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ПРЕДГОВОР ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Когато четете тази книжка, ще бъдете потресени от фа-
ктите на реалната история и първият въпрос, който ще ви 
премине през съзнанието е: А тази история, която досега сме 
знаели, е изфабрикувана от Архонтите!?

„А нима досега това не сме го знаели, как е било възмож-
но да гледаме лицето на президента Буш по телевизорите и 
да мълчим. Нима не сме знаели за тези престъпници, бивши 
помагачи на нацизма, които всъщност са били просто едни 
кукли на конци в ръцете на други още по-жалки от тях игра-
чи кукловоди! Играчи или кукловоди – богове самозванци, 
които и сега не познаваме по имена!“ Даже не се интересуваме 
от еднотипните схеми, с които лъжат човечеството вече сто-
тици години все по един и същи брутален начин! Защо така 
се получава? Защо е било всичко това допуснато, кому е било 
нужно това? 

Две Световни войни, разпалвани по един и същ план, една 
след друга, миротворчески организации като декор... и сега 
нещо повече – Трета световна война се подготвя, а ние мъл-
чим! Сякаш не знаем! Все по един и същ сценарий! Има опре-
делени вероятни дати за тази Трета световна война! И защо 
цялото човечество безмълвно мълчи? Даже и за това, че лю-
бимият филм на Адолф Хитлер „Метрополис“ е вече известен 
и можем да го гледаме и размишляваме върху него! А разби-
раме ли го? Там в него са показани робите, които безмълвно и 
безропотно крачат в Живота и така съществуват. А защо мъл-
чим, осъзнавайки че днешната реалност е като тогавашната? 
Къде са християните и вярващите на Аллах  мюсюлмани! Точ-
но като робите от филма изглеждат в наши дни повечето от 
хората!

Кой върши цялото това направляване на народите в тази 
разрушителна посока? От близо 5-6 хиляди години насам! 
Така ли е било винаги! Преди 5-6 хилядолетия! 

Кои са всъщност Архонтите? Тези, които седят над илю-
минатите! Над масоните, над тайните общества! Толкова ли 
са всемогъщи! Та нали и те отначало са били някакви си Па-
зители в името на благородната цел да съхраняват Тайното 
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познание и да работят за Бога! За Създателят! А после какво е 
станало! Тези Архонти имат ли съвест и всъщност това хора ли 
са? Или може би това са продадени души, жадуващи само за 
едно – за пръстена на Властта! Невярващи в силата на наро-
дите! Мачкащи всичко пред себе си в името на Властта! 

КОИ СА ТИЯ АРХОНТИ И НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ЧОВЕЧЕСТ-
ВОТО ДА ЗНАЕ ОТКРИТО ЗА ТЯХ?

Досега винаги разговорите за бъдещето на тази планета са 
завършвали с мнението, че хората не искат сякаш да се събу-
дят и продължават да живеят своя живот като на сън, а може 
би хората НЕ ЗНАЯТ КАК ДА СТАНАТ ЧОВЕЦИ! 

ЗАЩО НЕ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ДА СТАНАТ ЧОВЕЦИ – 
ЗАЩОТО МОЖЕ БИ НЕ ЗНАЯТ КАК!

Защото не знаят как или пък няма кой да им по-
каже! Тези, които са идвали в лицето на Пратениците 
са им показвали, но после техните Учения били преи-
начавани и  превръщани в жалки религиозни форми, 
целящи отново власт и контрол! Контрол и власт!

Системата на Архонтите е била създадена така, че 
да обрича във вечно робство всеки един от робите и то така, 
че робът да не иска да отмахне оковите, смятайки ги 
за вечни, наричайки се даже, забележете, „раб божи“ според 
потъналата в плен на Архонтите религиозност.

И така, кой е центърът, от който се режисират 
всичките световни събития, има ли случайност в све-
товната политика? Може ли да се каже, че нещата сами се 
случват и че нямало никаква конспирация? Че тя тази конспи-
рация съществувала само в главите на някои заблудени хора... 
Има или няма? Време е за анализ и информиране! Човекът 
вече може да навигира в информационното пространство!

Факт е, че Архонти има! Тогава... С разобличаване на тях-
ната дейност пред народите на тази планета, с доказване на 
факти от древното минало, че е имало някога такъв народ, 
който не е бил робски, можем да извоюваме свободата на все-
ки човек на тази земя. Човекът има право да бъде образован и 
възпитаван, нахранен и облечен. Човекът има право на труд, 
за да се издържа и да може да се усъвършенства. Да може да се 
развива като човешко същество на тази планета! 
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А сега... Вижте в какво е превърнат днешният човек! Той 
проси, защото няма работа за него. Той е обезнадежден, защо-
то е загубил вярата в Доброто! Станал е една карикатура! И 
всичко това заради налудничавия план на една жалка група, 
която иска да създаде поредния Световен порядък! По техен 
план и образ трябвало да бъде, защото те самите били най-ве-
ликите представители на човечеството, почти „богове“!

Болшевишки, нацистки или ционистки планове  
са това... Все едно, но в тези планове няма място за разви-
ващият се – еволюиращият човек. За човека, който иска да 
развива своята душа и да изпълнява тук на тази земя своето 
предначертание като човек!

Какво да се прави, как да се противостои?
Можем да преодолеем тези налудничави планове само по 

два начина: първият, това е чрез Вярата в Създателя, Най-го-
лемият от всички, със сигурност по-силният от тези немир-
ници, обявили се за „богове“. Създателят, Който с един замах 
може да ги извади от строя! И втори начин, това е осъзнава-
не на техните гибелни ходове и спиране на захранването към 
техните безмилостни каси захранващи нечовешките им пла-
нове!

Робът, който осъзнава, че е роб, е вече полуосвободен чо-
век. Най-страшното робство е това на жадуващите да получат 
заплатата си по електронен път чрез електронните банкови 
карти и запътили се към поредния МОЛ да я изхарчат, под 
звуците на рекламата на Робовладелеца. Да се говори за де-
мокрация и република, когато човечеството днес е потънало в 
ужасно робство, когато се готви микрочипирането, това е дъ-
ното на ада на тази земя. Робовладелство, което нарича себе 
си демокрация!

Планът на Архонтите е като един театър на ужасите – 
вижте само имената на куклите... Буш, Рокфелер, Ротшилд, 
Морган. Защо ги е допуснал нашият Създател тези чудовищ-
ни фигури в историята на човека? Може би за да се имунизира 
днешното човечество и за да се научи то на истинската вяра, 
ВЯРАТА – ЗНАНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ЧОВЕК!

Знанието усилва вярата и ето ви пример: Като издател бях 
впечатлен от едно изречение в настоящата брошура и то е:
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 Глобалният елит  – това е само една малка група от хора, 
в сравнение с цялото човечество. Те могат само да планират. 
Обаче, въплъщаването на техните планове в живо-
та зависи изцяло от масите хора, от личния избор 
на всеки човек. 

ВЪДВОРЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ПЛАНОВЕ ИЗ-
ЦЯЛО ЗАВИСИ ОТ МАСИТЕ, ОТ ЛИЧНИЯТ ИЗБОР 
НА ВСЕКИ ОТ НАС.  

Колко много хора сега са загубили надежда, те просто не 
вярват, че нещо може да се оправи. На българите им е внуше-
но, че  ОТ ТЯХ НИЩО НЕ ЗАВИСЕЛО. Всъщност, виждате, че 
това не  е така! Ние се движим в едни коловози и наистина по-
някога нямаме друг изход освен единственият, но... така или 
иначе изборът накрая поне веднъж си остава наш. И от този 
избор на малкия човек днес се определя бъдещето на плане-
тата. Глобалисткият план не може да бъде изчислен докато ги 
има тези страни в региона като България, Украйна, Беларус, 
Русия! Ето защо славянството, особено българство-
то, е недолюбвано от Архонтите, то е неизчислимо по-
ради поведението и характерологията на тези народи.  Внима-
нието към тези райони от страна на Архонтите не е случайно. 
Беларус, Украйна, в подстъпите към Русия, а отдолу под тях в 
древната обетована земя – фокусът на плана Еврия в лицето 
на България. Българите трябва да бъдат нащрек и да осъзна-
ват сега реалността на протичащите събития в Украйна. Дали 
това е само битка за участието на ЕС в Украйна или просто 
битка за влияние на Архонтите в този регион.          

Издателство Хелиопол
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Последните събития в света – световната икономическа 
криза и геополитическите промени – карат всеки човек да се 
замисли за причината на тяхното възникване. Съставяйки от 
отделни откъси от новини цялостната мозайка на това, кое-
то се случва, може да се заключи, че зад всички тези пробле-
ми, резки промени, появяващи се сега взривоопасно в живо-
та практически на всеки човек, стоят сили, конкретни хора, 
които притежават по-голямата част от световния капитал, 
чиито имена не са оповестени. Въпреки това, точно те са „кук-
ловодите“ на световните милиардери. Точно те са решили да 
въдворят в света действия, насочени към унищожаване на го-
ляма част от населението на света в труден за човечеството 
период на глобалното изменение на климата на Земята.

Какви са тези сили, планове за техните дейности, както 
и историята на съществуване, техните методи и техники на 
управление на масите и хората – тази информация е налич-
на в книгите на  Анастасия Нових. Художественият стил на 
тези книги позволява на интелигентните (умните) хора да 
разберат повече от това, което е казано в световен мащаб, да 
се види и сравни разсеяната информация, да се намерят клю-
чови решения в сравнение с това, което се случва наоколо и 
допълвайки го с нова информация. „Глобалният елит“ – това 
е само една малка група от хора в сравнение с цялото чове-
чество. Те могат само да планират. Обаче, въплъщава-
нето на техните планове в живота зависи 
изцяло от масите хора, от личния избор на 
всеки човек. А изборът се прави на базата 
на солидна информация. Бъдещето сега е в 
ръцете на всеки човек !
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Картина на Анастасия Нових
„Оркестъра на Архонтите под диктата на Abraxas“
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ТАЙНО СВЕТОВНО ПРАВИТЕЛСТВО – АРХОНТИ

Откъси от  книгата на Анастасия Нових 
„Сенсей 3 Изконният от Шамбала“

Кои са Архонтите?
– Що се отнася до елита, не трябва да мислите, че той 

може да се отнесе с ураган от революция – усмихна се снизхо-
дително Ариман. – Много често самият елит е поръчител на 
тази революция, чиято вълна помита нежелателните за тях 
кукли, за да се сложат нови на тяхно място. Но, може би, за да 
разберете по-дълбоко въпроса за този световен елит, аз ще ви 
разкажа неговата предистория.

Техните предци, по същество казано, са индивиди, кои-
то са се опитвали да запазят знанията на предишната циви-
лизация, включително и така наречените свръх способности 
(суперсили). Но това знание се предавало само по наследство, 
в екстремни случаи са си намирали приемници (наследни-
ци). Така че, на практика, те са запазвали и усъвършенствали 
тези знания от поколение на поколение, държейки ги в тайна 
от хората. Когато човечеството се е увеличило значително по 
размер и започнали да се зараждат основи на базата на соци-
ално-икономическа формация, започнали да се появяват и 
лидери-вождове. Обаче, зад привидната им власт всъщност 
са били „пазители на знанието“ или, както те са харесвали да 
наричат себе си, „избраници на боговете и духовет“, които не 
само са давали консултация на вождовете, а в действителност 
умело са ги управлявали, като ги принуждавали да изпъл-
няват заповедите им. Тази група от специални хора нарича-
ли по различен начин: шамани, лечители, магьосници, жре-
ци и така нататък. Но в действителност истинското им име е 
Архонти. От гръцки се превежда като „босове“, „владетели“. 
Но ако се копне по-дълбоко в историята, се отваря истинския 
смисъл на думата, която означава „владетели на света“. Така 
че практически Архонтите са се идентифицирали в специал-
на каста на посредници между хората и висшите сили, по-къс-
но наречени богове. Племенният вожд, който е бил публична 
личност и отговорен за своето племе, е бил под ръководството 
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на Архонта. Архонтът, фактически, който управлява племето 
чрез вожда, винаги е оставал в сянка. Тази скритост давала 
големи възможности за реално манипулиране на хора. И ако 
лидерите-вождове често са избрани от племето, то Архон-
тът предавал своето „магическо изкуство“ за реална власт на 
неговия правоприемник. Така се е откроила специална кас-
та, в чиито ръце била концентрирана реалната власт. И кол-
кото повече тя укрепвала властта си, толкова по-принудени 
са били да работят останалите членове на общността за тях. 
Трябва да се каже, че точно това е в основата на онова, което 
по-късно узурпира основни познания, подчинявайки другите 
хора. Това е първият елит на тази цивилизация.

– Много хора ли са били тогава – попита Костя.
– Не. Техният брой е постоянен. И тогава, и сега – двана-

десет плюс един – Върховния Архонт, който ги водеше.
– И защо дванадесет?
– Защото тази цивилизация произхожда от дванадесет 

семейства. Съвременните Архонти са преки наследници на 
първите дванадесет Архонти. Така че, с увеличаването на 
човешката популация, Архонтите продължават да се усъвър-
шенстват в изкуството на манипулация и контрол. Както се 
казва, малко хора – малко началници. Много хора – много на-
чалници. Те са създали т. нар. изкуствен елит, поставяйки по 
света техни марионетки, които са управлявали цели нации. 
Нещо повече, те са разработили и внедрили една от най-инте-
ресните форми на управление и манипулиране на съзнанието 
на хората – религията. Тази изкуствено създадена форма за 
преобразуване на общественото съзнание, Архонтите са осно-
вали на базата на два силни човешки стимула – вяра и страх. 
Добавили към нея няколко капки от истинското знание, офор-
мяйки ги правилно за повече слугинска тълпа и увековечили 
тази зависимост чрез монополизиране на духовната култура...

Например, да вземете известната ви Библия, която сега 
половината свят почита като свещена книга. Кой е изготвил 
Стария Завет? Свещеници, което означава слугите на Архон-
тите. А кой е съставил Новия Завет ? Куклите на Архонтите...

– Получава се, че тези Архонти са начело на световните 
религии?
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– В действителност, според властта – да. И за да бъдем по-
точни, начело на световните религии са и ще бъдат техните 
поддръжници. Начело на големите бизнес и политика – тех-
ните марионетки. Да, и всичките тези хора, които са решава-
ли съдбата на света, например, като Александър Велики, Чин-
гис хан, Тамерлан, Наполеон, Сталин, Хитлер и други, са били 
само фигури върху тяхната шахматна дъска, с които те са си 
разигравали техните мъдрички партии...

– Чакайте, чакайте – помоли се доста обърканият Стас. 
– Какви поддръжници?! А тогава Исус, Буда, Мохамед? Тези 
хора са носили свободата на народа. Те не би могло да бъдат 
слуги на жреците...

Ариман дори не го остави да довърши, прекъсвайки речта 
му с арогантен, надменен тон:

– Е, къде им е свободата? – направи една смислена пау-
за и отново попита: – Къде? Да, наистина имаше такива, кои-
то се опитаха да научат на нещо хората, да им дадат  знание. 
Нещо повече дори, в човешки ръце беше самият Граал – това 
е най-високата власт! И какво от това? Как всичко това при-
ключи? Поредната победа за Архонтите и създаването на нови 
религии, основаващи се на изгубените или трансформирани 
изопачени Учения! И защо е всичко това? Тъй като хората са 
прекалено мързеливи, за да се променят! Тъй като хората са 
свикнали със стадния начин на живот, свикнали с робския 
тип мислене. Те са в постоянно очакване да бъдат водени. Ар-
хонтите толкова добре са се постарали, че на хората вече им 
харесва да бъдат малоумници, дебили, харесва им да са тъпи 
и да чакат сдъвканите разяснения от техните манипулатори. 
На тях им е по-лесно да живеят в стадото, отколкото да станат 
свободни човеци. Те сами се осъждат на доживотно робство, 
така че нека да си остават роби, тъй като те самите го искат. 
В края на краищата, това е техен избор. Всеки решава сам за 
себе си.

*   *   *
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– ...Вие погледнете как е устроен света - продължи Ари-
ман. - Той се управлява от една малка група хора, най-силни-
те на света, за които работят милиарди хора. Смятате ли, че те 
вярват на това,  което виждат по телевизията и вестниците? 
Не, разбира се, защото самите те са създателите на събити-
ята, които виждате, или защото всичко това се осъществява 
по техния сценарий, за да поддържат в постоянен страх и ра-
болепие подчинените си, тоест вас. А телевизията и пресата 
са само глашатаи на техните „царски укази“. Искат свобода и 
демокрация робите – е, ще им дадем свобода и демокрация, 
при това в такава форма, в която робите не са и сънували ни-
кога. Глашатаите такъв фарс ще разиграят, че след 
това човек не само, че няма да я иска тази свобода, 
а ще си целува оковите, само и само да остане всич-
ко така, както е било преди. Знаете, като в онзи виц, за 
да направиш човека щастлив, трябва първо да му отнемеш 
всичко, а след това да му се върне поне половината. Като цяло, 
всичките войни, революции, борби за свобода, за демокрация 
– всичко това е лъжа, красиви приказки, измислени от влас-
тимащите на този свят, в които робите са длъжни да вярват. 
В действителност, зад тези събития се крият само пари, много 
пари. 

Робите искат да почувстват своето национално достойн-
ство – моля! Глашатаите се появяват веднага. Искат да усетят 
страстта на скандала, публични откровения – моля, за всеки 
вкус. В края на краищата, хората са незначителни в ежеднев-
ните си влечения. Нищо не предизвиква по-голям интерес у 
тях, колкото някоя трагедия. Властимащите на този свят вед-
нага ще сътворят за вас „свято представление“, всичко, което 
поискате, бъди само роб, бъди в тълпата, бъди като всички и 
мисли като всички останали. Те са малко, но те знаят как да 
управляват. И робите са си роби. Зараждането на раболепие 
(сервилност) се предава от поколение на поколение и много 
малко хора могат да се измъкнат от този порочен кръг. Ето 
защо винаги е имало и ще има касти на владетелите и тълпи 
от роби... Защото днес светът е управляван от пари.

При това на робите изкуствено се придава не само бед-
ността, но както вече казах, и страх, от който умните хора 
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правят милиарди. Ще ви дам един прост пример за това как 
водещите фармацевтични компании в света правят огромни 
суми пари от страха в съзнанието на робите. Те просто създа-
ват в света смут около някое заболяване. Това е всичко. Това е 
всъщност тяхната първоначална инвестиция, която след това 
се изплаща в стократна печалба.

*   *   *
– ... Така например, те са създали проблема СПИН и са 

си гарантирали стабилен финансов приход от продажбата на 
скъпоструващи лекарства, които до голяма степен за пациен-
та не решават този проблем – каза Ариман. – Достатъчно им 
беше да декларират пред целия свят за възможна предстоя-
ща епидемия от туберкулоза, като веднага изкараха солидни 
пари. Аз не бих се изненадал, ако те измислят (когато им свър-
шат стандартните) някой си мулти-мутирал вирус на грип, 
който се предава на хората от животни или птици.

– Ама как ще го измислят, ако такъв вирус в природата 
може би не съществува? – Попита шокирано Стас.

– Виждате ли, дори и това, че казвате „може би“. Неуве-
реността е знак на робска психология. И ако прибавим към 
споменатата информация купеното мнение на няколко воде-
щи учени в световни вирусологични лаборатории, вие безу-
словно ще повярвате на тази информация. За тях най-важно 
е да повярвате, тогава страхът ви и рефлекса за самозащита 
ще направи много повече от всички комбинирани реклами на 
лекарства. А за вируса не се притеснявайте. Ако е празен из-
стрел на оръдие, няма да впечатли публиката и никой няма 
да се замисли, тогава той ще бъде заменен с бойна глава. Така 
че, ако майката природа не създаде такъв вирус, то хората ще 
й помогнат. И всичко това е само за да се изкарат милиарди от 
същата ваксина срещу този вирус.

