговорно лице. 
Реформация –  антикатолическо религиозно движение обхванало 
Европа през ХVІ в. насочено срещу папството; определя се като 
първата буржуазна революция; дава началото на протестанството и 
бележи края на идеята за единство на западния християнски свят; 
поражда Контрареформацията като ответна реакция на 
римокатолическата църква; начало на лютеранската и протестанската 
църкви. (вж. Лютер, Мартин)   
Реч на Рамзи – останало в историята на масонството слово 
произнесено през 1736 г. във Франция от шотландския рицар Андрю 
Майкъл Рамзи; с тази реч индиректно се допринася за 
разпространяването на т.н. Висши степени на Шотландския ритуал в 
масонството; в словото си Рамзи дефинира масонството като 
обединение, чиято единствена цел е събирането на умовете  и сърцата 
на хората, за да станат по-добри и по този начин да се формира 
световната духовна нация, без хората да се отказват от разнообразните 
задължения, наложени от различията в отделните страни, създаването 
на нов народ, който макар и състоящ се от различни хора, по някакъв 
начин ще ги спои посредством връзките на добродетелта и познанието.   
Риба – раннохристиянски символ; буквите на гръцката дума “риба” в 
същата последователност са и първите букви на фразата Иисус 
Христос, Син Божи,Спасител. 
Ризорджиментото – наименованието на национално освободително 
движение в Италия против чуждото потисничество; постига целта си 
през 1870 г. с присъединяването на Рим към Италианското царство. 
Римската академия – братство на личности по времето на Ренесанса, 
които вярвали в езическите идеали на Римската република; членовете 
на Академията се наричали помежду си и се представяли с титлата Фра 
– т.е. Брат. 
Рисхи – инд. светец, който води чист живот и който има способности 
на медиум; човек, който притежава Светите писания на една религия; 
вдъхновен предсказател. 
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Ритуал –  лат. ritualis- церемониалност, празничен обичай; санскр. 
рита- истина; стереотипна последователност на действия изпълнявани 
в определени обстоятелства; ритуализирано поведение; Конфуций: 
“Ритуалът ни дава опората в живота”; всеки мистически ритуал се 
състои от жестове и думи, изпълнени с дълбок символически смисъл, 
който подлежи на осмисляне и възприемане от човека, изпълняващ 
дадения ритуал; запознаването с тайния смисъл на ритуала е 
задължителен елемент на всяко посвещение; формален акт за 
достигането на определена цел.  
Ритуал Йорк- широко разпространен масонски ритуал в Англия и 
САЩ; изграден е върху 33º степени на посвещение, разделени на пет 
класа, които от своя страна се делят на четири серии. 
Ритуал Мизриам и Мемфис - известен още като Египетския обред; 
основан в Италия в края на ХVIII век от небезизвестния в историята 
граф Калиостро, по-късно пренесен във Франция; това е ритуалът с 
най-много степени на посвещения и звания - общо 92º; в днешно време 
този ритуал се практикува предимно от еврейските масонски Ложи. 
Ритуал на Висшето съблюдаване – немски окултен ритуал появил се 
вследствие на разцеплението през 1767 г. във Виена на ритуала 
Стриктното съблюдаване; в този ритуал са се занимавали предимно с 
алхимия, магьосничество и кабала.  
Ритуал на избраните Коен – ивр. коен- свещеник; възникнал в средата 
на ХVІІІ в. във Франция; състои се от десет степени разпределени в 
четири класа или още наречени четирите Храма; доктрината на 
първия Храм (посвещаване в масонството на Св.Йоан Кръстител) се 
отнася до създаването на човека, до неговото непослушание и 
наказание; в мистериите на втория и третия Храм се казва, че когато 
човекът, чрез един нов живот, свят и примерен, се интегрира в своето 
първоначално достойнство, той се доближава до своя Създател и 
съживен от божествения дух, той става посветен Избран Коен; в 
четвъртият Храм наречен тайният Рео-Кръст, има за предмет да 
установи нова връзка между посветените и световете на отвъдните, 
този на Небесните сили, чрез посредничеството на висшата магия; 
Ложите на Ритуала на избраните Коен са създадени след 1754 г. в 
Южна Франция в градовете Монпелие, Марсилия, Тулуза и Бордо, а 
през 1767 г. ритуалът е пренесен в Париж от Мартинес дьо Паскуали. 
Ритуал по полагане в ковчег – завършващия обред по посвещението 
в Мистериите на Египет, Гърция и др.; последните и висши тайни на 
окултизма не можели да бъдат разкрити пред ученика, докато не 
преминел през алегорична церемония на смъртта и Възкресението в 
нова светлина; гръцкият глагол teleutao – в действителен залог 
означава “аз умирам”, а в страдателен залог – “аз съм посветен”.  
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Ритуал Роял Арч – посвещаване в масонската степен “Рицар на 
кралския свод”; високостепенна система на английското масонство. 
Ритуал Хирам – един от най-старите ритуали в масонството, основан 
през 1286 г. от лорд Килвинг в Шотландия; наречен е в чест на 
строителя на Храма на цар Соломон в Йерусалим; има 25º степени на 
посвещение, разделени в седем класа; широко разпространен е в 
Шотландия и Германия. 
Ритуалът Ли – една от основните категории на китайското умозрение; 
основен регулатор на отношенията в обществото; действие свързано с 
жертвоприношение и боравене на ритуални съдове; под влияние на 
конфуцинианството ритуалът, заедно с музиката, започва да бъде 
разбиран като осветена от традицията форма на символично 
поведение, а след това и като рицарско поведение, признак на 
съсловието на сановниците (жу) като цяло и на всеки негов член (ши) 
поотделно. 
Ритуалът на Филалетите – създаден през 1733 г. в Париж от Ложата 
“Обединени приятели”; имал за цел усъвършенстването на човека и 
неговото приближаване към този чиято манация е той; през 1785 г. в 
Париж се свиква Конвентът на Филалетите, който призовал масоните 
от всички ритуали да обсъдят и изяснят основните моменти от 
доктрината и от произхода на истинската масонска наука; смесица от 
сведенборгски, мартинистки и разенкройцерски мистерии.  
Ритуалът на Цинендорф - известен още като ритуалът на 
йоанитите; основан и се практикува предимно в Германия; има седем 
звания, всяко от които е разделено на по три степени на посвещение. 
Ритуалът Тифарет – кабалистичен ритуал при който инициатът 
преминава отвъд света на формата в безформения свят – символично 
преживява “смърт” и “прераждане” (възкресение). 
Ритуалът Шрьопфер – мистично масонско течение възникнало в 
Германия през втората половина на ХVІІІ в.; наречен на неговият 
създател Шрьопфер – производител на лимонада от Лайпциг, който 
през 1768 г. учредява Ложа, чиято цел е била да установява контакт 
между своите привърженици и ангелите от ада и небесата; хвърлила в 
ужас Германия, като предсказала смъртта на няколко видни личности, 
смърт, която винаги се сбъдвала; кралицата на Прусия забранява на 
Шрьопфер да прави своите заклинания; той се самоубива с пистолет 
през 1774 г. и неговата система изчезва заедно с него.  
Ритфор, Жерар дьо (1141-1189) – десети Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите(1184-1189); заемал длъжността сенешал  на Ордена; 
избран с тринадесет гласа “за” за водач на Ордена след внезапната 
смърт на Арно дьо Торож; на 1 май 1118 г. в битката при Сафурия 
повежда едва 150 рицари срещу 7 000 айюбити – оцелява само той, 
маршалът на Ордена и Великият магистър на хоспиталиерите Роже дьо 
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Муленм; попада в план в битката при Хатин и е освободен след една 
година; загива на 4 октомври 1189 г. при обсадата на крепоста Акра. 
Рихтер, Самуел - саксонски свещеник известен като Sincerus Renatus 
(Искреният Ринат); създател на Ордена на Братята на Златния и 
Розовия Кръст в Германия през 1710 г. – розенкройцерска 
организация. 
Рицар -  представител на военното съловие през феодализма, за чийто 
основател се счита фринският майордом Карл Мартел (715-741); всеки 
рицар получава земя в условна собственост срещу задължението да 
служи във войската на по-висшестоящия от него феодал; 
посвещаването в рицарство става чрез специална церемония и 
полагане на клетва; низша прослойка на феодалната аристокрация. 
Рицар на благочестието - категория на членство в Малтийския орден, 
членовете на тази категория не са задължени да дават монашески обет. 
Рицар на Бронзовата змия (25°) – двадесет и пета степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал; в нея се разглежда образа на Каин, като 
изразител на духовната и физическата красота на човека и неговия 
антипод Авел – олицетворител на робството, невежеството, деспотизма 
и суеверието; масонът посветен в тази степен е носител на 
възтържествуващи над злото добродетели; това е най-важната 
посветителска степен в масонството по отношение на традиционното 
християнство; тук новопосветеният се сблъсква с Египетските 
тайнства от които произхождат медицината и изкуството да се правят 
лекарства, респективно – значението на химическите закони за 
човечеството; украшението (бижуто) на тази степен е кръст Тау, от 
злато, а над него има кръг - загадката Ansata на Египет - около който е 
увита змията; на отвесната част от кръста е гравирана еврейската дума 
означаваща “той страда” или “той е наскърбен”, и на вертикалната част 
еврейската дума дадена в Библията за бронзовата змия, “Nakhustan”; да 
изпълни съдбата си и претвори себе си чрез обновление, разкаяние и 
разширяване на знанията си е задължението на посветения в тази 
степен; че човек се състои от плът, душа и разум, че човек е отражение 
на Бог и че Бог не се отегчава с молби – знае Рицарят на Бронзовата 
змия; дали е възможно сам да намериш своя път към Рая, разсъждава 
той; кандидатът за тази степен трябва да вземе под внимание 
собствените си пороци, грешки и грехове; той трябва да обещае в 
писмена форма, че ще се освободи точно от един недостатък, който той 
наистина вярва, че може да бъде овладян; ако кандидатът отрече, че 
има някакви недостатъци, пороци или грехове, той е освободен от 
длъжност. човек, който отрича слабостите си е твърде “мъдър в 
собствените си очи” (Притчи 26:5) и няма да извлече полза от 
посвещението; тази степен е едновременно философска и морална; 
докато тя учи на необходимостта от обновление както и разкаяние, 
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като средства за получаване на  милосърдие и прошка, тя също така е 
посветена на обяснение на символите на масонството; и особено на 
тези, които са свързани с древната и универсалната легенда, на която 
тази за Майстор Хирам Абиф е само вариант; тази легенда която, 
изобразявайки убийство или смърт, и връщане към живота.  
Рицар на Изтока и на Запада (17°) – седемнадесета степен на Стария 
и Приет Шотландски ритуал, и първата от т.н. философски степени 
на Ритуала; тази степен връща масона към историята на Ордена на 
тамплиерите; ключова роля в тази степен играе значението на 
числото 7 в кабалистиката и неговото изражение в природата. 
Задълженията на тази степен са: труд, размисъл и молитва; 
посветеният масон в тази степен владее учението за разпознаване на 
истините, които са скрити в алегориите и замаскирани със символите 
на масонството; може ли масонството да преподава вяра без 
съществуваща вяра и какво е значението на свободен стол в 
церемонията? – пита се масонът с титлата Рицар на Изтока и на Запада; 
докато много от церемониите на Шотландския ритуал са изпълнени с 
цитати и преразкази от Светото писание, тук случките в драмата и 
много от думите на ритуала са директно взети от разкриването на 
Господ изцяло от Исус Христос до евангелиста Св.Йоан; масоните в 
тази степен са наречени Рицари Темплиери състоящи се единствено от 
24 -ма членове; седемте цвята на тази степен изобразяват седемте 
хуманитарни и естествени науки изобразени в степените на 
Франкмасонството – граматика, реторика, логика, аритметика, 
геометрия, музика и астрономия; като първата от философските 
степени на Шотландския ритуал, лекцията на тази степен има за цел да 
предаде общия поглед на доктрините от древността, които се съдържат 
в масонството; в тази степен става ясно, че масонството е извлякло 
истината от грешките на Изтока и Запада и е продължило напред. 
Рицар на Изтока на Меча или на Орела (15°) – петнадесета 
посветителска степен на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
степента символизира опитите отново да бъде вдигнат разрушения от 
Навуходоносор Храм на цар Соломон в Йерусалим; какви са правата на 
народите и в какво се състои Свободата, са въпросите на които следва 
да може да отговаря посветеният в тази степен масон; бижуто 
(емблемата) на тази степен е от три вместени триъгълника от злато; в 
центъра има два кръстосани меча, сочещи нагоре, дръжките на 
мечовете лежат в основата на вътрешния триъгълник; вместените 
триъгълници символизират свободата, равенството и братството; и 
също така законът, редът и подчинението; кръстосаните мечове 
означават истина и справедливост; зеленият цвят-доминиращия 
символичен цвят, тук изобразява безсмъртието на човешката душа и на 
масонската същност; задълженията на тази степен са - възстановяване 



 231 

на масонския храм за Свобода, Равенство и Братство в името на човека 
и нацията; преданост, уважение и задължение, са навиците, които 
усвоява носителят на тази степен; достигналият до степента адепт 
размишлява върху въпроса – равенството ли е основата за пълна 
свобода?; лекцията в тази степен обяснява подробно за масонското 
разбиране за същността на Господ; в нея става ясно, че масонството се 
занимава с кръстоносен поход, - против незнанието, нетолерантността, 
фанатизма, суеверието, липсата на милосърдие и заблуда.  
Рицар на Кралската брадва или Принц на Ливан (22°) – двадесет и 
втората степен на Стария и Приет Шотландски ритуал и последната 
от кабалистичните посвещения в масонството; посветеният в нея 
масон символично овладява отсичането на дървото на което расте 
нетърпимостта, двуличието, суеверието и егоизма; да почита труда и 
да работи заради самия него, е поучението отправено към Рицаря на 
Кралската брадва в смисъл на това, че работата е основната мисия на 
човека – работейки изпълняваш целта на живота; украшението 
(бижуто) на тази степен е златна брадва с дръжка, символ на великия 
представител на цивилизацията и напредъкът; войски, въоръжени с 
това оръжие, са победили варварството. ако човек намери уважение в 
работата си, дали престижа свързан с нея има значение? – разсъждава 
масонът с тази степен; в този смисъл – масонството се стреми към 
облагородяване на общия живот, и затова – да отсечеш кедъра означава 
да сложиш край на привилегиите, които са резултат от рождението и 
ранга; според легендата на степента, драматургията на посвещението 
се развива през средните векове, защото кандидатът идва облечен като 
Немски (или Пруски) Рицар, кръстоносец в Свещената Земя; той е 
дошъл до планината Ливан, за да получи степента Принц на Ливан; 
въпреки, че е само една легенда, ритуала по-нататък навежда на 
мисълта, че Колежите на Рим може да произхождат от древните хора, 
които населявали областта на планината Ливан и доставяли кедър за 
строежа на Ноевия ковчег, Кивота на завета и Соломоновия Храм; “От 
начало до край Масонството е работа. То почита Великия Архитект 
на Вселената. То отбелязва изграждането на Храма. Основните му 
символи са работните инструменти на Зидари и Занаятчии. То 
запазва името на първия работник на месинг и желязо като една от 
неговите пароли. Когато Братята се срещнат заедно, те са на 
работа. Майсторът е надзирателят, който възлага на 
франкмасоните работа и им дава съответните инструкции. 
Масонството е апотеоза на работа”. – казва Албърт Пайк в “Морал 
и Догма”. 
Рицар на Кралския свод (13°) – тринадесетата посветителска степен 
на Стария и Приет Шотландски ритуал; тази степен е базирана върху 
легендата за пророк Енох, който е изградил двете колони и е изписал 
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върху тях постиженията на човешкото развитие до Всемирния потоп, а 
на арката над тези две колони е изобразил истинското име на Бог. 
Украшението (бижуто) на тази степен символизира, че  добрият масон 
почита и обожава Великия Архитект на Вселената, и се старае, като 
преследва пътят на честта и дълга, да изпълнява работата, която му е 
възложена по света, добре и честно; задължението на Рицаря на 
Кралския свод е да търси знание, мотивиран от дълг и чест; учението 
на степента повелява, че моралната черта в характера на човек е навик, 
който не се формира за един миг; носителят на тази степен разсъждава 
върху това, дали пропилените часове и безполезните думи не са обект 
на възмездие; легендата разказвана в тази степен обяснява, че при 
изграждането на Храма на Цар Соломон е имало нужда от 
административен център; неволно мястото избрано за този център е 
това на първия Храм на Енох; смятало се е, че руините са от древен 
езически храм; при отстраняването на руините е намерен тайният вход; 
Адонирам и двама негови помощници един след друг се спускат в 
тъмния отвесен проход, като всеки стига по-навътре от този преди 
него; накрая Адонирам стига деветата стая, където открива 
съкровището оставено от Енох; на следващия ден тримата Майстори 
Архитекти се връщат и взимат куба от ахат, като го предават на Цар 
Соломон, който веднага разпознава думата, гравирана върху златната 
плоча от едната му страна, като Неизреченото Име на Божеството; 
според традицията Соломон знаел Думата, тъй като той я е получил от 
баща си, Давид, който я е получил от пророка Самуил; казват, че 
Соломон създава тази степен, за да възнагради усърдието и 
предаността на откривателите на това голямо съкровище; лекцията на 
тази степен дава основен материал за следващи степени и косвено 
обсъжда важните задължения на степента: да търсите знание и да 
бъдете мотивиран от чест и дълг. “Това, което правим, добро или зло, 
мрачно или радостно, това, което правим днес и ще направим утре; 
всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие, всяко събитие; всеки 
изминал час, всеки момент, в който дишаме; всичко допринася за 
формирането на характера, според който ще бъдем съдени. ... всяка 
безсмислена дума и всеки безполезен час ще отговорят в съда” – казва 
Албърт Пайк в разработването на лекцията за тази степен. 
Рицар на Слънцето или Принц адепт (28°) – двадесет и осма степен 
на Стария и Приет Шотландски ритуал; тя води към стремежа за 
разкриване на философската истина, изучаването на Великата книга на 
природата и вникването в нейните тайни по пътя на задълбочения 
анализ; достигането на разбирането, че чудесата в природата не са 
нищо друго освен, недостатъчно известни на човечеството  нейни 
закони, е основната цел на посвещението в тази масонска степен; да 
бъде привърженик на мъдростта и верен на обещанията, които е дал 
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вътре в масонството – са основните задължения на Рицаря на 
Слънцето; дали Вселената е приятелски настроена към него? – 
разсъждава посветеният в тази степен масон; Печатът на Соломон, 
като символ на Макрокосмоса и Пентаграмата, като символ на 
Микрокосмоса – са важните символи на тази степен; от лекцията на 
степента се внушава, че философията е вид пътешествие, винаги 
научаващо, но никога не пристигащо до идеала на истината и затова, 
моралният код на масонството е по-обширен от този на философията; 
самата церемония на тази степен е много опростена, състояща се 
предимно в устна инструкция към кандидата, като не се обясняват 
символите, а само се осигуряват ключовете, с които да се отключи 
значението, забулено зад тях; посветеният в тази степен научава с 
какво точно се занимава кабалата и  алхимията. 
Рицар по милост - категория на членство в Малтийския орден, в която 
може да се попадне за военни подвизи, без да се има благородно 
потекло. 
Рицар по справедливост – категория на членство в Малтийския 
орден, в която може да попадне само мъж с поне осмо поколение 
благородна кръв, от немците се е изисквало доказването на 
шестнадесет поколения благородство, а от испанците и италианците – 
четири. 
Рицари на златния кръг (KGC) – свързано с масонството общество 
основано през 1854 г. от американския хирург и писател  д-р Джорд У. 
Л. Бикли в Синсинати, Охайо; посветените в Ордена полагат клетва за 
пазене на тайна, имат пароли, ръкостискания, местата за срещи 
наричат храмове, имат Велик и Върховен съвет; Орденът е разделен на 
три степени на посвещение – вътрешна и външна гвардейска милиция, 
вътрешен и външен гвардейски корпус и американски легион; през 
1860 г. членската маса на това общество наброява 65 хил.; от нея 
произлизат Ордена на американските рицари и Синовете на 
свободата.  
Рицари на Св. Йоан – членове на военно-монашеския Орден на 
хоспиталиерите. 
Рицари на Христа – новото име на Ордена на тамплиерите, 
преименуван след като се прехвърля на територията на Португалия по 
време на разгрома на Ордена във Франция в началото на ХІV в. 
Рицарите на Колумб – тайно католическо общество, разпространено 
предимно в Канада и по-малко в САЩ, създадено през 1880 г. 
Рицарите на Питиас – широко разпространен в САЩ орден носещ 
името на древногръцкия философ Питиас, членовете на които се 
обявяват за продължители на Питагоровия орден. 
Рицарите на Храма – вж. Ордена на тамплиерите. 
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Роберто Калви – скандално известният шеф на Банко Амброзиано, 
свързан с нейният фалит и скандалът с масонската Ложа “П-2” 
(Пропаганда дуе); намерен обесен на 18 юни 1982 г. под лондонският 
мост “Черните монаси” (Блекфрайърс); известен с прозвището 
Банкерът на Господа. 
Робинсън, Джон – професор от университета в Единбург, масон, 
поканен в края на ХVІІІ в. да се присъедини към Илюминати; след 
задълбочено проучване на Ордена той публикува книгата 
“Доказателства за заговор срещу всички религии и правителства на 
Европа, кроен от тайни срещи на франкмасоните, илюминати и 
литературните общества” 
Рог – символ в масонството означаващ рогът на изобилието, символ 
на процветяването. 
Роговете на Хатин – битката през 1187 г., в която водачът на 
мюсюлманите Саладин побеждава кръстоносците. 
Роене – процес на доброволно и съгласувано с ръководството на 
Ложата отделяне на достътъчен брой и с нужната масонска 
квалификация масони, които основават нова пълноправна и 
съвършенна Ложа на Свободни зидари; новата Ложа получава патент 
от Великата ложа, а Ложата от която се отделя счита за своя Ложа-
майка.  
Роже Блум (Роже де Флор) – германски рицар-тамплиер, който се 
отцепва от Ордена и създава т.н. Каталанска дружина занимаваща се 
с пътно разбойничество, преди да бъде убит през 1305 г. се оженва за 
дъщерята на български цар. 
Рожково дърво – символ на Йоан Кръстител. 
Роза – символ, който се среща в емблемата на розенкройцерите (18°-та 
степен на Стария и Приет Шотландски ритуал); мистичната роза от 
християнските латини е символ на Девата; розата е образ на душата и 
на Христос; розата и розовият цвят представляват символ на 
Възкресението и Възраждането; много мистични системи считат розата 
за очарователен символ; нейната употреба като масонски символ е  
само продължение и разширяване на древната традиция; в гръцките 
мистерии, бялата роза е символ на мълчанието (тишината), 
добродетел от 4-та степен на ритуала; в класическата митология цветът 
на червената роза е обяснена чрез бялата роза напръскана с кръвта на 
Венера наранена от трън, когато бързала да помогне нейния син 
Адонис, който е нападнат от див глиган; в масонството, розата е 
възприета със значението за безсмъртие, което е най-чистата надежда 
за цялото човечество; и двете обяснения за розата в Библията, версията 
на цар Джеймс допускат: обяснението на Исай 35:1 четящо се 
“бял”(чист, непорочен) от Вулгата (латинския превод на Библията от 
IV в.) версия на Св. Жером, и съвременните знания (например Библия 
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за надеждата) идентифициращи “Розата на Шарон” в Песента от 
Песните 2:1 като минзухар; въпреки всичко, розата идваща от 
християнския символизъм, изобразява кръвта на Христос; нейното 
обединение с кръста е всъщност неизбежно; в действителност 
масоните я тълкуват точно както при покритието на ръцете възприето 
от Мартин Лутер. 
Роза с Кръст (Главния кръст и Роза) – символ оформен от червена 
роза, вплетена в центъра на кръст, също с червен цвят, защото той бил 
изпръскан от мистичната и божествена кръв на Христос; символ на 
християнските рицари по време на кръстоносните походи; кръстът 
оличетворява мъдростта на Спасителя, съвършеното познание; розата 
е символ на чистотата, на аскетизма, който разрушава плътските 
желания; знак за Великата алхимическа творба – изчистване на всяко 
замърсяване, нейният завършек и съвършенство. 
Розенберг, Алфред – нацистки деец създател през 1933 г. на т.н. Мит 
на кръвта в резултат на който в Германия са били създадени 
евгеническите манастири в които били настанявани най-подходящите 
за немската раса бъдещи майки, които били събирани с пълноценни 
арийски мъже. 
Розенкройцери – име дадено за пръв път на учениците на мъдреца-
адепт Християн Розенкройц; основал Орден на изучаващите мистика. 
Розенкройцерско общество в Англия (РОА) (Sosietas Rosicruciana in 
Anglia) – основано през 1867 г. от Робърт Уентъуърт Литъл; в него 
били допуснати само висши масони (майстори) от регулярните Ложи и 
тази процедура не е била оспорвана от Великата ложа на Англия, 
защото считала това формирование за безобидно за Свободното 
зидарство. 
Розетски камък – черен базалтов камък от 196 г. пр. Христа изписан с 
един и същи текст с три писмености: египетски йероглифи, египетско 
димотическо писмо и грацка писменост; открит край Александрия през 
1799 г. от лейтенант Бушар, участник в Наполеоновият поход в Египет; 
разшифрован през 1822 г. от френския египтолог Жан Франсоа 
Шамполион.  
Роли, сър Уолтър – английски благородник, активен член на т.н. 
Бейкънов кръг; през 1618 г. е екзекутиран от крал Джеймс І с 
обвинение за измяна и че ръководи “Школа на атеизма” като резултат 
от франкмасонските си връзки и задълбоченото изучаване на 
философията. 
Роман за Розата – шедьовър на дидактичната литература от ХІІІ в.; 
съдържа 128 хил. стиха в две самостоятелни части; първата обхваща 
т.н. куртоазна поезия, докато втората представлява сборник с 
интелектуалните и морални идеи на тогавашната аристокрация, 
свързана с преподавателските среди на Парижкия университет – 
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възхвала на Природата, скептицизъм по отношение на авторитетите, 
развенчаване на бедността; счита се за едно от произведенията 
възвисяващо Ренесанса.  
Росети, Константин – румънски поет, съучредител през 1856 г. на 
първата регулярна масонска Ложа”Дунавска звезда” в Букурещ. 
Ротарианство – 
Роше, Деода (1877-1987) – австрийски философ, един от най-
сериозните изследователи на катарството; автор на поредица от 
трудове за дуализма ; преди началото на войната е магистрат, но е 
уволнен заради интереса му към история на религиите, 
принадлежността му към масонството и членството му в 
антропософското общество на Рудолф Щайнер. 
Роялисти – привърженици на кралската власт, на монархията; 
монархисти. 
Рузвелт, Теодор (1858-1919) -двадесет и шести президент на САЩ 
(1901-1909); посветен на 2 януари 1901г. в Ложа “Матинкок” № 806, 
Ойстър Бей, Ню Йорк; президентът Рузвелт посещава Великата ложа 
на Пенсилвания (в нейния настоящ дом, Храма на Масоните на ул. 
“One North Broad” на 5 ноември 1902г. за тържеството по случай  
годишнината от посвещаването на Джордж Вашингтон в Свободното 
зидарство; губернатор на Ню Йорк от 1899г. до 1901г.; адвокат; 
президент Рузвелт издава Изпълнителна заповед от 17 октомври 
1901г., с която променя името от “Изпълнителна сграда” на “Белия 
дом”; най-младият президент в историята на нацията, той застава 
начело на тежката кавалерия по време на битката при Сан Хуан в 
испано-американската война; Теодор Рузвелт е първият президент, 
който печели Нобелова награда за мир, получава я за Руско-японското 
примирие.  
Рузвелт, Франклин Делано (1882-1945) - тридесет и втори президент 
на САЩ (1933-1945); посветен на 11 октомври 1911г. в Ложа 
«Холандия» № 8, Ню Йорк Сити; участва в посвещаването в 
масонството на своя син Елиът (1910-1990) на 17 февруари 1933г. в 
Ложа на «Архитекта» №519, също в Ню Йорк Сити; той присъства, но 
не участва в Степените на 7 ноември 1935г. , когато други двама 
негови синове Джеймс(1907-1991) и Франклин Д. Джуниър(1914-1988) 
са приети за членове на Ложата на техния брат Елиът; на 13 април 
1934г. в Белия дом, президентът Рузвелт става първият Почетен Велик 
Майстор на «Order of De Molay”; губернатор на Ню Йорк, 1929-1933г.; 
по професия – адвокат; президент е четири мандата; помага на 
Америка да преодолее Голямата депресия, като успокоява хората с 
вярата в семейството. 
Руни – сканд. тайна; жречески език и азбука на древните 
скандинавци; старонордическите писмени знаци на германските 
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народи; предполага се, че първоначално са били магически знаци, 
изполвани като жребий при тълкуването на бъдещето. 