Като цяло, тези момчета са страхотни! Възхищавам се на 
гениалните им разработки на реклама и организацията за 
твърд приток на капитал. И най-важното е, че всичко е срав-
нително честно – вас ви е грижа за вашето здраве, а те се гри-
жат за техните портфейли. При това, излекувайки едно забо-
ляване с техни препарати, в замяна получавате безплатно три 
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нови заболявания. В резултат на това ставате техни заложни-
ци, вечните спонсори. Не е ли брилянтна идея за непрекъсна-
то увеличаване на капитала за сметка на вашия страх, впечат-
ляване и раболепие?! Това е голям бизнес. А големият бизнес 
– това е власт. Всички свободни хора се стремят да контроли-
рат някой, за да не станат като онзи някой, когото управляват.

*   *   *
– ...Това, което се разпространява сред масите, не винаги е 

вярно –  подчерта Ариман. – Защото за елита на човечеството, 
който плаща за целия процес на създаване на митове, масите 
– това са роби. Ако на хората се разкрият истинските истори-
чески факти, например, за живота и учението на Исус, Буда 
и други подобни, ще се срине мощната власт на тези, които 
държат тези факти в тайна...

*   *   *
– ... А ако приемем в по-голям мащаб, например държави? 

Хората заради власт са готови на всичко, само за да постиг-
нат целта си – поучително говореше Ариман. – Помислете, за 
какво им е тази власт? За да удовлетворят нуждите на хора-
та? Разбира се, че не! Те се стараят изключително само зара-
ди себе си, за да удовлетворят своята мания за величие и за 
увеличаване на собствения капитал. Те прекрасно разбират, 
че самите те са просто марионетки на силните на този свят, 
поради това сграбчват момента и „ръфат“ от властта всичко, 
което могат да грабнат. Много обикновени хора ги издигат 
до идеала на човечеството. А в действителност това са едни и 
същи хора, като всички останали, с нищо по-добри от другите. 
Разликата между вас и тях е само в това, че те са по-умни, по-
бързи и по-уверени в себе си. Да очаквате от тях милостиня 
е безсмислено. Те могат да я дават само тогава, когато това е 
преди всичко изгодно за тях. И то като я  хвърлят на хората 
като на гладно куче кокал, за да му „потекат слюнки“ при вида 
на „щедрия домакин“.

*   *   *
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– ... Но много от реалните войни са настъпвали поради 
конкуренция на сериозни хора – каза Ариман. – А всички дру-
ги причини за война, които след това са обяснени на хората, 
тоест на раболетната тълпа – това са просто приказки за ста-
дото, за да събудят у него духът на национализма, утешат ма-
нията на величие за техния овчар и заедно с това да отвлекат 
вниманието от насъщните проблеми. Нищо повече.

– Хората – са стадото? – Възрази Володя. – Това са все пак 
хора.

– Разбира се, хора, но това са глупави хора. Това са роби, 
които са управлявани от умни хора и ще бъдат управлявани, 
без значение с каква красива дума може да се нарече това уп-
равление. Защото човек в тълпата – това вече не е индивиду-
алност, това е просто част от тълпата. В масата (тълпата) той 
не е в състояние да мисли самостоятелно, реално да оценя си-
туацията и „фактите“, щедро поръсени от говорителя. Защото 
човекът в тълпата вижда хиляди други като него, вдъхновени 
от този съюз, огромна сила. Това наистина е огромна сила, но 
не и на този човек, не и на всеки отделен човек от масата на 
тези тела. Това е мощта на оратора! Именно той я преобразува 
и изпраща в нужното русло. И именно със същата сила той 
запечатва в съзнанието на всеки тези установки, които са вни-
мателно замаскирани с високопарни думи. Това означава, че 
той просто използва сугестивни (подсъзнателни) механизми. 
Нищо повече от това. Така че, стадото си е стадо, което с „бле-
ене“ се води от опитен пастир. Въпреки това, управлението на 
стадото се нарича с по-красиви думи, но смисълът е същият. 
Аз прекрасно разбирам, че всичко това не е много приятно 
момчета, но е вярно. А истината е винаги горчива. Аз просто 
ви отварям очите за света, такъв какъвто е.

Това е живот, в който, като цяло, никой никому не е нужен 
и никой нищо не прави просто така. Вижте, например, как 
протичат политическите избори, вземете която и да е стра-
на. Обещават на хората „златни“ планини. И след изборите? 
Върху стадо от овце и магарета политикът достига собствения 
си рай и след това им хлопва вратника. Хората, които са жи-
вели в бедност, така ще си останат да живеят в нея. В крайна 
сметка за кого се грижи избраният политик? На първо място 
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за себе си и за своите доходи. След това за семейството си. И 
след това за собствената си свита, за да му целуват ръчичките 
и да не забравя за неговите „благодеяния“. А относно грижите 
за хората, на никой никога не му е пукало. Защото хората, като 
цяло, на никого не му трябват. Човекът, ето го – все още се 
държи на краката си, може да работи идеално. Къде ще отиде, 
ще помрънка, ще се повъзмущава и все пак ще оцелее по ня-
какъв начин. Това е работно животно, което живее в една сер-
гия, яде отпадъци и работи от сутрин до вечер. Точно за това и 
съществува то, за да носи на елита печалба, да се размножава, 
като дарува своите собственици със свежа работна сила под 
формата на нови роби. Знам, че е неприятно да го чуете. Но 
погледнете наоколо. Това е реалността. Ще си спомните думи-
те ми още не веднъж, защото това е истината за живота! 

Мислите, че нещо се е променило от времето на робовла-
делците? Нищо подобно. Променили са се само методите за 
влияние върху робите, но не и самите хора. Променила се е 
формата на управление с роби, но робството никой не е 
отменял! Погледнете света днес, как управляващият елит 
експлоатира тълпата, като ги използва за собственото си за-
богатяване. Той просто налага на народите изгодните си кон-
цепции, формира вкусовете и поведението на масите, контро-
лира и стандартизира човека.
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Как елитът може да ми налага нещо?

– ... Как елитът може да ми налага нещо, при положение, 
че аз сам съм си аз? Сам решавам как да живея – изненада се 
Стас.

Ариман се усмихна.
– Само така предполагате, млади човече, защото не сте 

анализирали сериозно живота си – това как живеете и как-
во ви кара да взимате различни решения. Всъщност, вие дори 
не забелязвате, че вашият живот, вашият вкус, възприятие, 
избор умело се управляват и манипулират. Защото на ели-
та са му нужни роби, а не свободни хора! Просто във 
вашето възприятие, за да ви контролират е нужен поне един 
надзирател с камшик, който да виси над вас. Това са пред-
разсъдъци. В днешния свят с най-новите технологии всичко 
е  много по-просто и по-ефективно. Елитът умело е създавал 
от вашето съзнание същият онзи надзирател, който ви казва 
как да живеете, на кой и кого да отдадете предпочитанията в 
живота си. И го прави с помощта на древен метод за влияние 
върху човека – това, което сега се нарича реклама.

– И защо рекламата да е този древен начин? Тя все пак 
едва наскоро се появи по телевизията – озадачено промълви 
Руслан.

– Това само така ви се струва. В действителност, това яв-
ление съществува от толкова време, от колкото и разумния 
човек – с усмивка обясни Ариман. – Остарялата дума реклама 
произлиза от древнолатинсия reclamare, което означава „да се 
провъзгласи“, „изиска“, „изкрещяване“. И преди активно са я 
използвали в писмен вид, особено в устен, при обнародване 
на желана информация с помощта на специални хора – пазар-
ни глашатаи, вестители и така нататък. Това е  древен метод 
на въздействие върху хората. И се основава на неизменните 
психологически характеристики на човека – да вярва в това, 
в което иска да вярва, в самозалъгване. Умната реклама един-
ствено съживява в човека „спящата“ нужда. Тя го инфектира 
и го кара да подражава, да разчита на своята „скрита нуж-
да“. 
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– „Скрита нужда“? – запита Юра. – Какво означава това?
Ариман веднага обясни:
– Например, ти се чувстваш неуверен, губиш своето са-

мочувствие и в същото време се опитваш да потиснеш тези 
чувства. И все пак те не могат да изчезнат. Те просто „спят“ 
в твоето подсъзнание, в очакване на позитивно разрешаване 
на този личен емоционален проблем или цял набор от психо-
логически проблеми. И тогава пред себе си виждаш реклама, 
която те убеждава, че именно това което се рекламира ще ти 
даде това, за което си мечтал. При това всичко изглежда мно-
го оптимистично, което, разбира се, ще повиши настроение-
то ти, защото подсъзнателно протича стимулиране на твоята 
„спяща“ незадоволена потребност. В резултат на това, ти вече 
като кучето на Павлов при познатия звънец ще си олигавен, 
в очакване да се сдобиеш с пробутаното на теб камуфлажно 
„захарно кокалче“.

Рекламата използва широка гама от специални техноло-
гии за емоционално въздействие върху потребителя. Тя от-
правя призив към вашите естествени желания. Например, 
за да си здрав, да си успешен, да имаш богатство, щастие, да 
изглеждаш красив – призиви към твоята суета, самомнение, 
мания за величие, към желанието за подобряване на социал-
ния ти статус и така нататък. Тоест, в действителност хората се 
водят като в стадо чрез  изкуствено формирани им собствени 
желания и дори не осъзнават, че това всъщност е онзи кам-
шик, който умело използва самият елит.

Събудете се и се огледайте! Защото в действителност 
всичко, което мислите за непоклатимо, всъщност са измисли-
ли същите хора като вас.  Просто те са малко по-самоуверени 
и напористи. Кой пише законите, по които обществото живее? 
Хора. Кой дава тон на модата? Хора. Кой определя идеалите? 
Отново същите тези, които изкусно налагат своите виждания 
на масите хора. Умните хора създават идоли, кумири, герои 
за цели нации. И винаги е било така – от първобитното об-
щество до наши дни, и във всичко: от хранителните навици и 
продуктите до изобразителното изкуство. Да вземем за при-
мер картините на Пикасо. Ами, че аз с краката си по-добре 
бих ги нарисувал. А работата му се представя на масите в хва-
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лебствени оди като майстор на остри изразителни творби в 
духа на неокласицизма, основател на кубизма, чиито картини 
са от голямо обществено значение. Или да вземем „черният 
квадрат“ на Малевич. Човекът не е бил в настроение и така 
от скука е намазал платното с черна боя. Пък хората толкова 
да се възхищават от това замърсено платно, че дори намират 
в него дълбока философия. И те ще я намират, и ще вярват 
в това, което им провъзгласяват! Тъй като това е преминало 
през психологически механизми за контрол на масите.

Или да вземем Джон Д. Рокфелер-старши. Този човек се 
е превърнал в легенда, името му е известно по целия свят. 
При това, още докато е бил жив, образът му се превърнал в 
добродушен старец, който харчи цели милиони за благотво-
рителност, раздава лакомства на децата. Въпреки че създа-
ването на неговият идеален образ било просто умела игра на 
думи, образуваща „обществено мнение“ за наивната публика. 
Джон бил такъв скъперник. За каква благотворителност ста-
ва дума? Запомнете, момчета, една проста истина: сериозни-
те бизнесмени никога не хвърлят пари за благотворителност 
напразно. Те ще харчат пари по този проект само в случай, че 
имат изгода, тоест, ако те видят в това действие реклама на 
техния бизнес, на собствения имидж, престиж в обществото. 
Или ще зърнат в него един трик с пране на пари. За нищо ни-
кой и пръста няма да си мръдне. Така че, Джон Д. Рокфелер 
е постъпил много мъдро. За да избегне загубата на капитал 
за реклама на имиджа си чрез „скъпата“ благотворителност, 
той постъпил много по-добре. През 1903 г. Рокфелер си наема 
един млад репортер – Айви Ли, и го е направил личен „съвет-
ник“ на семейството, добре плащайки за услугите му. И това 
репортерче просто преобърна общественото мнение, като е 
сътворил в публикациите си от Джон скъперника един поло-
жителен образ на велик благодетел на времето си, който се 
грижи за хората. Така че не вярвайте на всичко, което чувате 
и виждате. Този свят е свят на чисто театралничене!

*   *   *
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 ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Откъси от книгата „Сенсей 4 - Изконният от 
Шамбала“ на Анастасия Нових

 – И какво искашe да кажеш за Третата световна война? 
– попита Володя Сенсей. – Архонтите наистина ли са я пла-
нирали?

– За съжаление – кимна Сенсей.
– При сегашните ядрени оръжия на развитите страни?! – 

каза Николай Андреевич. – Но това е глупаво!
– Разбира се, че е глупаво, но това е в разбирането на нор-

малните хора. А в изкривеното разбиране на Архонтите това е 
нормално... Може би сега мога да ви кажа това, което милиони 
скоро ще научат – ще ви разкрия тайните планове на Архон-
тите, за да не им бъде след това „скучно“ да работят... Така че, 
Архонтите пресмятат глобалните войни в продължение на по-
коления. И, според техните изчисления, това поколение тряб-
ва да го обхване Третата световна война.  

Архонтите са планирали три дати за началото на нова 
световна война в зависимост от геополитическата ситуация и 
нивото на подготвяне на населението за тези събития. Първа 
дата е 23-ти декември 2012 година, вече разпространена из це-
лия свят с помощта на непряка реклама като възможна дата 
за края на света. Втората дата  е 2017 година. И третата дата 
– 2025 година. Това са основни дати, към които те са ориенти-
рани и основават своите изчисления. Въпреки че, разбира се, 
може да има и изменения, както при всички други планирани 
действия... По принцип подготовката за тези събития лесно 
може да се види и проследи. Единственият силен противник 
на Архонтите, който сериозно може да се противопостави на 
техните намерения ще бъде...

– Съветският съюз?! – попита нетърпеливо Виктор.
– Бих казал малко по-точно – Русия... Така че тази под-

готовка на Архонтите към новата глобална война е достатъч-
но лесно да се проследи чрез събития. Аз вече ви казах много 
за това как работят Архонтите и още имам какво да ви кажа. 
Техните методи, практически не променяйки се  в историята 
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на човечеството, са изпъквали и повтаряли неведнъж. Всичко 
това ще бъде направено по старата елементарна схема.

Първото нещо, което ще опитат да направят, е да отслабят 
внушителния си опонент, който всъщност може да им попре-
чи да реализират своите планове. За да направят това, те ще 
прибегнат до провокативни или разрушителни политически 
намеси в рамките на дадената държава чрез своите хора или, 
ако това им се получава слабо, ще се опитат да притиснат тази 
държава с помощта на своите контролирани страни. Естест-
вено, ако е необходимо, ще се организират в преврати или 
революции в тези държави, за да си поставят на власт своето 
марионетно правителство.

Второто, което ще направят, е изкуствено организирана 
„световна криза“, защото повечето от световния капитал е в 
ръцете им. Да, както и създаването на „подходяща“ ситуация 
на световните пазари са обичайно нещо за тях. Припомнете 
си поне предишната изкуствено създадена световна криза и 
последвалата я Втора световна война... Също така, с цел да се 
създаде подходящата за настроението на обществото преди 
Третата световна война, Архонтите изкуствено създават „све-
товната продоволствена криза“, от която ще пострада главно 
бедното население. В един свят без видима за това причина, 
внезапно рязко ще се усети недостиг на храна, което ще доведе 
до глад в страните от Третия свят и значително увеличение на 
цените на хранителните продукти, дори и в развитите страни. 
Като извинение ще се посочат „предположенията“, че всичко 
това е свързано с глобалното затопляне и проблема с прена-
селеността на планетата. Такива „изказвания“ съответно ще 
вдъхновят у гладните желание бързо да се намали размера на 
човешката популация в тяхна полза.

Володя каза намръщен:
– Да, мрачна ситуация... Но Сенсей, ти нали казваше , че 

наистина настъпва глобално изменение на климата. Поради 
това напълно е възможно подобно нещо – това е само прогно-
зираната реалност.

– Прогнозирана реалност?! – с осъждащ глас проговори 
Сенсей. – Да, с модерните технологии е съвсем реалистично 
да се превърне пустинята Сахара в цъфтяща градина и да се 
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нахрани с плодовете значителна част от населението. И при 
това да не говорим, че на Земята при наличието на изобилие 
от плодородна почва, такова понятие като глад въобще не би 
трябвало да съществува. – Сенсей замълча за малко и про-
дължи вече с познатия глас да разказва нататък.

– И третото, най-важното е, че те смятат да финан-
сират и организират няколко никому ненужни вой-
ни с някои страни от третия свят, но с участието 
на Съединените щати като „световен полицай, за-
стъпник за демокрацията по целия свят“. В тези вой-
ни, разбира се, ще загиват хора, включително и обикновени 
американски момчета, които наистина не знаейки настоящия 
мотив на тази война, умирайки ще си мислят, че с цената на 
живота си защитават демокрацията и интересите на страна-
та си на чужда територия. Хората ще умират, следователно 
недоволството сред американското население ще се увелича-
ва. Използвайки тази обществена възбуда, Архонтите в под-
ходящ момент ще обвинят за всичките проблеми поредната 
марионетка-президент, приписвайки всичко на „неуспешната  
му политика“ и в същото време ще се опитат да убедят съю-
зниците си и хората от тяхната страна да им повярват, че кон-
венционалните войни не са ефективни военни действия: че те 
са скъпи, военните действия се забатачват в продължителна 
война (въпреки че самите Архонти финансират и срещупо-
ложната страна), че загиват хора и в това смисъл няма. Тоест 
пари и човешки животи се пропиляват и няма никакъв сми-
съл. В резултат на това в обществото ще се формира мнение, 
че Съединените щати трябва да имат правото да нанасят пър-
ви ядрен удар върху такива „лоши, недемократични“ държа-
ви, които никак не се вписват в политиката на Архонтите. Това 
мнение ще заседне в съзнанието на хората, че американците 
като „свободна държава“ и „световна сила“ следва да имат пра-
вото да нанасят първи ядрен удар. В края на краищата това 
е по-евтино и най-важното, че не умират техните момчета в 
борбата за „демокрация по света“.

Е, за да убедят хората, че ядрената война е абсолютно не-
обходима, те ще манипулират икономиката на „най-могъщата 
държава“, както обикновено се прави от Архонтите. Първона-
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чално икономиката на държавата изкуствено се повдига, хо-
рата свикват да живеят добре. След това се появява „външен 
враг“ на държавата. По това време Архонтите предизвикват 
рязък спад в икономиката, урежда се сериозна икономическа 
криза. В резултат на това много хора стават безработни. Съз-
дава се неприветливо обществено мнение. Та, дори и в преса-
та активно се преувеличава темата, че основният им „враг“ в 
това време богатее и се изказват „предположения“, че може би 
това е причината „нашата нация да обеднява с всеки изминал 
ден“. Тази провокация несъзнателно предизвиква в хората, 
отгледани върху доминиращите качества на животинското в 
тях, завист, гняв и много негативно отношение към „забогатя-
ващата за тяхна сметка“ държава. В крайна сметка, тези пред-
положения, изказани от пресата, преминават в категория на 
обвинение от страна на правителството, което предполага, че 
всички икономически проблеми на страната произлизат зара-
ди онази „лоша държава“. И човек, намирайки се в затруднено 
финансово положение (но все още спомняйки си как е живял 
добре и комфортно в собствената си „свободна просперираща 
държава“) и виждайки как другата държава богатее (заради 
която той обеднява), подсъзнателно ще се преориентира от 
вътрешния си враг на външният, без да се замисля от какво 
всъщност възникват всички тези кризи и кой ги създава. Това 
означава, че гражданите започват „задочно“ да мразят стра-
ната, към която им сочат поддръжниците на Архонтите.