Ръгарди, Франсис Израел – автор на редица трудове по магия; роден в 
Англия, но прекарва живота си в САЩ; близък съратник на Алестър 
Кроули; през периода 1937-1940 г описва и публикува ритуалите на 
Ордена “Златната роза”; автор на книгите “Моето розенкройцерско 
приключение”; “Дървото на живота”; “Око в триъгълник”; Избутай 
настрани камъка” и др. 
Ръкавици – символ на чистотата на сърцето и помислите на масона, 
символ на чистите ръце с които се извършва масонското дело. 
Ръкописът на Francken – най-старата английска версия на степените 
на Шотландския ритуал. 
Ръкописът на Ууд – написан през 1610 г., годината в която Галилей за 
пръв път обявил възгледите си за структурата на слънчевата система; 
съдържа  шестнадесет листа сгънати на две и образуващи тридесет и 
две страници; в началото му са описани асоциираните в масонството 
науки – граматика, риторика, логика, аритметика, геометрия, музика и 
астрономия; в ръкописа на Ууд се заявява, че геометрията е най-
великата от всички науки и е била такава още от незапомнени времена; 
изтъква се, че историята на Ордена започва от два стълба открити след 
Потопа от Ной – единият бил направен от мрамор за да не може да 
бъде унищожен от огъня, а другият от вещество, което според 
масонската легенда се нарича “латерус” и не се разтваряло и потъвало 
във вода; върху единия от стълбовете били изписани тайните на 
науките, благодарение на които шумерите изработили своя морален 
кодекс, предаден по-късно на египтяните с посредничеството на 
шумера Авраам и съпругата му Сара; в ръкописа се описва още как 
Евклид преподавал геометрия на египтяните и как от тях я усвоили 
евреите, които благодарение на тези знания построили Храма на цар 
Соломон. 
Ръкописът от Шинон – пергамент от 1308 г. съставен в периода 17-20 
август в който се описва, че папа Климент V е оправдал Ордена на 
тамплиерите по обвинението в ерес и дори им дал опрощение и достъп 
отново до светите тайнства на църквата; ръкописът е открит от 
италианската историчка Барбара Фрале в секретните архиви на 
Ватикана през 2001 г.; документът от 1308 г. е написан върху 
пергамент с размери (700х500 мм) и носи печатите на трима 
апостолически легати (кардинал Беренже Фредол, кардинал Етиен дьо 
Сюизи и кардинал Ландолфо Баркачи) които са били в комисията за 
разпит в ранната фаза на процеса срещу тамплиерите; това което се 
съдържа в него е опрощение на греховете, което папа Климент V дава 
на последния Велик магистър на ордена Жак дьо Моле и на другите 
водачи, след като те са се покаяли; документът показва, че папата не ги 
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обвинява в ерес и ги оправдава в обвиненията в богохулство – той 
осъжда само практиките на приемане на рицарите в ордена, които 
включвали унизителни ритуали, като заплюването на кръста, отричане 
от Бога и целуване по задните чадти на посвещавания – тези практики 
обаче са обявени за неморални, а не богохулни. 
Ръкописът Войнич – древен ръкопис открит през 1912 г. от 
английския антиквар Уилфрид Войнич в замък в Южна Европа; 
наречен “най-мистериозният ръкопис на света” защото не е разчетен до 
ден днешен; счита се, че това е алхимичен богато илюстриран текст на 
поне 5 века и се свързва с английския монах и учен от ХІІІ в. Роджър 
Бейкън (1214-1294) както и с Джон Дий, Едуард Кели и катарите; 
първоначално ръкописът е съдържал 272 страници, но само 246 
страници от тънък пергамент са запазени до наши дни; за пръв път се 
появява като притежание на императора на Бохемия Рудолф ІІ през 
1552 г.; след смърта на Войнич ръкописът е продаден на нюйоркския 
антиквар Ханс Краус за 24 500 долара, който също не успява да го 
разчете и през 1969 г. го дарява на Йелския университет където се 
съхранява и до днес в библиотеката за редки ръкописи “Байнеке” под 
номер 408; никой досега не е успял да разшифрова загадъчната азбука 
на ръкописа в който илюстрациите и съпровождащия ги текст  са 
определено странни – растения и билки, детайли от цветя, листа и 
корени, които и досега никой не е успял да разпознае и идентифицира; 
има астрологически карти, които не могат да се свържат с никоя от 
известните астрологични системи; изобразени са голи жени, които 
танцуват или се къпят в зелена течност, излизаща от причудлива торба; 
според най-популярните му изследователи ръкописът е – буквен 
шифър, шифровъчна книга, визуален шифър, микрография, 
стенагография, екзотичен естествен език, изкуствен език или 
мистификация. 
Ръкопляскане – масонски разпознавателен знак, знак на признание 
или одобрение, поздрав; извършва се по различен начин в зависимост 
от случая и масонската степен. 
Ръкополагане – тайнство на свещеничеството в православието; обред 
за произвеждане в свещенически сан при който висшестоящия 
свещенослужител слага ръката си на главата на посвещавания в сан. 
Ръкостискане – метод за взаимно разпознаване на посветени в 
масонството и повечето тайни общества; състои се от различни видове 
ръкостискане, своеобразни за всяка масонска степен на посвещение. 
Ръсел, ген. Уилям Хънтингтън – основателят на Орден “Череп и 
кости”  през 1832 г. в университета в Йел. 
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С 
Сабазий – фригийско-тракийско Божество на растителността, 
земеделието и лечението, което постепенно преминава в Гърция, оттам 
в Рим и се слива с култа на Дионисий. 
Сабеи – последователи на Йоановата църква която в края на VІ в. 
изчезва от западните летописи; споменавани са арабски писания в това 
число и в Корана; счита се, че от тях произлизат мандеите и 
доситеите. 
Сабеизъм – религията на древните халдейци; доислямска религия в 
Месопотамия, Арабия, Сирия, и Мала Азия; отличава се с култа си към 
звездите; според Елена Блавадска сабетейците вярват в уединен 
универсален Божествен принцип, който никога не назовават; покланят 
се на Слънцето, Луната и Планетите; център на себеизмът е град Харан 
в Сирия. 
Сабле, Робер дьо (11??-1193) – единадесети Велик магистър на Ордена 
на тамплиерите;бивш адмирал на английския флот в Южна Италия; 
приближен на крал Ричард Лъвското сърце; по времето когато е Велик 
магистър, Ричард Лъвското сърце предоставя на Ордена срещу 
скромната сума от двадесет и пет хиляди сребърни марки остров 
Кипър, който се превръща в солидна база на Ордена. 
Саван – бяло платно с което се покрива или увива мъртвеца; 
плащаница. 
Саванът от Тюрен – т.н. масонска плащеница; взет от парижкия храм 
на тамплиерите и използван за обвиване на нараненото от мъченията 
тяло на последния Велик магистър на Ордена на тамплиерите – Жак 
дьо Моле; попада в дома на Жофруа дьо Шарне и е пазен до 1357 г., 
когато е изложен публично в Ливей. 
Савоар, д-р Камий – френски окултист определян като един от 
идеолозите на новото рицарско общество Алфа Галатес; през 1913 г. в 
резултат на разцепление във френското масонство по повод 
въвеждането на шотландския ритуал, д-р Савоар напуска Великият 
Ориент на Франция и основава Великата национална независима и 
редовна ложа на Франция и френските колонии, която през 1948 г. се 
перименува на Велика национална ложа на Франция. 
Савонарола, Джироламо (1452-1498) – доменикански монах от 
петнадесети век от флорентинския манастир “Св. Сан Марко”; 
религиозен водач на Флоренция; след прогонването на Медичите и 
изпадането в криза на управлението на Флоренция въвежда своя 
програма за обществено и духовно обновление; според него 
хуманизмът е злата сила, която разлага обществото и отклонява хората 
от единственото най-важно нещо – спасението на душата; организира 
т.н. Клада на суетата – на 7 февруари 1497 г. на централния площад 
на Флоренция е изградена глада в която се изгарят всички 
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нехристиянски предмети в града – на тази периодично организирана 
клада са изгорени огромно количество произведения на изкуството, 
книги, ръкописи, картини, статуи; за мнозина известни личности на 
Ренесанса, монахът Савонарола олицетворявал най-страшния 
фанатизъм, всичко сбъркано в християнството; Савонарола не искал да 
приеме изкуството и науката и упорито се стремял да ги унищожи, 
казвал, че истината и красотата са само слугини на вярата. 
Садукеи – ивр. най-върлите противници на фарисеите, приемащи 
само петте книги на Закона и отхвърлящи всичко, което не го пише 
там. 
Садху – инд. свят човек, отшелник, но винаги монах; отговаря на 
думата “отче” в християнския свят. 
Саис – егип. древен египетски град, близо до днешния Даманхур; 
мястото, където бил открит прочутият храм на Изида-Нейт, в която се 
намира вечно скритата  статуя на Нейт с прочутия надпис: “Аз съм 
всичко, което е било, е и ще бъде, и моят пеплум не е повдигал нито 
един смъртен”. 
Сайънтология – приложна религиозна философия; създадена от 
основателя на Сайънтоложката църква авторът на книги с 
религиозно-философска насоченост и стотици научно-фантастични 
романи, новели и разкази Лафайет Роналд Хюбърт (1911-1986); едно 
от най-бързо развиващите се религиозни движения, което за около 50 
години има милиони последователи, 3 200 църкви, мисии и общества в 
154 държави; максимата на сайънтолозите е, че единствено тези неща, 
които индивидът намира верни за себе си, могат да бъдат наистина 
верни; всеки се научава да мисли за себе си и по този начин преоткрива 
собствената си личност. 
Сакас, Амоний (175-242) – гръцки философ живял в Александрия; 
основал през 193 г. сл. Хр. неоплатоническата школа на филалетите 
или “любители на истината”; роден в бедно християнско семейство, 
но бил надарен с такава изключителна доброта, почти божествена 
доброта, че го нарекли Теодидакт (от Бога обучен); считал, че 
християнството с нищо не превъзхожда по-древните религии; негови 
ученици са Ориген, Ерений, Касий Лонгинус и Плотин; според 
изследователя Целер учението на школата на Сакас са по-близки до 
ранните платоници. 
Сакрално – лат. sacramentum- свещенно тайнство.  
Саламандри – розенкройцерско наименование на елементалите на 
Огъня; животно, което е с най-окултното значение и широко 
използвано в поезията; названието е почти идентично на всички езици.  
Сама – санскр. химн, хвалебствена песен. 
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Самаел – ивр. кабалистична титла на княза на тези зли духове, които 
олицетворяват въплъщението на човешките пороци; ангел на 
Смъртта; оттук се е появила идеята за Сатаната. 
Самария – древен град в централна Палестина, построен като столица 
на Израел през ІХ в. пр. Хр., разрушен от Йоан Ирканий през 120 г. пр. 
Хр. И възстановен от цар Ирод; градът дава името на Сектата на 
самаряните, които признавали само Петокнижието на Библията и се 
придържали строго към неговите закони; по времето на Христос между 
тях и евреите възникват вражди, понеже всяка една от страните 
претендирала, че е наследник на Авраам и Мойсей, откъдето и Иисус 
използва самаряните в притчата си. 
Саматва – инд. спокойствие на темперамента, неподвижност на духа, 
пълна липса на незадоволство, на противоречие и на антагонизъм; 
духовно състояние, което позволява да се разглежда всичко без страст, 
без да се взема страна и без злоба. 
Самовнушение – лат; автосугестия; психотерапия разработена от 
френския аптекар Кюе (1857-1926); описана в книгата 
“Самоусъвършенстване чрез съзнателно самовнушение” издадена през 
1936 г.; в основата на тази терапия са постановките, че всяка мисъл има 
стремеж да се реализира и, че не волята е определящото качество, а 
силата на внушението, свойството да повярваш; ако настъпи конфликт 
между волята и силата на внушението, то второто винаги има 
надмощие. 
Самуел, митрополит Атанасий Ешуа – ръководителят на сирийския 
православен манастир “Св. Марко”, който купува от антикваря Халил 
Искандер Шахин намерените Кумрански ръкописи и ги предоставя за 
изследване на Американската школа за източни изследвания в 
Йерусалим, която през 1948 г. прави първото научно съобщение за 
стойността на Ръкописите от Мъртво море. 
Самурай – войн-феодал, служещ на своя висшестоящ господар; член 
на привелигерована феодална военна каста. 
Сангреал – от фр. San Greal; древното наименование на Светия Граал 
– най-търсеното съкровище в човешката история; цялата 
съкровищница от документи на Ордена на тамплиерите, тяхната сила 
и тайна, която разкриват свещените текстове. 
Санд, Жорж – псевдоним на френската писателка Орор Дюпен (1804-
1876); известна с връзките си с композитора Шопен; познавачка на 
историята на тайните общества и авторка на тезата, че 
тамплиерите са възприели легендата за Майстор Хирам строителя на 
Храма на Соломон, като символ на унищожението на техния Орден.  
Сандалфон – ивр. кабалистичният Княз на Ангелите.  
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Санкторал – част от литургическа книга, съдържаща молитви, 
отправяни през цялата година към светците по време на техните 
празници. 
Сановник - 
Сансара – санскр. кръговрат; океан на раждания и смърт; човешките 
превъплащения под формата на непрекъснат кръг, колело което винаги 
е в движение. 
Санскрит – класическият език на брамините, който никога не е бил 
известен и на който никога не е говорено в неговата правилно 
систематизирана форма, с изключение на посветените брамини, тъй 
като това е бил езикът на Мистериите. 
Сара – ивр. царица или княгиня. 
Сарасвати – инд. Богиня на знанието, закрилница на артистите и 
хората на изкуството. 
Сараф – ивр. летящ змей. 
Саркофаг – гръц. сарк-плът и фагеин-храня се; каменна гробница, 
вместилище за умрелия; Lapis assius e камъкът, от който се правели 
саркофазите, среща се в Ликия и притежава свойството да поглъща 
тялото само за няколко седмици. 
Сатана – ивр. противник; неприятел; в Стария Завет – паднал ангел и 
подбудител към злото; дявол; ангел, който се е разбунтувал срещу Бога 
и станал предводител на силите на злото. 
Сатанизъм – дяволопоклоничество; култ към Дявола, Сатаната или 
черна магия; реакция срещу хегемонията на иудею-християнството; 
клириците са обявявали за сатанистки ереси като: гностицизма, 
катарството, богомилството и др.; всички култове извън 
християнските религии; култ възникнал в началото на ХІV в.   
Сатурнин – един от представителите на сирийския гностицизъм. 
Сафек – егип. Бог на тъмнината и нощта, негов символ е 
крокодилът. 
Сах (Орион) – персонификация на съзвездието Орион в египетската 
митология; царят на звездите. 
Св. Августин Блажени (354– 430) – епископ на Хипон; християнски 
теолог и писател, един от бащите на Църквата; родоначалник на 
християнската философия на историята. 
Св. Андрей – един от дванадесетте апостола на Иисус Христос, 
първият  призван за негов ученик, откъдето и прозвището му 
Първозванни; отначало ученик на Йоан Кръстител; когато чул 
неговото пророчество, тръгнал да търси Месията; след Възкръсването 
на Христос тръгва да проповядва Божието Слово в други страни; 
загива в Гърция, където е разпънат на кръст под формата “Х”; на 
особени почести в масонските общности - първите три степени 
(символическите) в масонството се наричат “йоановски”, а висшите 
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масонски степени на Стария и Приет Шотландски ритуал се наричат 
“андреевски”. 
Св. Антоний Велики, Египетски (250-356) – един от известните 
учредители на монашеския живот; отшелник в Тебаида; отец 
пустинник; покровителят на средновековните тамплиери; наричан 
Отшелника; роден на юг от Мемфис в Горен Египет през 271 г.; 
наследник на богат род, той продава имотите си и раздава парите на 
бедните и поема пътя на смирението и милосърдието;  около 35-
годишен пресича източния ръкав на Нил и се заселва в руините на един 
планински връх, където прекарва в уединение двадесет години; 
единствената му храна е хляб и малко сол, пие само вода; никога не се 
храни преди залез слънце; винаги лежи на тръстикова постеля или на 
голата земя; по молба на учениците си прекъсва отшелничеството си  и 
основава първия манастир; легенда разказва как св. Антоний погребал 
Петър с помощта на два лъва; св. Антоний е светецът на когото се 
молят да върне загубена вещ – малката молитва към него е “Св. 
Антоний, помогни ми да открия това, което е загубено”. 
Св. Баромеро, Карло (1538-1584) – милански архиепископ, кардинал, 
държавен секретар по времето на папа Пий ІV; една от централните 
фигури на католическата контрареформация; полагал големи усилия в 
борбата срещу чумата; канонизиран като светец покровител на 
застрашените от чума. 
Св. Бернар (1090-1153) – известен като Бернар от Клерво; френски 
богослов, теолог, мистик и реформатор; на 23-годишна възраст 
постъпва в манастира в Шато, а през 1115 г. става първият абат на 
новооткрития манастир Клерво в областта Шампания; основател на 
повече от 70 манастира; съставя Устава на Ордена на тамплиерите и 
осигурява неговото признаване от папа Инокентий ІІ; взима участие 
във Втория кръстоносен поход; автор на няколко философски трактата; 
канонизиран през 1174 г.; острите му нападки срещу схоластика и 
основателя на Парижкия университет Пиер Абелар (1079-1142) 
довеждат до осъждането на последния.  
Св. Бруно (1030-1101) – основател на картезианския орден. 
Св. Доменик (1170-1221) – основател на Ордена на просещите 
проповедници (Орденът на доминиканците);  
Св. Елисавета – майката на Св. Йоан Кръстител. 
Св. Епифаний – умрял през 403 г.; каталогизирал в своя обемист труд 
“Домашна аптечка” (съдържаща лекарство срещу различните ереси) 
всички известни до него момент религиозни секти; особено внимание 
отделил на гностиците с които общувал дълго време в Египет. 
Св. Етиен – авторът на подобрената версия на устава на Ордена на 
цистерианците. 
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Св. Малахия – ирландски свещеник роден през 1094 г.; на тридесет 
години вече е епископ и заминава за Рим; по време на пътуването 
получава странно видение за бъдещето – в главата му се явява дълъг 
списък от имена, които ще управляват Църквата; записва ги и ги 
предава на папа Инокентий ІІ; текстът остава в тайния архив на 
Ватикана до 1595 г., когато доминиканският историк Арнолд Вион 
включва списъка в книгата си “Дървото на живота”; историята 
потвърждава 110 имена от списъка на Св.Малахия, включително и това 
на Йоан Павел ІІ. 
Св. Павел (ок. 10 – 69) – наречен Апостол на езичниците; кръстен с 
името Савел; като член на Синедриона  му е възложено да преследва 
християните в Сирия; по пътя от Йерусалим към Дамаск му се явява 
Христос и му казва “Савле, Савле, защо ме преследваш? При което 
Савел пада на земята и се изправя ослепен, но вътрешно озарен, 
покръстен от ученика Ананий с име Павел, той отново проглежда и се 
заема да проповядва христовата вяра; преследван от евреите в 
Йерусалим е заловен той пристига в Рим, къдепо по-късно е хвърлен в 
тъмница заедно със Св. Петър и обезглавен; автор на множество 
послания в Новия Завет.  
Св. Робер – основателят на Цистерианския орден. 
Св. Стивън, Хардинг – основателят на Ордена на цистерианците. 
Св. Тома Аквински (1225-1274) – доминиканкски теолог от 
италиански произход, считан за най-изтъкнатия средновековен 
схоластик; ревностен изразител и защитник на католическата 
доктрина, считан за основен архитект на римокатолическата църква; 
автор на огромния по обем труд “Сума на теологията” (Summa 
Theologiae), който продължил да пише до края на живота си; оформя и 
класифицира системата на римската католическа теология; завършил 
университета в Париж като ученик на Алберт Магнус; съветник на 
папската Курия; след завръщането си в Италия установява редица 
доминиканкски центрове на обучение; светец покровител на 
внезапната смърт;  
Св. Франциск от Асизи (1182-1226) – основателят на Францисканския 
орден на просещите монаси (Францискански орден); на женския Орден 
на Св. Клара и мирянския Трети орден; водач на движението за 
евангелска бедност в началото на ХІІІ в.; една от най-почитаните 
религиозни фигури в римокатолическата история и заедно с Катерина 
от Сиена са светци-покровители на Италия; през 1979 г. папа Йоан 
Павел ІІ го обявява за светец-покровител на екологията. 
Свами – инд. духовен учител, който много прилича на гуру; 
съответства на “Ваше Високопреосвещенство”; титла която се дава 
само на онези, които са достигнали възрастта да бъдат уважавани. 
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Свастика – санскр. кръстът Джайна;  победител; свързана с благото; 
четириногият кръст (croix cramponnee – свастика); в езотеричната 
философия това е най-мистичната и древна диаграма; най-
разпространения соларен знак; във ведическата култура свастиката  
се използва за обозначаване на световния кръговрат на всичко 
съществуващо – в нея се съединяват две геометрични фигури  (квадрат 
и кръг) – първата символира материалния свят, ребрата му 
съответстват на четирите стихии и четирите посоки на света, а кръгът 
се явява знак на Слънцето или на небосвода.  
Сваха – инд. дума с която се завършва молитвата, отговаряща на 
“Амин”. 
Сведенборг, дьо Емануел (1688-1772) – шведски мистик, теолог, 
философ и химик, роден в Стокхолм (умира в Лондон), считан от някои 
за пророк; епископ на Скара във Вестготланд; оказал сериозно влияние 
върху развитието на теософията, оставил сериозна следа в развитието 
на астрономията; математик, физиолог, натуралист и философ; имал 
изразени способности в ясновидството; владеел 11 езика; като 
последица от своите видения сметнал, че Бог се е явил пред него и му е 
възложил да възстанови християнската Църква; обявява се за 
родоначалник на нова религия – и днес неговата църква наброява 
стотици хиляди привърженици; изучавал задълбочено масонските 
тайнства и вярвал в дълбоката древност на масонската доктрина; автор 
на петдесет книги преведени на тридесет езике между които: “Небесни 
тайни”; “Чудесата на небето и на ада”; “За Новия Йерусалим или за 
духовния свят”; “За божественото привидение”; “Обясненият 
Апокалипсис”; произведенията му оказват дълбоко влияние върху 
Гьоте, Достоевски и Уилям Блейк.   
Сведенборгство – последователите на шведския учен, философ и 
теолог Емануил Сведенборг (1688-1772), който след 1747 г. изоставя 
науката и се отдава изцяло на религиозни и мистични занимания; през 
1785 г. французинът маркиз дьо Томе основава т.н. окултен “Ритуал на 
Сведенборг”. 
Света колегия на кардиналите – най-висшият съвещателен орган на 
римокатолическата църква (Ватикана); състои се от три категории; 
кардинал-епископи, които оглавяват римските ерахии; кардинал-
презвитери, които са начело на извънримските диоцези; кардинал-
дякони, които служат единствено в Курията. 
Светата служба – една от най-влиятелните институции във Ватикана, 
която взема решенията относно католическата доктрина; създадена от 
папа Пий ІІІ през 1542 г. едновременно с Инквизицията, създава 
Индекс на забранените книги, реорганизирана в Събор на доктрината 
на вярата през 1965 г. от папа Павел VІ, който вдига забраната върху 
някои книги. 
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Светата Фехме (Vehme) – средновековен таен съд в Германия 
изграден по принципа на тайните общества; най-известното тайно 
общество с правозащитен характер; заражда се в средата на ХІІІ в. в 
период на безредие и престъпност в районите между Рейн и Висла; 
Орденът възниква като заместител на бездействащите правозащитни 
органи; през ХІV в. тайната организация наброява над 100 хил. 
посветени (Wissenden); всички членове били задължени чрез клетва, да 
изпълняват присъдите на трибунала; членовете на Ордена били 
разпределени в три степени: Frohnboten – натоварените с изпълнение 
на решенията; Freischoffen – свободни съдии; Stuhlherren – свободни 
графове, които ръководели трибуналите; Орденът имал писмен закон, 
който се пазел в тайна и за който имало забрана да се разкрива пред 
непосветени; единственото предвидено наказание било смърт, като 
присъдата се изпълнявала незабавно след осъждането, чрез обесване на 
най-близкото дърво; на обвинения се отправяли три призовки за 
явяване пред съда, като всеки път той има шест седмици и три дни за 
да се отзове; ако се яви пред съда, обвиняемият имал право да призове 
до тридесет свидетели; ако бъде осъден, присъдата на Ордена била 
огласявана след екзекуцията чрез нож, забит в дървото на което е 
обесен.   
Светилище – свещено място, в което се извършва поклонение на Бога.  
Светилището (Shriners) – древен арабски Орден на благородниците на 
мистичното Светилище; социална организация за благотворителност 
и забавление без официален статут в масонството, но привлича 
членове от най-високите му степени; съществува предимно в САЩ. 
Светия дух на Йоаким от Флора – духовно движение от ХІІ в. на 
името на лидера му Джоакино Да Фиоре (Floris); италиански мистик, 
теолог, коментатор на Библията, философ на историята и основател на 
монашеския Орден Сан Джовани във Фиоре; разработва философия на 
историята, според която историята се развива на три етапа със 
засилваща се духовност: епохите на Бащата, Сина и Светия дух. 
Светлина -  
Светлината на истината – истинското познание което се разкрива по 
време на посвещението на кандидата в масонството. 
Светлината на природата – лат. lumenm naturae; интуитивно 
познание на всичко, което е добро и богато, възпламенено от Светия 
дух в сърцата на човечеството; източник на познание или постигане на 
мъдрост, равна на най-висшето духовно откровение. 
Светлини на Ложата -  
Светове (нисши и висши) – разделението на Вселената на висши и 
нисши светове, свят на Мисълта и свят на Материята. 
Световно масонство -  
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Светски Братства – тип сдружения появили се извън манастирите 
към края на ХІ и началото на ХІІ в., своеобразни наченки на 
занаятчийските общности; продължение на монашеските братства, 
но пригодени за други нужди; макар и съставено от светски хора, 
новите Братства поради факта, че религията е проникнала дълбоко в 
живота, в основата си са все така сакрални и духовенството присъства 
неизменно в тези сдружения; светските майстори са ученици на 
църковните майстори , от които са получили тайните и традицията.; 
поради обстоятелството, че знанието започва да придобива все по 
светски характер, светските майстори се множат и много скоро техният 
брой надвишава този на църковните майстори. 
Свещеник - назначаема длъжност в Ложата на Съвършенството (4º-
14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; 
Свещенна наука – название, дадено на вътрешната, езотеричната 
философия, чиито тайни в древността се преподавали на кандидатите 
(неофити) и се провъзгласявали от йерофантите по време на 
последното им посвещение. 
Свещенният Граал – 
Свещенно въстание – тайно дружество по подобие на якобинските 
организации, основано през 1792 г. от гръцкия емигрантски елит 
начело с Ригас Валестинлис; целта на обществото обединяващо видни 
гръцки предприемачи и интелигенти от емигрантските колонии във 
Франция и Австро-Унгария е възстановяване независимостта на 
гръцката държава; няколко месеца след образуването на “Свещено 
въстание”, на 19 ноември 1792 г.  Конвентът в Париж издава декрет, 
който гарантира, че френските войски ще окажат военна помощ на 
всеки народ, който се бори за национална независимост. 
Свещенното копие – вж. копие на съдбата. 
Свитък от Къркуол – първият известен работен килим на ложа на 
модерното масонство; предполага се, че освен като килим се е 
използвал вероятно и като завеса, под формата на работна чертожна 
дъска на ложата; ленено платнище с размери 5,6 х 1,7 м., което виси в 
Ложа “Килуининг” №38 в Къркуол на остров Оркни – някогашното 
графство на рода Синклер; първият документ свързан с този списък е 
публикуван през 1897 г. от Джорд У. Спет, основател на 
изследователската ложа “Quatuor Coronati”. 
Свобода, равенство, братство – възглас във френските масонски 
Ложи, който е въведен като републикански лозунг едва по време на 
Третата френска република. 
Свободни мъже - 
Свободни науки и изкуства – граматика; риторика; логика; 
аритметика; геометрия; музика и астрономия. 
Свободнозидарско ателие – масонска Ложа. 
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Свод – зидан покрив или таван, изграден на принципа на арката. 
Свръх Аз – душевност; понятие формулирано от Фройд; част от 
човешката същност, която е възприела морални мотиви от семейството 
и общността и контролира импулсите, идващи от сферата на желанията 
към съзнанието; психична сила, която осъществява моралния контрол 
върху нашето поведение чрез механизмите на съвестта.   
Свят – човек, който по някакъв начин е свързан със свещенната 
реалност. 
Свят пламък – наименование на източните кабалисти, където 
посветените се наричали “Синове на Светия пламък”. 
Сеанс –  в очакване на нещо заедно. 
Себетендорф, барон Рихард фон Файхер – основателят на немското 
окултно Общество Туле. 
Север -  
Сегрегация -  разделяне, отделяне, изолация; отлъчване от цялото; 
една от крайните форми на расова дискриминация; политика на 
принудително отделяне. 
Седемте загубени градове – легенда възникнала през VІІІ в., която 
разказва за седем португалски епископи, които успяват да избягат с 
кораб, когато североафриканските маври нахлуват през 711 г. срещу 
вестогите; епископите, заедно със значителен брой жители на своите 
папства достигат до някакъв остров в Атлантика, на който основават 
седем града. 