Нещо повече. Хората започват да се подготвят психически 
за това, че трябва първи да използват ядрено оръжие – това 
бързо и ефективно ще накаже „недемократичната държава“, 
заради която „всички обедняват“. По този начин Архонтите 
ще се опитат да отприщят една глобална война, в която, раз-
бира се, ще загинат много хора, включително и тези, които са 
копнели за такова „наказание“.

– Копнеж? Възможно ли е така да заблудиш хората? – изу-
ми се Виктор – Та дори е логично, че ако великите сили от-
прищят ядрена война никой няма да оцелее? На какво разчи-
тат тогава Архонтите?

– Да, ако това се случи, ще се загуби голяма част от насе-
лението на земното кълбо... Въпреки че за бързо възстановя-
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ване на човешката популация е достатъчно да се оставят най-
малко сто хиляди човешки същества. И това е добре известно 
на Архонтите. Не напразно те активно прилагат плана „Агар-
та“, който е замислен още по време на Втората световна война, 
когато ядрената бомба стана реалността на близко бъдеще. 
Според този план се предполага да бъде построен дълбоко под 
земята напълно автономен град (изчислена върху достатъчно 
продължителен престой в него на сто четиридесет и четири 
хиляди души с отчитане на тяхното размножаване), който би 
бил достатъчно безопасен при всякакви катаклизми и е защи-
тен от ядрена атака.

Архонтите очакват, че ако  не успеят идеологически да 
завладеят света и да станат единствен диктатор под формата 
на „световно правителство“, то поне след тази глобална вой-
на те ще управляват света безспорно. И по целия свят най-
накрая ще царува тяхното „правителство на националното 
единство“, на което ще се подчиняват безпрекословно всички 
останали хора на земното кълбо. Те разчитат на факта, 
че новите поколения хора ще бъдат отглеждани с 
изключително робска психика, на базата на живо-
тинското начало и аримановски принципи. Но това 
повдига друг въпрос. 

КОЙ ЩЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ С АБСОЛЮТНО ДОМИНИРАЩО ЖИВОТИНСКО 
НАЧАЛО?

Сенсей въздъхна и след кратко мълчание, каза:
– Че защо ви разказвам всичко това – за да виждате, знае-

те и да разбирате, че най-важното в живота е да правите и въ-
плъщавате вашият правилен избор... Войните се организират 
от  една шепа хора. Останалата част е  тяхната голяма свита 
роби, които живеят от моментните залъци на Архонтите и се 
утешават с предоставената им власт и дори не предполагат, че 
за Архонтите те са просто пушечно месо. Тези подчинени се 
надяват на „щастливо бъдеще“, поради това усърдно изпъл-
няват всички нареждания на своите Господари, водейки света 
към Трета световна война, и дори не осъзнават, че те и техните 
деца също ще страдат от тази война и животът им ще се скъса 
като видеолента върху кадъра с ядрената „гъба“.
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КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРОТИВОСТОИ 
НА АРХОНТИТЕ?

Откъси от книгата „Сенсей 4 - Изконният от 
Шамбала“ на Анастасия Нових

Причина за властта на Архонтите и Ариман 
(Върховният Архонт) над хората.
– А относно Архонтите вярно ли е? – попита Стас.
– Да – отговори Сенсей.
– Тоест това са шамани, знахари, жреци?
– Не, по-скоро в древни времена те са били такива и то 

дори не всички от тях. А сега те са хората, които тъкат заедно 
в своите ложи и тайни общества световният капитал, полити-
ката и религията.

– Международни банкери, или какво? – изненадан от 
предположението си Володя.

– Тези, които ги управляват – каза Сенсей.
– Интересно, какви са тези тайни общества? – полюбо-

питства Володя.
– Е, по различно време те са били наричани по различен 

начин. Например един от първите влиятелни кръгове на Ар-
хонтите от древни времена е известен като „Свободни зида-
ри“ (среща се като фримасони, свободни каменоделци също 
– Забележка от издателя на бълг.). В началото са се наричали 
„волни каменоделци“ от времето на Имхотеп, но после се при-
ема другото наименование „свободни зидари или каменодел-
ци“. От това дърво са се разраснали много клонове. Има така 
наречените „Братството на змията“, „Братството на Дракона“, 
„Илюминати“, „Масони“ и други тайни общества. Историците 
все още се опитват да разберат кое от кое е произлязло. Но по-
скоро само се объркват. Защо? Защото целта на Архонтите е 
всичко така  да се обърка, че почти никой да не се досети и до-
копа до истинската същност на всички тези тайни общества. 
Но идеята е проста. Преобладаващото мнозинство от тайни 
общества са пешки в ръцете на Архонтите за манипулацията 
на Ариман.
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Ариман (според християнството Лукавият – бел. от изд.) 
просто си играе със слабостите на хората. И една от тези сла-
бости е подсъзнателното влечение на хората към мистериите. 
И тук са засегнати не само духовният импулс на човека, же-
ланието му да избяга от веригата на прераждания чрез тайни 
знания, но често банални егоистични амбиции за притежава-
не на дадените познания за власт над собствения си вид. За-
щото по-голямата част от тайните общества процъфтяват под 
крилото на Архонтите. И като се има предвид факта, че хората 
не просто искат да овладеят тайното знание, но и да създадат 
около себе си „империя“, се получава така, че днес почти це-
лият свят се управлява от тайно световно правителство – това 
на Архонтите.

Сенсей спря, а Володя се позамисли и каза:
– Честно казано, дори и с цялото си знание и опит на боен 

офицер, аз никога не съм чувал за това, особено за тайни об-
щества от такова ниво. Може ли да ни просветлиш малко този 
въпрос. – И като видя колебанията на Сенсей добави – по-до-
бре, както се казва, да познаваш врага в лице, отколкото да 
бъдеш в неведение.

На което Сенсей отговори:
– Архонтите врагове? Те са жалки хора, които погреш-

но са избрали празното и временното вместо веч-
ното. Техният избор е направен по посока на материята, по-
скоро на Ариман. Хората непрекъснато си измислят някакви 
врагове, защото като цяло не могат да оправят вътрешния си 
конфликт между животинското и духовното. 

Отношенията между групи от хора и народи – това е прос-
то едно разширено, раздуто копие на този конфликт. Но в 
действителност най-злият враг на човека – това е самият той 
като его – по-точно неговия животински произход. С него не 
е толкова лесно да се пребориш с конвенционални методи, за-
щото колкото повече му се противопоставяш, толкова по-сил-
на ще е и агресията от страна на Звяра, тъй като ти сам влагаш 
в този конфликт вниманието си. Той може да бъде победен 
само чрез отказа от провокации и изкушения от животинска-
та същност, както и акцентирайки върху духовното, доброто 
за душата. И тогава, когато заемеш тази вътрешна нагласа и 
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искрено я последваш, тогава и във външния свят не ще имате 
никакви врагове, а животът ще се превърне в една вълнуваща 
игра. В края на краищата, ние живеем тук временно, смятайте 
че сме на гости.

– Да, но това е свят-капан на Ариман?! Как да се живее в 
него, ако искаш да бъдеш свободен? – развълнувано попита 
Юра.

– В каквито и условия да попаднеш, каквито и 
препятствия да  ти е поставила съдбата, тряб-
ва да живееш така, както се полага на един Човек 
с главна буква. Тоест сам да ставаш Човек и да по-
магаш на хората около теб. Основното нещо в този 
живот е да бъдеш свободен по Дух, освободен от све-
та на материята, да вървиш към Бога без да криво-
личиш по пътя. Тогава във външния живот ще мо-
жеш да донесеш максимална полза за хората и да 
изживееш един живот, достоен за титлата Човек. 
И в това е великата тайна! Стани човек тук и сега 
в този егоистичен, материален свят. Бъди като 
лотос, който расте сред калните блата, но въпре-
ки това придобива перфектна чистота! Все пак си 
Човек и притежаваш неговото семе!

Нашият екип слушаше думите на Сенсей със затаен дъх.
– Да, за да станеш Човек на този свят, наистина трябва да 

имаш много силна воля и смелост, да си запазиш чистотата 
на мислите, без да ги изцапаш с калта от това блато – съгласи 
се Николай Андреевич. – Човекът е същество, което го при-
влича тенденцията да имитира начина на живот на повечето 
хора в този свят. Ето защо го влече главно извършването на 
егоистични действия, ето защо се къпе в калта, успокоявайки 
съвестта си с израза „всеки го прави“, „всички така живеят“. 
– И след малка пауза добави: – Относно Архонтите... Честно 
казано, и на мен ще ми бъде много интересно да чуя за тези 
тайни общества. Не че ме съблазняват, а защото искам да 
разбера кое какво е, да се науча да отделям зърното 
от плявата...

Сенсей кимна, като се съгласи с неговия отговор:
– Проблемът е, че хората искат това, за което е говорил 
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Ариман. Те искат да се превърнат в значими пред други хора в 
този материален свят, удовлетворявайки амбициите на собст-
веното Животно, егото си, но не и да се докажат пред Бога, че 
са достойни да се наричат Човек, стремейки се към него и гри-
жейки се за душата си. Искат да бъдат тук и сега супер-богати, 
известни, прекрачвайки заради глупавите си мечти всякакви 
граници, без значение по какъв начин, само и само да постиг-
нат целта си. Те живеят само заради това, да не бъдат по-зле 
от другите и по възможност много по-добре от тях. 

Много се опитват да се превърнат в лидери. Почти всеки 
вярва, че щом му е дадено да се роди в този свят, значи  той 
непременно трябва да живее по-добре от другите и със сигур-
ност да постигне някои определени висоти по отношение на 
кариерата, социалния статус, материалното благосъстояние.

ИСТИНСКАТА СВОБОДА

– Ох, - въздъхна Виктор – Добре. Трябва винаги значи да 
си нащрек относно своите мисли и да си по-внимателен в из-
бора на своите желания.

– Не, аз съм съгласен, добре, ако просто стоиш на пост и 
бдиш – каза Стас. – И какво ако поста ти го бомбандират с  
лозунги като „свобода“ и „равни възможности“ – внушават ти 
го от всички страни, а всъщност само те използват като роб?

Сенсей отговори:
– „Свобода“ и „равенство“ – това е една от прелъстителни-

те думи-капани на Ариман, тъй като хората реагират на тях, 
въз основа на духовните потребности и след това, благодаре-
ние на умелото тълкуване на „демокрацията“, Ариман...

– Това е нещо като тълкуването, че демокрацията е 
начин да си избираш своите робовладелци? – пошегу-
ва се Виктор. 

– Нещо такова – кимна Сенсей. – Все пак Ариман, бора-
вейки днес с думата „свобода“, подхлъзва човек към осъзнава-
нето, че може да я достигне само чрез пари, имайки достатъ-
чен капитал. Богатство и власт – това е основният инструмент 
за контрола на съзнанието на хората. Но истинската свобода  
е, когато човек застава по-високо над този свят, над всички 
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материални желания, когато човек всеки ден, всеки 
час, живее в името на душата, допълвайки своята съ-
кровищница с добри дела, мисли и помага на другите. Когато 
човек не живее в името на своето его и значимост, а в името на 
други хора, в името на Бога.

*   *   *

– ... Прекалено много в живота на хората, тяхното духов-
но развитие, зависи от това кой ги управлява. В страните, в 
които работят задкулисно служителите на Архонтите царува 
лъжа, измама и материализъм, което подменя активните ду-
ховни стремежи и ценности на народа. На фона на красивите 
думи от хората правят глупаци, послушни идиоти. И колко-
то повече такива държави има, пребиваващи под властта на 
Архонтите, толкова повече човечеството затъва в калта на 
материята, накланяйки чашата на собствения избор към Жи-
вотинското начало. И естествено, толкова по-бързо цивили-
зацията се приближава към собственото си унищожение. А 
все пак основният смисъл на човешкото съществу-
ване е в усъвършенстването на духовното начало, 
в шанса на всеки индивид да стане Човек, а не стадо 
послушни двукраки животни, загрижени за материалното, 
такива каквито са им нужни на Архонтите, човешки стадни 
екземпляри с чисто егоистични и амбициозни цели. 

Но искам още веднъж да подчертая – Изборът, всеки чо-
век има право да направи своя избор!

Как може да се противопоставим на архонтите?

– Архонтите творят? – усмихна се Сенсей. – Още веднъж 
ще обясня, тези Архонти са жалка шепичка в сравнение с ця-
лото човечество! Ами ако хората се изплюят върху тях, Архон-
тите просто ще се удавят в тази плюнка. Архонтите само 
планират, но ние, хората, избираме да се съгласим 
с техния избор или да отстояваме своя. В действи-
телност общия избор зависи изключително от личния избор 
на всеки от нас, от вътрешния превес – духовните желания 
или животинската измама. Защо Архонтите  ни тласкат към 
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война, към революция, към международни конфликти и ние 
вървим като стадо овце, и избиваме собствения си вид, без 
дори да се замислим за последствията? Защото Архонтите са 
заинтересовани от формиране на хора, които не са способни 
на самостоятелно, независимо мислене, намиране на законо-
мерности и действие. Те се интересуват от роби, които чрез 
медиите могат да бъдат манипулирани, чрез налагане на 
стандарти от Архонтите: как да изглеждат, да действат и ми-
слят, какви насоки да следват в политическия и ежедневния 
живот. Те държат хората в постоянен страх от бедност, глад, 
материални лишения, страх за собствения си живот и здраве. 
Хората започват да вярват, че животът е наистина такъв, че 
това е тяхната съдба.

Нищо подобно! Човек винаги е свободен в своя ли-
чен избор! Всички страхове се раждат от животинското в 
нас, от страх от смъртта. Но всяка материя е смъртна – такъв 
е законът. Обаче точно в това е красотата на човека – че той не 
е просто парче материя и въобще не е роб, в него е заложена 
голяма духовна сила, която може да го превърне в един Човек, 
в едно същество, което е много по-извисено от материалния 
свят. Освобождавайки се от лъжите, човек се освобождава от 
глупостта. Запознавайки се с истината, той става по-силен и 
по-умен. Колкото повече обикновеният човек прекарва в света 
на духовно свободните хора, толкова по-трудно ще бъде на Ар-
хонтите да го използват и така да реализират своите планове, 
толкова по-слабо ще бъде тяхното въздействие върху хората. 
И ако истината се разбере от всички и хората направят пра-
вилния избор, то на Архонтите няма да им се удадат 
усилията да диктуват. В края на краищата те са нищо. 
Архонтите са една малка шепичка. В ръцете на хората е ре-
шението: да се поддадат на провокацията на Архонтите и да 
докарат света до глобална война или да отхвърлят властта им 
и да сътворят златната епоха на тази цивилизация. В ръцете 
на хора е бъдещето на света. Всичко е много просто. Трябва да 
бъдеш този, от когото се страхуват Архонтите. Трябва да си 
Човек!
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ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ ОТ ДЕЯТЕЛНОСТТА НА 
АРХОНТИТЕ

Причини за възникване на държави и войни
– ...Какво мислиш, защо и как се появи такава държава на 

„Свобода“ като Америка? Или защо, например, имаше Първа 
и Втора световна войни?

– Ами как защо? – Донякъде се обърка Николай Андре-
евич. – Имали е някои исторически причини, политически 
обстоятелства, случайност в края на краищата. Относно вой-
ната – търпението се е изчерпало и най-малката причина е 
станала искра към избухване на враждебност между полити-
ците, които са завлекли своите хора в тези войни. Вземете, на-
пример, убийството в Сараево на херцога на Австрия, наслед-
ник на австро-унгарския престол. Именно този факт е довел 
до Първата световна война.

Сенсей леко се усмихна и каза:
– Друг отговор и не очаквах да чуя. „Исторически причи-

ни“, „политически обстоятелства“, „Случайност“, „Чашата на 
търпението“ – това са просто отпечатъците на Архонтите, по-
ставени в умовете на хората, така че никой да няма желание да 
стигне до истинската същност на това, което се е случило. Ис-
торията, скъпи ми докторе, се прави, а не се случва.

Англия под влиянието на Архонтите

– ...Архонтите не променят своите методи – добави Сен-
сей и след кратка пауза, каза: –  За разлика от обикновените 
хора, живеещи за един кратък миг, Архонтите разчитат свои-
те действия за векове напред. И не защото тези хора живеят 
по-дълго време. Не! Животът им е като на всички нормални 
– обикновен, земен, човешки. Просто целите и задачите на 
организацията им са такива. Събитията в Англия,  ето това 
е типичен пример на деструктивните им дейности... Може би 
аз ще се съсредоточа над тази тема малко повече време, за да 
разберете от къде произлизат корените на такива събития по 
света.
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След като населението на земното кълбо започна да рас-
те бързо, Архонтите са започнали усилено да създават много 
различни организации, тайни общества, мистични течения, 
религиозни секти, така че чрез тях да могат да контролират 
колкото е възможно повече хора и да завладеят лостовата сис-
тема за управление на световната сила. Една от най-вли-
ятелните организации, създадени от Архонтите, 
са група от много богати евреи, а по-точно най-бо-
гатите еврейски равини, които са били религиозни 
и политически лидери на еврейския народ, който в 
миналото бил „разхвърлен“ из целият свят...

Те виждали себе си като „месиански“ елит на юдаизма и 
заявили, че абсолютно всички евреи по света са в съгласие 
с техните цели (в действителност това са само гръмки изя-
вления, нищо повече). А истинските цели въобще не са били 
такива, каквито те са ги представяли пред обществеността. 
Именно чрез тази организация Архонтите покорили Англия. 
Направили го по този начин: Първоначално, със съдействи-
ето на тези хора, които активно спонсорирали разнообразни 
сепаратистки партии, е била организирана така наречената 
„Английска революция“ (като се започне през 1640 г. и се за-
върши през 1689 г.), а в действителност – държавен преврат с 
граждански войни, с цел да свалят нежеланите от Архонтите 
– династията на Стюартите в Англия. В резултат на полити-
ческа манипулация това довело до факта, че още през 1688 
г. бе отстранена династията на  Стюартите от трона, а през 
1689 г. е обявен за крал на Англия Уилям III Орански - човек 
на т.нар „Фримасони“ (бел.от изд. Свободни зидари). Между 
другото, когато този човек идва на власт, през същата година 
се основава „Орански орден“, който в съответствие със своите 
скрити задачи е отговарял на настоящите намерения на „Фри-
масоните“, а именно пред широката публика допринасял за 
укрепването на протестантството в Англия. Между другото, 
този орден съществува и днес.

Така че, наскоро появилият се крал Уилям III, в съот-
ветствие с плановете на Архонтите, въвлича Англия в много 
скъпоструваща война с Франция. Освен факта, че това кръ-
вопролитие наранява хората и на двете страни, също така и 
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силно изчерпва финансовите ресурси и на двете, особено на 
Англия. Точно тази финансова разруха е била желана от Ар-
хонтите. Благодарение на настоятелната инициатива на Уй-
лям III, британската хазна е била принудена да вземе заем от 
еврейските банкери в размер от 1,25 милиона британски лири 
и не само да вземе тези пари, но поради огромния държавен 
дълг са били принудени да се съгласят на свръхнеизгодни ус-
ловия по заема в полза на еврейските банкери. В резултат на 
тази нерентабилна сделка за британците, се появява Първата 
Частна Централна банка, наречена „Банка на Англия“ (Бенк 
ъф Ингланд). Именно тази банка, в съответствие с условията, 
свързани по заема, имала правото да натрупва националния 
дълг, събирайки необходимата сума от прякото данъчно об-
лагане на британския народ, имала право да дава кредити в 
размер на 10 паунда на книжни пари за всеки съхраняван па-
унд в злато, да определя златното съдържание на книжните 
пари. В резултат на това, при инвестиране от страна на банка 
само 5% банковите операции започнали да носят 50% прихо-
ди. В резултат на такава открита, нагла кражба, националния 
дълг на Англия пред еврейските банкери за четири години се 
увеличава почти шестнадесет пъти. И не стига, че за всичко 
това се разплащал отново английския народ в пълния смисъл 
на думата и се стига до такава задлъжнялост на  държавата, 
че Архонтите свободно можели да влияят на политическия 
процес в страната като Домакини в тази държава. Скоро в Мо-
нетния двор на Англия се появили техни хора, включително и 
добре познатият ви Исак Нютон...