Сейър, Антъни – първият Велик майстор на Великата ложа на 
Англия, избран на 24 юни 1717 г. на учредителното събрание проведено 
в лондонската кръчма “Гъската и Скарата”; мандатът му е бил 
определен за срок от една година. 
Секененре Тао – египетското име на строителя на Храма на Соломон – 
майстор Хирам Абиф. 
Секо Д` Асколи – средновековен астролог, живял в ХІІІ в. с 
прозвището Франческо Твърдия; заради публикуваната му в Базел през 
1485 г. книга “Commentarii in Sphaeram Joannis de Sarcrabosco” е 
изгорен на клада от Инквизицията. 
Секретар – сановник на висша изборна длъжност в масонската Ложа; 
осъществява всички административни дейности в Ложата; води 
протоколите от всички събрания на Ложата и заседанията на Съвета 
на сановниците и Съвета на Светлините; вписва и съхранява всички 
архивни дневници; пазител на печата и патента на Ложата; едноличен 
ръководител на Секретариата на Ложата и всички административни 
служби към него; пряко взаимодейства с Майстора на Ложата в 
управлението на делата й; преподписва и подпечатва всички 
документи след Майстора на Ложата; приема, подготвя и предлага за 
работа всички преписки; пряко кореспондира с Великата ложа и 
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всички Братски общности; съвместно с Ковчежника отговаря за 
разходването на средствата и опазването на имуществото; стопанисва и 
управлява имотите на сдружението;  в края на всяка масонска година 
подготвя отчет за дейността на Ложата и нейните членове и прави 
предложение за план за работа през следващата година. 
Сексуална магия – примитивна форма на сакралните оргии на 
гностиците. 
Секта – основен белег е култ към основателя. 
Секурализация – процес на отчуждаване и превръщане на църковната 
или манастирска собственост в светска; един от способите за 
укрепване на кралската власт през Средновековието 
Селджуки – турска мюсюлманска династия, контролираща големи 
територии в Средния Изток през ХІ и ХІІ в.; упадъкът на династията 
започва след разделянето на държавата между синовете на султана. 
Селена – гръц. олицитворение на Луната в гръцката митология.  
Сен Аман, Йод дьо (11??-1180) – осми Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите; започва кариерата си като маршал на Йерусалим; 
попада в план на сарацините заедно с Великият магистър Бертран дьо 
Бланшфор и бива откупен от Ордена; противопоставя се на  краля на 
Йерусалим Амори І в опитите му да налага решения и волята си върху 
Ордена; счита се, че по време на неговото управление започва 
процесът на негативно отношение на светската и църковна власт към 
Ордена; умира в плен, като отказва да бъде окупен или заменен, 
заявявайки, че “тамплиерът може да даде като откуп само пояса си и 
бойния меч”. 
Сен граф дьо Жермен – откупил от папата имението Сен Жармен в 
италианския Тирол; полиглот и ерудит; притежавал превъзходни 
музикални способности, като съперничел дори на самия Паганини; 
известен със сбъдналите се пророчества на кралете Людовик ХV и ХVІ 
и на Мария Антоанета; Велик адепт в алхимията; считан за най-
великия адепт, който Европа е виждала за последните столетия.   
Сенат – лат. Съвет на старейшините; върховен орган на държавна 
власт. 
Сенешал – втората по важност длъжност в Ордена на тамплиерите; 
действа едновременно като заместник на Великия магистър и като 
негов пръв съветник; изпълнява функциите на ръководител на Ордена, 
когато Великият магистър отсъства или не е в състояние да упражнява 
длъжността си. 
Сенешал – най-почетната от петте висши длъжности на френския 
кралски двор в периода Х-ХІІІ в.; сенешалът е личен представител на 
краля в отделните провинции на кралството. 
Сензар – мистичното име на таен жречески език (езика на 
Мистериите) на посветените адепти в цял свят. 
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Сен-Мартен, дьо Луи-Клод (1743-1803) –  мистик и писател, адепт и 
теософ, роден във Франция; дипломиран адвокат и виден магистрат;  
занимавал се с изследвания на философията и теософията в Париж;  
ученик и личен секретар на Мартинес Паскуали и Якоб Бьоме, след 
което основава своя мистична школа и масонска Ложа; известен с 
прозвището – Непознатият философ; след смъртта на Паскуали 
оглавява единият от двата клона на които се е разцепило неговото 
учение – висшата мистика и техниката на вътрешния път; през 1775 
г. публикува първия си труд под псевдоним “За грешките и 
истината”; следват трудовете: “Естствената картина на отношенията 
между Бог, човек и Вселена”(1782); “Желаният човек”(1790); “Новият 
човек”(1792); “Философски разсъждения за Френската 
революция”(1796); “Светлина върху хуманната асоциация”(1798); 
“Крокодилът или войната между доброто и злото”(1798) и “Владенията 
на Човекът-Дух”(1802); запомнящ е трудът му “Ecce Homo” от лат. 
“Ето човека”(1792); известен е създаденият от него “Поправен Ритуал 
на Сен Мартен” със седем степени на посвещение.  
Сеньор – представител на доминиращата в обществото феодална 
класа. 
Сепаратизъм – лат. отделен; стремеж към отделяне, разделяне, 
отцепване, обособяване и самостоятелност. 
Серапис – тъждествен на Озирис; едно от главните Божества на 
Египет през елинистическата епоха; култът към този Бог е въведен от 
Птоломей І с цел да се обединят на религиозна основа гръцката и 
египетската култура. 
Серафими – ивр. ShRPIM- змей; небесни същества описани от Исая, 
като притежаващи човешка форма с три двойки криле.  
Серкет – егип. Богиня в египетската митология, покровителка на 
мъртвите, дъщеря на Ра, помагаща му да поразява враговете; нейното 
свещено животно е скорпионът. 
Сестра - 
Сет (Сетх, Сутех) – Бог на чуждите страни в египетската митология; 
олицетворение на злото начало; убиецът на Озирис. 
Сефер Йецира – ивр. “Книга на Творението”; много древен 
кабалистичен труд, разглеждащ творението на Вселената като 
аналогия с двайсет и двете букви на еврейската азбука, приписван на 
патриарха Авраам; монолог на Авраам в който той стига до 
заключението за единството на Бог. 
Сефер-Ха-Зохар – ивр. Книга на Светлината според която Бог 
споделил с Адам мистериите на мъдростта, докато последният все 
още се е намирал в райската градина, посредством книга донесена му 
от ангела Разаел. 
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Сефира (Сефироти) – каб. броя, число, яснота; в спекулативния 
езотеричен юдейски мистицизъм (Кабала) това е всяка от десетте 
еманации, или сили чрез които се появява Бог Създател; понятието за 
пръв път се появява в Книга на Творението (Sefer Yetzira) като 
десетте идеални числа. 
Сибелиус, Ян (1865-1957) – финландски композитор; активен участник 
във възстановяването на финландското масонство след установяване 
на независимостта на Финландия; посветен през 1922 г. лично от 
Великият майстор на Великата ложа на Ню-Йорк Артур Томпкинс; 
основател на първата национална ложа на Финландия “Суоми” и един 
от ръководителите на Великата ложа, заемал длъжността Велик 
органист; автор на “Музика за масонски ритуали” (1927). 
Сибили – в гръцката митология пророчици, предричащи в състояние 
на екстаз бъдещето, най-вече очакваните бедствия; книгите на 
Сибилите (смесица от гръцко-римски, етруски, юдейски и християнски 
вярвания) били смятани за тайни, и се пазели от специална жреческа 
колегия в храма на Юпитер Капитолийски и се използвали до V в. 
Сигила – лат. подпис;  личният подпис на Духа или Ангела. 
Сигилография – виж. Сфрагистика. 
Сиддха – санскр. съвършен; пълен; завършен; съвършена душа; този, 
който е преминал през всички цикли на прераждането и е станал 
“идеалната душа”, но още не е достигнал състоянието на 
Божественост, но който вече е един полу-бог. 
Сиддхи – инд. духовно съвършенство; окултна способност, с която 
някой е надарен; светци и мъдреци, станали почти Божествени; 
качества на съвършенството; феноменални сили, придобивани от 
йогите благодарение на святост. 
Сидерален – всичко отнасящо се до звездите и до различните техни 
въздействия. 
Сикарии – членове на войнстващата ционистка група “Синове на 
кинжала”. 
Сикофанти – професионални доносници в древна Гърция. 
Силфи – розенкройцерско наименование на елементалите на въздуха. 
Символ – гръц. разпознавателен знак; знак или образ, който сочи 
отвъд себе си и онагледява смисъл, идея или значение; изображение на 
непредметното, което по никакъв начин не може да бъде опредметено;    
синтезиран образ на идея, истина или явление, сам по себе си не 
представлява това, което означава; предмет, изображение или знак, 
акцентиращ върху един от аспектите на свещеното; абсолютното. 
Символ верую – кратко изложение на догма. 
Символизъм – образно изразяване на идея или мисъл; символът – 
като записана алегория, а  алегорията – устен символ.  
Символични градуси - 
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Символичния Храм –построяването на Символичния Храм е 
основната цел на всички масони по света. 
Символично масонство - 
Симон Бен Иохаи – равин-адепт, автор на “Зохар”. 
Симон Влъхва – съвременик на апостолите поискал от тях да му 
продадат дарбата да прави чудеса (симония); прочул се като маг, който 
се представял за “велика Божия сила”; родоначалник на гностицизма и 
ересите в Църквата; учил философия в Александрия; произхожда от 
самарянското селище Гитон. 
Симон Мага (Самарянина) – най-известният самарийски гностик и 
тавматург; основател на сектатта симонистите-гностици; един от 
основоположниците на гностицизма; единият от Великите еретици; 
водач на гностическа групировка след смърта на Йоан Кръстител, 
според някои източници е негов брат, получава образованието си в 
Александрия съществуването му е потвърдено от Деянията на 
светите апостоли (8:9-13), където се споменава за срещата му с 
апостол Филип; роден и израсъл в Жита, Самария; наричан още баща 
на всички ереси или първия гностик. 
Симония – продажба на църковни длъжности от римокатолическата 
църква през Средновековието; името идва от Симон Влъхва, който 
поискал от апостолите да му продадат дарбата да прави чудеса;  
търгашество с църковни длъжности.  
Синагога – гръцка дума означаваща “събиране”; място където евреите 
извън Иудея се събирали да обсъждат проблемите си, което 
впоследствие превърнали и в Храм; юдейска религиозна община; 
възглавява се от равин; след разрушаването на Йерусалимския храм 
през І в. пр. Хр. се превръща в център на юдейския култ и пазител на 
еврейската диаспора по целия свят, който регламентира живота на 
вярващите евреи в съответствие със законите на Торите и Талмуда. 
Синай – ивр. планината Синай, родното място на почти всички 
слънчеви Богове на древността като Дионис и др.; Син-ай –Планина на 
Луната – народите смятали Слънцето за потомък на Луната.  
Синархия – специфична политико-езотерична система, която 
представлява управление чрез тайни общества или чрез група 
посветени, които работят задкулисно; създателят на синархията е 
французинът Жозеф Александър Сен-Ив д`Алвейдър (1824-1909) 
заявява, че терминът означава точно обратното на анархия; синархизма 
постулира, че трябва да има пълен контрол на държавата над хората; 
синархията поема власта чрез овладяването на трите ключови 
институции за социален контрол – политиката, религията и 
икономиката, когато нейните членове са на ключови места, 
синархистите на практика ще управляват тайно цели държави; според 
един синархистки документ от 1946 г., една от основните цели е 
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създаването на Федерален европейски съюз; синархизмът е най-силно 
разпространен във Франция и е много силно преплетен с френското 
масонство; крайъгълен камък във философията на синхринистите е 
концепцията за Деветте легендарни водачи; според тях тамплиерите 
представляват върховната проява на синахрията в средновековния 
свят, защото те имали почти абсолютен контрол върху политическиу, 
религиозния и икономическия елит. 
Синдона, Микеле – мафиотски бос, замесен в скандала с масонската 
Ложа “П-2” (Пропаганда дуе); дава показания уличаващи масонството 
във връзки с мафията. 
Синдонолог – изследовател на Торинската плащаница. 
Синдонолози – гръц. синдон – плащаница; правоъгълно ленено платно 
или саван;  членове на международната Общност на плащаницата; 
привърженици на тезата за достоверността на Торинската плащаница. 
Синедрион – върховният еврейски административен, политически, 
религиозен и съдебен съвет на старейшините, който се занимава с 
всички важни въпроси; постановленията му имат силата на закон; 
членовете на Синедриона се избират чрез гласуване или по жребий от 
средите на книжниците, свещениците и водачите на народа; 
основател на Синедриона е Мойсей. 
Синедрион (хетерия) – основаното от Питагор тайно общество в 
Кротон, наброяващо 300 души разделени в две категории езотерици 
(вътрешни) и екзотерици (идващи отвън), вторите за разлика от 
първите са обучавани без да принадлежат към Ордена; това общество 
изисквало от посветените си ученици да живеят аскетично, да търсят 
истината в мъдростта и да получават много висока научна подготовка; 
посвещаването обхващало няколко фази – първо подлагали кандидата 
на изпит по ораторско изкуство, след това го затваряли в килия, където 
се отдава на мълчание и пости и трябва да реши математическа задача, 
след това го приемали за член на ордена като акустик (слушател) и в 
продължение от три до пет години той слушал уроците при пълно 
мълчание, а неговият учител говори скрит зад завеса, едва след това го 
признават за езотерик, т.е. за пълноправен член на хетерията. 
Синкел – църковен служител, презвитер или монах, който живее при 
патриарха като негово доверено лице, като помощник в управлението 
на православната църква и като свидетел на патриаршеския живот; в 
миналото тези длъжностни лица са били потенциални кандидати за 
патриаршеския престол; протосинкел е най-високопоставеният от 
синкелите.  
Синклер, сър Хенри – шотландски благородник организирал през 1398 
г. презокеанската експедиция до Нова Скотия с която прехвърля в 
Новия свят над триста рицари-тамплиери. 
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Синклит – гръц. повикан, свикан; събрание на висши сановници в 
древна Гърция; имперски съвет във Византия; членовете му се наричат 
синклитики и на брой достигат до не по-малко от 1000; в състава 
влизат определени със специален списък представители на светските и 
духовните сановници начело с патриарха, както и отделни лица от 
столичната аристокрация, които притежават високи титли без да 
заемат определени длъжности. 
Синкретизъм – смесване или оподобяване на разнородни учения. 
Синове на Вдовицата – едно от иносказателните названия на 
масонското братство, произлизащо от определението на Майстор 
Хирам в гл.1 на Книга на Царствата “...син на една вдовица от рода 
Нифалимов...”; наричайки се Синове на Вдовицата (Деца на 
Вдовицата) масоните се съотнасят към Природата – Изида, която е 
напусната от своя съпруг Слънцето (Озирис), което се е прибрало в 
гробницата; когато през декември слънцето напуска нашето полукълбо 
и отива да свети в долното, тогава Природата е вдовица на своя съпруг, 
на този на когото всяка година дължи радостта си и плодовитостта си, 
тогава нейните деца страдат. 
Синове на кинжала – войнстваща ционистка група съществувала 
непосредствено преди началото на новото летоброене; нейните 
членове са се стремили да свалят римското господство чрез 
екстремистки действия; някои изследователи предполагат, че 
предателят на Христос, Юда е принадлежал към това общество; 
радикално тайно общество на политически убийци. 
Синове на Светлината – иносказателно название на масоните, 
според легендата, така са се наричали строителите на египетските 
пирамиди и Храма на цар Соломон; вж. Синове на Вдовицата. 
Синод – гръц. събрание; висше църковно управително тяло в 
православната църква, съставено от епископи и митрополити; 
председателства се от върховния църковен глава; синод се нарича и 
сградата, където се помещава канцеларията на този орган. 
Синодик – сборник с решенията на църковни събори; послание на 
църковен събор, отправено до епископи и вярващи.  
Синопсис (Synopsis historiae societatis lesu) – синопсис на историята на 
Ордена на йезуитите (Обществото на Иисус) публикуван през 1950 г. 
Синхронизация – гръц. едновременост; принцип формулиран от Юнг 
– едновременно протичащите във времето физически процеси и 
психически преживявания образуват помежду си зависимост, без да 
съществува между тях причинна връзка; по този начин могат да се 
обяснят космическите (астрологичните) връзки с душевните 
състояния; архетиповете са основа на синхронизацията. 
Синът на Вдовицата – майстор Хирам Абиф. 
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Сион – хълмът в Йерусалим, където е бил издигнат храмът на Йехова; 
според Библията там се е намирала резиденцията на цар Давид. 
Сионски приорат – съвременното светско тяло на Ордена на Сион. 
Сит – египетски Бог, големият неприятел на другите Богове – Озирис, 
Хор и Богът на Слънцето. 
Сит – третият син на Адам и Ева, от когото произлизат всички народи; 
заема значително място в гностичната литература.  
Ситре Тора – ивр. тайното учение на Тората. 
Скандхи – санскр. свитъци; група атрибути.  
Скарабей – торен бръмбар; бръмбар от египетската митология, 
символ на безсмъртието;  на възкресението и превъплащението в 
древен Египет; възкръсване на мумията или по-точно за висшите 
аспекти на личността, която е оживяла. 
Скиптър – владетелски жезъл във вид на дълъг прът, богато украсен 
със скъпоценни камъни; носи се само от светски владетели и висши 
църковни сановници. 
Скит – гръц. asketos; в православното християнство – жилището на 
отшелник. 
Скитащ светски рицар – рицар, който не членува в никой религиозен 
рицарски орден. 
Скот, Хауард – американски учен основател през 1918 г. на 
движението на Обществото на технократите споделящи 
убеждението на технокрацията, че учените трябва да управляват 
всичко и всички. 
Скотус, Джон (1265-1308) – философ и теолог на Средновековието, 
занимавал се със семантиката на религиозния език и естеството на 
човешките свободи. 
Скриби – еврейски учени, владеещи изкуството на писането, станали 
по-късно официални учители по еврейския закон; тяхното учение се е 
развило до устен закон, отличаващ се от писания закон на Тората.  
Скрижал – непоколебима основа, завет; каменна плоча с изсечени на 
нея свещени текстове; каменни плочи на които според Библията 
Мойсей е записал 10-те Божи заповеди и се съхранявали в Свещения 
Кивот на Завета.  
Скрипторий – лат. scriptorium; специално обзаведени помещения в 
манастирите, където се преписват книги с религиозен характер, 
средновековни хроники и антична литература; стая за преписи на 
ръкописи. 
Скуотърство – произволно, незаконно заселване върху своодни земи в 
Северна Америка, получило широко разпространение в края на ХVІІ в. 
Слоън, Ханс – британски ботаник член на Кралското научно 
дружество, чиято колекция от манускрипти по-късно поставя 
началото на колекцията на Британския музей през 1723 г.; притежавал 
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уникалния Манускрипт 3848 датиран от октомври 1646 г. и 
представляващ уставен документ със стари масонски предписания, 
написани 77 години преди Джеймс Андерсън да състави своя Устав. 
Слуги на мястото на истината и хармонията – древна братска 
общност на строителите на Долината на царете в древен Египет; 
целта на общността е била създаването на шедьоври; съблюдава 
собствен кодекс според който гилдията на строителите се разделя на 
три части – чираци, калфи и майстори; чираците били наричани 
възродени деца; принадлежността към братството се демонстрирала с 
препасването на ритуални престилки; братството се ръководело от 
своеобразен трибунал състоящ се от 12 съдии. 
Служебен знак – 
Смесено масонство – вж. Комасонство 
Смит, Джозеф – основателят на църквата на мормоните; на 6 април 
1830 г. в гр. Файет, щата Ню Йорк заедно с още пет свои съмишленици 
той обявява основаването на църквата на Иисус Христос от последния 
ден.   
Смъртава – най-учената секта сред брамините. 
Сод – ивр. арканум; религиозна мистерия; мистериите на Ваал, 
Адонис и Бакхус. 
Сод – тайното знание. 
Содали – лат. членове на школа за жреци. 
Содална клетва – най-свещената от всички клетви; нарушаването на 
Содалната клетва на обета се наказвало със смърт; клетвата и Сод 
(тайното знание) са по-първични от кабала и преданието.  
Сокар – Бог на плодородието и покровител на мъртвите в египетската 
митология; изобразява се като сокол. 
Сокарис – егип. Бог на огъня. 
Соларен култ – култ към Слънцето в редица езически религиозни 
представи. 
Соловьов, Владимир Сергеевич (1853-1900) – месианският обновител 
на руската духовност; инициатор на християнския универсализъм, 
стремящ се към примирение с Църквата; автор на изследванията: 
“Кризис на западната философия”; “Русия и всемирната Църква”; “Три 
разговора за войната, прогреса и краят на всемирната история” и др. 
Соломонов храм – вж. Храмът на Соломон. 
Сонак, Гийом дьо (11??-1250) – осемнадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите (1250-1252); на тази длъжност съпровожда 
френския крал Луи ІХ  в Седмия кръстоносен поход; тежко ранен при 
обсадата на Дамиета – спасява живота на краля; загива няколко дни по-
късно в битката пре река Бахр ал Сагхир. 
Сониер, Франсоа Беранже – енорийски католически свещеник свързан 
с разкритията на т.н. мистерия на Рен-льо-Шато ; назначен в енорията 
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на града през 1885 г. той решава да възстанови сградата на местната 
църква “Св. Мария Магдалина”, която е била построена и осветена 
през 1059 г. върху роините на храм на вестогите датиращ от VІ в.; при 
ремонта свещеникът открива в една от колоните четири пергамента, 
които представляват две генеологии от 1244 и 1644 г. и две отделни 
послания, написани през 80-те години на ХVІІІ в. от бившия енорийски 
свещеник абат Антоан Бижу; след това откритие и посещението му в 
Париж с документите Сониер внезапно забогатява и започва мащабно 
строителство в Рен-льо-Шато; в ремонтираната изцяло църква той 
издига странна статуя на демона Асмодеус – пазител на тайни, 
попечител на скрити съкровища и според една древна юдейска легенда 
строител на Храма на Соломон; на входа на църквата свещеникът 
поставя надписа “Това място е ужасно”; според редица изследователи 
свещеникът е открил документи, съдържаща генеологична 
информация, която доказва оцеляването на династията на 
Меровингите.  
Сопдет (Сотис) – Богинята на звездата Орион в египетската 
митология; почита се като Богиня на настъпващата Нова година за 
египтяните. 
Софиология – мистико-филосовска система, възникнала в 
православна среда и последователно изложена от руския богослов 
С.Н.Булгаков (1871-1944); в основата и лежи разбирането за София (от 
гръц.-мъдрост) като вътрешна същност на Бога, имаща два аспекта – 
небесна мъдрост и земна мъдрост; софиологията  е родствена с 
неоплатоническата концепция; отнася се към т.н. световна душа. 
София – гръц. мъдрост; женският Логос на гностиците; Вселенски 
разум; женският Свети Дух. 
Сохам – санскр. мистичен слог означаващ буквално “Това съм Аз”. 
Социн, Лелио (1525-????) – един от основателите, заедно с Лутер и 
Калвин на своеобразна академия за реформи в теологията през 1546 г. 
във Виченца, Италия;  обществото, което посещава тази академия 
отхвърляло Светата троица, Въплъщението и Възнесението;            
роден през 1525 г. в Сиена, Италия; считан за един от основателите на 
спекулативното масонство; умира в Цюрих, като оставя всичките си 
съчинения на племеника си Фауст Социн. 
Социн, Фауст (????-1604) – наследникът на учението на Лелио Социн 
(негов племеник); през 1587 г. се установява в Краков (Полша), където 
основава Обществото на социанистите; нарича своите последователи 
братя Свободни масони. 
Спагирика – гръц. разделям; създаването на лечебни средства чрез 
алхимични методи; освобождаването на духа на природни елементи и 
разгръщането на неговите лечебни средства. 
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Спагирия – алхимична практика, която има за цел превръщането на 
металите в злато и ефективното овладяване на природните свойства. 
Спартиати – основното гражданско съсловие в древна Спарта 
състоящо се от пълноправни свободни граждани, разполагащи с 
неограничени и равни права, които са организирани в т.н. Община на 
равните, която поделя на равни парцели земята между членовете на 
спартиати. 
Спасение – основно понятие определящо целта на почти всички 
религии; освобождаване от земните грехове и злото и достигане на 
първоначално състояние на чистота.  
Спекулативно масонство – умозрително масонство; 
франкмасонството в неговия съвременно разбиране, приело знанията 
натрупани от оперативните масони и изучаването на техните етически 
системи. 
Спиритизъм; спиритуализъм – лат. дух; във философията състояние 
или положение на ума, противоположно на материалистичната 
концепция за съществуващото; в  теософията – доктрина, учеща, че 
съществуването е оживено или изпълнено с Всемирна душа или Дух и 
че нито един атом от тази Вселена не може да пребивава извън този 
въздесъщ принцип – е спиритуализъм; постоянно контактуване на 
живите с мъртвите; движението на спиритизма в Европа започва да се 
развива в средата на ХІХ в. чрез Алан Кардек  и неговото “Общество 
за спиритични изследвания” 
Спиритуален – лат. духовен; нематериален; трансцедентален – не от 
този свят. 
Спяща Ложа – масонска Ложа, която не провежда събрания и не 
работи, но не е върнала патента (хартата) за своето инсталиране. 
Средновековие – историческия период между Античността и 
Новото време; обхваща периода от падането на Западната Римската 
империя в края на V в. до избухването на Английската буржуазна 
революция в средата на ХVІІ в. или превземането на Константинопол 
от турците; терминът е въведен в обръщение от италианските 
хуманисти през в края на ХV в. (за пръв път от Флавио Биондо в 
съчинението си “Декади”); през 1698 г. проф. Х. Келер от университета 
в Хале озаглавява своя учебник “История на средните векове от 
времето на Константин І Велики до падането на Константинопол под 
турците; условно историята на Средновековието се разделя три 
периода: ранно Средновековие (V-ХІ в.); същинско Средновековие (ХІ-
ХV в.) и късно Средновековие (ХV-средата на ХVІІ в.)  
Ставропигиален – църква или манастир, които са независими от 
местната църковна власт и са подчинени директно на централната 
църковна власт. 
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Стадий – мерна единица от античния свят, основана на разстоянието 
за надбягване в гръцките Олимпийски игри; оттук произлиза и думата 
стадион; един стадий е дълъг между 177 и 192 метра. 
Стайн, сър Марк Оуръл – британски археолог открил през 1907 г. 
Диамантената Сутра, най-старият печатен документ, първото 
печатно издание датирано от 868 г. 
Станфордски изследователски институт (СИИ) – най-големият в 
света изследователски конгломерат с годишен оборот от двеста 
милиона долара, чиито основни клиенти са американското 
правителство и глобалните корпорации; учреден през 1946 г.; близо 75 
% от приходите на СИИ идват от Министерство на отбраната на САЩ; 
има офиси в девет държави; ръководи Лабораторията по изкуствен 
интелект в Кеймбриджкия университет; провежда изследванията на 
НАСА; разработил Проектът за проучване на Свинкса.  
Стар Велик майстор –  най-високата почетна длъжност в масонството 
с която се титулуват тези посветени, които са заемали длъжността 
Велик майстор и не са отстранявани от нея поради нарушения на 
правилата на Ордена. 
Стар и Приет Шотландски ритуал – една от многото ритуални 
високостепенни системи на франкмасонство; в този обред 
функционират 33º степени на посвещение, разделени в четири групи и  
осем класа; за т.н. “шотландско” масонство се заговорва за пръв път 
още през 1742 г. определението не идва от географското понятие, а от 
връзката с най-старото, “оперативното” масонство; много историци 
свързват шотландското масонство с това, че именно в Шотландия са 
намерили убежище подгонените от Филип IV членове на Ордена на 
тамплиерите; системата на Стария и Приет Шотландски ритуал, е 
редовна масонска форма стъпила на основата на първите три степени: 
чирак, калфа и майстор, а впоследствие възприела посветителски 
елементи от различен произход, които са образували системата на 
Висшите чинове.  
Стар майстор на Ложата – почетна длъжност на всеки масон, който е 
заемал един пълен мандат длъжността Майстор на Ложата. 
Старецът от планината – прозвището на основателя на ислямската 
секта на хашшашините или Шейх-ал-Джабал, наричан още Великият 
майстор Хасан; като  Велик майстор той създава система от чираци, 
членове и майстори, по подобие на масонската система на посвещение; 
исторически са доказани връзките на хашишините с тамплиерите и са 
подсказали на латините някои от езотеричните догми и церемонии. 
Стари масони или Стари Йоркски масони – Велика ложа основана 
от ирландски масони в Англия през 1751 г., наречена Стара Велика 
ложа, която е имала за цел да противостои на Великата ложа на 
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съвременните масони (Обединената Велика ложа на Англия, създадена 
през 1717 г.) 
Старите братя на Розата и Кръста – шотландски благороднически 
орден основан от краля Робърт Брус през първата половина на ХІV в.; 
предполага се, че това е заместителят на приютилият се в Шотландия 
Орден на тамплиерите; по него време шотландският крал става 
наследствен Велик магистър. 
Старши Страж - избираема длъжност в Ложата на Съвършенството 
(4º-14º) на Стария и Приет Шотландски ритуал; помага на Почетния 
Майстор в изпълнението на неговите задължения и поема делата на 
Ложата на Съвършенството в негово отсъствие. 
Статут – устав на държавен орган, обществена или друга организация; 
законодателен акт; основни положения, система от правила; в някои 
страни статутът е законодателен акт – писан закон; правно положение 
на държава, град, физическо или юридическо лице. 
Статути на Шоу – укази на Великия Надзорник Уилям Шоу в 
качеството му на майстор-ръководител на кралските строежи издадени 
през 1598 г.; според тези статути дадени на Уилям Сенклер от Розлин, 
шотландските зидари се освобождават от такси, а кралят дарява 
свободата и правото за раздаване на правосъдие на масоните. 
Стая за размишления – тъмно помещение в предверието на 
масонския Храм, където се намира кандидата преди началото на 
церемонията на посвещаване в Братството; боядисана в черно, върху 
масата се намира стомна с вода, хляб, две купи – едната със сяра, 
другата пълна със сол, върху стените са изрисувани символи: коса, 
пясъчен часовник, петел и думата V.I.T.R.I.O.L. (сяра) - символите на 
смъртта; тук кандидатът за посвещение извършва размисъл, т.е. в 
етимологическия смисъл на думата – връщане към самия себе си и 
попълва встъпителните документи и анкетите – отговаря на Трите 
въпроса; стаята за размисъл съответства на колбата на алхимика, на 
неговото Философско яйце, което е херметично затворено; стаята за 
размисъл се явява още съкратен вариант на Сътворението, тъй като 
първостепенното условие за всяко раждане е пълната липса на 
слънчева светлина – тук кандидатът за посвещение умира за своето 
минало съществуване и новопосветен ще се роди отново; преди да 
излезе от стаята за размисъл на кандидата за посвещение му се отнемат 
всички метални предмети, като по този начин той символично е върнат 
в естествената среда без присъствието на изкуствените постижения на 
цивилизацията – металите затрудняват циркулацията на магнитните 
течения. 
Стейпълбрюге, дьо Етиен – първият английски рицар тамплиер, 
който признал за съществуването на ерес в Ордена на тамплиерите; в 
резултат на неговите показания се ражда съвременната легенда за 
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съществуването на Тайният орден, който отрича божествеността на 
Иисус и изповядва еретични вярвания; според Стейпълбрюге ереста в 
Ордена се появила първо в Аквитания където се намирала една от най-
големите тамплиерски командории. 
Стела – древна каменна плоча с надпис или релефно изображение, 
която се поставя вертикално като надгробен паметник или за 
ознаменуване на някакво събитие.  
Степен на посвещение – ниво на членство в масонската или друга 
езотерична общност; всяка степен съответства на духовното развитие 
на масона и нивото на знанията получени в масонската общност. 
Стигматизация – паранормално възникващо кървене на култови 
предмети. 
Стигми – наследствени белези и петна; в религиозна импликация се 
наричат “позорни белези”. 
Столистес – степен у египетските жреци, която се дава на завеждащия 
гардероба; пазител на одеянията. 
Стражник – сановник на висша изборна длъжност в Ложата; пазител 
на подстъпите на Храма на Ложата и отговаря за неговата сигурност, 
както отвън, така и отвътре; отговаря за правилното усвояване и 
изразяване на думите, знаците и движенията за разпознаване на 
посветените; стражникът на Ложата не отваря вратата на Храма, нито 
за влизане, нито за излизане, по време на четене в Ложата; вратата на 
Храма той отваря само по нареждане на Майстора на Ложата или на 
Церемониалмайстора. 
Странстване – символичното пътуване на масона по време на 
посветителските ритуали в Ложата; пътят на посветения масон от една 
Ложа до друга.  
Странстващ Брат – напуснал или отстранен от Ложата посветен 
масон; масон без конкретно членство в пълноправна и съвършенна 
Ложа. 
Страшния съд – колективен или индивидуален съд над мислите, 
думите и постъпките на хората; ръководи се от Бога. 
Строеж на Храма на Амен – наименование на церемонията в 
египетските масонски Ложи (4 хил. г. пр. Хр.) 
Стъклената кула – замъка на Свещения Граал. 
Стълб – мощна свободностояща отвесна подпора между отвори с 
правоъгълно, квадратно или многоъгълно сечение. 
Стълба – в мистичните философии и системи има много стълби, 
които се използват в съответните мистерии на различните народи; 
Браминската стълба символизира Седемте свята; Кабалистичната 
стълба – седемте нисши сефироти; Библейската стълба – стълбата на 
Иаков; Стълбата на Митра – тайнствената стълба; Стълба на 
розенкройцерите;  Теологичната стълба и др. 
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Стъпка – мярка за дължина, около 30 см.  
Стърн, Лоранс (1713-1768) – английски писател, основоположник на 
сантиментализма.   
Суверен – върховен господар, монарх; носителят на върховната власт в 
една държава; самостоятелен и независим върховен владетел. 
Суверен Принц, Рицар на Розата и Кръста (18°) – осемнадесетата 
философска степен на Стария и Приет Шотландски ритуал. Една от 
най-важните по значение степени на Ритуала; не случайно, за 
посвещаването в тази степен от кандидата се изисква точно определен 
минимален стаж като майстор-масон; от масона кандидат за тази 
степен се изисква писменна разработка излагаща неговото разбиране за 
същността и принципите на Свободното зидарство – този реферат се 
разглежда и подлага на оценка от Събранието на Розенкройцерите; по 
време на ритуала, посветеният опознава тълкуванието на символа на 
Розата и Кръста, както и едно по-разширено и особено разшифроване 
на библейската Тайна вечеря; задълженията на тази степен са: 
практикуване на добродетелите, които ще дадат плод; борба за 
елиминиране на порока и пречистване на човечеството; толерантност 
към вярата и убежденията на другите; да вярва в Бог, човечеството и 
себе си, е урокът който се преподава на посветения в тази степен; дали 
злото и нещастието, дават благоприятна възможност за практикуване 
на добродетели? – размишлява рицарят на Розата и Кръста; розата, 
кръстът, орелът и пеликанът са основните символи на тази степен. 
задължителните инструкции към масона от тази степен са – вяра, 
надежда и милосърдие, а също така и толерантност; в “Морал и 
Догма”, Албърт Пайк отбелязва: “Орелът за нас е символ на 
Свободата, Постижение за Равенство, Пеликанът за Хуманност и 
нашия ред в Братството. Усилията за това, с Вяра, Надежда и 
Милосърдие като наше въоръжение, ние ще чакаме с търпение за 
финалния триумф на Доброто и цялото обнародване на Словото на 
Господ”. 
Суверенен военен орден на рицарите на Св. Йоан от Йерусалим, 
Родос и Малта – съкр. Орден на хоспиталиерите или Малтийски 
орден; религиозен католически орден от светски характер, който 
едновременно е субект на сувереното международно публично право; 
основан през 1099 г. в Йерусалим от католическия монах Жерар дьо 
Тонк; след изстласкването на християните от Светите земи през 1291 
г. Орденът се установява на остров Родос; през 1530 г. император Карл 
V подарява на рицарите остров Малта под условието да пазят 
неутралитет при споровете на християнските държави; след 
завладяването на о. Малта от император Наполеон през 1834 г. 
Орденът се установява с постоянно седалище в Рим, Италия; най-
малката държава в света помещаваща се в дворец от 2000 кв.м. на “Виа 
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Конти” в Рим; днес Малтийският орден има над 10 хил. члена, 
поддържа дипломатически отношения с над 90 страни и има статут на 
наблюдател в Общото събрание на ООН; ръководителят на Ордена е 
със звание Велик магистър и в йерархията на Римокатолическата 
църква е след най-младия кардинал; по протокол Великият магистър на 
Ордена не прави официални изявления; в наши дни Орденът работи по 
споразумения с отделните държави за оказване на хуманитарна помощ; 
основната цел на Ордена е да помага на всички страдащи хора без 
разлика на цвят на кожата, вероизповедание и политическа 
принадлежност; предоставя медицински грижи, лекарства, оборудване 
и помощи от всякакъв вид в критичните точки по света; финансира 
хуманитарните си мисии от дарения на членовете си и 
благотворителни инициативи; основава и поддържа болници, клиники 
и медицински центрове в различни точки на Европа, Азия и Америка, 
както и в мюсюлманските страни; спонсорира националните здравни 
системи на различни държави.  
Суверенен Върховен Генерален Инспектор (33°) – тридесет и трета 
и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал; най-
високата степен на посвещение, в това число и най-висшата 
административна степен (30°;31°;32°  и 33°),  в този масонски ритуал; 
на носителя на тази степен се вменява задължението за работа по 
посока на възстановяване на човечеството във всички негови права и 
извеждането му от хаоса на политическите и религиозните борби; “От 
хаос към порядък!” – е девизът на тази степен; празникът на масоните 
с 33º степен на посвещение е 3 октомври, денят в който е осъществено 
дарението на имуществото на Ордена на тамплиерите на Ордена на 
малтийските рицари; тридесет и трета степен (33°) не може да бъде 
нито директно, нито косвено поискана; в случай, че тя бъде поискана, 
следва да бъде отказана; кандидатите за 33° трябва да са редовни 
членове на подчинените Ателиета на Стария и Приет Шотландски 
ритуал, да им е поверен рангът на Рицар командир на Почетния съд, и 
това да е станало най-малко 46 месеца преди сесията на която ще се 
разглеждат кандидатурите им за получаване на 33° и придобиването на 
ранга и почестите на Почетен Генерален Инспектор и Почетен член 
на Върховния съвет; броят на членовете на Ритуала с 33º степен на 
посвещение е строго лимитиран. 
Суверенен Върховен Командир - най-висшият изборен ръководител и 
главен юридически офицер на всички церемонии на Стария и Приет 
Шотландски ритуал в рамките на юрисдикцията на даден Върховен 
съвет; официалният представител на Върховния съвет и ръководещ 
дейността между две редовни конференции на Върховния съвет; 
осъществява главните функции на надзор, инструкции и 
администриране във всички области и по всички дела, които са в 
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рамките на неговата юрисдикция; разрешава всички въпроси, които са 
отнесени до него и които засягат интересите на Ритуала; живее през 
цялото време на мандата си в близост до офиса на Върховния съвет;  
при оттеглянето си от поста Суверенен Върховен Командир, получава 
титлата Стар Суверенен Върховен Командир и Стар Суверенен 
Върховен Генерален Инспектор. 
Суверенен Малтийски Орден – вж. Суверенен военен орден на 
рицарите на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта. 
Суверенен Орден на Слънчевия Храм –  неотамплиерско общество 
основано на 12 юни 1952 г. в замъка Аржини, във френската област 
Божоле; обхваща членството на висши слоеве на обществото; 
официално признат от принца на Монако, Рение ІІІ, неговата съпруга 
принцеса Рейс е член на Ордена; кодексът на Ордена го представя като 
синархистична организация. 
Суверенитет – върховна власт; основно и най-важно качество, което 
притежава всяка една държава, независимо от големината на нейната 
територия, броя на населението и обществения строй; общопризнат 
принцип в международното право; основа на суверенитета е правото 
на нациите на самоопределение. 
Суккуб – succubus; букв. лежащ отдолу; съблазнител на мъже; мъж-
демон; содомит; човек, който се поддава на различни сексуални 
извращения – хомосексуализъм; скотоложство. 
Сунизъм – араб. свещено предание; първото направление в исляма, 
считано за ортодоксално (правоверно), обхваща мнозинството от 
мюсюлманите по света; оформя се в средата на VІІ в. по време на 
съперничеството за върховната власт в халифата; последователите му 
се наричат сунити – признавата не само Корана, но и Свещеното 
предание, което се състои от разказите за деянията на Мохамед и 
неговите слова. 
Сунити – ортодоксални ислямисти (вж. сунизъм)   
Супериоритет – духовно и интелектуално превъзходство. 
Сури – араб. части; сто и четиринадесетте части на Корана. 
Суспендиране – лат. отречен; едностранно прекратяване спазването 
на задължения, произтичащи от конституцията и законодателството, от 
страна на държавен глава или друг държавен орган; 
извънпарламентарно обезсилване или преустановяване действието на 
конституцията или закон или на отделни техни разпоредби.  
Суфизъм – гръц. софия-мъдрост; мистична секта в Персия върху 
основата на езотеричната философия и учението на истинското 
мохамеданство; учението суфи в много отношения има допирни точки 
с теософията, доколкото проповядва една световна вяра и външно 
уважение и търпимост към всички екзотерични вярвания; суфиите 
имат четири стъпала и четири степени на посвещение. 
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Сфинкс – статуя с тяло на лъв и глава на човек или свещено животно; 
името произхожда от египетското словосъчетание шесеп анкх – жив 
образ; символ на царската власт; най-често върху нея е изваян лика на 
самия фараон; най-известен е големият свинкс на платото 
Гиза(Египет), който според повечето учени датира от около 10 500 г. 
пр.Хр. 
Сфрагистика – лат. печат; наука, занимаваща се с проучването на 
печатите и печатните изображения и изучаваща тяхната поява, 
развитие и класификация. 
Схакти – инд. майката на Вселената. 
Схизма – гръц. отцепване, разкол; отделяне, отлъчване на дадена 
църковна организация от църквата, заради грубо нарушаване на 
верските и устройствените канони, като се запазва единството на 
догматиката; термин с който се обозначава най-голямото разцепление 
в историята на християнството, настъпило през 1054 г. между 
източноправославната и западнокатолическата църква; официалният 
разрив между Рим и Константинопол;   
Схима – санскр. строг манастирски режим на монасите. 
Схоластика – средновековна идеалистическа и религиозна философия, 
която се базира на схващането, че истината е дадена в Светото 
писание и почива на църковната догматика. 
Сцила, Синаеца – християнски аскет, отшелник в Синай, който убивал 
посочените му от църковните власти еретически лидери; оръжието му 
било палихера – стреличка с размер на човешка длан. 
Събор – висш заседателен форум на масоните в даден национален 
ориент; заседателен орган на някои религиозни общности. 
Събора във Виен – през 1311 г. югоизточния френски град е избран за 
център на Църковен събор свикан от папа Климент V; на този събор е 
осъден Орденът на тамплиерите и посмъртно папа Бонифаций VІІІ; 
от поканените общо 230 духовници в събора вземат участие едва 120 – 
по тази причина процесът не се състоява, но тамплиерите са осъдени с 
була на папата, издадена независимо от Събора; съборът обсъжда още 
финансовите възможности за обявяването на нов кръстоносен поход, 
както и вътрешно-църковни реформи. 
Събранието на Розенкройцер (15º-18º) – 
Събуждане на Ложа – възстановяване на регулярната работа на 
приспана Ложа; става с разрешение на Великата ложа; запалване 
отново на Светлините на Ложата. 
Съвет – административен орган в масонските организации. 
Съвет за външна политика (CFR) – една от най-могъщите 
неправителствени организации в света посветена на развитието на 
американската външна политика и международните дела чрез размяна 
на идеи; често определян като – Световното правителство; 
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публикува списък на членовете си, но те полагат клетва да мълчат по 
отношение на всички негови дейности – всеки член, който обсъжда 
дейностите на Съвета е изключван незабавно; основан на 21 юли 1921 
г.; от края на Втората световна война неговата централа се помещава в 
сградата Харолд Прат Хаус в Ню Йорк, дарена на организацията от 
фамилията Рокфелер – Дейвид Рокфелер е избран за председател на 
Съвета през 1950 г.; членството в Съвета е само по покана на негови 
членове и първоначалната идея е била да обединява общо 1600 
представители на властовия елит. 
Съвет на Великите сановници – висш избираем колективен орган на 
Великата ложа; включва: Велик майстор; Зам.-Велики майстори; 
Първи и Втори Велики Надзиратели; Велик оратор; Велик секретар; 
Велик церемониалмайстор; Велик ковчежник; Велик стражник; тези 
длъжности са избираеми от Великото общо събрание на масоните; 
освен избираемите длъжности, към Съвета на Великите сановници, в 
съответствие с нуждите на градежа на масоните,  функционират и 
назначаеми длъжности (служители към Великата ложа) , които са без 
право на глас в съвета; правомощията на Съвета на Великите 
сановници се регламентират от Основния закон на Движението на 
Старите Свободни и Приети зидари; съветът се свиква и ръководи от 
Великия майстор. 
Съвет на Кадош (19º-30º) – 
Съвет на сановниците - избираем колективен орган на Ложата; 
включва: Майсторът на Ложата; Зам.- майстори на Ложата; Първи и 
Втори Надзиратели; Оратор; Секретар; Церемониалмайстор;  
Ковчежник; Стражник; тези длъжности са избираеми от Общото 
събрание на Ложата; освен избираемите длъжности, към Съвета на 
сановниците, в съответствие с нуждите на градежа на масоните,  
функционират и назначаеми длъжности (служители към Ложата) , 
които са без право на глас в съвета; правомощията на Съвета на  
сановниците се регламентират от Основния закон на Движението на 
Старите Свободни и Приети зидари и Устава на Ложата; съветът се 
свиква и ръководи от Майстора на Ложата. 
Съвет на Светлините – заседателен орган на Ложата в който участват 
Майстора на Ложата, Първият и Вторият надзиратели на Ложата. 
Съвършен майстор (5°) – петата посветителска степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал; на посветения в тази степен се разкрива 
тайната, защо съществуването на човечеството е обречено на вечност и 
защо, дори Бог не е в състояние да прекрати живота на Земята, и защо 
поради тази причина никоя религия не е в състояние да предупреждава 
за края на света; задължението на масона в тази степен е да бъде 
трудолюбив и честен; работейки на общия Градеж, Съвършеният 
майстор разсъждава дали може да определи възрастта си, не на 
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години, а на сторени добри дела и дали добре изживеният живот 
подготвя човек за смърта; носителят на тази степен знае, че животът е 
несигурен и смъртта може да те посети всеки момент; обичаят и 
практиката преди 1935 г. изисквали от кандидата за тази степен да 
подготви своето завещание преди да премине церемонията за 
посвещаване; спи малко, учи много; говори малко, слушай и мисли 
много; разбери, че сме способни да действаме, и тогава действай, 
добросъвестно и енергично, каквото и да изисква от нас дълга, добрите 
ни приятели, нашата страна, и човечеството - това са задълженията на 
всеки масон, който е Съвършен майстор на Стария и Приет 
Шотландски ритуал; най-искреното желание на всеки Съвършен 
Майстор трябва да е да живее, дарява и действа така, че никой човек на 
земята да не е по-беден, заради неговото богатство; Съвършеният 
майстор отбягва това, което е измамно, еднакво с това, което е 
фалшиво. 
Съвършена Ложа – масонска Ложа, която е снабдена с трите Велики 
Светлини. (вж. регулярна Ложа) 
Съвършените синове на Царството – секта основана около 130 г. от 
либертинеца Карпократ, който твърдял, че човекът е свободен да 
постъпва както желае, не е длъжен да спазва Божиите заповеди, нито 
да уважава институциите и законите – той трябва само да усвоява 
тайните практики, които само те го правят съвършен. 
Съмърленд – наименование, дадено от американските спиритуалисти 
и феномалисти на страна или област, където живеят духовете след 
смъртта. 
Съсловие – обществена група с изявени икономически и политически 
интереси (дворянство; духовенство и др.) и с особено юридическо 
положение в държавата, което й дава известни привилегии. 
Съюз на Мартинистките Ордени – обединение появило се през 50-те 
години на ХХ в. във Франция, съставено от Традиционния 
мартинизъм, Мартинистки-Мартезинистки Орден и Мартинистки 
орден на избраните Коен; този съюз декларира, че ще бди над 
поддържането и над първичната чистота на двата традиционни пътя на 
школата: мартинизмът на Сен-Мартен (сърдечният път) и 
мартинесизмът на дон Мартинес дьо Паскуали (оперативният път).  
Съюзен съвет- заседателен орган на Великата ложа състоящ се от 
Майсторите на Ложите от състава на Великата ложа и 
председателстван от Великия майстор. 
Сюзерен – върховен; едър феодал, на когото са подчинени по-дребните 
феодали (васалите). 
Сюзо, Хайнрих (1295-1365) – вторият голям ученик и последовател  на 
бащата на германския мистицизъм Майстер Екхарт; в продължение 
на шестнадесет години се отдава на краен аскетизъм считайки, че 
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неговото тяло е негов враг, който трябва да бъде изтезаван, за да се 
смири – носел дреха от козина, която носел на голо, оковавал се с 
вериги, носел дреха с пришити в нея гвоздейчета които пробождали 
тялото му при всяко движение; в продължение на 8 години носел на 
гърба си кръст, висок колкото него, чиято напречна дъска била колкото 
разперените му ръце и забити тридесет пирона с върховете към гърба 
му; през 1335 г.  се отказва от самоизтезанията и започва живот на 
пътуващ проповедник; след него вълната на мистицизма спада и той 
става почти незабележим през следващия ХV в., за да се възроди 
отново през ХVІ в. в протестанска вече Германия. 
Т 
Таблицата на Изида – паметник на египетското изкуство на който 
Богинята Изида  е изобразена в различни свои аспекти; медна плоча, 
покрита с черен емайл и сребърни инкрустации, принадлежала на 
кардинал Бембо и поради това се наричала “Tabula Bambina sive Mensa 
Isiaca”.  
Таборити – представители на радикалното селско-плебейско крило на 
хусистите в Чехия през първата половина ХV в. 
Табула смарагдина – таблица от смагарди, която съдържа завета на 
Хермес Трисмегист и за която се твърди, че била намерена в 
Хеопсовата пирамида; първият латински превод датира от ХІІ в. и 
според него Табула самаргдина е учение за микрокосмоса и 
макрокосмоса и разбирането, че всичко, което става в по-горните 
сфери, въздейства на по-долния свят и се отпечатва в него, всичко на 
земята е отражение на силите, които се излъчват от небето. 
Таверние, д-р – един от четиридесетте френски офицери от армията на 
Наполеон, които остават в Букурещ след руско-турската война от 
1828/29 г. и изиграват решаваща роля в културния и политически 
живот най-вече в радикализирането на румънската младеж през 
първата половина на ХІХ в.; Таверние посвещава в тайните на 
Свободното зидарство основателят на румънското масонство Йоан 
Елиаде; в продължение на три години Таверние е личен лекар на 
Хюсеин паша във Видин и се предполага, че е посветил в масонството 
турския сановник. 
Тавматургия – гръц. таума-чудо и теургия-божествено дело; 
чудутворство; способност да се творят чудеса с помощта на Боговете;  
магьосничество, което поражда илюзорните явления, чрез изкуството 
на маговете да създават свои призраци. 
Таен Ватикански архив – секретен документален архив на Ватикана, 
достъпът до който се определя от специални правила; към настоящия 
момент се издават разрешения за работа с документите в архива 
съставени преди 100 години; едно от основните правила е, че се 
забранява изнасянето на материали от помещенията на архива; общата 
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дължина на лавиците в Тайния Ватикански архив се изчислява на 48,3 
км. 
Таен майстор (4°) - четвъртата и първа посветителска степен на 
Стария и Приет Шотландски ритуал; това е първата степен на 
Ложата на Съвършенството обхващаща степените от 4º до 14º 
включително; в тази степен масонът преживява легендата за Майстор 
Хирам след неговата смърт и научава, как се организира 
продължаването на стоежа на Храма от неговите последователи; 
носителят на тази степен се задължава в прилагането на мълчание, в 
подчинение и вярност към Ритуала; на посветения се припомня, че 
учението на масонството не трябва да се приема лекомислено и, че 
познанията далеч надживяват физическите паметници; масонът се 
приучава да не изпълнява задълженията си в очакване на награда, а 
единствено за лично удовлетворение; може ли някой да дава заповеди 
без да знае, как да се подчинява?- се пита посветеният в тази степен; 
ключът от слонова кост е най-важният символ на Тайният майстор; 
Ложата на Тайните Майстори символизира Принцът на Израел по 
време на смъртта на Майстор Хирам; целта на тази степен е не толкова 
да илюстрира добродетелите, колкото да постави основата на цялата 
система от степените на Шотландския Ритуал; дългът и неговото 
значение в Масонството на Шотландския Ритуал са подчертани в 
церемонията на посвещаване; приготви се да командваш, като се 
научиш да се подчиняваш – е посланието към посветения в първата 
степен на Ложата на Съвършенството. 
Тайна (масонска) – единствените тайни в масонството са знаците за 
разпознаване, паролите и символичните поучения на ритуала; 
принципите, целите и задачите на масонството са широко 
провъзгласени и прокламирани. 
Тайна Ложа – затворена Ложа; редовта и пълноправна Ложа от 
състава на Великата ложа, чийто състав обаче е известен единствено 
на Великия майстор и Великия секретар и евентуално на Съвета на 
Великите сановници; съществуването й е продиктувано предимно от 
необходимостта да се предпазят от скандално разкритие на 
принадлежността им към масонството на известни личности заемащи 
важни публични длъжности. 
Тайна наука – съдадено от Рудолф Щайнер понятие, което той 
използва като равнозначно на окултизъм; опит за противопоставяне на 
антропософското учение на Щайнер на теософската доктрина на 
Елена Блаватска, която озаглавява своето основно съчинение 
“Тайното учение”; представата и разбирането, че в миналото 
езотеричното знание е пазено от непосветените чрез дисциплината 
“тайна”. 
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Тайната доктрина – общото наименование на езотеричните учения 
от древността. 
Тайната дружина на верните приятели – българско тайно общество 
по подобие структурата на гръцкото “Филики Етерия” основано в края 
на първата половина на ХІХ в. в Цариград и имащо за цел подкрепата 
на борбата за духовно и политическо освобождение на българите; част 
от мащабния план на Георги Сава Раковски за набиране на кадри за 
Първата българска легия в Белград. 
Тайната книга на Йоан – вж. Берлинският Кодекс 8502. 
Тайни политически общества – асоциации стремящи се да прикриват 
своята дейност и действия насочени извън официалните институции и 
много често съществуващата власт; имената на членовете им се пазят в 
тайна; тайното политическо общество съществува дотогава, докато 
докато неговата целе е доминираща за определен период и приключва 
с постигането на политическата цел, умира заедно с каузата, която го е 
родила.  
Тайни посвещенски общества – общества, които нямат за цел да 
скриват съществуването си, с изключние в случаите, когато са 
преследвани; тяхната доктрина, традиции, правила и дори членове не 
са тайна; пазят в относителна “тайна” единствено своите церемонии, на 
които “непосветен” не може да присъства, също така на него не са му 
известни и опознавателните знаци, които позволяват на 
съмишлениците да се разпознават.   
Тайният белег – т.н. печат на дявола, който той поставя с нокътя или 
с рога си на която и да е част на тялото. 
Тайно учение – обяснение за света, разкрито пред подбрано 
общество, което е изолирано от общата маса, често пъти предавано от 
ухо на ухо. 
Тайното име – вж. неизреченото име. 
Тайнства – обреди по време на които вярващите ги спохожда 
Божествената благодат; посвещение; кръщение; причастие; 
покаяние; миропомазване; бракосъчетание и др. 
Тайнство – религиозен знак или символ, посредством който се предава 
духовна енергия.  
Таксидиот – гръц. пътник; странстващ монах, който пътува и обикаля 
да събира помощи, пожертвования за определен манастир или да кани 
поклоници в него. 
Таксил, Лео (Габриел Антоан Пажес, 1854-1907) – френски журналист 
известен с яростната си борба с католицизма; като малък бил 
възпитаван в йезуитски манастир, но впоследствие се обръща срещу 
клерикалите и бил лично анатемосан от папата; автор на известната, 
осмиваща католицизма “Забавна библия”……………. 
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Талатати – егип. първите тухли използвани за строеж; по време на 
строежа на Храма на Атон в Карнак, на фараона Ехнатон му идва 
идеята да замени огромните каменни блокове с тухли с по-малък 
размер, които могат да бъдат носени от един човек; по-късно при 
строежа на Свещения град Ахетатон се използват и тухли направени от 
слама и кал, което рязко съкратило времето за строеж. 
Талейран, Шарл Морис (1754-1838) – френски държавник от стар 
аристократичен род, заемал редица значими постове: епископ, външен 
министър при Директорията, посланик в Лондон и др.; оставил пет 
тома мемоари от които е видно, че е бил пряко свързан с тайните 
общества по негово време и най-вече с илюминати. 
Талибани – крайни ислямски фундаменталисти; студенти по теология 
обучавани в специални школи за изучаване на Корана; последователи 
на твърдия сунизъм които считат, че изповядват истинския ислям; 
според религиозната философия на талибаните, възприемането на 
ценностите на западната цивилизация се счита за смъртен грях. 
Талион – лат. възмездие; саморазправа осъществена от потърпевшия 
или неговия род за приченена вреда или смърт; отвръща се със същото 
посегателство на принципа “око за око, зъб за зъб, глава за глава”. 
Талисман – араб. магическо изображение; предмет, който, според 
суеверните представи, е във връзка със свръхестествени сили и може 
да носи щастие вж.(фетиш); най-голямата сила на талисмана се корени 
във вярата на неговия притежател.  