Ето например, още няколко факта за размисъл от извест-
ната ви история на онези времена, сочещи към гореспоме-
натите дейности на Архонтите. След неочакваната смърт на 
Уилям III Орански, когато престолът преминава към Анна 
(последната от династията Стюарт) кой контролира всяко 
действие на кралицата и всъщност кой управлява държавата? 
Сара Марлборо (фаворитката на кралицата) заедно със съпру-
га си, главнокомандващият Джон Чърчил Марлборо, който 
преди е бил сътрудник на Уилям III Орански. И след смъртта 
на Анна кой се намества на английския престол? Избраникът 
от Хановер, Джордж I - Немски, който до края на живота си 
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не разбирал и дума на английски език. И кой при неговото 
управление фактически управлява Англия? Седемдесет вли-
ятелни семейства на Британския парламент. И от кого са били 
„номинирани“? От Архонтите. Такива неща са сътворили във 
външната политика, включително и в Америка – можете сами 
да се информирате от историята. Ето ви цялата история!

Всъщност, какво се е случило тогава в историята на Евро-
па? Обикновена измама в голям мащаб: една малка група от 
германски принцове, които са били спонсорирани от еврей-
ските банкери, водени от „Свободните зидари“, свалят краля 
от английския престол и поставят на трона под техен контрол 
Хановерци. И с помощта на последните не само са въвлекли 
Англия във война като предоставят на държавата германски 
войници, но също така и значително са опустошили британ-
ската хазна. Но най-важното – направили Англия политиче-
ски зависима от еврейските банкери и, разбира се, от Архон-
тите.

Създаването на масонските ложи в Европа

– Да, ще уточня още един момент. Тактиката на действие 
на Архонтите, даже сред това изобилие на тайни общества, 
които масово се разпространяват, е наистина трудна. Те не 
просто са създали тези общества, те ги провокират да се кон-
курират  помежду си, създавайки до степен на враждебна жес-
токост между тях конфронтация, като примамват значимите в 
социума хора, за да объркат престъпните следи на Архонтите 
– за да може никой да не разкрие кой всъщност стои зад тези 
дела или събития. Те са обърнали тези тайни общества във 
воюващи едни срещу други,  а със своите ръце грабели това, 
което им е от полза. А след това с помощта на другите свои 
тайни общества „конкуренти“ унищожават своята политиче-
ска роля на „играчи“. Като цяло за Архонтите това е една игра 
на шах, прикрита с мистицизъм, власт и политика, макар и в 
нея  да са замесени човешки животи.

Ето например по повод конкуренцията: на 24 юни 1717 го-
дина в Лондон са се събрали представители на четири голе-
ми крупни ложи. На тази среща е била основана английската 
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Велика Ложа, която е наречена днес Световна ложа на Май-
ката. Една от основните й задачи е била да остане на трона 
Хановерската династия (династия на английски крале от 1714 
до 1901г.). Между другото, някои от членовете на следващи-
те поколения на даденото кралско  семейство не случайно се 
появиха на някои от ключовите позиции в тайните общества 
на „Масоните“. Това са Фридрих Август, крал Джордж IV, крал 
Едуард VII, крал Джордж VI. Всичко това е в полза на Архон-
тите главно заради политическото влияние, което оказаха 
чрез тези „кралици“. Така много хора останаха недоволни от 
свалянето от власт на династията Стюарт. Затова Архонтите, 
за да вземат под свой контрол тази „недоволна тълпа“, създа-
доха в противовес още една „Велика Шотландска ложа“, която 
е поддържала привържениците на Стюарт. И по този начин 
просто манипулират тези две системи от лъжи, които благо-
дарение на различните провокации от страна на Архонтите, 
са започнали да се отнасят една към друга крайно враждебно. 

– Да, пред нищо не се спират, – отбеляза Володя – Това е 
било необходимо, за да се промият мозъците на хората!

– Те използват всички средства, започвайки от индивиду-
алната обработка на съзнанието на отделната личност и дос-
тигайки до обработка на мирогледа на големи групи от хора.

– Отделната личност? – попита Руслан.
Стас му обясни накратко, за да не отвлича вниманието на 

Сенсей от темата.
– Е, така да се каже, отнася се до крале и всички там висо-

копоставени хора. 
– Не само – отвърна Сенсей. – понякога – рядко, но спре-

тнато, под тяхното внимание и обработка попадат дори и 
нищо не подозиращите хора, дори момчета на 11 или 12 го-
дишна възраст, от ниските социални слоеве на населението.

– Възрастта на пробуждане на жизнена енергия, – тихо 
отбеляза Николай Андреевич, внимателно слушайки Сенсей.

– Абсолютно вярно. Ако Архонтите чрез своите организа-
ции от Свободни зидари се занимават тясно с възпитанието 
на такива личности, резултатите биха били катастрофални за 
човечеството. Нека вземем за пример личността на Ротшилд. 
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Историята на Ротшилд

– А кой е Ротшилд? – поинтересува се Виктор. – За първи 
път го чувам.

– Не е учудващо – усмихна се Сенсей. – Това е финансов 
магнат от края на XVIII и началото на XIX век, точно по това 
време, за което говорихме досега. За него днес казват „основа-
теля на династията на влиятелни банкери и бизнесмени, соб-
ственици на световноизвестни банкови къщи, корпорации в 
различни индустриални отрасли“. В медиите на различните 
държави силно се пропагандира идеята, че е човек, който „сам 
се е създал“ и „достигнал такива висоти“, така се проповяд-
ва идеята в подрастващото поколение, че „подобни възмож-
ности има всеки един човек“. Защо Архонтите така енергич-
но насърчават украсените истории на своите самоизтъкнати 
„пионки“? Много просто! За да не възникне любопитство у хо-
рата да погледнат зад завесата, кой всъщност управлява тези 
„пионки и кралици“ и за да не се разбере какво всъщност се 
случва в света. За да се убедят хората, че такива „кук-
ловоди“ като Архонтите в света не съществуват, 
че историята зависи единствено от мисленето и 
действията на „индивидуалната личност, която 
има властта.“

– И какво се опитват да постигнат с тази история? – пов-
дигайки рамене попита Андрей.

– Време, обстоятелства и контрол над хората. Изгодно им 
е да останат в сянка, тъй като в сянка се реализират плановете 
им. Всъщност откъде се е появила личността Ротшилд и как 
са го използвали Свободните зидари за своите цели?  Знаейки 
това, вие ще разберете по-добре и как се е формирала „най-
правилната и най-демократичната държава в света“ и на кого 
всъщност принадлежи. 

Името Ротшилд е всъщност прякор, псевдоним, който в 
превод означава „Червен щит“ (Rotes Schield). Също трябва да 
се отбележи, че на старонемски език Rotes Schield означава 
„фалшива завеса“. Но това е само между другото. 

В действителност този човек се е наричал Майер Амшел 
Бауер и е роден в 1743 година в древния германския град 
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Франкфурт в Майн, в еврейско семейство на дребни търговци 
на стари монети. На единадесет годишна възраст съдбата го 
среща с представител на Свободните зидари. Заради необи-
чайния за възрастта си характер и качествата си на „ловък 
търговец“, той е бил „забелязан“ от тези хора като добър „ма-
териал“ за нова фигура на шахматната дъска на своите грос-
майстори. 

Само шест месеца след това съдбоносно запознанство и 
близкия контакт с представителите на „Свободните зидари“, 
бидейки вече на 12, момчето остава кръгъл сирак. Негови род-
нини са го взели да се грижат за него и са го отпратили в град 
Фюрт да учи в прочутата там синагога. По това време неговите 
„нови приятели“ разкрили на момчето някои необикновени 
неща. Знаейки вече това, той по съвършено различен начин 
възприема реалността. Общите знания са го интересували 
само донякъде. В Синагогата, експериментирайки със своите 
възможности, се е прочул сред своите връстници като истин-
ска невестулка. В училището е открил нещо от рода на лавка 
и е водил своите парични операции там. Съставял е различни 
антикварни колекции и ги е пускал в оборот. 

Когато вече става голям мъж, той се е върнал във Франк-
фурт, но неговите поддръжници не са бързали да му подадат 
ръка за помощ, за да видят неговото поведение в условия на 
нищета. Майер и там не е бил на загуба. Той активно се зани-
мавал с всяка възможна работа, която му е попадала, като по-
степенно е разширявал кръга на своите сделки. Удовлетворе-
ни от резултатите на този „тест“, покровителите му устроили 
служба в банковия офис на Опенхаймер в Хановер, където той 
достатъчно бързо е подобрил практическия си опит, преби-
вавайки на различни длъжности и изкачвайки служебната 
стълбица от дъното до върха. 

– Къде? В Хановер ли? – удивен попитал Николай Андре-
евич. – Чакай... ти току що разказа за създаването на династи-
ята Хановер в Англия. Това случайност ли е...

– Точно така... в тези времена германският град Хановер е 
бил развъдник за „Свободните зидари“. Така че това не е слу-
чайност. След Уилям III Орански, както казах, британския 
престол е наследен точно от династията Хановер (далечни 
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роднини на Стюартите). И между другото, тази ситуация про-
дължава и до днес, тъй като Уиндзъри (настоящата кралска 
династия на Англия) произхождат в права линия от царския 
дом Хановер.

– Явно от там растат корените им – досетливо каза Нико-
лай Андреевич. – Страшна комбинация са направили с Ан-
гличаните! И аз винаги си мисля защо някои англичани и до 
днес се оплакват от „немското управление“ в Англия.

– Така е – потвърди Сенсей.
– Така ли е станал този човек... Ротшилд... Финансов маг-

нат? – нетърпеливо попита Руслан – в тази банка?
– Не, това е била своеобразна школа. Когато са подготви-

ли Ротшилд и са го обучили на необходимите неща, той от-
ново се е върнал във Франкфурт – до времето, в което са го 
държали на скамейката. През това време човекът се е опитвал 
да открие свой бизнес с търговия на старинни монети и обмя-
на на валута. А когато е назряла политическата ситуация, са 
включили Майер в „голяма игра“. Тогава той е бил на 21 годи-
ни и тези Свободни зидари са извели още една фигура върху 
шахматната дъска – престолонаследника принц Вилхелм IX 
(бъдещия избирател на Хесен) от княжеския дом на Хесен-Ха-
нау... Вече след 5 години Майер Амшел става придворен фак-
тор, т.е. търговски агент, доставчик на необходимите стоки, 
а след това главен съдебен агент в княжеския дом Хесен-Ха-
нау. Но основната му задача, поставена от Свободните зидари, 
била таен контрол над финансовата дейност на Вилхелм IX.

Между другото Вилхелм, не без подсказки от „Свободните 
зидари“, е първият от немските князе, започнал да се зани-
мава с кредитиране с лихва. В резултат на това длъжници (а 
следователно и хората, на които непосредствено са могли да 
влияят „Свободните зидари“) се оказали повечето от полови-
ната европейски страни. Освен това Принц Вилхелм „давал 
под наем“ своите войници на други страни, разбира се, като 
на първо място се дава приоритет на тези държави, които са 
му посочили „Свободните зидари“. Благодарение на своите 
тайни покровители, той се  „сприятелил“ с Хановерците. Ве-
ликобритания му е била основен клиент, включително и за 
контрол на своите колонии в Северна Америка. 
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Между другото, отбележете за себе си. Тези същите гер-
мански войници, принадлежащи на Вилхелм, по-късно се 
борили с армията на Джордж Вашингтон в „Valley Forge“. В 
британската армия срещу „американците“ се борят повече 
германци, отколкото англичани. И в същото време те са на 
служба на „американците“ (както би било правилно да се каже 
– живеещите в английските колонии европейци, повечето от 
които са англичани) като са били поставени германски вой-
ници от Прусия. Също така, пруският крал Фридрих Велики, 
който е предоставил войниците, още в младежките си години 
е имал работа с тайната организация на „Свободните зидари“ 
и е повлиян от нейните идеи.

Женя не издържа и със смях каза:
– Така се оказва, че германците са се борили с германци за 

независимост, а британците срещу британци. Това е някакъв 
тъпизъм!

Сенсей поясни:
– Е, Архонтите още не са правили такива комбинации!
– Какви неща! – Стас поклати глава. – а и тези германци 

толкова ли им е трябвала такава война?
На това Володя поклати глава и каза сухо:
– Да, какво значение има къде воюват и на чия страна са, 

те са просто наемници.
Николай Андреевич въздъхна тежко:
– Това е цялата работа! Тези хора не се интересуват къде 

воюват и чии интереси защитават, важното е да бъдат плате-
ни парите.

След като Сенсей чу това, продължи:
– Да, а когато фигурата на Вилхелм IX (който по това вре-

ме е един от най-богатите хора в Европа) изиграла своята игра 
на шахматната дъска на Архонтите, те просто го подменят с 
„Наполеоновите войни“. Вилхелм бил принуден да избяга от 
страната и в продължение на много години живял в изгнание. 
Познайте на кого е доверил „временно“ своите дела и капита-
ли?

– Да не би на Ротшилд? – на шега каза Виктор.
– На самия него – просто потвърди Сенсей. И тогава... на 

шахматната дъска станала малка рокада и Майер Ротшилд е 
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станал много изгоден за Архонтите, за да фабрикуват много 
сериозни финансови сделки на международно ниво, благода-
рение на солидния капитал на Вилхелм.  За да се осъщест-
вят тези крупни международни сделки, „Свободните зидари“ 
дори предоставили на Ротшилд част от своята превъзходно 
организирана разузнавателна мрежа, която била много по-
мобилна и от най-добрите разузнавателни кралски съдилища 
в Европа. Освен това тези хора са разполагали не само с по-
следните новости, но и са превозвали наличните пари и цен-
ни книжа. По-късно, за да не се разбира за масонската разуз-
навателна система, се твърди, че Ротшилд сам е създал мрежа 
агенти-осведомители по прототипа на кралските шпионски 
подразделения. 

Тези слухове отчасти се подкрепиха със станалия по-къс-
но общоизвестен факт, че зад парите на Ротшилд стои органи-
зирания известен таен орден на баварските „Илюминати“. И 
това също е истина. Но това не е работа на Ротшилд, а е поръч-
ка на „Свободните зидари“, които в 1770 година са довели своя 
пореден „възпитаник“ Адам Вайсхаупт с  Майер Ротшилд, за 
да бъде организиран тайния орден на „Илюминатите“ в гер-
манския град Инголщад (Горна Бавария), а втория кредити-
ра проекта. Тази заповед е изиграла голям залог в световните 
политически събития. Затова на Вайсхаупт е била поставена 
задачата не само да разшири и укрепи дадения орден, но и да 
присъедини към ордена най-добрите и светли умове в света на 
индустрията, икономиката и образованието. 

За да присъединят някой високопоставен човек към орде-
на и да установят над него абсолютен контрол, са били раз-
решени всякакви средства, в това число и шантаж, изнудва-
не, подкуп. Между другото официалната дата на основаване 
на този орден е 1776 година – забележете, годината, в която е 
била подписана американската Декларация на Независимост-
та. Именно баварските илюминати с нова сила са започнали 
да пропагандират стария лозунг на Архонтите: „Свобода, ра-
венство и братство“. И именно техните ръце са се добрали до 
плана за „Нов световен ред“ на Архонтите, които по-късно за-
почват да въплъщават идеите си в създаването на Съединени-
те Американски Щати.
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– Те са се наричали „Илюминати“? – с известна изненада 
каза Виктор.

– Да, но искам да отбележа, че това е само едно от звена-
та на тайните общества на „Свободните зидари“, а това е „ду-
блаж“, за да се объркат следите и изтрият дирите на каквото 
и да е изтичане на информация. Истинските илюминати, по-
мощници на Ариман, са се зародили още в далечни времена 
в тайното месопотамско общество „Братството на змията“. И 
тяхното затворено тайно общество съществува и до ден дне-
шен. 

Е, това е за Ротшилд. По-късно той  включил в играта на 
голямата политика и своите пораснали синове. Още в 1770 
година се жени за дъщерята на еврейски търговец, която му 
родила 5 сина и 5 дъщери. Когато децата поотраснали, също 
навлезли в кръга на „Мсоните“. Ротшилд ги е направил свои 
помощници в началото, а след това по заповед на своите сто-
пани ги е разпределил по държави: Натан Ротшилд е органи-
зирал банка в Лондон; Соломон – във Виена; Калман (Карл) 
– Неапол; Якоб (Джеймс) – в Париж. А във Франкфурт след 
смъртта на Майер в 1812 година е останал да управлява него-
вия първи син – Амшел, който открил банка и в Берлин. В 19 
век тези братя кредитирали не само правителствата и техните 
държави, а благодарение на „Свободните зидари“ с тези пари 
вече са се устройвали войни и се снабдявали цели армии. 
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Как са възникнали Съединените Американски 
Щати

– Да вземем например Съединените Американски Щати. 
Как мислите, че е възникнала тази държава? – попита Сенсей.

Николай Андреевич леко се поколеба и отговори с неуве-
рен глас:

– Както вече знаем, държавата е създадена в края на осем-
надесети век, по време на Войната за независимост в Северна 
Америка. Първият президент на САЩ е станал главнокоманд-
ващият армията на колонистите Джордж Вашингтон.

– А знаеш ли по каква причина е започнала тази война и 
кой го манипулира в целите му да създаде тази държава?

След като Христофор Колумб през 1492 година открива 
брега на Америка, се е започнал бурен процес по европей-
ска колонизация на Северна Америка. Испанци, англичани, 
холандци, шведи, французи са се стремели  да уловят нови-
те земи – нов източник на богатства. Местното население е 
безмилостно избивано. За работата в памучни и тютюневи 
насаждения масово се внасят черни хора, така наречените в 
историята „роби“ от Африка. 

И далеч не на последно място в тази борба за нови земи 
играли роля и „Масоните“ (бел. от изд. Свободните зидари). 
Само че, за разлика от останалите, те постъпили по-хитро. Ако 
страните, които имат земя в Северна Америка се конкурират 
помежду си, разделяйки преселниците от Европа на „свои“ и 
„чужди“, то „Масоните“ са постъпили съвършено различно. 

Чрез своите тайни ложи в тези страни те свободно са раз-
меняли собствените си организации, като всяка колониална 
територия била под контрола на тази или онази държава. Те 
не само разполагали там своите ложи, но и под прикритието 
на „религия“ формирали из местните жители „свои“ хора (не-
зависимо от тяхната европейска националност) за завземане 
на властта на дадената територия. Разбира се, това са напра-
вили като „посвещение“ на низкия ранг на масоните. Това е 
било задвижвано от Европа и, по-точно, от Англия, която в 
това време се е превърнала в един вид страна-пристанище за 
масони. Е, а сега виждаме как се е образувала „най-свобод-
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ната, най-правилната и най-демократичната страна в света“, 
както днес наричат САЩ. Когато европейските страни започ-
ват интензивно да създават колонии на новите земи на Север-
на Америка, носейки приказни печалби, Свободните зидари 
започват да провокират военни конфликти в тези колонии. 
И не само там. На териториите на Северна и Южна Америка, 
благодарение на умелата им организация, са се развили цели 
серии от бунтове. От тях е организирана и т.н. Война за неза-
висимост в Северна Америка (1775-1783), в хода на която през 
1776 г. са се образували Съединените Американски Щати. 
През 1783 във Версай (не забравяйте този френски град, раз-
положен близо до Париж) е бил подписан така наречения 
мирен договор, съгласно който Великобритания признава не-
зависимостта на САЩ. А кой спонсорира двете враждуващи 
страни (включително предоставянето на наемна армия – как-
то вече знаете примера за германски войници) и е инициирал 
„примирие“? Свободните зидари! И в частност, средствата за 
водене на войната в Америка (в своите английски колонии) 
британското правителство е взело заем от еврейските банки, 
в това число и от Ротшилд. А за „борбата срещу британско-
то управление“, за същата инвестиция на Свободните зидари, 
била създадена континентална „армия“ под ръководството на 
Джордж Вашингтон, който се явява един от „възпитаниците“ 
на масонската ложа.

– Масонска ложа – това е също като Свободните зидари? 
– Попита Костя.

– Да, същият екип на върховенство – уточни Сенсей. „Ma-
сон“ в превод от френски означава буквално „зидар“. Масо-
ните – така са започнали да наричат Свободните 
зидари, са едни от новите религиозно-политически органи-
зации, които се обособили  в Англия през XVIII век. Между 
другото „франкмасон“ също се формира от френското „franc-
macon“, което буквално означава  „свободен зидар“.

В общоприетата история Джордж Вашингтон встъпва в 
масонската ложа на 20 години, но всъщност е бил приет много 
по-рано. Когато е на единадесет години умира баща му, кой-
то бил собственик на плантация за тютюн. Момчето остава 
с майка си, с която влошават отношенията си, естествено не 
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без намесата на своите „нови другари“. С неговото възпитание 
се заема брат му Лоурънс. Когато Джордж става на 12 години, 
Свободните зидари го правят наследник на голямо състояние 
и той става богат земевладелец, изпратил на онзи свят Лоу-
ренс, въпреки че и до днес официално се счита, че брат му е 
умрял от туберколоза.  Това се е „случило“ в 1752 година, в 
периода на войните за територия между английските и френ-
ските колонии. И не случайно този млад мъж, две години по-
късно (през 1754 г.) е назначен за командир на милицията на 
Вирджиния, а през 1755 г. – за командир на полка. 

След това той се жени за млада вдовица, която притежава 
голямо състояние и се насочват в политиката, където в тече-
ние на няколко години редовно го избират в Законодателно-
то събрание в различни области. И по време на изборите на 
Джордж Вашингтон, подучени  Свободните зидари не пестят, 
а както обикновено щедро отпразнуват своя „електорат“ и 
след преброяването на гласовете организират пищен бал.

А когато са потръгнали планираните от Архонтите съби-
тия, свързани с формирането на „независима държава“, Джор-
дж Вашингтон е „избран“ за генерал на командването на ар-
мията, за да „защитава американската свобода“. „Войници“ 
без никакъв военен опит са се набирали за кратък срок. От-
съствала е дисциплина и е процъфтявало дезертьорство. Като 
цяло армията на Вашингтон е била доста неопитна в сравне-
ние с войските на срещуположната страна. И все пак, когато 
са били създадени всички „украси“, архонтите изиграват тази 
игра много добре. Независимо от факта, че британското пра-
вителство, не желаейки война, известила колонията за готов-
ността си за примирение, войната за „независимост“ така или 
иначе се е състояла, тъй като на Архонтите им е била необхо-
дима „своя“ държава. 

С цялостното финансиране на войната, Архонтите естест-
вено знаят кога и кой ще спечели. И за тази цел е била създа-
дена съответната политическа обстановка. Така англичаните 
с тяхната „силна армия“ капитулират в зададения им срок. За 
много хора, които вярват в лозунгите на Архонтите, войната е 
била за „независимост“, а за Архонтите и близките им подчи-
нени това е било просто спектакъл!
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След войната Свободните зидари направиха от Вашинг-
тон „герой от войната“, „спасител на отечеството“, приписвай-
ки му цели легенди. Накратко, планомерно е било подготвено 
общественото мнение за придвижване на новото протеже в 
президент на новата страна, което в последствие се е случило, 
и то безусловно. Създало се е и съответното правителство. 

В резултат на това, вместо „независима, свободна държа-
ва“ е създадена държава, чиято реална власт принадлежи на 
Свободните зидари. Обявяването на Независимостта е било 
подготвено и подписано изключително стриктно в тази тайна 
организация, а конституцията на САЩ е съставена и подпи-
сана от масоните. Джордж Вашингтон и повечето от негови-
те генерали са били от Свободните зидари. И като цяло само 
след като си доверен, контролиран от такава организация, чо-
век, можеш да станеш президент на държава. 

Това е ситуацията и в днешно време, а въобще да не гово-
рим за конгреса и сената. А как избират президент в САЩ? 
Поинтересувайте се от чисто любопитство. Не само, че хората 
гласуват за кандидати, които им предоставят, а какво остава 
за това, дали гласът му играе някаква роля. „Основателите“ 
на Съединените Американски Щати, създавайки тази държа-
ва, са решили, че хората могат да правят „грешки“ в избора 
си, заради политическа неграмотност. Ето защо, „бащите“, ор-
ганизирали т. нар. „избирателна колегия“, която се състои от 
представители на всеки щат, както и влизащите в конгреса 
(Сенат и Камара на представителите). Именно тези хора, не-
зависимо от мнението на избирателите и резултатите от гла-
суването, най-накрая определят окончателно кой ще 
стане президент на тази страна. 

– Тогава какъв е смисъла от избори? – удиви се Николай 
Андреевич. – Това е истинска фантастика! Каква е тази демо-
крация?  

– Е, историята се повтаря – усмихна се Сенсей. – Колегия 
на жреците във Вавилон, Колегия на понтификатите в Древ-
ния Рим, в Избирателната колегия на Съединените щати... 
Няма нищо ново под слънцето.

Ако се вгледате внимателно в символиката на Съедине-
ните щати, то практически всичко – първоначалния звезден 
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флаг с 13 линии и 13 звезди (съответстващи на предполага-
емите 13 оригинални държави – бивши британски колонии), 
американската преса, пирамидата с всевиждащото око, дър-
жавният герб и феникса на гърба му (в тяхното разбиране това 
е орел) –  всичко това е символика на Свободните зидари, при 
това символика на Ариман – символи, които били използва-
ни от времето на Имхотеп. В историята се споменава, че тези 
символи уж са били разработени по поръчка на Ротшилд и 
техните скици, направени от Адам Вайсхаупт. Но това вече се 
нарича „завършване на кръга“, изтичане на информация за 
предопределените да станат известни исторически фигури. 
Тази символика е била разработена отдавна и не на изпълни-
телно ниво, подобно на Ротшилд. 

Николай Андреевич с още по-голям интерес произнесе:
– Така ли? Не знаех. Веднъж видях една снимка в списа-

ние на американската преса. Имаше орел, който държи с но-
ктите си стрела от лявата страна и маслинова клонка отдясно, 
а над него слънце, вътре в което беше изобразено синьо небе 
и звезди, а в средата на гърдите на орела имаше този флаг. 
Тогава не забелязах нищо лошо в това. 

– Защото не си гледал внимателно – каза Сенсей с чув-
ство за хумор. – Ако беше проявил повече любопитство по 
този въпрос, щеше да забележиш, че тези стрели не са просто 
тринадесет, а централните три от тях образуват триъгълник, 
насочен надолу, тъй като тринадесетата е „невидима“ и вина-
ги се намира в скрито положение. Маслиновата клонка се със-
тои от 13 листенца и 13 плода. Даже във всяко крило на орела 
са сложили по 32 пера. А ако беше погледнал по-внимателно 
тези звезди вътре в слънцето, щеше да видиш знака, наречен 
звездата на Давид – два наложени един върху друг триъгъл-
ника, единият насочен нагоре, другият надолу. И включител-
но този знак – звездите стават вече 13. 

– Хексаграма? – изуми се Николай Андреевич. – шесто-
лъчката е символ на Юдаизма, а е на печата на САЩ?! Това 
вече е ново за мен! 

– Каква е тази новост? Това си е чиста старина, – поше-
гува се Сенсей. – Това е символ на еврейските жреци, който 
демострира истинските господари на Америка. Между друго-
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то, когато семейството на Ротшилд получава благородна тит-
ла през 1817 година открито са положили звездата на Давид в 
своя фамилен герб. 

– Това е звездата на Давид? Не беше ли изобразена и на 
флага на Израел? – каза Володя.

– Да, – отговори Сенсей. – Въобще този символ има мно-
го древен произход. Хексаграмата като особен знак е била из-
вестна не само в Средния и Близкия Изток (където тя е доста 
популярна като символ на култа към богинята Астарта), но и 
в Древна Индия. По едно време този знак беше узурпиран от 
еврейските свещеници сред тези народи. Впоследствие този 
знак е бил използван в еврейски общности като изображение 
на печати, на знамето (т. нар. „Флаг на Давид“ –  червен фон, 
на който е изобразена  шестолъчна звезда).

Числото 13 е символика – обозначава най-висшите кръго-
ве на властта. А кой и с какво намерения използва тази власт 
– това е друг въпрос. Архонтите отделят голямо значение 
на знаците, тъй като по този начин те отбелязват местата на 
своите владения – кое на кого му принадлежи и кой стои зад 
всичко това. 

*   *   *

А що се отнася до финансовата ситуация в САЩ... Може да 
се каже, че историята отново се е повторила. В 1790 година Сво-
бодните зидари издигат като финансов министър Александър 
Хамилтън, който по време на войната за „независимост“ е бил 
секретар на Джордж Вашингтон. Той е  създал „Първа нацио-
нална банка на Съединените щати“ – първата централна бан-
ка в Америка, която е контролирана от Ротшилд и структурно 
повтаря вече познатата ви частна „Английска банка“. 

И Свободните зидари, съсредоточавайки основния капи-
тал в ръцете си, от време на време специално дестабилизира 
икономиката на САЩ. Защо? С цел не само да се удължи срока 
на договора между банката и държавата, но също така и да 
въвлече американския народ в дълг от тези банкови креди-
тори.
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Ето още един прост пример. Още в 1811 година Ротшилд 
е използвал влиянието си над Британския парламент, че Ве-
ликобритания отново да претендира за земите си в Америка. 
Това отново доведе до войната от 1812-1814. В резултат на това 
САЩ отново попадна в зависимост заради дълг. От кого са 
взимали заеми правителствата? От централната банка. И тук 
се крие всичко. Между другото тази банка през 1913 година 
се нарича Банка на „Федералния резерв“, а днес се явява цен-
трална банка на Америка. Но реално нейните собственици не 
са се променили!

Ето ви и друг пример! В годините 1861-1865, с цел да се 
охладят страстите на недоволните хора, Свободните зидари 
предизвикват гражданска война в Съединените щати. Така 
страната се разделила на „Северна“ и „Южна“. Лондонската 
банка на Ротшилд финансирала „Севера“, а Парижката бан-
ка, отново на Ротшилд, финансирала „Юга“. Фамилията Ро-
тшилд, доставяйки на двете страни храна и оръжия, спечели-
ла огромни капитали.

Това е като игра на шах със себе си. Който и да спечели – 
черните фигури или белите – играта е все печеливша. На за-
губа е единствено американския народ – както „Севера“, така 
и „Юга“.

Така че войните и революциите не се случват 
просто така. Тези, които ги провокират, те ги 
и печелят. Война – тази мъка е за обикновените 
хора, а за Архонтите и техните слуги финансисти 
това е един много печеливш бизнес. Някои разширя-
ват сферата си на влияние, а други своя капитал. А 
само обикновените хора страдат. 

– Да, те умеят да ни насочват един срещу друг – замисле-
но каза Николай Андреевич. – Това още веднъж показва, на-
шата човешка слабост...

– И глупост... – каза Женя.
Виктор осъдително поклати глава:
– Такава голяма държава, можем да кажем цял конти-

нент...
– За по-голямата част е вече много късно. – отбеляза Сен-

сей, – и това е в резултат на измами, мошеничество, афери и 
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нагло отнемане на територии. Първата „независима държава“ 
представлява тринадесет бивши британски колонии, които са 
били разположени в източното крайбрежие на Северна Аме-
рика. И след това постепенно, чрез най-различни методи, не 
пренебрегвайки нито войни, нито подкупи, нито шантаж, 
всяко десетилетие в продължение на сто години те са разши-
рявали своята територия до сегашните си размери.

Как например, беше придобита голямата френска коло-
ния – Луизиана, територия, която се простира от Ню Орлиънс 
до Канада? Между другото, до средата на XVIII век с най-об-
ширните колонии в Северна Америка е разполагала именно 
Франция. И това също е една от основните причини за зна-
чителното отслабване на държавата, провокирана от Свобод-
ните зидари чрез мощна икономическа криза във Франция 
(в резултат на „помощта“ на френското правителство в Съе-
динените щати за тяхната „война за независимост“, „помощ“, 
която няколко пъти увеличава дълга на Франция) и като по-
следствие – така наречената „Великата френска революция“.

– Значи всъщност това не е волята на френския народ? 
– изненада се Виктор. – Всичко е било планирано предвари-
телно? А нас в училище ни учат за свалянето на монархията, 
бунта, силата на народа. 

– Това беше следващия спектакъл на Архонтите – тежко 
въздъхна Сенсей. – Веднага след като Джордж Вашингтон бе 
издигнат до ранг на първия президент на новообразуваната 
от Свободните зидари държава, буквално след няколко дни 
започна активно да се реализира вторият етап на програмата 
на Архонтите за разширяването на границите на Съединените 
щати. С цел да се отслаби контрола на Франция, по отношение 
на интересите на техните колонии в Америка, била устроена 
революцията във Франция. И отново: от кого е организирана 
„Великата Френска Революция“? От Свободните зидари с ма-
соните под опеката им – „идеолози“ и „лидери“ като Волтер, 
Дидро, Русо, Робеспиер, Марат, и други...

А също забележете и встъпването в длъжност на първия 
президент на САЩ – Джордж Вашингтон – състояло се е в Ню 
Йорк, бившата столица на Съединените щати през 30 април 
1789.
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– 30 Април? – изуми се Николай Андреевич. – В датата на 
честването на Валпургиевата Нощ?

– Точно така – с усмивка потвърди Сенсей. – Тази дата не 
е назначена просто така...

Масонската дейност на Гьоте

Той също е в редиците на подчинените на Свободните зи-
дари. Между другото, родното място на Йохан Волфганг през 
1749 е в заможно семейство на имперски съветник (адвокат по 
професия, доктор по право) и дъщерята на най-високия санов-
ник във Франкфурт – благородна семейна двойка във Франк-
фурт. Синът им е изучавал усилено езици, включително и 
древноеврейски, затова и е имал пряко отношение към Сво-
бодните зидари. Неслучайно главния роман на младия Гьоте 
„Страстите на младия Вертер“ е отпечатан в много копия и ак-
тивно се разпространява не само в Германия, но и в чужбина.

Не случайно и този роман оказва огромно влияние на све-
товната младеж – започва вълна от самоубийства, в резултат 
на подражание на героя от романа. И очевидно не е случаен 
фактът, че Гьоте навлиза в политиката и произведенията му 
се издигат на нивото на световните бестселъри. 

Френската революция

На 30 април 1789 се състои встъпването в длъжност на 
първия президент на Съединените щати. А едва на 5 май 1789 
година започват бурните събития на Френската революция. 
Всичко минава по старата схема на Архонтите, същите, които 
са участвали и в създаването на Римската империя, и в разру-
шаването на „Добрата, стара Англия“, в създаването на САЩ 
и други страни. В началото имаше революция, а след това се 
създаде република, след това се въведе военна диктатура и 
накрая оглавява дадената страна за марионетка, която е при-
нудена да се подчинява на финансовата аристокрация, под 
контрола на Архонтите. Това се е случило и с Франция. Под 
прикритието на красиви лозунги хората застават един срещу 
друг. Проляла се е много кръв, а на властите им е все едно, 
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само да са от позлза на Архонтите. През 1792 г. е създадена 
републиката. През 1799 г., след държавния преврат, е устано-
вена диктатурата на Наполеон. И вече през 1803 г. наред с дру-
ги неща на 30 април упълномощената държава САЩ започва 
преговори с Наполеон по повод откупуването на Луизиана. По 
това време Свободните зидари организират поредица от бун-
тове във френските колонии. Освен това на тези територии се 
осъществява агресивна политика за заселване на америка-
нците върху богатата и плодородна земя. 

– Е, и Наполеон, както описват тези събития историците 
– с усмивка произнесе Сенсей – прави предложение, на което 
не може да се откаже: Или веднага да бъдат продадени тези 
територии за предложената символична сума, или всичко 
така или иначе те щели да бъдат загубени и от тези територии 
нищо да не остане.

Наполеон е бил Шестака, който Архонтите са поставили 
на власт. Точно когато активно са се готвили за война, тогава 
е ставало въпрос за колониите. Той прекрасно е разбирал, че 
няма избор. Затова е направил така, както са му казали. Без 
излишни въпроси се продава Луизиана, за което през 1804 
год. Архонтите го награждават за послушанието си с титлата 
Император. 

– Значи войните на Наполеон също не са случайни? – по-
пита Виктор.

– Разбира се. Между другото, Наполеоновите войни, За-
кона за ембарго на САЩ, войната с Великобритания през 1812 
г. – всички тези събития и факти са допринесли значително 
за бързото развитие на промишлеността в САЩ.

– Да, всичко разбрах – Николай Андреевич се усмихна 
горчиво.

– А как САЩ е получила испанската колония Флорида? 
Със същата тактика. Поетапно се организира революция и за-
почват нагло да заселват тези територии. А след това, за спек-
такъла пред обществото, направили на испанското правител-
ство същото предложение, както и на Наполеон. Заплатили 
са чисто символична цена и то, за да бъдат „удовлетворени 
претенциите на няколкото крупни испански земевладелци“, 
а фактически Архонтите присъединили и този къс земя. Съ-
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щата тактика бе извършена и във връзка с други земи, които 
по-късно се превръщат в техни територии. А за Мексико по-
добре да замълча.  Те просто предизвикаха война и отсякоха 
безсрамно нейните огромни територии. И след това, за да по-
кажат колко демократична държава е това, плащат символич-
на и смехотворна цена за тези земи. 

Подготовка за Първата световна война

След като Архонтите завършват напълно своя план за раз-
ширяване на държавните граници, те пристъпват към такива 
варварски методи като изкуствено повишаване на американ-
ската икономика до нивото на световен лидер и утвърждава-
не на държавата в световен мащаб. За да отслаби своите сил-
ни европейски конкуренти, в това число и Русия, набира все 
повече икономически растеж (и армия, която по това време е 
най-голямата в света). В Германия, която става по-силна даже 
от Англия както в промишлено, така и във военно отношение, 
с помощта на Архонтите е била задействана Първата световна 
война. Т.е. когато ситуацията в Европа, докато ние говорихме 
с делата на САЩ, е започнала да излиза от контрол и са ус-
троили „разделението на света“ с преразпределението на сфе-
рите за влияние, колонии, капиталовложения, източници на 
суровини и пазари. Всичко е обмислено предварително и вни-
мателно планирано до последния детайл. С подготовката за 
Първата световна война се занимава т. нар. „Комитет на 300“.