Талмуд – ивр. учение, изучавам; граждански и църковни закони на 
евреите; равински коментари към еврейското вероучение, евреите го 
наричат Петокнижието; възникват в периода ІV-V в. пр.Хр. и 
първоначално се предават устно от поколение на поколение; в 
структурно отношение се дели на две части: Мишна(повторение) което 
е обширен коментар в 63 трактата на Стария завет и Хемара – 
тълкования към 36 трактата от първата част; различават се два Талмуда 
– Йерусалимски и Вавилонски. 
Талмуд Тора – ивр. изучаване на Закона. 
Тамариск – свещено дърво в Египет, притежаващо силни окултни 
свойства.  
Тамга – родов знак или белег, използван в древността при различни 
случаи за обозначаване на собственост и произход. 
Тамплиери – съкратеното наименование на Ордена на “Бедните 
рицари на Христа от храма на Соломон” и обозначаването на неговите 
членове. 
Тамплисти – членове на руския окултен Орден “Масения на Светия 
Граал”. 
Тамуз – Бог в древните шумерски и финикийски мистични учения, 
също като Христос е роден от девица, почива от раните си и след три 
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дни възкръсва от гробицата си, оставайки камъка, закриващ входа към 
нея, търкулнат настрана. 
Танах – ивр. Стария завет. 
Танматри – инд. петте основни принципа, които отговарят на 
сетивата на виждане, на слуха, на осезанието, вкуса и мириса; 
отговарят и на петте елемента – огън, земя, въздух, етер и вода. 
Танталови мъки – произлиза от историята на Тантал- бащата на 
Пелопс и Ниоба; той сервирал плътта на собствения си син Пелопс на 
боговете; Тантал бил обречен да седи в басейн с вода, която се 
отдръпвала, когато се опитвал да пие от нея, и под клоните на плодни 
дръвчета, които не можел да стигне; сред масоните съществува 
поверието, че който разкрие тайните на франкмасонството ще бъде 
подложен на танталови мъки на недостижимото през останалата 
част от живота си. 
Тантра – санскр. закон или ритуал; тиб. свещено писание. 
Тантри – инд. свещените текстове, които са свързани с култа Шакти -  
дисциплина, която има за цел да ни позволи да минем през 
невежеството и да се освободим от прераждането благодарение на 
прякото познание. 
Тантризъм – религиозно учение от втората половина на І в. сл. Хр. в 
индуизма и будизма; контактът с Божествата се осъществява чрез 
магически средства, като основните предписания се съдържат в 
тантрите.; общо название на многочислени индийски и будистки 
секти. 
Тантрика – церемонии свързани с тантраизма. 
Тапия – крепостен акт, който се издава от феодала. 
Тара – инд. спасител. 
Таргум – арамейската Библия; първоизточник на информация, защото 
е най-ранна – всички настоящи варианти на иврит на книгите “Битие” 
и “Изход” са писани след арамейската Библия; арамейският език е  
древен семитски език, много близък до староеврейския и арабския – 
това е говоримият и писмен език на Иисус от Назарет в този смисъл 
арамейската Библия е единствената, която Иисус би могъл да прочете.  
Таро – карти; счита се, че колодата карти Таро на Шарл VІ на 
практика представлява катехизис за средновековната ерес за Светия 
Граал; състои се от 78 карти, от които 22 се наричат “големите 
Аркани” и 56 – “малките Аркани”; карти за игра използвани за 
предсказване и свързвани със символиката на окултизма; през 1870 г. 
френският учен Курт де Гебелин стига до извода, че таро е част от 
неизвестна книга на старите египтяни – изображенията по картите 
отразяват тайното знание на египетските свещеници, получени от 
Изида и Озирис.  
Тасисудун – тиб. Свят град на учението. 
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Таскен, Анри Жозеф (1779-1852) – френски композитор и майстор на 
пиана и арфи по чиято инициатива през първата половина на ХІХ в. 
във френските Ложи се инсталират органи и рояли; през 1827 г. Таскен 
е включен в ръководството на Великия Ориент на Франция на 
длъжността главен архивист;  
Тасо, Торквато (1544-1595) – един от най-прочутите италиански поети 
на ХVІ в.; автор на поемата “Освободеният Йерусалим”, описваща 
битката между християни и мюсюлмани в края на Първия кръстоносен 
поход по време на обсадата на Йерусалим. 
Таулер, Йохан (1300-1361) – първият от последователите на школата 
на мистицизма на Майстер Екхарт; завършил висшата школа на 
доминиканците в Кьолн и преподавател в нея; формулирал принципа 
“Никога не се доверявай на добродетел, която не е била проверена на 
практика”; преживял Голямата чума в Страсбург през 1348 г. лекувал 
болни без да се зарази и защитава максимата си “Никой учител не 
може да учи другите на това, което сам не е преживял”. 
Тауматург – гръц. чародей; чудотворец; бял маг или добър чародей, 
гадател и астролог; изгонил злите демони и духове.  
Тафт, Алфонсо – единият от основателите на Орден “Череп и Кости” 
в Йелския университет през 1832 г. 
Тафт, Уилиям Хауърд (1857-1930) - двадесет и седми президент на 
САЩ (1909-1913); посветен в масонството на 18 февруари 1909г. Тафт 
е инсталиран като “припознат масон” в управителния орган на Ложа 
«Килуининг» № 356, Цинцинати, Охайо от Велик майстор Чарлз С. 
Хоскинсън; неговият баща и двамата му братя също са били членове на 
тази Ложа; в едно свое обръщение към Братята президентът Тафт 
казва: “Щастлив съм да бъда тук, и да бъда масон. Чувствам се добре, 
защото усещам вълнението, идващо от знанието за бащинското 
покровителство на Господ и Братското отношение на човека; На 12 
март 1912г. президент Тафт посещава Великата Ложа на Пенсилвания 
по случай Специална среща, състояла се в Храма на Масоните (ул. 
“One North Broad”); по професия е адвокат; единственият президент, 
който едновременно е бил и Председател на Върховния съд на САЩ; 
следва политика на “доларова дипломация”; въпреки че е най-едрият 
президент, Уилиям Тафт е считан за добър танцьор и тенисист, както и 
за добър играч  на голф.  
Теантропизъм – едновременно и Бог и човек; божествен Аватар.  
Тевтонски орден – един от най-старите военни и религиозни ордени, 
основан 1128 г. в Йерусалим от германските кръстоносци със седалище 
в Акра; утвърден от папа Целестин ІІІ в 1190 г.; състои се от рицари 
благородници, които дават обет за бедност; членовете на Ордена носят 
бяло наметало с голям черен кръст под лявото рамо; оказва голямо 
влияние при разпространяването на християнството и германската 
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култура в прибалтийските страни; мощта му отслабва през 1410 г. след 
битката при Грюнвалд; през 1525 г. последният Велик магистър на 
Ордена Албрехт Хохенцолерн серкуларизира земите на Ордена и 
основава херцогство Прусия. 
Текстове от саркофазите – погребални магически текстове от Древен 
Египет; предназначени да пазят мъртвите от опасностите в отвъдния 
свят и да им осигурят вечен живот; впоследствие служат за основа на 
“Книгата на мъртвите”. 
Текстовете от пирамидите – древени религиозни и литературни 
паметници от Древен Египет; изписани с оцветени в зелен цвят 
йероглифи; сбор от магически формули, химни за Богове; откъси от 
митове имащи за цел да усигурят на умрелите фараони вечен живот. 
Тектон – гръц. строителен инженер; някой който може да проектира 
и да построи къща, мост или лодка, както и мебели; майстор-
строител. 
Телекинеза – гръц. движение от разстояние; повлияването и 
придвижването на предмети без опосредствано или непосредствено 
въздействие, а само чрез прилагането на душевни енергии. 
Телепатия – гръц. изживявания отдалеч; пренасяне на мисли; 
предаване на мисли от разстояние; възприемане на душевните 
състояния на даден човек без участието на сетивата; форма на 
извънсетивно възприятие при която душевни процеси в други хора 
могат да бъдат възприети без посредничеството на сетивата.  
Темпъл – храм; кръглата църква в Лондон на Темпъл авеню, 
построена от Ордена на тамплиерите през 1185 г.; смята се, че е 
съграден от рицарите като техен главен замък на английска земя по 
образец на кръглия план на Купула на скалата на Божи гроб в 
Йерусалим; за градежа е използван пърбекски мрамор от Дорсет в 
Южна Англия; църквата е осветена от йерусалимския патриарх 
Хераклий в присъствието на крал Хенри ІІ и е посветена на 
Богородица; в нея имало малък параклис “Св. Ана” в който се 
извършвали тайни посветителни церемонии; през 1950 г. под Храма е 
открит подземен параклис, който се счита за съкровищницата на 
тамплиерите; в църквата има и специална килия за покаяние, където 
Великият прецептор на Ирландия е бил оставен да умре от глад, 
защото не се подчинил на Великия магистър на Ордена на 
тамплиерите; след разгрома на тамплиерите през ХІV в. храмът 
преминава във владение на Ордена на хоспиталиерите, който давал 
Храма под наем на адвокати, до момента до който не бил конфискуван 
от крал Хенри VІІІ; по-късно крал Джеймс І дава пълната собственост 
на Храма на адвокатите при условие, че вечно ще поддържат сградата 
и богослуженията в него; назначаването на свещеник в Храма до ден 
днешен е право на монарха, а не на лондонския епископ; осветена на 
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10 февруари 1185 г. от ерусалимския патриарх Хераклий; оцелява през 
големия лондонски пожар и Първата световна война; разрушена от 
немските бомбардировки през Втората световна война и реставрирана 
след нея. 
Теогония – произход, родословие на Боговете; раздел от всички 
нехристиянски теологии, който учи на гениалогията на различни 
божества; древногръцко название на това, което по-късно било 
преведено като родословие на Адам и Патриарсите. 
Теодидакт – научен от Бога; прозвището на Амоний Сакас, 
основателя на неоплатоническата еклектическа школа на филалетите 
в ІV в. в Александрия. 
Теодосий І (379 –395) – римски император, който обявява ересите за 
държавна измяна. 
Теокразия – смесване на Богове; поклонение на различни Богове, 
разпространено сред евреите-идолопоклоници. 
Теокрация – управление чрез духовенството; форма на управление 
при която светската власт е в пълна зависимост и абсолютно 
подчинение на църковната власт; политическо господство на 
духовенството. 
Теологична стълба – стълбата, която Яков е видял в съня си да се 
вдига от Земята към Рая с ангелите Божии, които се изкачват и слизат 
по нея; Яков съзрял и Духът на Бога да се възнася и спуска по нея, а 
над нея било самото Божество. 
Теология – изследване на крайната цел на Вселената и творението. 
Теомантия – гръц. теос-Бог и мантия- пророкуване; пророкуване с 
помощта на оракули. 
Теомахия – сражаване с Богове или против тях. 
Теопатия – страдание в името на своя Бог; религиозен фанатизъм. 
Теопея – магическо изкуство да се дава живот на фигури, статуи и 
други неодушевени предмети, реч и движение. 
Теопнестия – гръц. откровение; нещо дадено или вдъхновено от Бога 
или Божествено същество; Божествено озарение. 
Теосевия – гръц. Богопочитание; деистично религиозно течение  
възникнало в Гърция в началото на ХІХ в.; основано въз основа на 
културно-просветното течение на основателя на Атинската академия 
лекарят-филолог Адамантий Кораи; теосевистите пропагандират 
краен демократизъм в противовес на монархията  и техен политически 
идеал е републиката на Платон; признават съществуването на един 
Бог и отхвърлят Христос и Библията; най-ревностните ученици на 
теосевистите се издигали в ранг на апостоли. 
Теософи – мистици от различни периоди на историята; алхимици, 
неоплатонисти, кабалисти, мартинисти и др.; всички истински 
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привърженици на божествената Мъдрост и Истина; висшите 
степени на масонството;  
Теософия – гръц. религия на Мъдростта или Божествената 
мъдрост; разшифроване на връзките между Бога, природата и човека – 
разчитане на знаците, аналогиите и съответствията, които ги 
обединяват; същност и основа на всички световни религии и 
философии, преподавана и практикувана от малцина избрани от 
момента, когато човекът е станал мислещо същество; в практиката 
теософията е чисто Божествена етика; прочит и тълкуване на 
библейските сюжети за Сътворението на света и човека, за тяхното 
падение и изкупление. 
Теософско общество (Всемирно Братство) – основано през 1875 г. в 
Ню Йорк от Елена Петровна Блаватска и полковник Хенри Стийл 
Олкът със съдействието на У. К. Джадж; първоначално 
провъзгласило за своя цел научното изследване на т.н. духовни 
феномени и са определени следните три главни задачи: 1. Братство на 
човечеството без разлика в расите, цвета на кожата, религията или 
социалното положение. 2. Основно изучаване на древните световни 
религии за сравняване и изучаване на универсалната етика. 3. 
Изучаване и развиване на скритите Божествени сили у човека;  до 1890 
г.; през 1879 г. Блаватска и Олкът местят централата на Теософското 
общество в Мадрас, Индия а през 1884 г. учредяват филиал в 
Германия; достига развиването на 250 филиала по цялото земно кълбо 
разделени на секции; индийска, американска, австралийска и 
европейска.   
Теофания – гърц. Богоявление; появяване на Божества във форма 
възприемана чрез органични чувства.  
Теофилантропизъм – гръц. любов към Бога и човека; по-точното е 
Любов към Бога чрез любов към Човечеството.  
Теофилософия – теизъм и философия заедно. 
Терафими – ивр. образи на змея. 
Териак – универсално лекарство в Средновековието. 
Термутис – егип. корона от змии на богинята Изида. 
Тертулиан (155-215) – ранен християнски теолог, полемист и 
моралист; роден в Картаген; с голямо значение за оформянето на 
речника и мисленето на западното християнство като инициатор на 
църковния латински; името му се свързва със сектата на 
монтанистите, която е съществувала до 220 г.; водач на тази секта 
бил християнинът-ентусиаст Монтан и две пророчици от Фригия, 
които наблягали върху строг аскетизъм и непосредствено очакване на 
Страшния съд и вярвали, че изгубилият вярата си християнин не може 
да бъде спасен. 
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Тетраграма – ивр. Шем Хамфораш; неизразимото име на Бог; камък 
на който било изписано, намерен от цар Давид, когато подготвяли 
основите на Храма и положен лично от него в Светая Светих; думата 
от четирите староеврейски букви YHVH (йод;хе; вау; хе) които 
образуват името Яхве; Свещеното лично име на Бог; на английски 
IHVH. 
Тетрадиплон – дума употребена единствено в текстовете на Деяния на 
Тадей  описваща кърпата с която Иисус си е бършел лицето; 
буквалното й значение е сгънат четири пъти. 
Теург – гръц. богодел; хора които чрез специфична аскетическа 
практика достигат екстаз и съединяване с Бога. 
Теургия – гръц. богоборчество; общуване с планетни духове и ангели, 
и начин за привличането им на земята; специфична аскетическа 
практика; магьосничество.  
Тефнут – Богиня на влагата в египетската митология; причислена към 
хелиополската Енеада; земното и въплъщение е лъвица.  
Технокрация (Общество на технократите) – убеждението, че 
държавното управление трябва да се  осъществява на база науката, а не 
въз основа на политически идеологии и философии;  движение 
основано на разбирането, че “учените трябва да управляват всичко”; 
основано през 1918 г. от група архитекти, инженери и учени начело с 
Хауард Скот; групата първоначално се нарича Технически съюз и се е 
идентифицирала като изследователска организация; за членове на 
обществото се допускали само североамериканци, които не са 
политици и не заемат обществен пост; през 1934 г. организацията е 
официално регистрирана в щата Ню Йорк и нейният лидер Х. Скот 
предприема първото си лекционно турне из североамериканския 
континент; основните характеристики на теократичното общество 
са: научен метод за контрол на технологиите; демократични контролни 
механизми за всички нетехнически въпроси и решения; отстраняване 
на методите на оскъдността (пари, дълг, стойност и лихва); намаляване 
на човешкия труд чрез правилно използване на автоматизация; по-
висок стандарт на живот за всички граждани; силно намаляване на 
социалните злини като – бедност, престъпност, замърсяване, 
несигурност и болести.  
Тиара – папската корона на три етажа, които символизират папската 
власт на три контитента Европа, Азия и Африка, до откриването на 
Новия свят. 
Тиаси – гръц. тиасос-съюз; религиозни сдружения за устройване на 
съвместни шествия, жертвоприношения, празненства и др. 
Тиванската троица – тримата древноегипетски богове Амон, Мут и 
Хонсу на които е посветен Храмът Карнак. 
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Тинк-танк – англ. компания, фирма, която провежда изследвания 
срещу заплащане и издава доклади върху последствията от 
резултатите. 
Типик – църковен устав; съществени правила. 
Тирс – жезълът на Бакхус. 
Титани –  великани от Божествен произход в гръцката митология, 
започнали война против боговете.   
Тифей – прочут великан, който имал сто глави, подобни на главите на 
драконите. 
Тиферет – каб. красотата. 
Товини, Джузепе – католически свещеник основател на Банко 
Амброзиано; банката фалира през 80-те години на ХХ в. във връзка със 
скандалната афера около масонската ложа “П-2”. 
Тоид – гнос. плътският Адам. 
Толерантност - 
Томкинс, Даниел – първият Суверенен Върховен командир на 
Северната юрисдикция на Стария и Приет Шотландски ритуал на 
тридесет и трета и последна степен на САЩ учреден на 5 август 
1813 г. в Ню Йорк; по време на избора му за Върховен командир той е 
бил действащ вицепрезиден на президента на САЩ  Джеймс Монро. 
Томпсън, Чарлз – секретар на Конгреса на САЩ; автор на Държавния 
печат на САЩ (Големия печат) утвърден на 20 юни 1782 г.; масон; 
член на Американското философско общество основано от Бенджамин 
Франклин. 
Тонк, дьо Жерар – католически монах, основател на Ордена на 
хоспиталиерите (Суверенен военен орден на рицарите на Св. Йоан от 
Йерусалим, Родос и Малта) през 1099 г. в Йерусалим.  
Топкуване – вид тайно гласуване в масонската Ложа; извършва се с 
бели (приемане) и черни (отхвърляне) топки.  
Тора – ивр. закон; Петокнижие; заедно с Neviim (Пророци) и Ketuvim 
(Летописи) съставлява Стария завет и се нарича Танах. 
Торбата на Вдовицата – кожена торба, която Милосърдикът на 
Ложата поднася към всеки брат по време на ритуална работа за да 
направи той своето дарение за нуждаещите се и за благотворителния 
фонд на Ложата. 
Тори – разбойник, грабител, човек попаднал под ударите на закона; 
подигравателно название на членовете на английска политическа 
партия, възникнала под същото име през 70-те години на ХVІІ в.; 
привърженици на стария, традиционен обществено-политически модел 
и подкрепят официално установената в страната религия; през 1846 г. 
партията на торите се разцепва на две крила: протекционисти и 
пилити; протекционистите от своя страна създават Консервативната 
партия, която днес наричат партията на торите. 
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Торинска плащаница – 
Тория – п-образна арка; врата на синтоиското светилище, 
символизираща границата от която започват свещените предели. 
Торква – шийна незатворена гривна носена като белег на знатност в 
древен Рим или като бойно отличие. 
Торн, дьо Жерар – първият Велик магистър на Ордена на 
хоспиталиерите.  
Торож, Арно дьо (1110-1184 ) – девети Велик магистър на Ордена на 
тамплиерите (1180-1184); испански барон, родственик на кралете на 
Арагон; от 1166 г. е командор на Ордена за Испания и Прованс; по 
време на неговото управление се задълбочават раздорите с Ордена на 
хоспиталиерите; водил е умело дипломатическите преговори с 
мюсюлманите; умира във Верона по време на пътуване с патриарха на 
Йерусалим за Западна Европа, където са искали от монарсите 
организирането на нов кръстоносен поход.  
Тосканели, Паоло дел Поцо (1397-1482) – италиански математик, 
астроном и космограф; доктор по медицина; през 1446 г. открива и 
описва Хелеевата комета; през 1474 г. изпраща на португалския крал 
Алфонсо V писмо и карта, описващи най-краткия път до Индия; копие 
от тях е предоставено на Христофор Колумб по време на първото му 
пътешествие до Новия свят. 
Тост на Стражника – тост на охранителя на Ложата по време на 
братската трапеза (агапа)  посветен на починалите Братя. 
Тот (Джехути) – Богът на Мъдростта, Смятането и Писменността в 
египетската митология; за негова жена се смята Богинята на истината 
Маат; свещеното животно на Тот е ибисът; на Тот се приписва 
създаването на Свещените книги; негова е водещата роля на култовете 
на мъртвите и в погребалните ритуали – той охранява всеки покойник 
и го отвежда в царството на мъртвите; най-тайнственият и най-малко 
разбираем от египетските Богове, чийто личен характер напълно се 
отличава от всички други древни божества; най-ранните франкмасони 
са разглеждали Тот като техен пръв покровител, защото е играл 
основна роля в запазването на най-ранните познания на масонството и 
в предаването им на човечеството след Потопа.  
Тотем – обожествено животно, растение, предмет или явление, 
считано за прародител и пазител на рода или племето; приписвана му 
е магическа сила и това го превръща в обект на поклонение; вярата в 
съществуването на свръхестествена родствена връзка между хората и 
тотема става основа на най-древната степен и форма на религия – 
тотемизма. 
Тотемизъм – най-древната степен и форма на религията, виж. Тотем. 
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Тофет – метафора на ада или “огнената геена”; според Книга на 
пророк Илия е мястото на жертвоприношения на Молох в долината на 
Еномовия син. 
Трактат на Вартоломей – съчинение на облечен катар от Каркасон, 
датирано между 1220-1225 г., което го нарежда сред текстовевете, 
които са съвременни на кръстоносните походи срещу катарите. 
Трамле, Бернар дьо (10??-1153) – четвърти Велик магистър на Ордена 
на тамлиерите (1151-1153); при неговото избиране на поста, кралят на 
Йерусалим Бодуен ІІІ подарява на Ордена разрушената крепост Газа, 
която новият Велик магистър напълно възстановява; загива заедно с 
още четиридесет рицари при обсадата на Аскалон; той е първият Велик 
магистър на Ордена на тамплиерите загинал в битка. 
Транс – лат. преминаване; състояние на съзнанието; раздвоение на 
личността; способност да се приемат паранормални явления. 
Трансцедентално – лат. прекрачване; област на абсолютното и 
божественото, която се намира извън материалната Вселена; духовен 
свят, откъдето произлиза душата и където ще се завърне. 
Трапезит – в древността финансист, който обменя пари от различна 
валута, но същевременно и дава кредит. 
Требник – ритуален сборник от канонични постулати, принципи и 
правила на масонската организация. 
Требникът Великия копт – ритуален сборник на египетското 
масонство основано през 1776 г. от граф Калиостро(Жозеф-Балзамо 
1743-1795); смесица масонски и магьоснически ритуални похвати. (вж. 
египетско масонство) 
Тревелиън, сър Джордж – основателят на Рекин Тръст (Wrekin Trust). 
Трезорианци – църковни ковчежници. 
Трети кръстоносен поход (1189-1192) – предизвикан от завземането 
на Йерусалим от египетския султан Салах ад Зин; кръстоносните 
войски са предвождани лично от германския император Фридрих І 
Барбароса, френския крал Филип ІІ Август и английският крал Ричард 
І Лъвското сърце. 
Три – в езотериката се разглежда като синтез на 1 и 2, но 3 образува 
нова мистична цялост.  
Три степени – в повечето случаи посвещението винаги има първи три 
степени на познание.  
Три удара – три последователни удара с масонския чук, които 
символизират изпитанията на които човек се подлага в детството, 
зрелостта и старостта или – разрушенията от тиранията, 
предразсъдъците и невежеството. 
Триада – китайско общество създадено в края на ХVІІІ в, като 
масонски Орден едновременно с друго тайно общество в Китай 
наречено Орден на свастиката; тези китайски общества провеждат 
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ритуали подобни на масонските, носят кожени престилки и почитат 
Върховно същество, което наричат Пръв строител. 
Триада – трима. 
Триархия – гръц. тройка, троичност; тривластие, управление на 
трима души едновременно. 
Трилатерална комисия – формирование на частни лица от Западна 
Европа, Япония и Северна Америка имащо за цел формиране на процса 
на по-тясно сътрудничество между тези три региона по общи 
проблеми; замислено на 23-24 юли 1972 г. в имението на Рокфелер в 
Покантико Хилс край Ню Йорк; Дейвид Рокфелер е първият 
председател, а Збигнев Бжежински е директор; комисията има 
централи в Ню Йорк, Париж и Токио; ръководи се от изпълнителен 
комитет, който се състои от 35 члена, които заседават редовно на девет 
месеца; финансира се от частни фондации, които са освободени от 
данъци. 
Тринакрия – око вписано в триъгълник; масонски символ наричан 
още сияйна делта; окото представлява способността да се прониква 
навсякъде и да се наблюдава всичко, а сияйният триъгълник е символ 
на просвещението; триъгълникът е още гръцката буква “делта”, която е 
математически символ на промяната, прехода. 
Тринитареец – член на мъжки Орден за религиозно обучение, основан 
във Франция през 1198 г. от Джон от Мата и Филип от Валоа, 
привърженици на идеята за Светата Троица. 
Триножникът – символ представляващ Христос и човека. 
Трисмегист – гръц. Триждивелик. 
Трите Велики Светлини – Книгите на Светите закони, Правият 
ъгъл и Пергелът в масонската Ложа; символите, които винаги стоят 
върху олтара на Ложата и са аранжирани в зависимост от степента на 
която работи в момента Ложата; Ложата не може да провежда 
регулярна работа ако Трите Велики Светлини не са отворени и не са 
съединени Пергелът и Правият ъгъл в началото на работата от 
ръководещия градежа майстор.  
Трите въпроса – въпросите: Какво дължи човек на Бога?; Какво 
дължи човек на самия себе си? и Какво дължи човек на другите? – на 
които кандидатът за посвещение в Свободното зидарство отговаря 
писменно в Стаята за размишлиние преди да бъде поведен със 
завързани очи към вратата на Храма. 
Трите Малки Светлини – Слънцето, Луната и Майсторът на 
Ложата, както и атрибутите на каменоделския еснаф. 
Тритемий – абат на испанските бенедектинци, високообразован 
кабалист и адепт на тайните науки, приятел и наставник на Корнелий 
Агрипа. 
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Тритон – син на Посейдон и Амфитрита, чието тяло от кръста нагоре е 
човешко, а надолу – на делфин. 
Триумвират – колегия, съюз от трима триумвири, които съвместно 
упражняват властта и управляват държавата; първият триумвират е на 
Гай Юлий Цезар, Помпей и Крас от 60-те г. пр.Хр. в Римската империя 
и представлява негласно съглашение между тримата за съвместна 
борба срещу сенатската олигархия. 
Триъгълник – геометрично изображение на свещеното число три (3); 
у египтяните е символ на Божеството; два едностранни триъгълника 
образуват хексаграма (звездата на Давид); в съчетание с пергел, 
насоченият нагоре триъгълник означава конструктивния принцип, а 
насоченият надолу триъгълник – деструктивният принцип; в алхимията 
насоченият нагоре триъгълник е символ на огъня, а надолу  - водата. 
Триъгълниците – помещенията, където се събират членовете на 
паладическия ритуал; триъгълниците биват три степени – 
Триъгълници; Велики триъгълници и Съвършени триъгълници. 
Троа – град в Северна Франция, център на областа Шампан; през 1128 
г. на църковния събор в този град папата одобрява съществуването и 
статута на Ордена на тамплиерите.  
Троица – християнска догма “три в едно” и “едно в три”; Отца, Сина 
и Дух Свети. 
Тройно Тау – един от основните масонски символи с няколко окултни 
значения: иерусалимският храм; ключ към съкровището; мястото 
където е укрито скъпоценно нещо; самото скъпоценно нещо; счита се, 
че този символ е по древен от Моисей;  
Трон – 
Трубадури – провансалски странстващи поети-певци през ХІ-ХІІІ в., 
възпяващи забранената любов и радоста от живота. 
Трувери – френски придворни поети-певци през ХІІ-ХІІІ в. 
Труман, Хари С. (1884-1972) - тридесет и трети президент на САЩ 
(1945-1952); посветен в масонството на 9 февруари 1909, Ложа 
«Белтон» №450, Белтон, Мисури; през 1911г. няколко от членовете на 
Ложа «Белтон» се отделят, за да създадат Ложа «Грандвю» №618, 
Грандвю, Мисури, на която Труман служи като Почитаем Майстор; 
на годишното заседание на Великата ложа на Мисури на 24-25 
септември 1940г., Труман е избран за деветдесет и седмия Велик 
Майстор на масоните от Мисури и служи като такъв до 1 октомври 
1941г.; на 19 октомври 1945г., в седалището на Върховния Съвет на 
С.П.Ш.Р. на Южната Юрисдикция във Вашингтон Окръг Колумбия, 
президент Труман е инсталиран Суверенен Върховен Генерален 
Инспектор, 33º и Почетен член на Върховния Съвет; така той служи 
като Пример за своя Клас;  Труман е избран също за Почетен Велик 
Майстор на Международния Върховен Съвет, «Order De Molay”; на 18 
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май 1959г. президент Труман става единственият президент на САЩ, 
който е достигнал златен юбилей в Свободното зидарство и е почетен с 
наградата за петдесет годишнина; Труман е този, който взима решение 
за пускането на атомна бомба над Япония;  справя се с коварните 
обстоятелства около Студената война и войната с Корея; по професия е 
фермер; Хари Труман е американският президент одобрил идеята за 
създаване на НАТО.   