Комитет 300 и другите организации на 
Архонтите

Това е една от организациите, която влиза в днешната 
пирамидална йерархична система на Архонтите. Моля, за да 
разберете по-добре кое към какво се отнася, ще разкажа под-
робно за структурата на днешната пирамида на Архонтите. И 
така, под контрола на Ариман (който в много тесни кръгове 
именуват освен като Всевиждащото око, но и в широките кръ-
гове го възприемат абстрактно като ръководещ дух – „Око на 
Луцифер“) се намират дванадесет Архонти. Този закрит жре-
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чески кръг образува Съвет 13, шест членове от които са на-
товарени в ролята на Съдии под прякото ръководство на Ари-
ман. Това по своята същност е и основният Архонтски пулт.  
По-нататък под контрола на Архонтите се намира Съвета 33, 
в който са представени висшите по своя ранг Свободни зида-
ри, имащи обширни сфери на влияние в световната политика, 
икономика и църква. Тези Свободни зидари на свой ред съста-
вят елита на Комитет 300.

Да отбележа, че началото този Комитет бива основан през 
1729 година като организация под названието „Британска из-
точно индийска търговска компания“, създадена за различни 
търговски предприятия, за да поддържа търговията с опиума 
и да провежда операции с международните банки. Ръковод-
ството на всичко това се осъществявало чрез Британската ко-
рона. Но когато това било оглавено от Свободните зидари, си-
туацията съществено се изменила. Към днешна дата в състава 
на Комитет 300 влизат повече от триста души, в това число 
най-влиятелните представители на западните държави. Ко-
митетът включва основната част от банковата система на све-
та. По-нататък следват множество други тайни организации 
които проникват или влизат една в друга, тъй както люспите 
на една лукова глава. По своята същност тези люспи произ-
тичат от определена група хора, които създават наведнъж ня-
колко различни разклонения, в които самите те участват.  

На Архонтите това им е удобно – един влиятелен човек, на-
пример този, който владее няколко международни компании 
или корпорации, или пък заема влиятелни длъжности на све-
товен план, влиза едновременно в няколко тайни общества, 
където осъществява негласен контрол върху техните членове 
и едновременно се явява като свързващо звено с останалите 
разклонения от тази система. За пример една от контролира-
ните представители на Архонтите – организацията „Кръглата 
маса“, е създала дъщерна полусекретна организация в лице-
то на Съвета за международни връзки, явяваща се сега 
като една от най-влиятелните в САЩ. 

Членове на Съвета за международни връзки са били поч-
ти всички президенти на САЩ още преди самото им избиране 
за такива. Именно под ръководството на този съвет се намира 
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ръководството на Световната банка. Вътрешен кръг на Съвета 
е ордена „Череп и Кости“, в който на свой ред влиза вътреш-
ният кръг на обществото Джейсън, явяващо се филиал на 
Ордена на търсачите. Между впрочем именно от тия хора се 
избират изпълнителните членове на Съвета за международ-
ни отношения, като и на Тристранната комисия. Членовете на 
тези ордени  полагат клетва, освобождаваща ги от всякакви 
задължения по отношение на този или онзи фактор, имайки 
предвид народ, правителство, правова система на тази или 
онази страна. Те считат, че тяхната клетва пред тези органи-
зации неутрализира коя да е друга клетва, която би могъл да 
даде членът на ордена. Тоест вярност и преданост се зачитат 
само по отношение на ордена.Аз ще замълча за тази Америка-
но-европейска организация като Билдербергерите, създадена 
от бивш есесовец, служител на ИГ Фарбен, член на Комите-
та 300, известен под името принц Бернхард Нидерландски, в 
която са представени най-влиятелните финансисти, проми-
шленици, държавни лидери и учени.  Билдербергските ко-
митети, щаб квартирите  които се намират в Швейцария, се 
състоят от членове на тайни общества. Под общото име Сво-
бодни зидари, например Свободни масони, Ватикана, Черно 
дворянство...

– И НАТО ли влиза в тия Ариманови структури – попита 
Андрей.

–А как смяташ, може ли да бъде изключение...
– И ООН също може би....
– Да – кимна с глава Сенсей.
– С НАТО  е разбираемо – това е военна организация, но 

ООН – защо? – запита една девойка. В училище  са ни раз-
казвали, че тази организация е била създадена за целите на 
развитието на международните отношения, за да поддържа и 
укрепва мира в името на безопасността по цял свят.

– Не е чудно, че тази информация за ООН се подава имен-
но в този вид. За Архонтите ние се явяваме общественост, в 
съзнанието на която трябва да се формира обществено мне-
ние. Колко историци има сред Архонтите? И всички те пишат 
историята! Въпреки че, ако поискат може и да намерят търсе-
ното. А що се отнася до ООН, ще ви разкажа за нейното създа-
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ване, но малко по-късно, за да разберем в контекста защо на 
Архонтите са им нужни подобни структури.

Първата световна война

С подготовката на условията за Първата световна война 
се занимавал Комитета 300. Той създал редица организации 
провеждащи изследвания и анализ на плана на действие, 
които биха могли да доведат до желания резултат. В това чис-
ло, в качеството на второстепенни задачи, това включвало и 
психологическа обработка на населението чрез така нарече-
ната техника на „социално кондициониране“, за да се изменят 
обществените нагласи в полза на войната и за да се направи 
така, че хората да възприемат информацията, подавана от 
СМИ, без какъвто и да е рационален и критичен подход.

Когато всестранният анализ бил завършен, необходимите 
договори подписани, тоест всичко било готово, тогава просто 
се използвал един тривиален конфликт между Австро-унга-
рия и Сърбия, свързан с убийство в Сараево на австрийския 
престолонаследник ерцхерцог Франц Фердинанд и неговата 
жена София от едни сръбски убийци, членуващи в тайното 
общество „Черната ръка“. Австро-унгария обявила война. И се 
започнало. Германия обявила пък война на Русия, после на 
Франция. Великобритания обявила война на Германия. Кой-
то на коя да е от двете страни бил съюзник, той помагал на съ-
ответната страна и така участвал във войната. А подписаните 
съюзнически договори били непосредствено разработени от 
плановиците на тази война.

В тази война участвали 38 страни, болшинството от които 
пострадали и най-вече населението им. Рухнала икономиката 
им. Фактически били разрушени три империи: руската, гер-
манската и австроунгарската. Върху остатъците на тези импе-
рии била създадена старата, употребявана до дупка, форма на 
управление на име република, която Архонтите прилагали в 
периодите на смяна на властта още от времената на Древния 
Рим. Латинската дума „respublica“ в буквален превод означава 
„обществено дело“. Но като цяло от аспекта на фактите в ис-
торията би било правилно да се нарича „дело на Архонтите“. 
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За републиката – в това съчинение се говори гръмко, че тази 
форма на управление е характерна с това, че държавният гла-
ва се избира от населението. На дело обаче главата се избира 
от определена колегия от хора, които всъщност представляват 
интересите на Архонтите. И никак даже не съм учуден, че бол-
шинството от съвременните държави са все републики при 
тази схема на действие.

Страхът на Архонтите от славянството 

Е все пак и ние знаем нещо! Съюз на съветските социалис-
тически републики. – удари се по челото Женя. – Все едно, аз 
си оставам патриот. Обичам СССР.

– Е и аз също – с тежка въздишка проговори Сенсей. – Но 
само за любов към своята земя никой не пита народа, когато 
някои деструктивни личности, по нареждане на Архонтите, 
създават хаос, безпределен в неговата страна, и прилагат иде-
ологията на Архонтите. Макар че славянските земи, както ис-
каш ги именувай, си остават славянски. Това е и вечната кост 
в гърлото на Архонтите. 

Славянският народ е изключително непредсказуем за из-
вратената логика на Архонтите. Ето например, имало е руска 
империя. Докато Русия бавно разтваряла своя прозорец към 
Европа никой не се интересувал от нея, но когато чрез висо-
кия ръст на икономиката си, тя показала гостоприемност към 
света, тогава и Архонтите проявили интерес към нея. Не било 
достатъчно това, че представителите на Архонтите били от-
странени благодарение на Петър Аркадеевич Столипин, на 
международен план Русия започнала да се изявява като вли-
ятелна страна, нещо което било опасно за империята на Ар-
хонтите. И проблемът тук не бил само в парите. Славянският 
манталитет – ето кое ги притеснявало най-много. Шега или 
не, но когато славянската щедрост се разпростре в ума на дру-
гите народи, тогава ще се пробуди и тяхната душа, приспана 
от сладките илюзии и обещания на Архонтите. Та нали света 
на Архонтите е изграден на основа на егоизма и животинското 
начало. Парите според тях поддържат целия свят. Получавало 
се значи, че може да започне разруха на тяхната империя, съз-
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дадена на основата на парите. Главният бог на човека според 
тях е парите. 

И започне ли да се руши личната власт на Ар-
хонтите, и започнат ли народите да се възвръщат 
към своите духовни корени, не на думи, а на дела, 
с тях щяло да бъде свършено. Ето така започвала 
да се повтаря историята с Имхотеп, само че сега в 
невиждани мащаби, не само за една страна. За Архонтите 
това би означавало смърт!

И за да не допуснат тази глобална за тях катастрофа, Ар-
хонтите сериозно разработили план за унищожение на Ру-
сия. На руската империя! Те не само я въвлекли във война, 
но и породили в нея изкуствено създадена криза. Разпалили 
в нея гражданска война. Февруарската буржоазна революция 
била финансирана от тях и било доведено така нареченото 
Временно правителство, в което единадесет министри били 
масони. Да не говорим за кабинета на Керенски – роден като 
Арон Кирбис, син на еврейка, масон 32 степен с еврейско пос-
вещение „рицар кадош“. Когато този демагог се издигнал във 
върховете на властта, за половин година на практика той уни-
щожил руската армия, държавната власт, съда и полицията, 
смазал икономиката, обезценил руските пари. Най-добрият 
резултат, постигнат за Архонтите – разруха на империята за 
толкова кратък период от време.

    
 Разпад на Германската и Австро-унгарската 

империи 

А какво се случило с  германската и австроунгарската им-
перии? Хората на Архонтите още преди войната били оплели 
правителствата на тези стани чрез своите влиятелни съвет-
ници, сформиращи определена група, която впоследствие се 
превърнала в ядро на германо-австрийския военен блок. С 
тяхна помощ се разразила световната война, били изтощени 
до неузнаваемост и двете държави. Австро-унгария изцяло 
била разграбена, като от нея останали малки слаби държави-
ци. А с Германия бил сключен в края на войната един неизго-
ден неизпълним договор, именуван Версайски от 1919 година, 
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който водел до краха на тази страна като държава. А точно 
на това и разчитали Архонтите в условията на новата бъдеща 
война. Затова и хората на Архонтите заличили хитро в Герма-
ния оставените от тях следи по време на ноемврийската рево-
люция от 1918 година. 

На народа било представено, че тази революция свалила 
монархията и установила Ваймарската република, в която, за-
бележете, за 14 години съществуване 21 пъти е бил подменян 
кабинета от министри. Между впрочем в основите на Ваймар-
ската република били положени образци от Американската 
конституция...

Последствията от Първата световна война за Ев-
ропа и САЩ

Не бих говорил нищо за острата икономическа криза, 
създала се след разразяването на Първата световна война. 
Създадената от Архонтите кланица довела до астрономиче-
ско нарастване на държавните дългове в почти всяка една 
от страните участнички във войната. И самата Англия също 
влязла в държавен дълг. Откъде  биха се взели кредитите за 
възстановяване на разрушената икономика и изплащане на 
международните банкери и външните дългове на държавите? 
Самите международни банкери били същите, които инициа-
рали целия този театър на военни действия. Посредством ма-
рионетъчните правителства, те разширявали отпускането на 
заеми от една страна и обира на обикновения редови гражда-
нин от друга.

Коя от държавите обаче останала в глобална печалба от 
тази война? САЩ! Икономиката на тази страна в годините на 
Първата световна война процъфтявала за сметка на военни-
те поръчки към страните от Антантата. Възползвайки се от 
факта, че в Европа бушувала войната и водещите Европейски 
компании, принудени частично да ограничат своята дейност, 
американските бизнес акули, плаващи под съпровода на Ар-
хонтите, започнали да усвояват нови пазари във всички реги-
они на света. Естествено е, че в същото време те участвали и 
в разпределението на военните трофеи. Именно по време на 
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тази война САЩ от длъжник се превърнала в крупен световен 
кредитор, а Ню Йорк завинаги заел мястото на пиедестала 
като кредитор на капиталистическия свят.

– Да, наистина са действали много комбинативно. – по-
клати глава Володя. – А иначе всъщност това са само шепа 
хора, в сравнение с цялото човечество, а всъщност колко мно-
го народ е загинал заради тях.

Създаване на Лигата на нациите

 Сенсей изрази съгласие с казаното и продължи:
И така, именно след тази война чрез хората на Архонтите 

била създадена Лигата на нациите, на чиято основа по-късно 
били създадени на свой ред ООН

Николай Андреевич удивено запита:
– Значи се получава така, че Лигата на нациите бива съз-

дадена веднага след Първата световна война...
– Съвършено вярно – долови хода на неговите размишле-

ния Сенсей. – Това е било неотменимо следствие към послед-
ващите събития. Две години до официалната дата на създа-
ване на тази организация основните принципи, залегнали в 
нея, били разгледани на разширено събрание на Свободните 
зидари в Париж.

 Създаването на Лигата на нациите се поднасяло на све-
товната общественост като необходимо международно обе-
динение от държави в името на мира и безопасността. На 
практика под егидата на тази организация бил утвърден един 
порядък, който устройвал изключително добре интересите на 
Архонтите. Отначало членовете на лигата били 32 държави, 
(повечето били принудени да встъпят в това членство) по-
дписали Версайския мирен договор. И също така 13 покане-
ни неутрални държави. Щаб квартирата на тази организация 
се намирала в Швейцария, Женева.  Между другото казано, 
Архонтите приспособили Швейцария за себе си като едно от 
своите леговища за съхранение на своите капитали, обявява-
вйки страната в „неограничен неутралитет“. За периода от две 
Световни войни, когато Швейцария, намирайки се в центъра 
на Европа като местоположение, а в същото време това бил 
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центърът на военните действия, нито един снаряд не засег-
нал нейната територия. Именно тук, в Швейцария, се наста-
нявали резидентите на спецслужбите практически на всички 
страни, готвещи се за поредната война, устройвана, разбира, 
се от Архонтите.

– Съгласно Устава на лигата на нациите, всички между-
народни конфликти трябвало да се решават по мирен начин 
чрез посредничеството и арбитража на Лигата на нациите. 
А който нарушавал тези правила подлежал на санкции. Раз-
бира се, всичко това било показно и така разработено, че да 
бъде удобно за Архонтите да контролират ситуацията и да 
осъществяват своите планове. В края на 30-те години, когато 
Свободните зидари моделирали за шахматната дъска на Ар-
хонтите новия играч-кукла или фигура в лицето на Хитлер, 
Германия започнала да става активна в подготовката на но-
вата война, нарушавайки по всички показатели договорените 
условия от лигата. Тогава ръководителите на Лигата на наци-
ите направили вид, че нищо не забелязват и заели своята по-
зиция на пасивно отношение и бездействие. И така, тази ми-
ролюбива организация нищо не направила, и палеца си даже 
не помръднала, за да предотврати Втората световна война, за 
която вече знаели почти всички европейски държави.

– Значи и Втората световна война била също планирана 
от Архонтите? – удивено запита Славик.

– Да, но този път, това било вече извършено много по-ма-
щабно, поради разширеното влияние и увеличени печалби 
на Архонтите. В нея участвали вече 72 държави, а военните 
действия били планирани да се водят на територията на 40 
държави, което и увеличавало следвоенната зависимост на 
всички тези страни към международните кредитори, в лице-
то на които действали представители на самите Архонти.
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Историята на Хитлер

В разговора настъпи малка пауза, след което Володя се 
обърна към Сенсей.

– А това, което са го прикачили към биографията на Хит-
лер, и то също ли е от Свободните зидари?

– Да.
– За пръв път слушам за това. Мислех, че това е бил прос-

то харизматичен политик, който със своята партия идва на 
власт.

– Аз също – съгласи се с това и Виктор – как е било обаче 
всъщност?

– Да, това си е цяла история – не много въодушевено от-
говори Сенсей.

– Сенсей, може ли да ни просветлиш по въпроса – помо-
ли Володя изразявайки общото мнение на групата – Зная, 
че това, което казваш, не бих могъл да го намеря в нито една 
книга.

– Ако човек се постарае, би могъл всичко да открие, само 
да го има желанието и главата му е на мястото – пошегува се 
Сенсей и пред настоятелната молба на мнозинството започна 
да разказва следното:  – Хитлер не винаги е бил Хитлер. Ро-
дил се, както всички, с чисто като лист съзнание. Бил надарен 
с вътрешна сила и мечтал даже да стане свещеник. Въобще 
е добре да се отбележи, че много хора се раждат с дарби. Но 
просто попадайки след това в системата на ежедневните гри-
жи за битието, не съумяват да се разкрият пълноценно. Така и 
тук, Адолф, в определен момент от своя живот, направил из-
бора си в полза на идеологията на Архонтите . А би могъл да 
използва своята вътрешна сила за благо и да стане действи-
телно свят човек в духовния план.

– Хитлер да стане светец? – удиви се Андрей. – Не ми е 
минавала никога такава мисъл.

– Мнението ти е резултат на последствията от избора му 
– отбеляза Сенсей и продължи нататък. – По въпроса за роди-
телите на Хитлер трябва да отбележим, че неговият баща, на 
име Алоис, в началото  е носил фамилията на своята майка – 
Шикългрубер. Но впоследствие той е бил възпитаван в семей-
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ството на своя дядо Йохан Хитлер и оттам е станала смяната 
на името. Алоис се бил устроил на служба като митнически 
чиновник. Последната му жена е била с 23 години по-млада от 
него. Адолф се е родил през 1889 година в малък австрийски 
град – Браунау, на границата на Австрия и Германия. Братята 
и сестрите му са починали в ранно детство. До зряла възраст 
доживели само той и по-младата му сестра Паула. В семей-
ството царял деспотизъм на бащата, който пиел много и често 
биел децата, което се отразило на психиката му.

– Да – отбеляза Николай Андреевич – често хората не си 
представят колко страшни могат да бъдат последствията от 
едно подобно неразумно поведение в семейството.

Сенсей съгласявайки се с това продължи.
– И така момчето растяло затворено с особен характер. 

Били му присъщи резките спадове на настроението – от силна 
възбуда до дълбока депресия. Когато станал на осем години, 
майка му, религиозна католичка, завела младия Адолф в ав-
стрийския град Ломбах, в тамошното училище към Бенедек-
тинския манастир, надявайки се младежа да стане свещеник.  
Самият манастир се оказал не случайно място. Самата сграда 
на манастира  била украсена със свастики, в това число и са-
мият олтар. Златна свастика седяла върху герба на настояте-
ля на манастира, който бил Теодор Хаген. Под прикритието  
на самия католически манастир се намирал цял един таен ор-
ден, който практикувал под формата на езотерични познания 
от Изтока окултните практики на Свободните зидари, използ-
вайки обредите им за сила.

Година по-късно след пребиваването на Адолф в този ма-
настир, умира Теодор Хаген – настоятел на манастира. След  
неговата смърт там пристига цистерианският монах Йозеф 
Ланц, който се явявал носител на поверителни грамоти от 
името на Ватикана. Най-случайно му били предоставени  ня-
кои особено охранявани материали от библиотеката на ма-
настира, включващи древни манускрипти, които на времето 
Хаген донесъл от Близкия Изток, изпълнявайки задание като 
ръководител на Ордена. Йозеф Ланц бил поразен, когато се 
докоснал до тези тайни документи, от открилата се в тях езо-
терична информация, както и от практическите окултни тех-
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ники, пробуждащи определени сили и даващи на практику-
ващия нови възможности. Но за да ги използва и прилага, му 
бил необходим вътрешен кръг. И този проблем скоро бил ре-
шен. В числото на избраните в този вътрешен кръг попаднал 
и младият Адолф със своята детска доверчивост и наивност, 
възхищавайки се от помпозните църковни церемонии и мис-
тична тайнственост на обредите, провеждани в манастира. 
Така че той вече не само пеел в детския хор и прислужвал по 
време на тържествените меси. Момчето започнало да се про-
меня. Разкривали се сили у него и неговата майка скоро усети-
ла това. А тъй като той я обичал много, скоро й разкрил неща, 
които според настоятелите не трябвало да разкрива на нико-
го. Майката изпаднала в ужас от това, на какво всъщност обу-
чавали в манастира нейното дете. Тя не само че не измъкнала 
момчето си от манастира, но и сменили срочно местожител-
ството с решение на цялото семейство. Въпреки че по-късно в 
официалната версия се твърдяло, че момчето е изключено от 
училището на дадения манастир заради това, че бил разкрит 
да пуши в градината. Но както и родителите да се постарали 
да отклонят младежа, било вече късно. Доколкото пробужда-
нето в него на тези сили водело положителни промени – той 
започнал да преуспява в учебния процес по тези предмети, 
които му се харесвали, а в същото време била явна и неговата 
лидерска способност. 

– Всичко това ставало на неосъзнато равнище – заинтере-
сова се Николай Андреевич.

– Разбира се, съвършено вярно. След това Хитлер, вече 
юноша, сам се свързал с тези хора, заради тях напуснал учи-
лището и фактически останал с незавършено училищно об-
разование. Трябва да се отбележи, че от момента, в който се-
мейството на Адолф напуснало тези места, започнали да се 
случват множество събития, повличащи след себе си други 
събития. Йозеф Ланц напуснал манастира, сменил името си 
на Ланц фон Либенфелс. С поддръжката на определени за-
интересовани лица, представители на Свободните зидари, 
някои от които свързани с Ватикана, той създал през 1900 го-
дина тайно общество – Орден на новия храм или Нов тампли-
ерски орден. Впоследствие издал известния журнал Остара, 
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на името на германската богиня. Написал няколко книги. Ос-
новните теми, които изследвал в тях били темата за хипербо-
рейците, темата за Агарта и Шамбала, темата за Асгард – ле-
гендарната древна столица – Туле. Орденът на новия храм се 
превърнал в център на окултно течение в превод от старонем-
ски „Посвещение“. Но не само това общество е процъфтявало 
в тези години. От същите тези спонсори, каквито са били Сво-
бодните зидари, поникнали и други тайни общества. Напри-
мер Ордена на Гвидо фон Лист – австрийски поет и  окултист, 
основател на школа за руническа магия. Той разработил цяла 
теория, представляваща част от древногерманскта религия и 
езотерично познание. Всичко това било резултат от влияния-
та на работите на Блаватска, индийския окултизъм, Ницше, 
както и древната митология на германските народи. Така или 
иначе Свободните зидари участвали в разпространението на 
тези националистически настроения. Появили се тайни орга-
низации в различни градове. В Мюнхен през 1918 година се 
основава още един филиал на ложите на общество Туле, под 
ръководството на барон Рудолф фон Зеботендорф. Официал-
ната цел звучала безобидно пред всички – изучаване на дре-
вногерманската култура.

Сенсей направи пауза, а Виктор проговори:
– В моето съзнание никак не ми се връзват интересите на 

Ватикана с Шамбала...
– Свободните зидари винаги са проявявали интерес към 

каквато и да е информация за Шамбала – отговори Сенсей.
– Би трябвало всички тези тайни общества да са се обвър-

зали през всичките тези години – отбеляза отново Николай 
Андреевич.

– Разбира се докторе, интересът към подобни знания и оп-
ити за създаване на такива общества никога не е прекратявал. 
Това се отнася и до наши дни. Във връзка с войната за мнозин-
ството от хората се появи доста голям обем от информация 
за малък период от време, касаещ тази тема, докато темата за 
Шамбала е била винаги актуална във всички времена. 

Така и за Хитлер. Адолф бил толкова увлечен от своите 
окултни занимания, че четял непрекъснато подобна литера-
тура. И оттук  неслучайно избира за реализацията на своите 
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юношески увлечения град Виена.  Проблемът обаче е не във 
виенската художествена академия, в която се опитал да постъ-
пи, а в тези негови стари познати, които по същото това време 
се намирали във Виена и които сега той посещавал с охота. 
Даже и когато самият той водел полугладно съществуване.

– Но какво толкова го е привлякло към това?
– На първо място практиките!
Женя шеговито се възмути. – Значи тези негови стари 

познайници не са могли да го нахранят, сгреят и укрепят.
– При тях било възприето, всеки сам да решава своите про-

блеми. – отбеляза Сенсей. – Идеологията, която там се про-
карвала, била свързана не само с мистиката, приоритети на 
националния окултизъм, но и с търсенето на Шамбала, тър-
сенето на Граала и много други теми относно върхушката от 
еврейски жреци, канещи се да завземат властта на света чрез 
намиращите се под техен контрол марксисти. И точно тази 
тема се разпространявала усилено в много тайни общества на 
Свободните зидари. Защо? На първо място – била популяр-
на сред различни слоеве на населението, а на второ – сами-
те свободни зидари просто я преекспонирали, за да въплътят 
намерението на Архонтите и така да подготвят съзнанието на 
населението за предстоящата световна война, за да могат да 
бъдат подготвени хората да воюват за други територии и да 
отиват на смърт заради „свещените идеи“ на миротворчество-
то, свободни от властта на жреците евреи.

– Ето ти нов цирк – засмя се Виктор – та какво всъщност 
се получава. Те използвали ненавистта на хората към Архон-
тите за благото на самите Архонти.

– Да, чрез стимулиране на животинското начало у човека. 
– добави Сенсей към изказаната мисъл на Виктор – И когато 
започнала Първата световна война много хора възприели тази 
война като необходима. В това число и самият Хитлер, който 
въпреки че имал слабо здраве, отишъл все пак като доброво-
лец на фронта, разбира се, намирайки се под влияние на тези 
идеи. След войната и позора от поражението за Германия и 
насилствената революция във Ваймарската република, тези 
настроения се засилват. Завърнал се от война, Хитлер навес-
тява своите стари познайници от тайния орден, пребиваващи 
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в Мюнхен. През това време Свободните зидари полагат уси-
лия да прокарат своите идеи не само до държавните структу-
ри на Германия, но и до различни политически партии в нея и 
така да създадат условия за Втората световна война.

Андрей попита:
– Значи Архонтите, съгласно техния план, са подготвяли 

Втората световна война?
– Както вече говорих, те са планирали своите действия с 

десетилетия напред. В този смисъл, самите Архонти в своите 
разчети изчисляват не само Първата и втората световна вой-
на, но и, за съжаление, Третата световна война.

Така че, за създаване на условия за Втората световна война 
Свободните зидари, следвайки Плана на Архонтите, използ-
вали всички свои резерви. За техните възпитаници като Хит-
лер, попаднали в тази линия, се разкрила специална работа. 
В началото му възложили в действащите структури ролята да 
осъществява шпионаж над някои незначителни политически 
обединения и партии, които по това време се множали из Гер-
мания. Той събирал сведения за техните програми, цели, ми-
рогледи, като в същото време се интересувал и от тактиката 
на тяхното поведение, лидери, начин на публично поведение.

После след като изминало малко време, на Хитлер била 
възложена Немската работна партия, организирана по ини-
циатива на Зеботендорф със старанието на братята по ложа, 
журналисти Карл Харрер и ключаря Антон Дрекслер. Отчи-
тайки способностите на Хитлер в политическата агитация, 
надареност с вътрешна сила, значителното влияние на ми-
стицизма в неговото съзнание, а също така и многогодишното 
пребиване в близост до тайния Орден, всичко това правело 
неговата кандидатура за един от претендентите за фюрер или 
вожд, който да разпали изгодната за Архонтите световна вой-
на.

– Един от претендентите, а кои са били другите кандида-
ти? – заинтесува се Виктор.

– Безусловно – да. С тях сериозно са работили предста-
вители на самите Архонти. Хитлер го запознали с архитекта 
Алфред Розенберг и с журналиста и драматург Дитрих Ек-
харт – и двамата явяващи се членове на Обществото Туле. В 
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последните три години те се занимават с неговите ораторски 
способности – подготвят го за оратор. Екхарт му преподава 
не само как да умее да говори пред аудитория, но и да излага 
правилно своите мисли на хартия. Освен това, постоянно му 
се добавя нова информация относно тайното учение на орде-
на и общополитическата теория, предназначена за публични 
изяви. 

Ползвайки се от определени техники и практики, с които 
той бива обучен в този орден, под влияние на особена група 
медиуми, поддържайки го в съответните негови изяви, скоро 
той придобива усилената си лична сила да въздейства върху 
множеството.

Хитлер израства като оратор, придобива популярност в 
различни социални групи и планомерно увеличава привър-
жениците си, има вече своя аудитория.  Когато партията се 
разширява по численост, провежда се реорганизация, в хода 
на която се отстраняват от управлението старите лидери. На 
отговорните места по финансови и организационни въпро-
си Хитлер поставя удобни и верни на Ордена представители. 
Бива определен принципа на водачеството – необходимост от 
фюрер, и дадено ново наименование  на партията – Нацио-
нал-социалистическа работническа партия. Думата „нацист“ 
се явява вид съкращение от думите „национал-социалист“. 
За символ на партията се приема древната свастика, както и 
древното и значимо по звучене приветствие Хайл с жест на 
изпъната ръка напред. 

Всъщност за нуждите на Хитлер бива сформирана не 
просто партия, а цял един орден на принципа на среднове-
ковните рицарски ордени. Биват създадени щурмови отряди 
за охрана на партийни заседания и събрания – отряди от ка-
фяви ризи СА и за личната гвардия на фюрера – черноризци 
СС. Въведена е строга дисциплина. Фактически партията на 
Хитлер – НСДАП представлява особена форма на държава в 
държавата, копираща главните държавни ведомства и систе-
мата на дъщерни обществени организации, съюзи, обхваща-
щи кръгове на младежта, интелигенцията, работниците и т.н. 
Даже е образувана и собствена терористична организация. 
И какво още особено бих искал да отбележа: бива създадена 
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пирамидална система на водачеството. Партията започва да 
проповядва активно расизъм, антисемитизъм, изказвания 
срещу унизителния за Германия Версайски договор и прин-
ципите на либералната демокрация. Целта е да се привлекат в 
редиците колкото може повече „обидени и оскърбени“ и мак-
симално да се разшири електората.

Кариерата на кой да е политически деятел се основава не 
само на ораторските умения и организационни способности, 
но и на устойчивото крупно финансиране.  В наши дни в раз-
лични източници може да се прочете, че първите спонсори на 
партията на Хитлер са били жени на баварски бизнесмени. 
Всъщност, това съвсем не е така. Тази информация бива вне-
дрена в историята за обслужване на масите, за да бъдат при-
крити истинските източници на финансирането на партията 
на Хитлер и Втората световна война.

– Но как така може да се скрие нещо от историята – удиви 
се Андрей.

– Много просто. През 1946 година фонд Рокфелер отделя 
известна сума пари, за да може пред световната общественост 
да бъде представена официалната версия за Втората световна 
война, която би прикрила истинските сведения за тези, които 
финансирали войната и благодарение на които бил създаден 
нацисткият режим. Главно, за да се прикрие окултно-мистич-
ния характер на нацизма и неговите връзки с ръководството 
на Архонтите.

– Ето ви новина.
– Внимателно преразгледайте историята, която се подна-

ся на хората, като се започне от самите училищни помагала-
учебници. Като правило за целите на специално насочваната 
пропаганда от Архонтите цялата вина и беди се приписват на 
един човек или пък обратно, всичко хубаво отново се припис-
ва на името на един, приковавайки любопитството на обикно-
вения човек върху личностните качества. Защо се премълчава 
главното – кое е сформирало убежденията на този човек или 
пък от кого е получил тези свои идеологически възгледи, кой 
е довел този човек на власт и го е направил публично извес-
тен и знаменит? И най-важното, кой е финансирал неговото 
придвижване към известността. Така по този начин, знаейки 
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за конците, може да се проследи и кой дърпа конците на кук-
лите.

– Хитлер също е бил кукла на тези Архонти, нали – ско-
рострелно зададе въпрос Костик.

– Разбира се... ще кажа нещо повече. Даже след смъртта 
на Адолф, след войната, даже и да са се появявали книги, в 
които можело да се прочете подобна информация, указващи 
за истинските собственици на тази публична кукла, то тогава 
тази информация се унищожавала и забранявала от „Съюзни-
ците“.

– Оперативно значи са работили – по военному направи 
оценка Володя.

– Относно финансирането партията на Хитлер. Откъде в 
Германия, която тогава се задъхвала от изплащане на огро-
мни суми военни репарации (наложени от Архонтите на гер-
манския народ чрез Версайския договор и породилата разпад 
на паричната система хронична инфлация), се появили тези 
огромни средства за установяване на нацисткият режим? 
Преди да отговорим на този въпрос, аз бих искал да обърна 
вашето внимание как Архонтите пробили схемата за извлича-
не на двоен доход от германския народ след Първата световна 
война.  Първо, именно при Архонтите (чрез техните организа-
ции) в крайна сметка се стичала значителна част от парите на 
репарационните изплащания като основни кредитори на тези 
страни, които пострадали от войната. На второ място, за да 
изплати тези пари, те принудили Германия да вземе кредит 
отново от международните банкери, основали в Швейцария 
Банката за международно валутно изравняване или както 
още я наричат Банка за международни разплащания. С ней-
на помощ можело да се възстановят изплащанията, така че 
наличностите на една държава, в случая Германия, да се пре-
ведат по сметка на друга държава, която също имала разчети 
с банката. Естествено е, че Международните банкери вземали 
в тези преводи не малък процент от комисионни. Под види-
мостта на всички тези представителни кредити в Германия, 
особено до 1924 година, постъпили огромни капитали, които 
акулите в бизнеса на Архонтите изцедили, в това число и от 
американския народ.
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– От самата Америка? – удиви се Виктор.
– Да, на основата на този американски капитал започнала 

и да се изгражда военната машина на Хитлер.
– А защо именно до 1924 година? – позаинтересува се Ни-

колай Андреевич.
– Защото именно тази година станала като отправна точ-

ка за задействане на часовниковия механизъм на „бомбата“, 
която изработили Архонтите за запалване на Втората светов-
на война. Към 1924 година те били подготвили няколко ос-
новни момента. На първо място, практически готов кандидат, 
който да запали войната. Главно в Германия били преведени 
необходимите капитали за пълното придвижване на този ли-
дер към властта. Освен това в тази страна се подготвяли ок-
ултните сили на Архонтите, които по-късно съставили основ-
ното ядро на нацизма. В 1924 година тук се появяват и някои 
азиатски представители.  Точно да се допълни по повода на 
последните. Още през 1926 година, поради безшумната рабо-
та на Карл Хаусхофер, за който ще поговорим малко по-ната-
тък, в Германия и в частност в Мюнхен и Берлин, започнали 
да се появяват не просто представители на тибетците и инду-
сите. Сред тях имало членове на тайния орден на черната ма-
гия, обединяващи възпитаници на ордена на Зеления дракон 
и ордена на Жълтите шапки.

На второ място, в същата тази 1924 година, се осъществи-
ли планираните събития на международен план. Деловите 
среди на Великобритания, САЩ, Франция се обявили за зна-
чително разширяване на икономическото сътрудничество с 
Германия, чрез който процес всъщност започвало срастване-
то на германския, американския, и английския капитал чрез 
създаването на съвместни компании и банкови структури. За 
пример може да се посочи международния картел Фарбенин-
дъстри Ай Жи – това съкращение в превод означава „общност 
на интереси“, контролиращи химическата и фармацевтична 
промишленост в целия свят. Неговият център бил настанен 
в Германия. В работата му участвали 93 държави. Това бил 
един от най-крупните концерни в света. За Германия ИГ Фар-
бен произвеждал почти половината от немския бензин, а в 
годините на войната неговите заводи произвеждали и газ за 
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газовите камери. Почти цялото действително ръководство на 
международния картел било съставено от свободните зидари 
– собственици на крупния бизнес, а също така и занимаващи 
се с отговорни държавни постове, в това число и САЩ. Финан-
совият глава на Фарбен, Херман Шмид, бил едновременно в 
управлението на Немската банка, както и в управлението на 
Банката за международни валутни разплащания.

– И още как... - удиви се Виктор.

Финансиране на фашизма
от Съединените Американски Щати

– Да, и още как. За пример, имената на едни от главни-
те свързващи звена Свободни зидари, взели активно участие 
във финансирането на нацистите.... Сред тях е и президента 
на немската Райхсбанк Ялмар Хорас Грили Шахт (Тинглеф 
Шлезвиг Голщайн), после той станал министър на икономи-
ката при нацистите. Да споменем, че семейство Шахт в про-
дължение на много години принадлежи на Международния 
финансов елит. И съвсем не случайно е, че Ялмар Шахт ста-
нал германският представител на американската финансова 
корпорация Морган. Освен него, Аверел и неговият брат Ро-
ланд Хариман – американски финансисти, които били члено-
ве на ордена „Череп и кости“. Дадените операции се провежда-
ли от името на Юнион банк (Union banking corporation), като 
щаб квартирата се намирала в Ню Йорк. Това била съвместна 
организация на немския бизнесмен Тиссен и Хариман. 

Между впрочем от осемте директора на тази банка, чети-
ри били членове на ордена Череп и кости. Би могло да се каже 
също, че Ролан Хариман финасирал както Съветите, така и на-
цистите чрез Банката на братята Браун и Хариман. Обръщам 
внимание, че един от най-доверените негови сътрудници бил 
Прескът Буш, впоследствие станал директор на Юнион банк.

– Буш – с изумление зададе въпрос – това да не е родстве-
ник на именития президент на САЩ Джордж Буш?

– Разбира се, че е родственик. Бащата на същият. Трябва 
да отбележим, че този клан Буш е образно като барометър за 
работата на Свободните зидари. Тоест от клана Буш вземат ак-
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тивно участие в реализацията на тайните планове на Архон-
тите по време на Първата и Втората световна война. За при-
мер, отец Прескът – Самуел Прескът Буш по време на Първата 
световна война е бил член на Съвета на военната промишле-
ност и е отговарял за доставките на боеприпасите за армията.

– Боеприпасите, нали? – Златна длъжност.
– А след Първата световна война той заема длъжността на 

първи президент на националната асоциация на манифактур-
ните производства и икономически съветник на президента 
на САЩ Херберт Хувър. И съвсем не  е случайно това, че в тези 
години 1929-1933 бива изкуствено създадена мощната иконо-
мическа криза, наречена в САЩ Великата депресия. Свекърът 
на Прескът Буш – Джордж Херберт Уолкър – крупен финан-
сист, който основава в Ню Йорк компанията „Браун брадърс 
Хариман“. Той спонсорира избирателната кампания на дру-
гия представител от средите на „Свободните зидари“, който 
заменя Херберт Хувър на поста президент на САЩ – Франк 
Делано Рузвелт, произлизащ от семейството на земевладелец 
и влиятелен бизнесмен с огромни връзки в политическите 
кръгове. Да, и Прескът, и Джордж Буш са активни членове на 
ордена „Череп и кости“.

– Череп и кости? Да, това са реални пирати – усмихна се 
Стас.