Трюмо – централният стълб, понасящ надвратната плоча на 
монументална порта.  
Тубал Каин – първият Майстор, син на Ламех и Цила; той бил 
ковачът на всички инструменти от мед и желязо; според легендата 
именно той е посветил майстор Хирам в тайните на Царственото 
изкуство;една от връзките във веригата която свързва средновековните 
алхимици и франкмасоните; според масонските ритуали Тувал Каин е 
първият човек отделил желязото от рудата. 
Туг – член на индийска религиозна секта, която принасяла човешки 
жертви, като удушавала чужденци. 
Тугра – калиграфски знак, монограм, герб; личен знак на султана на 
Османската империя – съдържа името на владетеля и израза “винаги 
победоносен”. 
Туркоплиер - сановническа длъжност във Великия съвет на 
Малтийския орден; офицерът, който командва кавалерията, караулните 
части и спомагателните сили на Ордена. 
Туркоплиер – служител на Ордена на тамплиерите, който командва 
жителите на Светите земи, които се бият под знамената на Ордена, 
най-често като лека кавалерия или разузнавачи; по време на битка 
туркопилерът командва братята-сержанти; на поход той е начело на 
воините тамплиери с отряд от рицари. 
Туркопол – войни от Ордена на тамплиерите набирани от жителите 
на Светите земи, които желаят да се бият на страната на тамплиерите. 
Тухла – документ или паричен знак предназначен за влагане в 
масонския градеж. 
Тъмните векове – периодът в който официалната църква премахва от 
христологията всички автентични факти и документи, които доказват 
земния и отхвърлят Божествения произход на Иисус Христос. 
Търпимост -  
Търсене на загубената дума – символичен израз на процеса на 
търсене на масона на Божественото в самия него и в целия свят. 
Търсещ - 
У 
Уайт, Артър Едуард (1857-1942) – англо-американски окултист и 
писател; през 1891 г. става член на Херметичния Орден на Златната 
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зора; известен с трудовете си за Свещения Граал, Кабала и 
франкмасонството. 
Удар с чука – действие на Майстора на ложата, Първия или Втория 
надзиратели с което се приковава вниманието на присъстващите, 
акцентира се върху определен момент на церемонията или текстови 
израз или указване началото на следващо ритуално действие от 
сценария на градежа на Ложата. 
Уеб, Сидни Джеймс – английски еволюционен социалист основал през 
1883 г. в Лондон т.н. фабианово общество с основна цел – преход към 
социализъм чрез потайност. 
Уебстър, Неста Хелън (1876-1960) – английска авторка и 
изследователка на френската революция и ролята на тайните 
общества; пътувала в Далечния изток и Индия; лекторка по темата за 
тайните общества пред служителите на британските тайни служби; 
известни са няколко нейни книги засягащи не дотам осветлени от 
официалната история факти и събития, свързани с ролята на тайните 
общества в политическия и обществения живот в Европа, сред които 
издадената на български език “Тайни общества и подривни 
движения”; след Първата световна война публикува книгата 
“Световната революция” в която изследва защо и как хората 
продължават да се бунтуват; за значението на нейните проучвания се е 
произнасял сър Уинстън Чърчил. 
Уейт, Артър Едуард (1857-1942) – американски окултист, един от 
ръководителите на Ордена “Златната зора”; работи в областта на 
алхимията, кабалата и Свещенния Граал; преработва версията на 
картите таро; превежда трудовете на окултиста Елифас Леви. 
Уескот, Уилям Уин (1848-1925) – британски езотерик, доктор по 
медицина; посветен във франкмасонството; изучава подробно Каббала 
и през 1880 г. става член на Розенкройцерското общество на Англия; 
през 1888 г. заедно със Самюел Макгрегор Матерс основава  
английския розенкройцерски и херметичен Орден “Златната зора”; 
активен член на Теософското общество; обвинен във фалшификация 
на т.н. “цифров запис” открит от него през 1887 г.; през 1918 г. 
емигрира в Южна Африка, където умира.  
Узиарсите – гнос. управниците на “същината” или на материята; 
господарите на планетите. 
Узурпатор – лат. употребявам; лице или група лица, които 
насилствено и с незаконни средства заграбват властта или си 
присвояват чужди права. 
Уидли, Томас – основателят на Ордена на Старите приятели през 
1819 г. в Балтимор, САЩ. 
Уилкинс, Джон – ректор на колежа “Уодам”, бъдещ епископ; веднага 
след пристигането си в колежа публикува пруз 1648 г. спорния си труд 
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Mathematikal Magic, който е отречен от пуританите като изцяло 
сатанински; в Оксфорд организирва философска група, която се 
събирала тайно нощем в къщата на аптекаря, за да разисква забранени 
теми; женен за сестрата на Оливър Кромуел, той не се притеснява да 
предвожда тайно общество в крайна опозиция на диктаторския режим 
на шурея си; група на Уилкинс е наричана Невидимия колеж. 
Уламбана – санскр. празник на всички души; прототип на деня, когато 
се поменуват умрелите в християнските страни.  
Ултима Туле – митична немска родина; според немските окултисти 
това е тевтонската Атлантида, мистичен предисторически остров на 
Север за който се смята, че е люлката на отдавна изчезнала 
цивилизация от извънземни, които са забравили произхода си заради 
смесването си с хората; на база на тази легенда през двадесетте години 
на ХХ в. в Германия възниква окултното Общество Туле. 
Ултиматум – категорични искания за извършване с определен срок на 
определени действия със заплаха за прилагане на драстични действия, 
ако искането не бъде уважено. 
Улфилас – скандинавски учен, който през ІV в. създава новата азбука 
на готите – съединяване на гръцки букви с форма на рунична азбука; от 
този момент руните започнали да изчезват и тяхната тайна била 
постепенно загубена; превежда на готски език Библията, запазила се в 
“Codex Argenteus”. 
Умма – мюсюлманска общност. 
Универсални (фундаментални; кардинални) добродетели – 
умереност, стабилност, благоразумие и справедливост - нравствени 
добродетели определени още от Платон; думата кардинални произлиза 
от лат. сardo - главен, фундаментален. 
Универсално Свободно масонство (Universal Freemasonry Via Lucis) – 
международно масонско движение формирано през 2003 г. по 
инициатива на масони от Калифорния, САЩ; обединява Братя и 
Сестри от регулярни и нерегулярни масонски общности; целта на 
сдружението е изследването на съвременните проблеми на Свободното 
зидарство, като се търсят нещата, които обединяват, а не разделят 
масоните от различните системи; т.н. “регулярност” на Ложите е 
обявена за анахронизъм в съвременното масонство. 
Унитарен – единен, обединен; съставляващ едно цяло. 
Уния – лат. обединение, съюз; обединение на Източноправославната и 
Римокатолическата църкви под върховенството на папата, при 
допускане на извършване на богослужение на родния език; съюз на две 
или повече суверенни държави или организации по силата на който 
страните приемат да имат общ ръководител и общи органи. 
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Уолас, Хенри – американски вицепрезидент, високопоставен масон, 
който убеждава президента Франклин Делано Рузвелт да утвърди 
масонската пирамида за символ в големия печат на САЩ.  
Управител и съдия (7°) – седмата посветителска степен на Стария и 
Приет Шотландски ритуал; придобивайки тази степен, масонът 
овладява уменията нужни за управлението на работниците на Градежа 
и справедливото разрешаване на възникналите спорове; 
справедливостта да бъде водача на всичките му действия, е дългът на 
посветения в тази степен; всички деяния имат последици и затова бъди 
справедлив, когато съдиш мотивите на другите, е поучението към 
кандидата за тази степен; кандидатът разсъждава върху това, дали 
задълженията на съдията са бреме или чест; първоначално наричана 
Ирландски Майстор, тази степен е създадена във Франция от масонски 
Ложи, предявяващи претенции за владение на грамота даваща им това 
право от Ирландия; членовете на тези ирландски Ложи отстоявали 
властта си над обикновените Ложи и твърдели, че те имат право на 
контрол върху тях; украшението (бижуто) на Ирландските майстори 
бе ключ, символизиращ тази власт; когато Ритуала на 
Съвършенството е сформиран в средата на 18ти век, тази степен е 
включена като седма и нейното име е променено на Управител и 
Съдия. Ритуалът е променен от Албърт Пайк, за да предава моралния 
урок за справедливост; след смъртта на Майстор Хирам, цар Соломон 
назначил седем Управители и Съдии да раздават справедливост между 
работниците в Храма; те трябвало да удовлетворяват искания, да 
слушат жалби и да решават всякакви спорове, като прилагат и се 
ръководят от еднакви закони за евреи и финикийци; на главният 
Управител и Съдия му е бил поверен ключа за абаносова кутия, в която 
са се държали документите на трибунала (съда); за да приеме тежкия 
товар на Управител и Съдия, кандидатът трябва да отговори на 
няколко въпроса, които формират основата на следната инструкция: 
самият съдия трябва да е безпристрастен, предпазлив, милостив 
(снизходителен) и с чисти намерения; само лъжлив (престорен) съдия 
прощава своите грешки, а на другите не; съдията трябва да има ясна 
представа за тежката отговорност, която носи; съдията трябва да е 
напълно осведомен за закона, който е длъжен да приложи; Бог ще 
накаже несправедливия съдия; угризението на съвестта ще преследва 
корумпираният съдия и след смъртта му; не съди ако не си готов да 
понесеш същото наказание. 
Ур – халд. център на  Лунния култ; град във Вавилония, където 
главното божество била Луната и откъдето Авраам е заимствал 
еврейския Бог който толкова недвусмислено  е свързан с Луната като 
творящо и пораждащо божество. 
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Урей – диадема във вид на кобра, която е символ на царската власт в 
древен Египет; носи се от боговете и фараона; според вярванията 
притежава чудодейна сила. 
Уроборос – символ състоящ се от змия захапваща опашката си; в 
алхимията това е символ на единството на Космоса; алхимикът трябва 
да убие този дракон ако иска да завърши Опус магнум (Великото дело)  
Успенски, Пьотр Демянович (1878-1947) – руски математик и 
философ, един от най-близките сътрудници на Гурджиев; след като се 
запознава с теософското учение, разработва в свои трудове синтеза 
между наука, религия и мистика; автор на “Териум органум”; 
“Четвъртото измерение”; “Необикновения живот на Иван Осокин” и 
др. 
Утвар – църковен инвентар, предмети и принадлежности необходими 
за извършване на богослужение. 
Утопия – гръц. несъществуващо място; недействително място; 
неосъществими мечти или фантазии, които не се основават на научно 
познание на закономерностите на природата и обществото и нямат 
реални основания за съществуване; идея която чертае едно необозримо 
бъдеще; название на щастливия остров Утопия в книгата на 
основоположника на утопизма Томас Мор (1478-1535) издадена през 
1516 г. под заглавието «Златна книга, колкото полезна, толкова и 
забавна, за най-доброто устройство на държавата и за новия остров 
Утопия. 
Ученик (чирак) -  от лат. apprehendere- усвояване; първата масонска 
степен на посвещение, която придобива посветения в Братството на 
Свободните зидари; в оперативното масонство ученичеството е 
траяло седем години и след това, ако ученикът е преминал успешно 
обучението е бивал вписван в книгите на Ложата с правата на член на 
гилдията; в масонската документация се обозначава със знака 1°. 
Ф 
Фа – кит. закон; правилник. 
Фабианово общество – основано в Лондон, Англия през 1883 г. от 
група еволюционни социалисти начело с Сидни Джеймс Уеб, които 
вземат името си от римския пълководец Фабий, който успява да 
разгроми армията на Ханибал; основна цел – придвижване към 
социализма чрез потайност, пропаганда и законодателство; през 1906 г. 
фабианците основават Лейбъристката партия. 
Фаблио – лат. �ibula – басня; кратка комична или сатирична повест в 
градската литература на Франция през ХІІ в.; основна черта на 
фаблиото е комизма на ситуацията и забавното повествование, като 
моралната поука и грубият хумор вървят ръка за ръка. 
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Фадаи – отдадените; степен на посвещение при асасините, които се 
занимавали с нанасянето на таен удар върху каквото техните 
висшестоящи решат. 
Факели на Свободата – наименование на Олтара на египетските 
масонски Ложи (4 хил. г. пр. Хр.) 
Факир – араб. мюсюлмански аскет в Индия; владеещ функциите на 
тялото си до степен да може да спира дори пулса си, да се потапя в 
летаргичен сън и да е неуязвим от огъня. 
Факултета – висше учебно заведение през Средновековието, в което се 
изучават т.н. седем свободни изкуства – граматика, диалектика, 
реторика (тривиум) и аритметика, геометрия, астрономия и музика 
(квадриум). 
Фаланстери – общество, което живее на комунистически начала, 
според идеите на утопическия социализъм. 
Фалически – гръц. всичко, което се отнася към половия култ – 
символите на мъжката и женската произвеждаща сила.  
Фалк, Каин Хенул – кабалист, живял в Лондон в средата на ХVІІІ в. и 
“творял” чудеса; много от трудовете на Фалк все още са на ръкописи, а 
някои от тях са зашифровани. 
Фана – араб. изчезвам; в ислямската мистика означава вливане в Бога. 
Фанариоти – представители на висшата гръцка духовна и търговско-
финансова аристокрация в Османската империя; наричат се така 
поради наименованието на квартала Фанар в Истанбул, където е 
седалището на Цариградската гръцка патриаршия. 
Фараон – общоприето обозначение на древноегипетските царе; 
произлиза от египетската дума пер-о- голям дом, предадена от 
библейските традиции като фараон – отначало терминът означава 
царски дворец и едва впоследствие – фараон. 
Фарисеи – една от двете големи еврейски религиозни групи на които е 
била разделена Синагогата след като макавеите освободили народа си 
от сирийско потисничество 
Фароския параклис – светилище в подземията на императорския 
дворец в Константинопол, което се счита за духовния център на 
Източната православна църква. 
Фасци – знак за магистърска власт в древен Рим, представляваащ сноп 
пръчки превързан с ремъци, който се носи от ликтор. 
Фатима – дъщерята на Мохамед. 
Фатимити – шиитска ислямска секта наречена така заради 
възприетото вярване, че доктрината на Пророка е произлязла от Али, 
съпруг на Фатима, дъщерята на Мохамед; възприели методиката за 
посяване на съмнения в умовете на вярващите и имали за цел 
заменянето на естествената религия с открита; счита се, че това тайно 
общество послужило за модел на Илюминатите през ХVІІІ в.; 
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династия, владееща по-голямата част от мюсюлманския свят от 
началото на Х до края на ХІІ в.;  водъчът на фатимитите определя себе 
си като халиф – владетел на целия мюсюлмански свят и махди – 
предизвестен водач; основната цел на фатимитската династия е да 
замени сунитския халифат в Багдат; в края на Х в. династията 
превръща Египет в свой основен център – създава множество 
библиотеки и центрове за обучение на исмаилитски мисионери. 
Фауст – лат. фаустус – успелият; предпрочетеният; предполагаем, 
действително съществувал рицар член на Ордена на Св. Йоан; 
образован благородник, който се е посветил на търсенето на Висшето 
познание, заради което сключил договор с Дявола и му отдал душата 
си; въплащение на ренесансовия маг и специфичната връзка между 
знанието и силата; през 1587 г. неизвестен немски автор написва 
“Историята на един прокълнат живот и заслужената смърт на д-р 
Йоханес Фауст”; това произведение влиза в основата на пиесата на 
Кристофър Марлоу “Трагичната история на д-р Фауст” публикувана 
през 1600 г.; тази пиеса вдъхновява Йохан Волфганг фон Гьоте за 
създаването на неговото класическо произведение Фауст. 
Фафнир – сканд. дракон на Мъдростта.  
Фели – халд. Велик дракон, който символично прегръща Вселената.  
Фелики Етерия (Дружество на приятелите) – гръцка парамасонска 
Ложа основана в Одеса и превърнала се впоследствие в основата на 
гръцкото национално-освободително движение  през ХІХ в.; тримата 
основатели на тайното общество са гърците Емануил Ксантос, Никола 
Скуфас и българина Атанас Чакалов; клетвите, символите, начините 
на разпознаване, организационните и идейни виждания са изцяло от 
идеологията на франкмасонството; впосветителската йерархия 
висшите степени са определени като пастири и свещеници, а долното 
ниво са побратими и препоръчани; за разлика от регулярните масонски 
общности  статуса на отделните степени в това общество се определял 
от готовността за потриотична дейност на кандидата и неговото 
обществино положение; основната организационна цел на “Фелики 
Етерия” е била основаването на мрежа от Ложи в рамките на 
Османската империя; през пролетта на 1818 г. главната Ложа на 
организацията се установява в Цариград и се въвеждат степените 
посветени и ръководители на посветени;  клоновите структури на 
организацията се наричали ефории. 
Фелкин, Робърт Уилям (1858-1922) – английски лекар; завършва 
медицина в Единбург; пътува в Африка в качеството си на мисионер; 
живее в Лондон, където започва да се занимава с окултизъм; през 1907 
г. е посветен в масонството; член на Херметичния Орден на Златната 
зора; предприел експедиция в търсене на местонахождението на 
мистичната гробница на Кристиян Розенкройц 
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Фенелон, Франсоа – френски католически мистик и философ, 
покръстил в католицизма основоположника на висшите масонски 
степени на Шотландския ритуал  Андрю Майкъл дьо Рамзи, който 
издава впоследствие всички негови трудове.  
Феномен – гръц. явление; нещо невиждано до този момент и 
загадъчно, причината за което е неизвестна; теософски и езотерично – 
всяко “чудо”, започвайки от библейските и завършвайки с 
тавматургичните е просто феномен, но нито един феномен никога не е 
чудо, т.е. нещо свръхестествено или намиращо се извън законите на 
природата.   
Ферман – султански указ; писменна заповед скрепена с личния печат и 
подпис на султана. 
Фетиш – порт. fetico- амулет, вълшебство; неудушевен предмет, 
който според представата вярващия има чудодейни възможности и 
служи като обект на религиозно поклонение-фетишизъм; предмет на 
който сляпо му се прекланят; вж. талисман, амулет. 
Фехме – средновековен таен съд в Германия; “Светата Фехме”- 
тайно общество с правозащитен характер възникнало в средата на 
ХІІІ в. в областта Вестфалия през период на голямо безредие и 
престъпност; поражда се като заместител на бездействащите 
правозащитни органи; членовете на тайното общество разполагали с 
опознавателни знаци и били структурирани в йерархия: свободни съдии 
– натоварени с изпълнение на решенията и свободни графове – 
ръководители на трибуналите; единственото предвидено наказание 
било – смърт; присъдата била изпълнявана незабавно след 
произнасянето и чрез обесване на най-близкото дърво; някои 
изследователи търсят връзка между това тайно общество и корените на 
хитлеризма. 
Фециали – колегия от 20 жреци в древен Рим, които изпълняват 
службата на пълномощници на империята пред чуждите народи и 
държави за водене на преговори, обявяване на война и сключване на 
мир при спазване на редица религиозни обреди, съпровождащи 
съответния ритуал. 
Феърфакс, сър Томас – съратник на Оливър Кромуел и пръв командир 
на армията му, известен член на гилдията на Свободните зидари; в 
неговото имение в Илкли (Йоркшир) и до днес съществува масонски 
Храм, а на няколко мили в селцето Гизли работи Ложа “Феърфакс”. 
Фея – лат. fatua- предсказателка и fata- богиня на съдбата; фр. fee -
магьосничка; свръхестествено същество или природен дух, който 
помага на хората, но може и да им навреди; етерни създания, които 
обитават чисти, неопетнени от хората места.  
Фиала – антична чаша или ваза за култови религиозни и мистични 
обреди. 
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Фидеизъм – лат. вяра; хуманистично движение, стремящо се да 
подчини науката на религията, да използва научното знание за защита 
на религиозните догми; в неговата основа лежи твърдението, че 
науката дава само знание за явленията, фактите, вторичните 
(физически) причини и да обясни най-дълбоките източници на 
битието. 
Фидий – велик майстор от епохата на елинското изкуство, роден в 
началото на V в. пр. Хр. в Атина; първата голяма творба на майстора 
била паметник в прослава на маратонската победа; на първата буква от 
неговото име е дадено обозначението на златното сечение (Фи) 
известно като математическата обосновка на красотата; на него е било 
възложено да надзирава строителните работи по изграждането на 
Партенонът в Атина. 
Физиогномия – наука за разпознаване на характера, на душевността 
на човека по неговата външност; наука основана на основополагащия 
принцип за съществуването на взаимодействие и взаимовлияние между 
тялото и душата. 
Фила – название на племенната община в древна Гърция, обединяваща 
всички родове в една общност. 
Филалет, Евгений – розенкройцерското име прието от Томас Воган, 
средновековен английски окултист и философ на огъня, изтъкнат 
алхимик. 
Филалети – гръц. обичащи истината; име дадено на 
александрийските неоплатоници, наричани още аналогети и теософи; 
към Александрийската школа са принадлежали най-великите 
философи и мъдреци на онова време. 
Филантроп – гръцки философ от Милет живял около 600 г. пр. Хр., 
който учел, че цялата Вселена е била сътворена от вода, докато 
Хераклит от Ефес твърдял, че Вселената е сътворена от огън, а 
Анаксимен- от въздух.  
Филиберт, херцог Емануел – член на династията на Савоите, който 
пренася Свещената плащаница в Торино и от този момент тя е най-
популярна като Торинската плащаница. 
Филипи, Сандро (1444-1510) - Велик магистър на Ордена на Сион; 
художник, който се считал много по-известен от Ботичели; картините 
му “Пролет” и “Раждането на Венера” се основават на представите за 
Аркадия и подземния свят. 
Филон – свещеническа одежда, която се облича по време на литургия. 
Филон, Юдей – елинизиран евреин от Александрия, историк и 
писател, роден около 30 г. пр. Хр. и умрял 45 г. след Хр.; твърди се, че 
той бил най-добре запознат с историята на Христос, неговият живот и 
драмата на Разпятието, но винаги мълчал по този въпрос. 
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Философи на огъня – название, дадено на херметистите, 
алхимиците и розенкройцерите, които през Средновековието  смятали 
огъня за символ на Божеството. 
Философски камък (Lapidus philosophorum) – основно понятие в 
алхимията; символ на вечността и вътрешната мъдрост на човека; 
според алхимика философския камък притежава всички атрибути на 
Троицата и се превръща в точен образ на Бога – да разбереш тайната и 
да придобиеш магическа власт над природата; голямата цел и мечта на 
всеки алхимик; наричан още rebus от лат. Res bus –  две природи;  
наричан също “прах на проекцията”; Magnum Opus на алхимиците, 
цел към чието постигане те се стремят на всяка цена, субстанция, 
притежаваща силата да превръща по-малко благородните метали в 
чисто злато; мистично философският камък символизира 
трансмутацията на низшата животинска природа на човека във висша  
и Божествена. 
Филострат – биограф на Аполоний Тиански.  
Финдхорн – село в североизточна Шотландия, един от най-важните 
центрове на движението Нова епоха(Ню ейдж), наречен Университет 
на Светлината, където хората трябва да се научат на нови 
взаимоотношения с живата природа. 
Фичино, Марсилио (1433-1499) – един от най-влиятелните философи-
хуманисти от ранния италиански Ренесанс; астролог и мислител, 
който съживява неоплатонизма като основна философска система на 
своето време; негов патрон и покровител е владетелят на Флоренция 
Казимо ди Медичи; работи и като възпитател в известната владетелска 
фамилия; основател на Платоновата академия във Флоренция през 
1460 г. 
Флагеи – название на особен род ангели-хранители или гении. 
Флагелани – flagellants – бичоносци; служители въоръжени с бичове, 
които имали за задача да прогонват болните от населените места по 
време на Чумната епидемия през ХІV в. 
Фламел, Никола (1330-1418) – първият Велик магистър на Оредена на 
Сион от 1398 до 1418 г.; работел като коптист на илюстрирани текстове 
и като книгопродавец в Париж; самообразовал се чрез книгите които 
продавал; френски алхимик от ХV в. за когото се счита, че е успял да 
създаде Философския камък и да достигне безсмъртие за себе си и 
съпругата си; бил получил от някакъв странник тайнствена книга, 
изпълнена с кабалистични знаци, думи на гръцки и иврид  написана от 
древния Авраам; за да ги разгадае Фламел пътувал до университета в 
Андалузия; в Испания срещнал тайнствен учител, който го посветил в 
изкуството да разчете ръкописа; след завръщането си във Франция, 
Фламел става приказно богат, превръща се във филантроп и давал 
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всичките си средства за изграждане на болници и църкви; след смъртта 
му гробът е намерен празен. 
Фламини – жреческа колегия в древен Рим, състояща се от 15 
длъжностни лица, които са задължени да се грижат за култа към 
определени Богове; трима от колегията са старши и се избират от 
патрициански фамилии и обслужват Боговете Юпитер, Марс и 
Квирин; останалите 12 жреци са свързани с второстепените Божества 
и произхождат от плебейски родове; главният фламин се грижи за 
Юпитер.   
Флувий транситус – лат. тайно писмо; Корнелий Агрипа е авторът  на 
тази азбука; в отчет на английската изследователска ложа “Ars Quatuor 
Coronatorum”  № 2076 от 1890 г. е приложено копие на азбуката, а 
също и странни стари букви под името мелахим, както и небесната 
азбука на Уин У. Уесткот.  
Флуд, Робърт – православен английски херметист, известен най-вече, 
като Робърт дьо Фликтиб, глава на Ордена “Философите на Огъня”; 
писал за същността на златото и на други мистични и окултни теми. 
Флъд, Робърт - Велик магистър на Оредена на Сион от 1595 до 1637 г. 
Фо Шиао – китайска интерпретация на будизма; дума, която 
обозначава будизма като религия. 
Фокс, Джон (1517-1637) – английски реформист, роден в Бристол и 
завършил Оксфорд; възпитател на децата на обезглавения граф Съри; 
при управлението на кралица Мери е пратен в изгнание в Германия и 
Швейцария, където работи в печатница; през 1539 г. се завръща в 
Англия и става духовник; в своя основен труд Книга на мъчениците 
описва гоненията срещу реформистите, както и в поредицата си от 
памфлети срещу католицизма. 
Фокс, Джордж (1624-1691) – английски протестантски мистик, 
основател на възникналото през ХVІІ в. в Англия Обществото на 
приятелите (квакерите); противник на институционалната религия, 
отхвърлящ тайнствата и ритуалите на Църквата, както и самата фигура 
на свещеника, чиято социална и верска функция според него се 
крепяла на лъжливото внушение, че човек се нуждае от ръководството 
на някого, за да постигне единение с Бог. 
Фондация на Кръглата маса – частен изследователски център за 
проучвания в областта на паранормалните явления със седалище в 
Глен Коув, щата Мейн. 
Форд, Джералд Рудолф (1913-????) - тридесет и осми президент на 
САЩ (1974-1977); посветен в масонството на 30 септември 1949г. в 
Ложа “Малта» №465, Гранд Рапидс, Мичиган, заедно със своито полу-
братя Томас Гарднър Форд (1918-1995), Ричард Адисън Форд(1924-) и 
Джеймс Франсис Форд(1927-); в знак на любезност към Ложа «Малта», 
на 20 април и 18 май 1951г.; степените на занаята и Майсторското 
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звание са му дадени от Ложа «Колумбия» №3, Вашингтон окръг 
Колумбия; на 26 септември 1962г. в Музикалната академия във 
Филаделфия, Форд е инсталиран като Суверенен Върховен Генерален 
Инспектор, 33º и Почетен член на Върховния Съвет на С.П.Ш.Р. на 
Северната Юрисдикция; по време на церемонията той служи за пример 
на своя клас; на ежегодната сесия проведена в Орландо, Флорида на 6-
9 април 1975г. президентът Форд е избран за активен член на 
Международния Върховен Съвет, «Order De Molay” и за негов Почетен 
Велик Майстор; Форд заема този пост до януари 1977г., когато става 
бивш Почетен Велик Майстор, а  на 24 октомври 1978г. в Топека  
получава яка и бижу от Почетния Велик Майстор на «Order De Molay” 
Томас С. Раум Джуниър; по професия е адвокат; първият президент, 
който е бил скаут.  
Форма на Ложата – правоъгълник в дължина два пъти по-голяма от 
ширината; символично масонската Ложа представлява целия свят. 
Фороней – гръц. Титан; прадядо и родител на човечеството; на него 
подобно на Прометей, е доверено да донесе огъня на земята. 
Форум – название на централния градски площад в древен Рим; 
изпълнява ролята на средище за широки обществено-политически, 
културни и религиозни прояви; търговски център и панаири. 
Фос – гнос. Светлина. 
Фотон – частица Светлина; най-чистата форма на енергия. 
Фохат – тиб. първата Светлина; космическо електричество. 
Фракция – лат. чупене, разбиване, сломяване; група вътре в някоя 
политическа партия, която се обособява поради несъгласие с общата 
линия на партията, има си свой самостоятелен център и платформа, но 
си остава в редовете на същата партия. 
Франк, Себастиян (1499-1542) – един от лидерите на появилата се  
вълна протестантски мистици през ХVІ в. във Германия. 
Франкисти – кабалистична група възникнала през 1755 г.; основана 
от дестилатора на ракия Яков Франк; известни още като зохарити 
(озарени) – привърженици на Зохар (Книгата на Светлината).  
Францисканци – религиозен Орден основан в Италия през 1207-1209 
г. от Франциск Асизки. 
Фратия – гръц. братство; обединение в древна Гърция на няколко 
рода с еднакъв произход; гражданският колектив на всяка дадена 
община; приемането във фратия ставало чрез специална проверка на 
физическата подготовка на кандидата и при успешно представяне  е 
съпроводено от пиршество с участието на целия граждански колектив 
заедно с новоприетите членове. 
Фрейзър, сър Джеймс (1854-1941) – английски антрополог, автор на 
световноизвестната 12 – томна “Златна клонка” (The Golden Bough) в 
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която са описани равитието на митовете, мотиви на народната вяра и 
парарелигиите. 
Фронда – название на бунта във Франция в периода 1648-1653 г. на 
гражданите и феодалните владетели срещу кралския абсолютизъм и 
политиката на кардинал Мазарини. 
Фтах – егип. – Бог на смъртта, подобно на Шива. 
Фулк (1059-1127) – известен като Фулк от Шартр; средновековен 
хпонист, участник в Първия кръстоносен поход, капелан и съветник на 
крал Бодуен І; автор на “Йерусалимска история” написана около 1127 
г. и издадена във врънция през 1825 г. 
Фундаментализъм – реакционно движение на религиозна основа, 
целящо фанатичното спазване на всички основни принципи на 
съответната вяра и стриктното, буквално прилагане на религиозните 
текстове – отхвърля всеки опит за алегорично тълкуване на свещените 
текстове, като вреден за вярата и отдалечаване от първоизточника; 
обявява се против измененията на религиозното учение и предпочита 
сляпата вяра пред доводите на разума, настоява за задължително 
изпълнение на традиционните предписания на религията;  претенцията 
за монопол върху истината, рожба на монотеизма, онази религиозна 
форма, която признава съществуването само на един Бог и отрича 
останалите; терминът възниква като употреба  след 1909 г., когато е 
използван за обозначаване на реакцията срещу богословския 
модернизъм и либерализъм. 
Фундаменталист – онзи, който стига до прилагането  на насилие, за да 
наложи претенцията си, че изповядва не само единствената истинска 
религия, но и единствената истинска политика.  
Х 
Хабрат Зере Аур Бокер – ивр. Орден от розенкройцерски характер, 
чиито членове изучават кабала и херметични науки; приемат се както 
мъже, така и жени и има много степени на посвещение; членовете се 
срещат тайно. 
Хагада – ивр. част от Талмуда , която съдържа текстове за назидание, 
беседи, и история. 
Хайденберг, фон Йохан Тритемий (1462-1516) – германски алхимик и 
окултист; неговият най-известен труд е  Stenograpfia (Стенография) в 
който описва съвкупност от знания, изкуството на паметта, магията и 
метод за изпращане на зашифровани бележки. 
Хайдн, Франц Йозеф (1732-1809) – композитор, посветен в 
масонството на 31 май 1875 г. във виенската Ложа “Към истинско 
съгласие”; дирижирал е оркестъра на Великата ложа на Англия в 
главната зала на лондонския Храм по време на ритуали на Великата 
ложа. 
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Хайян, ибн Джабир (721-815) – арабски алхимик, наричан още 
Бащата на Алхимията;  първият учен, който е систематизирал 
химията като наука; книгите му оказват сериозно влияние върху 
европейските алхимици и стават причина за търсенето на философския 
камък; известен с латинизираното прозвище Гебер. 
Хакем – мъдър, бъдещия Месия на друзите, или учениците на Хамса. 
Халакха – всички еврейски закони, писменни и устни. 
Халаха – ивр. част от Талмуда, която е посветена на религиозния 
закон. 
Халгедоми – центровете за управление на окултния немски орден 
Арманеншафт; центрове (висши зони) за духовно усъвършенстване на 
посветените в Ордена. 
Халдан, Ернст – лидер на немското ариософско общество през 20-те 
години на ХХ в.; издател на окултното списание “Хиромантия”; 
привърженик на идеята за създаването на единна окултна наука. 
Халдейска книга на числата – труд описващ всичко, което го има в 
“Зохар” на Симон бен Иохаи; съдържа всички основни принципи, 
преподадени в еврейските кабалистични съчинения; запазени са едва 
две-три копия. 
Халдейски оракул – сборник от римувани сентенции, които се 
приписват на персийския религиозен реформатор Заратустра, но 
преобладава мнението, че произхождат от платоника Юлиан (331-363); 
авторът се противопоставя на практикуваното като занаят ясновидство 
и не вярва, че бъдещето е предопределено; от сборника са оцелели 
много малко части. 
Халдейци – каста на учени-кабалисти; магове на Вавилония, 
астролози и предсказатели. 
Халиф (халифат) – приемник на Аллах; в исляма халифът е глава на 
теократична организация като пратеник на Бог; когато пророкът 
Мохамед умрял, Абу Бакр бил избран за първи халиф, той бил наследен 
от Омар, Отман и Али – след смърта на Али ислямът се разцепва на 
шиити и сунити.  
Халюцинация – състояние предизвикано от физиологични 
разстройства, понякога и от медиумство.   
Хамизъм – наименование на древния език на Египет. 
Хана, Уолтън – англикански свещеник преминал впоследствие към 
католицизма, който през 1951 г. публикува антимасонската книга 
“Видимата тъмнина”; книгата с подзаглавие “Прозрение и тълкуване 
на масонството” предизвиква през 1962 г. официална реакция на 
Великата ложа на Англия с която се обявява, че масонството не е 
религия, не е заместител на религия, нито пък по някакъв начин е 
против религията. 
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Ханеман, Самуел (1755-1843) – разработил лечебния метод 
хомеопатия.  
Ханза – средновековен търговски съюз между градове по 
крайбрежието на Северно и Балтийско море, просъществувал до ХVІ в. 
Хансман, Самуел (1755-1843) – създателят на хомеопатията. 
Хаос – гръц. бездна; дълбина; в Египет се олицетворява от Богинята 
Нейт, предшестваща всички Богове; в гръцката митология – 
първообразуването, което е останало за много кратко време; от него са 
възникнали Небето и Земята. 
Хардинг, Уорън Гмалиел (1865-1923) - двадесет и девети президент на 
САЩ (1921-1923); посветен в масонството на 28 юни 1901г. в Ложа 
«Марион» № 70, Марион, Охайо; заради лични противоречия 
напредъкът в Братството на Хардинг не е афиширан до 1920г., когато е 
номиниран за президент; приятели убедили опозицията срещу него да 
оттегли възраженията си и на 27 август 1920г., деветнадесет години 
след своето посвещение, Хардинг получава степен на майстор масон в 
Ложа «Марион»; по своя молба Брат Хардинг се заклева в офиса на 
президентството на Съединените Американски Щати върху същата 
Библия, на която на 30 април 1789г. полага клетва масонът Джордж 
Вашингтон - Олтарната Библия на Ложа Сейнт Джон №1, Ню Йорк 
Сити;  по професия Хардинг е редактор и издател; той е първият 
президент, който говори по радиото, който за първи път официално 
посещава Канада и Аляска, и който пристига на встъпването си в 
длъжност с автомобил.  
Харес – древногръцки скултор, създал едно от седемте чудеса на света 
Родоския колос. 
Харизма – гръц. дарба, благодат; определение за свръхестествена 
дарба, която е дадена от Бога; общо наименование на свръхестествени 
качества; терминът харизма е въведен от немския социолог Макс 
Вебер (1864-1920) в своя труд “Икономика и общество”. 
Харис, Томас Лейк (1823-1906) - американски мистик и поет; в края 
на 60-те години на ХІХ в. основава “Братство на Новия живот”. 
Хармония – една от трите сили на Божествеността. 
Хармония на сферите – Питагор описва небето като въртяща се 
полусфера. 
Харон – дух от отвъдния свят; прекарвал душите на другия бряг на 
Ахерон, реката на мъртвите; грозен старец с проскубана сива брада, 
дрипава дреха и кръгла шапка; направлявал лодката без да гребе – 
самите души извършвали това; мъртвите трябвало да му се отплатят с 
един обол (старинна монета) откъдето и идва обичаят в устата на 
мъртвите да се поставя една монета преди да ги погребат; бил 
тираничен и груп с душите на мъртавците, като истински представител 
на отвъдния свят. 
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Харта – документ с важно обществено-политическо значение, 
предимно за предоставяне на основни права и свободи; първообраз на 
съвременните конституции. 
Харта на милосърдието – документ регламентиращ до най-дребните 
подробности манастирския живот през Средноовековието. 
Хартман, Франц (1838-1912) – немски теософ, розенкройцер и масон, 
автор на езотерични произведения; по професия очен лекар; изследва 
феномени при мексиканските и североамериканските индианци; живял 
в Индия; сътрудничел си с Елена Блаватска, Рудолф Щайнер, Райнер 
Мария-Рилке и Гуидо фон Лист; членувал в множество Ложи и в 
Английското розенкройцерско общество, както и в основаната в 
Берлин Световна лига на илюминатите; създава организация по 
подобие на чикагското Херметическо братство на светлината, от 
кояпо впоследствие произлиза Ordo Templi Orientis.  
Хасан-бен-Сабах – основателят на общността на асасините в края на 
ХІ в. 
Хасидизъм – ивр. хасид- набожният; иудейско религиозно движение, 
възникнало в Германия през ХІІ-ХІІІ в., съчетаващо чертите на 
аскетизма и мистицизма върху основата на емоционалното 
отношение към вярата; през 1772 г. привържениците на хасидизма 
(хасиди) били отлъчени от Църквата с обвинението, че са отхвърлили 
традиционния юдаизъм и признавали езотерическото учение кабала. 
Хасидими (асидеи) – еврейска секта възникнала между 300 и 175 г. 
пр. Хр.; членовете й са известни като най-ревностните представители 
на юдаизма, когато Антиох ІV обявил, че евреите трябва да правят 
жертвоприношения на гръцките богове; сектата на хасидимите се 
възражда през ХVІІІ в. в Полша и Русия от религиозния водач Баал-
Шем-Тов.  
Хауагая – египетско нарицателно за чужденец. 
Хаусхофер, Карл (1869-....) – основателят на дисциплината 
геополитика; Върховен жрец на немското окултно Общество Туле по 
времето на нацизма в Германия; в младостта си е прекарал значително 
време в езотерични места в Индия и Тибет, а сред учителите му е 
известният суфистки маг Гурджиев; по време на дипломатическа 
командировка в Япония е посветен в окултния Орден на Зеления 
дракон и това членство му осигурява достъп до строго охранявани 
тайни на Тибет; след завръщането си в Германия  е професор по 
география в Мюнхенския университет, където през 1921 г. създава 
Институт за геополитика, и издава “Геополитически журнал”, като от 
този момент се счита за основател на нова наука, водеща произхода си 
от политическата география; маг и таен учител на Хитлер. 
Хашишини – вж. асасини. 
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Хаям, Омар – персийски поет, математик и астроном от ХІ в., известен 
най-вече с епиграматичните си четиристишия “Рубайят”. 
Хегемон – водител, водач, стоящ начело; в някои от случаите – 
почетна титла. 
Хеимарминия – предопределение. 
Хеката – Богиня на мъртвите и на подземния свят; за разлика от 
Персефона тя властва над призраците, вълшебниците и магиите; 
изобразявана с три сраснати тела (три глави и шест ръце) заобиколена 
от кобили, кучета и вълчици. 
Хексаграма – шестолъчна звезда; известна като звездата на Давид; 
наложени един върху друг равностранни триъгълници, като този, 
който сочи нагоре символизира божествените сили, а сочещият 
надолу е знак на земните сили, човечеството.  
Хексапла – сборник на Библията в шест паралелни версии на иврит и 
гръцки съставен от християнския философ Ориген. 
Хела – сканд. Богиня-царица на страната на мъртвите. 
Хелиолатрия – гръц. почитане на Слънцето. 
Хелиопол – древен град в Египет разположен на входа на делтата на 
Нил; древните египтяни го наричат Иун, а в Библията е наречен О; 
местонахождението на Върховния Бог Атум (Атум-Ра). 
Хелиоцентризъм – учение, което поставя Слънцето в центъра на 
Вселената, а не Земята; създател на хелеоцентричната теория е 
полският астроном Николай Коперник (1473-1543)  
Хелхейм – сканд. Царството на мъртвите в древноскандинавската 
митология. 
Хептархия – управително тяло от 7 души; едновременно управление 
на 7 владетели. 
Хералдика – наука, занимаваща се с изучаване, описание и 
класификация на гербовете като наследствени символични знаци на 
даден род, държава или град; точна система от правила за съставяне на 
гербове и изисквания за тяхното оформяне. 
Херкулесови стълбове – така са се наричали в древността 
стълбовете, ограждащи източния вход на Гибралтарския проток. 
Хермафродит – гръц. двуполов. 
Херменевтика – изкуство и наука да се тълкуват текстовете. 
Хермес – гръцки Бог на търговията и посланик на Боговете; при 
римляните – Меркурий. 
Хермес Трисмегист – гръц. Хермес Трижди Велики; синкретичен 
образ на гръцкия Бог Хермес и египетския Бог на мъдростта и 
писменността Тот; идентифициран също така библейския пророк 
Енох; още преди периода на александрийския херметизъм се е 
смятало, че Тот-Хермес действително е съществувал; според Платон, 
Хермес Трисмегист е открил числата, геометрията, астрономията и 
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буквите; християнският теолог Климент Александрийски смятал, че 
Хермес Трисмегист е автор на 42 труда с астрологическо и религиозно 
съдържание; според кабалистичната традиция Тот-Хермес е 
съществувал и е бил съвременик на Мойсей; днес е възприета тезата, че 
не е съществувал първообраз на Хермес Трисмегист; многобройните 
му текстове са дело на множество различни автори, създали ги през 
дълъг период от време. 
Хермесизъм – съвкупност от вярвания, теории и учения, както и 
практики и призовавания, отнасящи се не само до херметизма, но и до 
други форми на езотерични умозрения поради тяхната близост или 
родство с хермесовата наука. 
Херметизъм – философско течение на древните; стремжът да се 
затвори целият свят в едно; фундаменталният за херметизма принцип е 
– принципа за единството, т.е  Всичко е във всичко.  
Херметика (Херметичен корпус) – Corpus Hermeticum; комплекс от 
седемнадесет диалози, съдържащи знание за всички тайни на света; 
автор е Хермес Трисмегист; през античността се е считало, че 
произведението е написано във времената на Мойсей, но впоследствие 
учените стигат до убеждението, че текстовете са били създадени през 
ІІІ в. под влиянието на гръцката астрологическа и неоплатонична 
философска мисъл; най-известният от седемнадесетте диалози е 
първият – Пемандър, представляващ откровението дадено на Хермес 
Трисмегист от Бога Отец; в Пемандър са описани всички основни 
аспекти на херметичната доктрина – теология, космогония, 
антропология, сотериология и естахология. 
Херметичен – всяка доктрина или писание, свързано с езотеричните 
учения на Хермес в качеството му на Бог на Мъдростта. 
Хермий – древногръцки писател. 
Херодот (484 – 425) – бащата на историята; старогръцки историк 
роден в Мала Азия; създава историята си на йонийски диалект; след 
дългогодишно пътуване се установява в Атина и се сближава с 
Перикъл и Софокъл; в историята си описва предимно гръцко-
персийските войни; след смърта му трудът му е разделен на 9 книги, 
според броя на музите.  
Херолд – нем. пратеник, вестител, глашатай; специално 
невъоръжено лице, което ръководи рицарските турнири, като 
известява имената на участниците и описва гербовете им, по които се 
различават един от друг, както и обявява заповедите на съответните 
командири; церемониалмайстор на рицарските състезания. 
Херувими – ивр. Орден на ангелите, които са стражи.  
Хесед – каб. милостта. 
Хеси Ра -  високопоставен в двора на фараона началник на лекарите, 
писар и жрец на Хор, главен архитект и резбар; счита се, че е получил 
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високо посвещение благодарение на което разработил естетическите 
принципи в системата на канона, отразяващ геометрическите основи на 
мировозданието; защото владеел магическите свойства на хармонията 
е определен като майсторът на Златното сечение, което дава 
основата на архитектурата и изкуството. 
Хетера – високообразована, артистично надарена и понякога 
произхождаща от знатен род жена в древна Гърция, с добри обноски, 
която съпътства в живота някои от великите умове на онази епоха; да 
развличат, утешават, просвещават и обогатяват със знание мъжете, без 
да е задължително да предлагат и телата си; жрици на любовта и 
познанието. 
Хиатус – лат. празнина, отвор; прекъсване, интервал или празнота в 
развитието на дадено явление или процес; липсата на приемственост, 
на континюитет. 
Хидран – гръц. кръстител; наименование на древния йерофант на 
Мистериите. 
Хиерогамия – от старогръцки “свещен брак”; древна обредна 
церемония от над две хиляди години изпълнявана от египетските 
жреци и жрици, за да почетат възпроизводствената способност на 
жената; сексуален ритуал, който е духовен акт, а не еротичен – от 
историческа гледна точка съвкуплението е акт, чрез който мъжът и 
жената изживяват Бог; древните вярвали, че мъжът не може да 
достигне духовна цялост, докато не придобие плътско познание на 
свещената женственост; от времето на Изида сексуалните обреди се 
считали за единствения мост на мъжа от земята към небето – като се 
слее с жената, мъжът може да достигне оргиастичен миг, в който умът 
му напълно да се изпразни, и да види Бог. 
Хиксоси – произлиза от египетския израз “хикау косвет” (hikau-
koswet), което се превежда като “князе на пустинята”; смесена група 
от азиатски народи, главно семити, появили се от Сирия и Палестина и 
постепенно покорили египтяните около 1500 г. пр. Хр. 
Хилдериг ІІІ – последният от легитимните меровингски крале , 
детрониран през 751 г. от камерхера Пипин, чийто наследници чрез 
сина му Карл Велики стават известни като династията Каролинги. 
Хилиазъм – от гр. chiliasmos – хилядолетие; учение за настъпване на 
хилядагодишно земно царство на Иисус Христос; според това учение – 
много време пред края на света Спасителят ще дойде отново на 
земята, ще порази Антихриста, ще възкреси само праведниците, ще 
устрои ново царство на земята в което праведниците за награда на 
своите подвизи и страдания ще царуват заедно с него в продължение 
на хиляда години като се наслаждават на всички блага на временния 
живот, след тези хиляда години ще последва второ, всеобщо 
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възкресение на мъртвите, всеобщ съд и всеобщо вечно справедливо 
въздаяние. 
Химическа сватба – заглавие на основното съчинение на 
розенкройцерите; алегория на вътрешните, душевни процес на 
преобразуване на личността – една от най-важните цели на 
алхимията; нарича се още Свещенна сватба. 
Химн – гръц. himnos  –  хвалебствена песен; песнопение славещо Бога; 
обръщение към Бога с изброяване на неговите качества и деяния; 
песнопение на всички присъстващи на ритуала.  
Химнософи – название, дадено на елински писатели от кастата на 
мизерстващите монаси; аскети на Индия притежаващи най-дълбоки 
познание и надарени с всички мистични сили. 
Хинаяна – санскр. Малката колесница; свещените писания и 
мистичната школа на южните будисти, противопоставена на Махаяна 
(Голямата колесница) в Тибет. 
Хипнеротомахия Полифили – от лат. “Борбата на Полифил за обич в 
съня”; енциклопедия писана под формата на роман и обсъждаща 
всякакви теми – от архитектура до зоология; публикувана около 1499 г. 
от венецианеца Алдус Мануций; счита се за една от най-дългите книги в 
света разказваща за съня на един човек. 
Хипноза – гръц. сън; наименование дадено от д-р Джеймс Брайд 
(1795-1860) на различни процеси, с чиято помощ една личност с 
развита сила на волята, потапя друга с по-слаби умствени способности, 
в състояние подобно на транс. 
Хипократ – прочут гръцки лекар наричан Баща на медицината. 
Хипостилна зала – зала, чийто покрив се крепи от колони. 
Хипоцефал – своеобразна подложка под главата на мумията. 
Хирам Абифф –  
Хирам Тирски – цар на Тир ок. 970-936 г. пр.Хр.; съвременик на цар 
Соломон доставя материали и работници по договор със Соломон за 
градежа на Храма в Йерусалим; предприема дълги пътешествия в 
страната Офир; поддържа търговски връзки с Испания; дворецът му е 
построен от кедрово дърво; възстановява храмовете на Астарта и 
Мелкарт. 
Хирология – гръц. учение за ръката; научно изкуство на гледане на 
ръка, което се стреми да тълкува човешкия характер на основата на 
формите на ръката и пръстите. 
Хиромантия – ясновидско предсказание чрез гледане на ръка; според 
теорията не само човекът, но и ръката е отражение на Космоса. 
Хиротония – ръкополагане в духовен сан. 
Хиршау, фон Вилхем (....-1091) – реформаторът на бенедиктинските 
манастири, автор на учебни помагала по музика и астрономия, един от 
създателите на свещената архитектура с особено голяма почит сред 
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средновековните строителни братства, създава школа за строители на 
църкви и манастири; получавал поръчки за строежи на манастири и 
църкви от целия християнски свят; оставил т.н.; Конституции на 
Хиршау – манастирски устав според чиито правила били организирани 
школи в манастирите и започнали да се приемат крепостни селяни за 
братя; организирал огромна работилница за преписи на ръкописи. 
Ход – каб. великолепието. 
Хокма – каб. мъдростта. 
Холизъм – гръц. цялостно мислене; основно, обобщено понятие в 
съвремената езотерика която отрича постановките на Декарт; 
холизмът разглежда света като динамично единство от отношения и 
зависимости в които всички части заемат важно място. 
Холограма – гръц. образ на цялото. 
Холограмен образ – гръц. образ на цялото; нова форма на 
фотографията възможна след откриването на лазарните лъчи; 
триизмерна снимка. 
Холокост – пълно, ритуално изгаряне на жертва, всесъжжение, 
религиозно жертвоприношение. 
Хомеопатия – гръц. подобно и страдание; система за лекуване на 
болести, при която на болния се дават много малки дози от лекарства, 
които при големи дози могат да предизвикат в здрав човек симптомите 
на съответното заболяване; лечебен метод, който се различава от 
класическата медицина, разработен от Самуел Ханеман (1755-1843); 
принципът на хемеопатията е “подобното подобно лекува”.  
Хомункул – лат. изкуствено създаден човек; мисъл-форма. 
Хор –  Божество в египетската митология, което се въплъщава в 
сокол; негов символ е слънчевият диск с разперени криле; със своите 
криле Хор охранява царя; последният от Божествените Властелини 
на Египет, смята се за син на Озирис и Изида.  
Хор – най-източната част на католически Храм, където се намират по 
време на богослужение свещенослужителите и хорът. 
Хората на Св. Йоан – стари оперативни масони, които не са станали 
членове на първата английска Велика ложа през ХVІІІ в., но са 
получили правото да посещават събранията на регулярните Ложи, 
като в книгите са се разписвали: “Човек на Св. Йоан”. 
Хоругва – църковно знаме върху което най-често са изобразявани 
образи на лица и сцени от Светото писание; изнася се от Храма по 
време на тържествени литургии или други важни церемонии, като 
става обект на особено преклонение от страна на вярващите. 
Хоспис – обществено болнично заведение за социално слаби. 
Хоспиталиери – йоанити; духовен рицарски Орден, основан в 
началото на ХІІ в. около йерусалимската болница “Св. Йоан”. 
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Хоспия – бяла пшеничена питка, раздавана на католиците като 
причастие.  
Хохенхайм, фон Теофраст Бомбаст (1493-1541) – швейцарски лекар, 
естественик и философ; професор в Базелския университет; противник 
на схоластиката; поставя медицината на научна основа и утвърждава 
ролята на химията, но остава повлиян от алхимията и сварзаната с нея 
средновековна мистика. 
Хохенцолерн, Албрехт – последният Велик магистър на Тевтонския 
орден и основател на хергцогство Прусия. 
Хохма – ивр. мъдрост. 
Храм – специална сграда за изпълнение на религиозни и 
парарелигиозни култове. 
Храмът Рослин – известен още като Катедралата на символите; 
построен от Ордена на тамплиерите през 1446 г. на тридесетина 
километра северно от Гластънбъри в Шотландия; в този Храм са 
изобразени многобройни символи от юдейската, християнската, 
египетската, масонската и езическата традиция; храмът е проектиран 
като точно архитектурно копие на Храма на Соломон в Йерусалим; 
храм на всички религии и религиозни традиции;      
Хрестос – гръц. ранната гностична форма на думата Христос. 
Хрисовул – гръц. златопечатник; тържествено владетелско послание 
изразено в писмена форма и скрепено със златен печат; официален 
писмен документ; дарствена владетелска грамота или такава за 
привилегии или освобождаване от задължения на определени субекти  
Християн Розенкройцер - 
Християнски социализъм – учението на съществувала в Палестина 
преди Христос секта на есеите при които цялата собственост на 
членовете й била обща; есеизмът забранявал съществуването на 
каквато и да е било власт на един човек над друг и приобщаване на 
хората  в служба един на друг; аскетизмът е бил кардиналната 
доктрина на есеите. 
Христология – клон от теологията, занимаващ се с личността, 
характеристиките и делата на Христос; религиозна доктрина или 
теория, основана на Иисус Христос или неговите учения. 
Христос – гръц. месиас- помазан; Син на Бога, Иисус от Назарет. 
Хроника – гръц. летопис; историческо произведение в което се 
излагат накратко и последователно по години важни събития; анали. 
Хронист – летописец; съставител на хроники; автор на средновековни 
историографски произведения, който отразява в тях последователния 
ред на събитията. 
Хронология – наука за измерване на времето; своеобразен дял от 
всички исторически науки; позволява установяването на точните дати 
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и периоди на събитията; отчитането на изтеклото време между 
настоящето и съответните исторически явления и процеси. 
Хугеноти – съюзник, съзаклятник; название на протестантите-
калвинисти във Франция през периода ХVІ-ХVІІ в.; названието 
произлиза от изопаченото произнасяне на немското наименование на 
привържениците на Реформацията; според други определения 
произлиза от името на популярния във Франция швейцарски 
реформатор и политически деец Безансон Хуг. 
Хуманно масонство – масонство изградено върху основата на 
абсолютната толерантност или зачитане убежденията, доктрините и 
вероизповеданията на  своите членове; ритуалите и символите на 
хуманното масонство са само конкретни средства чрез които 
привържениците му да почувстват духовната и морална работа, която 
трябва да извършат в самите себе си; през 1961 г. на събрания в 
Страсбург и Брюксел обедиенциите на Великият Изток на Франция, 
Великият Изток на Белгия, Великият Изток на Германия, Великата 
ложа на Холандия, Великата ложа на Дания и Великата ложа на 
Италия осъществяват Съюз на масоните основан на тоталната 
свобода на съзнанието и абсолютната взаимна толерантност; през 
1971 г. този Съюз с декларация отрича “догматизма и социалния 
консерватизъм на англосаксонските масонства” и издига идеята за 
изграждането на една Европа, проникната от идеала за зачитане 
правата на човека, за социална справедливост и политическа 
демократичност. 
Хунта – съюз, обединение на лица от едно съсловие с цел общи 
действия; реакционна група заговорници които по насилствен начин 
заграбват властта и установяват режим на военна диктатура и терор. 
Хурум – едно от имената на Майстор Хирам. 
Хусисти – последователи на идеолога на чешката Реформация, Ян Хус 
(1371-1415) които предизвикват широко антикатолическо обществено 
движение в Чехия. 
Хъртак, д-р Джеймс Дж. – американски математик и мистичен 
философ, учредител на базираната в Калифорния Академия за науки на 
бъдещето (АНБ) Academy for Future Sciences (AFFS); с научни степени 
по ориенталистика, история, социални науки, лингвистика, теология, 
владее седем езика, консултант по високите технологии в 
Силиконовата долина; автор на доклад относно използването на 
въздушно базирани радарни установки за откриване на археологически 
обекти; през 70-те години на ХХ в. Хъртак ръководи археологически 
разкопки на платото Гиза. 
Ц 
Цам – тиб. бариера; граница; временно отшелничество, задължително 
за мистиците и посветените във висшите степени. 
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Царски свод – вратата към бездната. 
Царство небесно – раят в християнството.  
Цедек – ивр. колоната Ячин; учителят по праведност; първият 
първосвещеник в Храма; тази дума е название на принципа на 
Божествено установения ред обикновено превеждан като праведност 
или справедливост или като непрестанно сторване на добро за 
останалите; изразява същото каквото и древноегипетския термин 
Маат; свързва се със слънчевата светлина и се е превърнало като 
понятие за отрицание на мрака и хаоса. 
Цезарова кутия – система за шифроване измислена от римския 
император Юлий Цезар. 
Цезаропапизъм – византийска политическа доктрина, изразяваща 
взаимоотношенията между светската и църковната власт; господство 
на цезаря към папата – църковният глава се намира в подчинено 
положение спрямо императора; терминът е въведен през ХІХ в. от 
немския учен Хергенрьотер. 
Целем – ивр. образ; сянка; сянката на физическото тяло на човека. 
Целибат –  свещенически обет за безбрачие в католицизма въведен от 
папа Григорий VІІ Хилдебранд (1073-1085); една от съществените 
канонични разлики между католическата и източноправославната 
християнски църкви – в православната църква целибатни са само 
монасите (черното духовенство). 
Ценз – ограничение, изискване; установено условие ограничаващо 
свободното заемане и изпълнение на дадена длъжност или 
упражняването на определени граждански и политически права. 
Цербер – триглаво, кучеподобно чудовище, смятано за страж на входа 
на Хадес. 
Церемониалмайстор – сановник на висша изборна длъжност в 
Ложата; пряк отговорник за извършването на всички ритуали според 
каноните на регулярното Свободно зидарство; съвместно с Първия 
надзирател и Оратора съблюдава правилната подредба на Храма; 
проверява външния вид на Братята преди влизането им в Храма, 
приканва всички присъстващи да се запишат в Присъствената книга; 
указва местата на Братята-членове и Братята-гости в Храма; съобщава 
имената и длъжностите на гостуващите Свободни зидари; съблюдава 
по време на ритуална работа всички Братя да седят и да се движат 
според установените правила и за цялостния свободнозидарски ред. 
Церемония – формален акт извършван с цел подчертаването на 
определен случай. 
Цзонкапа – Велик лама и реформатор на будизма в Тибет. 
Цилис – кожен ремък с шипове предназначен за самоизтезание на 
членовете на някои сактански общества. 
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Ционизъм – еврейска  идеология и политика, възникнала като 
политическо течение в края на ХІХ в.; основните концепции на 
ционизма са изложени в книгата “Еврейската държава” (1896) на 
австрийския журналист Теодор Херцел, според който създаването на 
еврейската национална държава е единственото решение на т.н. 
еврейски национален въпрос; през 1897 г. на І-вия ционистки конгрес е 
създадена Световната ционистка организация (СЦО), която днес има 
над 50 филиала в света с центрове Израел и САЩ.  
Цируф – система от съчетания и пренареждане на еврейските букви, 
предназначена за установяване на аналози и запазване на тайни. 
Цистериански орден – монашески орден, основан в Шато през 1098 г. 
от Св. Робер, молесемски абат, който се опитва да реконструира 
Бенедектинския орден; известен още като Белите монаси;  назован на 
името на областта Цистерикум в Бургундия, близо до Дижон; 
основателите на ордена са група бенедиктински монаси от абатството в 
Молезм, които са неудовлетворени от либералните обреди в тяхното 
абатство и искат да водят усамотен живот под ръководството на най-
строгото тълкуване на правилата на Св. Бенедикт; организатор на 
Ордена е Св. Стивън Хардинг, който налага строг аскетизъм, отхвърля 
всички феодални приходи и въвежда отново ръчния труд за монасите, 
превръщайки го в основна характеристика на живота им; около 1130 г. 
са основани и женски общности от монахини към Ордена, но около 
1200 г. монахините са изключени от Ордена и са ръководени 
материално и духовно от Белите монаси. 
Църква на Сатаната – американска секта основана през 1967 г. от 
актьора Хауард Лавей (Антон Шандор) в Сан Франциско; през 1975 г. 
сектата основава свой клон в Холандия; Лавей, който е бил 
католически пастор написва книгите “Библия на Сатаната” и “Книга на 
Санатизма”; сектата става известна със смърта на Джейн Максфийлд; 
основно работи чрез сексуална магия. 
Цъфналата пръчка – легенда за това как пръчката на Св. Йосиф 
разцъфва, като знак от Бога, че той е избран да бъде съпруг на Мария и 
земен баща на нейното дете; белег за това, че Йосиф е настойник на 
“издънката” т.е. на самия Иисус. 
Ч 
Чакра – санскр. кръг; колело; обозначение на енергиен център; 
човекът е потопен в космическа енергия, той черпи от нея и е един от 
важните трансформатори. 
Чандали – санскр. прогонени; хора без каста. 
Чартизъм – широкомащабно работническо движение за политически 
реформи в Англия през 30-те и 40-те години на ХІХ в.; началото е 
поставено през 1836 г., когато група работници и занаятчии създават 
т.н. Лондонска работническа асоциация; публикуваната през 1838 г. 
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Харта на чартизма обхваща основните искания за: всеобщо 
избирателно право на всички мъже над 21 г.; ежегодни парламентарни 
избори; тайно гласуване при избора на депутати; разделяне на страната 
на равни по численост избирателни райони с право на по 1 
представител в парламента; премахване на имуществения ценз за 
кандидат-депутатите; заплащане на депутатския труд. 
Черен Орден на Храма – малко вероятна хипотеза на някои 
изследователи на Ордена на Тамплиерите според която е съществувал 
тесен кръг в Ордена, който на практика е извършил всички 
престъпления в които са били обвинени тамплиерите без останалите 
членове и официалното ръководство да са подозирали съществуването 
му. 
Черна магия – вещарство; некромантия или възкръсване на 
мъртвите; злоупотреба с паранормални сили за егоистични цели; тази 
злоупотреба може да бъде и непреднамерена.  
Черната аристокрация – семейства с дадени от папата титли, които 
формират прослойка във висшето общество; странят от гласността и 
избягват да общуват с бялата аристокрация която е получила своите 
титли от светските владетели. 
Черната смърт – чумна пандемия която буквално помита Европа 
между 1347 и 1351 г. вземайки повече жертви от всяка друга епидемия 
или война в света до този момент. 
Черната царица – Св. Сара Египетска; черната невеста от Песен на 
песните; сестрата/невестата възлюбената на Иисус Христос. 
Черният кабинет – строго секретна шпионска централа на 
Османската империя създадена през 1863 г. от министъра на външните 
работи Али паша; основната задача на Черния кабинет е била 
внедряването на агенти в тайните общества в империята и 
контролирането на тяхната дейност; за да работи ефективно тази 
служба към нея са привлечени опитни чужденци – австриеца Шнайдер 
ефенди и французина Жоли, който е с богат опит от тайните служби на 
Наполеон ІІІ. 
Черният орден – елитно подразделение на немския СС създадено през 
средата на 30-те години на ХХ в.; неговите членове са хора 
принадлежащи на вътрешния кръг на посветените, които не отговарят 
пред никакъв съд, освен пред тайния трибунал на дванадесетте 
ръководен лично от Хайнрих Химлер; съществуването на подобна 
структура не е признавано никога официално в нацистка Германия и 
дори много от представителите на върховното ръководство на райха, 
не влизащи в Ордена, дори не са подозирали за нейното съществуване; 
посвещенията във висшите чинове на Ордена ставали след като 
посветените преминат през специална предварителна подготовка във 
военни школи наречени “Напола”; завършилите тези курсове трябвало 
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да умеята “да приемат смъртта и да дават смърт”; всеки есесовец член 
на Черния орден е поставен извън законите да държавната и дори 
партийната власт; церемониите на Ордена напомнят обредите на 
рицарите на Тевтонския орден; в плановете на СС фюрерът е на второ 
място, като на него се определя ролята на вожд на германската нация, 
докато на Върховния магистър на Черния орден трябвало да стане 
глава на Евразия.  
Черно духовенство – абатите, монасите и калугерите; 
свещенослужители в православната църковна йерархия; монаси със 
свещенически сан дали обет за безбрачие и пълно подчинение; има три 
чина: дякон, йерей и архиерей. 
Чернобог – най-старото Божество на древните славянски народи. 
Чертеж – доклад, слово изказване на член на Ложата в ритуално 
заседание. 
Чертожна дъска – символичен отрязък от пода на Храма на който 
Майсторът на Ложата нанася чертежите на бъдещата работа на 
масоните; в днешно време така се нарича мястото за окачване на 
известия и обяви на Ложата. 
Четвърто измерение – термин в парапсихологията, чрез който се 
обясняват паранормални явления, особено тези, които се проявяват, 
прониквайки в материята. 
Четиримата светци – светците, които са повлияли върху 
християнските убеждения на тамплиерите: Йоан; Павел; Андрей и 
Катерина. 
Четиримата увенчани – легенда за мъченичеството на четирима 
каменоделци от кариерите на Панония – Клавдий, Касторий, 
Симфорий и Никростат; според друга легенда те се казвали Север, 
Севериен, Карпофор и Викторен които по заповед на Диоклециан те 
били бити до смърт с палки от олово заради отказът им да изваят един 
идол за императора през 287 г. ; останал е обичаят тези мъченици да 
бъдат назовавани с общото име Четиримата увенчани и празникът им 
да се отбелязва на 8 декември. 
Четирите древни добродетели – справедливост, твърдост, 
въздържаност и благоразумие; кардиналните елементи върху които се 
базират основните принципи на франкмасонството. 
Четирите елемента – вода, земя, огън и въздух. 
Четирите кардинални елемента – Човек, Орел, Лъв и Бик. 
Четирите светини – келтска концепция съдържаща основните 
символи: Меча; Копието; Казана и Камъка на съдбата. 
Чирак (ученик) - най-ниската посветителска степен (1°) в гилдията на 
Свободните зидари; ученик в усвояването на занаята на 
франкмасонството; има достъп до работата на Ложата само в 
“чирашка” степен; престилката, която препасва по време на работа е 
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чисто бяла, без никакви знаци указващи степента на посвещение в 
изкуството на Свободните зидари; на чирака са му известни паролите и 
знаците за разпознаване съответстващи само на неговата степен; той 
работи под прякото наблюдение и съблюдава съветите на Брата-
майстор, който е поръчителствал за неговото посвещаване; чиракът се 
труди върху необработения камък. 
Чистилище – в католицизма, мястото, където отиват душите на хората 
които са умрели в състояние на благодат, но не са успели да се 
причистят от обичайните и смъртни грехове, недостатъците и 
глупавите привички – преди да попаднат на небето, тези души трябва 
да преминат през духовно пречистване. 
Членуваща Ложа – масонска Ложа от състава на Велика ложа. 
Член-учредител – масон, подписал искане за учредяване на нова 
масонска Ложа до Великата ложа. 
Чудотворец – 
Чук на Тор – оръжие, което имало формата на свастика; най-
архаичният и най-свещеният и световно почитан символ.  
Ш 
Шабат (сабат) – ивр.; обичаи които символизират почивката след 
действието – седмия ден; почивката на Бог, но също така и вечния 
живот; при магьосничеството шабат се свързва с деня на 
пълнолунието, когато всички вещици хващали метлите и се събирали 
на поляна, вдигайки голям шум и отдавайки се на безумни и страшни 
игри. 
Шаблон -  12-дюймовата линия; работния инструмент на ученика 
(чирака) в Ложата.  
Шавини, Жан Еме (????-1604) – ученик на Нострадамус, астролог и 
алхимик от ХVІ в.; автор на ръкопис за въздействието на звездите 
преди раждането и звездното въздействие върху някои известни по 
него време личности – на базата на тайни, които му бил открил 
Нострадамус; последният известен притежател на този трактат е 
руският император Александър І. 
Шадах, Мешех и Абеднего – тримата майстори-зидари на Вавилон. 
Шаддай Ел – ивр. Всемогъщ Бог. 
Шаик-ал-Джабал – Старецът от планината; Великият майстор на 
асасините. 
Шайтан – араб. дума от един корен с еврейската дума Сатана; 
ислямски образ,  означаващ “враг”- враг на Бога. 
Шактизъм – наименование на народния индуизъм, възникнал в І в. сл. 
Хр.; в основата му е почитането на сили въплътени в Божества, които 
играят важна роля както в развитието на света, така и в Божествените 
явления. 
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Шакямуни Будда – санскр. име на основателя на буддизма; Великият 
мъдрец, Властелинът Гаутама.  
Шалом – ивр. ключовият камък на арката над двата стълба (Боаз и 
Ячин); най-известната дума на иврид, означаваща – приветствие за 
мир; щастие; благоденствие; късмет; когато двете колони са свързани 
се получава стабилност (шалом). 
Шамани – жрец-магьосник; знахар; служител на култ; каста на 
татарските или монголските жреци – магове; жреци-чародеи; не са 
будисти, а секта на древната религия на Тибет, наречена бон; живеят в 
Сибир и граничните му области.  
Шамбала – санскр. изключително тайнствено място имащо огромно 
значение за бъдещето; град или селище споменавано в Пураните 
откъдето, според пророчеството ще се появи Месията на брамините; 
именно в Шамбала щял да бъде роден новия Месия. 
Шамбелан – личният помощник (обикновен свещеник) на папата; 
секретарят, който ръководи Ватикана докато заседава конклавът за 
избор на нов папа. 
Шангна – санскр. тайнствен епитет, даден на дрехата в метафизичен 
смисъл; да се облечеш в одеждата Шангна, означава да придобиеш 
Тайната Мъдрост и посвещение. 
Шан-Ди – кит. Върховен властелин. 
Шанизъм – теория, според която може да се достигне до качеството на 
Буда вследствие на едно внезапно разкритие. 
Шанкарачаря, Шри (788-828) – велик религиозен реформатор на 
Индия, учител на философията на веданта; основател на най-учената 
секта сред брамините наречена – смъртава; на тридесет и две години 
се усамотява до края на живота си в една пещера в Хималаите; за него 
се казва, че не е умрял, а само си е отишъл от света.   
Шарден, Пиер дьо Теяр (1881-1955) – католически свещеник, 
палеонтолог и философ причисляван към окултизма; в своите трудове 
синтезира християнските учения и научните постижения по схемата на 
космогонията; според него светът е създаден от самото начало по 
предварително програмиран план – степените на еволюцията са 
материята, животът  и духът; еволюцията е осъществима, само защото 
материята, от самото начало е одухотворена от енергия. 
Шарне, дьо Жофроа – рицар основател на Орденът на Звездата  през 
1352 г.; загинал в битката при Поатие. 
Шартр, Гийом дьо (11??-1218) – четиринадесети Велик магистър на 
Ордена на тамплиерите (1210-1218); издига мощната крепост Шато 
Пелерен (Атлит); по време на неговото управление Орденът достига 
най-голям просперитет в Испания; умира от чума по време на Петия 
кръстоносен поход.  
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Шастание, Бенедикт – френски масон, създал през 1767 г. в Лондон 
Ложата “Озарени теософи”; опитал най-напред в Париж да създаде 
общество с цел разпространение на системата на Новия Йерусалим на 
Сведенборг, след неуспеха си на френска земя се прехвърля в Англия. 
Шастра – санскр. трактат или книга; всеки един труд с Божествен 
или признат авторитет, включително книгите на закона; шастра в 
Индия означава – човек, вещ в Божествения и човешкия закон. 
Шахада – мюсюлманско религиозно пророчество. 
Шахид – мюсюлмански мъченик. 
Шахин, Халил Искандер – антиквар във Витлием при когото попадат 
най-напред намерените през 1947 г. в пещерите на Кумран ръкописи 
известни като Ръкописите от Мъртво море. 
Шведски ритуал “Сведенборг” - учреден през 1773 г. в Швеция; 
популярен още с името на основателя си, известния през ХVII век 
мистик Сведенборг; деветнадесет степени на посвещение, групирани в 
четири класа; тази масонска система намира приложение само в 
скандинавските страни. 
Шедьовър – трудна и много качествена работа на масона изпълнена 
при прехода от една масонска степен в по-висша. 
Шейтан – араб. в мюсюлманската митология, едно от наименованията 
на Дявола;  шейтаните могат да приемат формата на хора. 
Шейх – араб. шаха- старея; ставам стар; почетна титла на 
богословите в исляма; преподавател по религиозни дисциплини; хора 
известни със своето благочествие; в суфизма – глава на суфиското 
братство; наставник на начинаещите суфисти. 
Шейх юл ислям – старейшина на исляма; най-висшият духовен сан в 
мюсюлманските страни; ислямски духовен глава, който ръководи 
религиозните и съдебни дела и се произнася по религиозно-правни 
въпроси; разпоредбите му (фетви) имат сила на закон. 
Шемхамфораш – името произнасящо се чрез 72 срички което Мойсей 
използвал за да раздели водите на Червено море и да помогне на 
израилтяните да избягат от преследващите ги египтяни. 
Шеол – ивр. Ад в еврейската представа за Света. 
Шереметев, Борис – генерал-фелдмаршал от свитата на руския 
император Петър Велики; първият руснак кавалер на Малтийския 
орден; посветен лично от Великият Магистър Раймонд дьо Перелойс 
на 18 май 1698 г. по време на негово посещение на  о-в Малта. 
Шериат – съвкупност от юридически и религиозни норми на 
мюсюлманското феодално право, основани на Корана и сунната и 
действащи в страните, където ислямът е държавна религия. 
Шеруб – ивр. наименование на ангелите в близост до Бога. 
Шесеп анкх – египетско словосъчетание означаващо жив образ от 
което произхожда определението за свинкс. 



 313 

Шешеп-анкх-Атум – живото изображение на Атум; Богът 
Създател според египетската митология; вж. Атум 
Ши – сановникът като отделен член на съсловието в китайския ритуал 
Ли. 
Шива – едно от основните Божества в индуизма; велик аскет и  
езотерически символ. 
Шиизъм – второто по численост и значение направление в исляма, 
след това на сунитите; обединява онази част от мюсюлманите които 
се различават от останалите по отношение на някои тълкувания на 
редица ислямски догми; шиитите вярват във възможността за 
прераждане на душите и приемат, че пророческата душа на Мохамед се 
е вселила в душата на имамите. 
Шиити – перс. секта на мюсюлманите, които поставят пророка Али 
по-високо от Мохамед, отхвърляйки суна или традицията. 
Шимон, Раби – известен равин живял на мястото, където днес е 
разположен Израел по време на Римския период, след разрушаването 
на Втория Йерусалимски храм; счита сеу че той е авторът на Книгата 
Зохар – ръководната книга на Кабалата. 
Шифле, Жан – кабалист от ХVІІ в., който изучил ключа на 
гностичните съчинения от коптските посветени; автор на труда на 
Абраксас в две части, като едната от тях, езотеричната, е била изгорена 
от Църквата.  
Шифърът Атбаш – система използвана за кодиране на човешки 
имена, открита от д-р Хю Шонфилд в Кумранските ръкописи; през 
1988 г. д-р Шонфилд прави научно съобщение, че някои от тайните 
думи, използвани от тамплиерите и масоните, са зашифровани с 
кодът Атбаш и съдържат скрит смисъл; с този шифър е било 
закодирано наименованието Бафомет.   
Шонфийлд, д-р Хю Дж. – един от първите учени изследователи на 
ръкописите от Мъртво море(Кумранските ръкописи); автор на 
книгата “Пасхалният заговор”; при разчитането на свитъците от 
Мъртво море, открива и прилага известния шифър атбаш. 
Шотландец на троицата или Принц на милостта (26°) – двадесет и 
шеста степен на Стария и Приет Шотландски ритуал в която се 
възпитава умението да се поставиш над прадразсъдъците, суеверието и 
лъжливите доктрини, стремейки се да се намираш под влиянието на 
благоразумието, съвеста и разума; тази степен е свързана с историята 
на Ордена на рицарите на милостта, който се е посветил с 
откупуването на пленените от берберите християни; посветеният в тази 
степен усвоява принципите на трите теоложки добродетели; до 
голяма степен идеологията на ринца на Принца милостта е свързана с 
будизма; украшението (бижуто) на тази степен е равностранен 
триъгълник, от златни пръчки, с пламтящо сърце от злато в центъра; да 
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практикува милост (снизхождение), да бъде търпелив, да бъде предан 
на учението и разпространението на истинските принципи на 
масонството, са задълженията на тази степен; Принцът на милоста 
знае, че триединството на Божеството не принадлежи само на една 
религия и затова истините на масонството се съдържат във всички 
религиите на света; какво е истина? – разсъждава посветеният в тази 
рицарска степен; в лекцията на тази степен се правят паралели между 
убийството на Майстор Хирам и смъртта на Исус; злобните 
свещеници, желаещи Исус да замълчи, подбудили народа да поиска 
екзекуцията на приятеля и благодетеля на човечеството; в историята за 
Hiram първият убиец, който му прерязал гърлото, е представител на 
свещениците и метода, който използва представлява духовенството. 
Исус е бил оприличен на цар от Пилат Понтийски и свещениците 
казали, “ние нямаме друг цар освен Цезар.”; вторият убиец използва 
линеал, символизиращ деспотство, за да го намушка в сърцето, извора 
на всички благородни и нежни чувства; обикновеният народ избра да 
не освободи Исус, а друг; те и дървения чук, който удря по мястото на 
разума, символизират жестокото невежество, което кара човечеството, 
да мрази познанието и просветения ум; в тази степен са формулирани 
деветте Големи истини на масонството; тъй като 26та Степен завършва 
серията от степени, които илюстрират тайните, тези истини подходящо 
обобщават учението от 23та до 26та степен. 
Шотландска Велика ложа – основана през 1736 г. въз основа на 
съществуващи много по-отдавна Ложи, една от които е най-старата – 
Едингбургската ложа №1; на 30 септември 1736 г. се събират 
представители на тридесет и три Ложи, които избират за Велик 
майстор лордът на Рослин – сър Уйлям Клер; най-древните документи 
на масонски Ложи дошли до наши дни  са дошли от Шотландия; през 
1747 г. се създават военни Ложи на шотландските полкове, най-напред 
в полка на херцог Норфолк; през 1989 г. Шотландската Велика ложа 
обединява общо 300 хиляди члена в 1100 дъщерни Ложи, от които 450 
в Европа. 
Шотландски ритуал - 
Шотландски философски обред  - има четиринадесет звания и 
степени на посвещение; практикува се предимно в Швейцария. 
Шоу, Уилям – кралски офицер, реорганизирал през 1598-1599 г. 
шотландския зидарски занаят, поставяйки го, чрез “Устава Шоу” на 
съвършено нова основа чрез която Ложата добива юридически 
статут; по това време в Ложата се появяват длъжностите на двамата 
пазачи (стражници). 
Шрьодер Фридрих Жозеф Вилхем – немски мистик, който създава 
през 1766 г. в Марбург Каноничен съвет “Истинските и стари 
масони-розенкройцери”; учител по окултни науки на граф Калиостро; 
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през 1779 г. открива своя школа по магьосничество, теософия и 
алхимия; неговата система се е практикувала в две Ложи в Хамбург до 
средата на ХІХ в. 
Шрьопфер – немски мистик от Лайпциг, създал нов ритуал през 1768 
г.; вж. Ритуалът на Шрьопфер. 
Шу – пустота, Светлина; Бог на въздуха разделящ небето от земята в 
египетската митология; изобразява се като човек стоящ на едно коляно 
с вдигнати ръци, с които поддържа небето над земята; един от Боговете 
на хелиопската Енеада. 
Шюре, Едуард (1848-1929) – френски писател и мистик, автор на 
книгата “Великите посветени”. 
Щ 
Щайнбах, дьо Ервин – влиятелен майстор-строител, който през 1275 
г. предлага да се продължи строителството на Страсбургската 
катедрала в резултат на което възниква Великата ложа на Страсбург. 
Щайнер, Рудолф (1861-1925) – основателят на Антропософското 
общество, въведен в кръга на виенския идеализъм от философа 
Фридрих Екщайн, който го посвещава в мистиката и теософията; 
страстен почитател на Гьоте и през 1883 г. е поканен да редактира и 
подготвя за печат негови творби; сприятелява се с  прословутия 
анархист Джон Хенри Макей, който високо оценява книгата на Щайнер 
“Философия на свободата”; през 1900 г. изнася лекцията 
“Християнството като мистично явление”; присъства на 
конференция на Теософското общество в Лондон, където поема 
ангажимент да основе немска секция на теософите и от 1903 г. е нейн 
генерален секретар; заявява, че е постъпил в Теософското общество, 
“защото това е единственото място където се води духовен 
живот”; с лекцията си “Монизъм и теософия” поставя основата на 
спиритуалистична наука; с подкрепата на адептите на Братството 
Луксор, Щайнер разработва своята окулна методика “духовните 
изследвания” от хрониката Акаша; разработва тезата за новото идване 
на Христос в етерния свят, за Христовия импулс и Мистерията на 
Голгота като централно събитие от планетарната и общочовешката 
еволюция; през 1913 г. се установява в Швейцария, където изгражда 
Гьотенаум като средище на антропософит;. има записани и издадени 
над 3000 лекции. 
Ъ 
Ъгъл – 
Ърл – представител на родовата върхушка на англосаксите; английска 
благородническа титла, отговаряща на граф и по-висока от лорд. 
Ю 
Юбелас – един от тримата убийци на Майстор Хирам. 
Юбелос – един от тримата убийци на Майстор Хирам. 
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Юг - 
Юго, Виктор (1802-1855) - Велик магистър на Ордена на Сион; поет, 
романист, даматург считан за най-изтъкнатия френски романист; имал 
изключително неортодоксални възгледи за катехизиса; силно го 
привличали гностическите, кабалистичните и херметическите 
философи; убеден монархист защищаващ реставрацията на Бурбоните, 
но като временна мярка за възстановяване на реда, впоследствие 
подкрепя конституционния крал Луи-Филип. 
Юдеизъм (юдейство) – религия възникнала сред древните еврейски 
племена през ІІ в. пр.Хр. и постепенно оформила се като 
монотеистична – изповядва вярата в един Бог Йехова (Яхве), който е 
творец на видимия и невидимия свят; Свещената книга на юдаизма е 
Стария завет; условно юдаизма се дели на четири периода – 
библейски, талмудски, равински и реформаторски. 
Юду – кит. столица на мрака; мястото на подземния свят, 
разположена на крайния север. 
Юисмас, Жрес Шарл (1848-1907) – френски писател, натуралист и 
мистичен символист. 
Юл – сканд. Колело на слънцето. 
Юнг, Карл Густав (1875-1961) – швейцарски психолог и психиатър, 
основател на ново направление в психоанализата на Фройд, наречено 
комплексна, аналитична психология; в центъра на учението на Юнг е 
неосъзнатото.  
Юрисдикция – установена от закона и други правни норми 
съвкупност от правомощия на съответните държавни органи да 
разрешават правни спорове и да решават дела за правонарушения; 
упражняване на пълна власт. 
Юстициарии – средновековни чиновници на Британските острови, 
изпълняващи функции на глава на изпълнителната или съдебната власт 
в отсъствие на краля или по негово поръчение на територията на 
Ирландия и Шотландия. 
Я 
Яйце – в космологията – символ на единството на Вселената; 
жълтъкът представлява земята, белтъкът – водата, в която плава 
земята, а черупката – небето. 
Яйцето на света – древна доктрина, теория за Сътворението чрез 
обединяване на мъжкото и женското начало; Яйцето на света – 
съдържащо в самото начало в зародиш всички същества, които 
впоследствие ще се развият и ще се разграничат чрез многобройни 
разгръщания.  
Якин – ивр. – IKIN, от корена KUN (основавам); символичното 
наименование на един от стълбовете в Соломоновия храм; дясната 
колона откъм Юг, която означавала “Той ще създаде”. 
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Якоб Йехуда Леон Темпло – амстердамски евреин; кабалист, оформил 
гербовете възприети за емблеми от Великата ложа на Англия;  
Якобити – християнска секта в Антихония, Сирия, възникнала през 
543 г.; нейните последователи смятали, че Христос бил само с една 
природа и че символът на вярата не е имал Божествен произход; 
притежавали тайни знаци, пароли и ритуал за тържествено посвещение 
в мистериите; след английската революция през 1688 г. с това име се 
обозначават привържениците на сваления от престола Яков ІІ и на 
Стюардите. 
Янсен, Корнелиус – римокатолически епископ; основател на 
реформисткото движение на янсенистите в римокатолическата 
църква. 
Янсенизъм – движение за вътрешно антиклерикално обновление на 
католицизма в духа на св. Августин. 
Янсенисти – членове на реформистко движение в католическата 
църква изградено върху основата на учението на Св. Августин, според 
което спасението на човешката душа зависи изцяло от Божията милост, 
а не от човешката воля за вършене на добро; янсенизмът е оспорван 
яростно от йезуитите, които придават по-голямо значение на 
човешката воля; движението носи името на своя основател епископ 
Корнелиус Янсен; за средище на янсенизма се счита цистерианският 
манастир “Порт Роял”. 
Ясновидство – способност да се вижда с вътрешното око, или 
духовното зрение; способност да се вижда и през най-плътната 
материя. 
Ястреб – символ на Душата. 
Ятроматематика – гръц. наука за лечението; другото наименование 
на астрологическата медицина. 
Яхве (Yahweh) – начинът по който юдейските учени изписват и 
изричат името на Бог. 