– Ахааа! От морето на Архонтите! – добави Женя.
– Така, например, в годините на Втората световна война, 

когато журналистите се добрали до фактите кой е спонсори-
рал нацистите, с които воювала самата Америка, започнало 
съдебно недоразумение в което засвяткали имената на Хари-
ман и Прескът Буш. Но скоро този въпрос бил забравен. Меж-
ду впрочем не без участието на Алън Дълес, който тогава бил 
адвокат на Прескът Буш.

– Алън Дълес – учуди се Володя – директора на ЦРУ ли?
– Е да, за същият става дума, такъв той станал след война-

та. А по това време е бил съсобственик на адвокатското бюро в 
Ню Йорк, принадлежащо на неговият брат Джон Фостър Дъ-
лес. Тази адвокатска кантора представлявала интерес за още 
един от крупните спонсори на нацистите – нефтената компа-
ния Стандарт Ойл, принадлежаща на Рокфелер. В същата тази 
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1942 година за съответстващи заслуги бива назначен Алън 
Дълес за ръководител на европейския отдел на новото Упра-
вление на стратегическите служби на САЩ. Благодарение на 
своите нови пълномощия по задание от страна на Свободните 
зидари, той разширява своите контакти с Химлер (който пък 
на следващата година получава назначение министър на въ-
трешните работи на нацистка Германия) и започва тайно съ-
трудничество с органите на СС. А директор на ЦРУ (което бива 
създадено след разформироване на Управлението на Страте-
гическите служби) Алън Далес става чак през 1953 година.

– Анекдот! – усмихна се Виктор – надписите на фирмите 
се променят, но основните играчи са си пак същите.

– Да, Алън Дълес – това е играч. Но не това е най-удиви-
телното. Самият той е произлязъл от семейство на играчи, 
така да се каже, предварително подготвени за шахматни фи-
гури на Архонтите. Дядото на Алън Дълес бил държавен се-
кретар при 23 президент на САЩ, Бенджамин Харисън,  да 
добавя точно – внук на деветия президент на САЩ, чийто 
баща бил един от тези, които подписали Декларацията за не-
зависимостта. Дядото на Алън Дълес, Робърт Лансинг, заемал 
същата длъжност при 28 президент на САЩ – Томас Уилсън, 
под управлението на който САЩ участвали в Първата светов-
на война и който бил инициатора на създаването на Лигата 
на нациите. А какво правел през това време Джон Фостър Дъ-
лес....

Джон Фостър Дълес заемал  влиятелни държавни постове 
в САЩ. В това число поста държавен секретар при президента 
Айзенхауер 1953 – 1961 и също така бил един от влиятелните 
фигури в организацията на Свободните зидари. Да допълним, 
че бил и председател на съвета на попечителите на фонда Рок-
фелер. Този човек извършил немалко, за да въплъти Плана на 
Архонтите относно Втората световна война и в частност след-
военното устройство на света и разположението на силите 
след войната. Участвал в изграждането на ООН, даже участ-
вал в съставянето на Устава на ООН, военните блокове НАТО, 
АНЗЮС а също така СЕАТО с цел противостоене на Русия, по-
точно СССР. Не случайно по това време се появил и неговият 
манифест за Шестте стълба на мира. В този смисъл заплани-
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раните от Архонтите събития през 1924 година се явяват не 
само като политически размествания  в няколко страни на 
Европа, а и като корекция на политическия курс на правител-
ството на СССР.

Създаване на СССР

– Как така корекция в политическия курс? – не разбирам 
нищо – заяви Стас. – Аз явно не дочувам, за Съветският съюз 
ли става дума?

– Да. Работата е в това, че втората революция в Русия, 
имам предвид Октомврийската социалистическа революция, 
била извършена под ръководството на Ленин след разпада на 
Руската империя и също е била финансирана от Архонтите. 
Да ви обърна внимание, как е произтичал този процес в иг-
рата на Архонтите. Когато започнала Февруарската буржоаз-
на революция в Русия, Ленин и много негови съратници по 
това време се намирали в емиграция – къде мислите – в неу-
трална Швейцария. За тях тази „буржоазна революция“ била 
неочаквана новост. Но когато те се забързали да се присъе-
динят в Русия, властите на Германия, Австрия и Англия им 
отказали разрешение за преминаване през техните страни и 
така ги блокирали в Швейцария чрез съответните решения 
на европейските страни. И едва през април внезапно било да-
дено разрешение на всички тях за транзитен преход на цялата 
команда около Ленин, за да достигнат Русия. Това още един 
път подчертава как Архонтите са манипулирали цялата игра 
и изкарвали на повърхността на шахматната дъска поредната 
пешка на нови позиции в нужния час. Когато Ленин дошъл 
на власт, Архонтите естествено го обкръжили със свои хора в 
името на контрола върху събитията. Но тъй като самият Ле-
нин не бил прост човек, той имал своя команда начело с Фе-
ликс Дзержински и разбирал много ясно и точно цялата игра 
на Архонтите, техните цели и задачи. Идвайки на власт ленин 
и неговата група усилено започнали да търсят връзка с Шам-
бала, за да се избавят от властта на Архонтите.

– Искаш да кажеш, че Ленин е водил двойна игра? – По-
пита Николай Андреевич.
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– Съвършено вярно. Ленин се опитал да извади страна-
та от кризата. И когато основните му цели, противоречащи 
изцяло на намеренията на Архонтите започнали да се усе-
щат чрез конкретните дела, тогава Архонтите решили да го 
отстранят и подменят със своя марионетка. През 1922 годи-
на поради влошено здраве, него фактически го отстранили 
от управлението на страната и издигнали кандидатурата на 
Сталин. И въпреки че старата ленинска гвардия се борила до 
последно с грузинско-еврейската мафия, разбирайки какво я 
очаква страната за в бъдеще, все пак след смъртта на Ленин 
на 21 януари 1924 година на 13 конгрес именно Сталин бива 
преизбран за генерален секретар, въпреки че самият Ленин 
писмено бил завещал в никакъв случай да не се избира Ста-
лин на този пост. И самият факт, че същите тези, които тогава 
поддържали Сталин, по-късно заплатили с живота си за това.

– След смъртта на Ленин и издигането на Сталин практи-
чески веднага няколко държави, в това число и Великобрита-
ния, Франция, Италия, признават СССР и установяват с нея 
дипломатически отношения. Как мислите това се случило? 
Да отбележа също така, че самият Сталин не много дълго се 
радвал на илюзията от своята власт, докато не осъзнал под 
какъв калпак на Архонтите бил застанал. Но за това по-късно.

      Идването на Хитлер на власт

– И така, да се върнем през 1924 година в Германия. През 
тази година Свободните зидари направили така, че името на 
Хитлер да стане известно не само в границите на Германия, 
но и в странство. Без значение, че идейният потенциал на 
партията на Хитлер вече бил като бликащ фонтан, но все пак 
тази партия съществувала само в Бавария, по-точно в Мюн-
хен. Зад тези граници кой бил чувал за нея. За да се отстрани 
този недостатък и да се създаде официално от Хитлер една 
марионетка, на 8 ноември 1923 година бил провокиран така 
наречения в историята „Бирен путч“.

– Бирен путч? Как да се разбира това – едва сдържайки 
смеха си запита Женя.

– Аха, на Хитлер, значи, да се налива най-много... – засмя 
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се Стас. Сенсей също се усмихна с момчетата.
– Историците са го нарекли така, защото се считало, че 

решението за провеждане на национална революция, към 
което призовавал Хитлер под формата на поход към Берлин, 
с цел отстраняване на еврейско-марксистките марионетки, 
било взето в една мюнхенска бирария и естествено основното 
действие било като на политически спектакъл „путч“.

– Да, наистина такива решения при крупно финансиране 
не се раждат лесно. Парите обичат трезвите глави.

– Точно – съгласи се Сенсей. – И така, на следващия ден 
след даденото събитие Хитлер устроил показна демонстра-
ция и заедно с други партийни лидери оглавил колоната от 
нацисти, която се запътила към центъра на града. Там вече 
ги очаквал полицейски кордон, който открил огън по демон-
странтите. Хитлер бил отведен от своите привърженици в 
специално подготвена машина. И така биреният путч се про-
валил, но като цяло всичко било разиграно като по ноти. В 
резултат на това Хитлер станал известен не само в Германия, 
но и зад граница. За него писали в немските вестници. Даже 
ежеседмичниците разместили неговите снимки.

– По-нататък спектакълът се развивал още по-интересно 
и за самият народ, както и за самият режисьор.

– Отчитайки психологията на масите, това че народът 
обича „обидените и наскърбените“, с които се идентифицира, 
за немския народ в частност била разиграна следната сцена: 
Хитлер бива привикан на съд за държавна измяна. Въпреки 
че още в самото начало му било оповестено от неговите нас-
тавници от тайния орден, че путчът ще се провали и че ще го 
арестуват, и че ще бъде в затвора за кратко време, но това било 
за ползата на каузата. Естествено, че Хитлер се държал така, 
сякаш бил инструктиран – съвършено без страх и упрек към 
властите. 

Превръщайки подсъдимата скамейка в пропагандна три-
буна, той обвинява правителството и се заклева, че ще настъ-
пи ден, когато той самият ще ги даде под съд. В този момент 
всъщност той говорел онова, което било накипяло на прос-
тия народ отвътре. Като се добави към това и заплащането от 
спонсорираните статии в популярните вестници – ето го, Хит-
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лер станал национален герой – патриот и непримирим борец 
с левите сили.

Адолф бива осъден на пет години  в затвора в Ландсберг. 
Вместо този срок всъщност той прекарал само няколко месе-
ца. Именно през този период от обучението на Хитлер били 
и заниманията му по темата управление на масите от страна 
на неговите приятели Свободни зидари. Затворът бил много 
удобно место за такива занимания, ограден от външните уши 
и очи.

Хитлер бил поставен в затвор съвсем не случайно, а в ком-
панията на тридесетгодишния Рудолф Хес. Именно този чо-
век бил представен на него като личен секретар, а всъщност 
от 1925 година той станал такъв. На свой ред Рудолф Хес се 
явявал ученик на Карл Хаусхофер – генерала и преподавате-
ля от Мюнхенския университет. Този професор започнал да 
обикаля методично Хитлер в затвора и да провежда с него 
многочасови уроци. Хаусхофер бил, така да се каже, фигура 
от редиците на Свободните зидари. Подготвяйки се за уро-
ците спрямо Хитлер, Хаусхофер се съветвал нееднократно 
със своите приятели „Свободни зидари“ от високите степени. 
Също така той се съветвал и с тибетския монах със зелените 
ръкавици, който на практика не бил монах и съвсем не на по-
следно място в структурата на ордена Зелен Дракон.

– Накратко да разкажа, кой бил този човек Карл Хаус-
хофер. Родил се през 1869 година в Мюнхен, а баща му бил 
професор по право. Карл завършил Баварската военна акаде-
мия, избирайки кариерата на военен. През 1896 той се жени 
за Марта Майер Дос – дъщеря на еврейски юрист. Хаусхофер 
изпълнява различни дипломатически мисии в Югоизточна 
Азия, където се запознава с представители на ордена на Злат-
ният Дракон. Под въздействието на този ореден се формира и 
неговото мировъзрение и знания по окултни науки. Посещава 
Индия, Корея, Манджурия, Русия. И от този момент нататък 
той получава не случайно през 1908 – 1910 година назначение 
като германски военен аташе в Япония. В Токио той бива пос-
ветен в тайния орден на Зеленият Дракон. Става негов член. 
Така той се сближава с императорското семейство, японски-
ят самурайски елит. След това негово посвещение пред него 
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се отварят вратите на будистките манастири в Лхаса, едно от 
най-влиятелните тайни общества на Азия – сектата на жъл-
тите шапки или както още ги наричат Златните шапки. Тряб-
ва да отбележим, че Жълтите шапки в своята същност са с 
природа на „кандуки“, както и елита на Зеленият дракон. Но 
самите кандуки са много по-различни от тези екземпляри.

– Кандуки, какво е това? – запита Андрей.
– По нататък някой път ще разкажа. И така благодарение 

на това посвещение в ордена на Зеленият Дракон става рязко 
издигане в кариерата на Хаусхофер. И в годините на Първата 
световна война той става най-младият генерал, излязъл в ос-
тавка в званието генерал майор.

– А каква тайна се крие в този орден Зелен Дракон, че раз-
полага с такива сили, влияния и възможности – позаинтере-
сова се Володя. Никога не съм слушал за това.

– Нищо чудно! Този орден не е обикновен.  Окултното му 
ядро е много близко до Архонтите. И аз трябва да кажа, че те 
самите се боят от него. Защото самите Архонти са все пак хора. 
А тези тука...  Този орден съществува от най-древни времена. 
И в своята същност неговите членове са нещо като дясна ръка 
на  Ариман, ако може така да се каже. Това са вече не хора. 
В пълния смисъл на думата, това не са хора. Когато са били 
някога хора, те са избрали този път, предложен им от самият 
Ариман. Пожелавайки да станат не само богати, имащи власт, 
но и да бъдат вечно в тяло тук на земята.

– А как реално може да бъдеш вечно в тяло? – удиви се 
Славик.

– Не може разбира се. Всяка една материя има свойство-
то рано или късно да се разрушава. Свойството да бъде вечна 
има само душата. И то само при положение, че духовно съ-
зрява. А под Аримановата терминология за „вечен живот“ се 
разбира осъзнато прераждане от едно тяло в друго за сметка 
на душата, която в резултат на тези манипулации просто след 
10-12 прераждания, напълно се анихилира и материалната 
й същност изчезва завинаги. Тоест ако у простия и обикно-
вен човек, преживяващ неосъзнато прераждане, все още има 
шанс да се измъкне към по-горните планове и духовни сфери 
и така да придобие реално вечността благодарение на свое-
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то усърдие в запланирания срок от земния живот, то в този 
случай на не-човек, този шанс окончателно липсва. Даденото 
знание към човека, поел по пътя на не-човека, идва впослед-
ствие с опита на осъзнатите прераждания. Не само, че това 
същество  започва бързо да осъзнава конечността на своето 
съществуване, но и той става зависим напълно от желанията 
на Ариман и при едно непослушание, следва анихилация. Но 
за тази примка на Ариман никъде няма нищо написано. Всич-
ко е покрито с илюзии за удовлетворение на неговите духовни 
стремежи и перспективи за вечен живот в тяло на земята.

Руслан удивено запита отново, явно не разбрал смисъла 
на онова което Сенсей беше обяснил.

– Осъзнато прераждане? А аз си представях какъв ли ба-
гаж от познания притежават.

Сенсей печално се усмихна.
– Сериозен багаж, а защо и Хитлер се е боял от тях? Те са 

притежавали достатъчно сила, за да измъкнат човека от кръга 
на преражданията и напълно да го унищожат... Отговорът е 
към Руслан. – Сенсей се върна към старата тема. – И така, по 
темата за Хаусхофер.  Именно в ордена на Зеленият Дракон  
му придават познанието за онова, което сетне става основна 
кауза в неговия живот. Именно  там му бива описана  в под-
робности идеята за т. нар. „теория за геополитическо 
обединение на Евразия“ в континентален блок от 
Азорските острови до Токио. Основа на дадената геопо-
литика е теорията за подвижните граници, която предполага 
необходимостта от преразглеждане на сега съществуващите 
граници. Разделяне на света  на две части – сухопътни и мор-
ски държави.  Определя се един враг – англосаксонският свят 
– Англия и САЩ, които се опитват да достигнат контрол над 
целият свят като глави на морските държави. Условията за 
това са: или робство под влияние на англосаксонският космо-
политичен капитализъм или единна геополитическа револю-
ция в Европа в тясна връзка с Азия. Всичко това под кодовото 
наименование Нов Световен Ред.
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Новият Световен Ред

– „Новият Световен Ред“ – учуди се Володя – Значи Ар-
хонтите...

– Съвършено вярно! Цялата тази инициатива и планове 
за Нов Световен Ред са произлезли от Архонтите. Тяхната за-
дача била в хода на войната да се раздели света на две големи 
държави. А след това да се съединят в едно единно цяло с едно 
единно Световно правителство под тяхно ръководство с нов 
тип хора изцяло предани и послушни на тях (изцяло домини-
рани от животинското начало) безпрекословно изпълняващи 
заповедите им за унищожение на всеки един, който би попре-
чил на даденото правителство. За постигането на своите цели, 
те направляват своите дейности чрез намиращите се под те-
хен контрол тайни общества, тайни и явни. При това, забеле-
жете, че за противници на Източния блок се обявяват наро-
ди и страни като САЩ и Англия, а ни най-малко тази жалка 
жреческа банда, съществуваща от времето на Древен Египет, 
която използва правителствата на тези народи за свои лични 
цели и настройва други народите едни срещу други.

– Измама срещу измамата – с насмешка промълви Вик-
тор, както и всички ние, поразени от така разкритата пред нас 
информация.

– А какво искаш! Това е Школата на Ариман. Положител-
ните стремежи у хората биват използвани, за да бъдат превър-
нати в отрицателни и така да бъдат в полза на техните цели. 
Знанията се изкривяват до неузнаваемост. Ето ви един нагле-
ден прост пример. Нацистите започнали да популяри-
зират своето отрицателно отношение към Шам-
бала с мотивацията, че това е вид вещерство, сред 
което някой си държи властта над света. Тази из-
мислена легенда  била предадена на нацистите от посветени-
те последователи на ордена на Зеленият Дракон. Според раз-
казите им, тридесет или четиридесет века назад в пустинята 
Гоби съществувала високо развита цивилизация.

 След катастрофата, обаче, Гоби се превърнала в пустиня, 
като оцелелите от катастрофата емигрирали в северна Европа 
или към Кавказ. Според легендата това били представителите 
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на арийската част от човечеството. Учителите на тази високо 
развита цивилизация, поради притежаваните свръх позна-
ния, се заселили в пещерите намиращи се под Хималаите. 
Там те се разделили на две групи. Едната група тръгнала по 
пътя на „дясната ръка“, а другата – по пътя на „лявата ръка“. 
Център на десният път бил Агарта, скритият град на Добро-
то и Съзерцанието и на неучастието в мирските дела, дока-
то вторият път минавал през Шамбала – града на насилието 
и могъществото, чиито сили управлявали не само стихиите, 
но и народните маси, ускорявайки придвижването на света 
до т. нар. крайни времена. И най-вече посветените от Орде-
на на Златният Дракон говорели, че различните магове и во-
ждове на човечеството могат да сключват с Шамбала договор, 
посредством клетви и жертвоприношения. На основата на 
всички тези лъжелегенди, те внушавали на Хаусхофер, а чрез 
него и на целия германски народ, мисълта за необходимост 
от възвръщане към Изтока чрез съюзничество или завоюване 
на цяла Източна Европа, Памир, Тибет, Туркесстан, Гоби, тъй 
като, който контролирал тези ключови райони на земята, той 
можел да контролира чрез това цялата земя.

– Невероятни бълнувания... – Разсмя се Женя.
– Нацистката върхушка, напротив, считала всичко това 

за тайно знание. Най-жалкото и в същото време смешно било 
това, че самият тибетски монах, който носел зелени ръкави-
ци, с който лично Хитлер и върховете на тайните общества 
се намирали в постоянен контакт, бил наричан „пазител на 
Ключа“ и се разнасяли за него слухове, че знае къде е входа 
към Агарта.

– Ариман вероятно? Кой би се усъмнил в това? – отново се 
разсмя Женя заедно с другите.

– Е какво пък, те така изкривили информацията за Шам-
бала? – отправи въпрос към Сенсей Виктор.

– Разбирате ли, в Шамбала наистина  са съсредоточени 
много сериозни знания, тя се явява пазителят на Граала във 
времената на глобален избор. Архонтите прекрасно зна-
ят, че това е единствената сила, против която те 
са безсилни и ето затова се опитват да я очернят 
в очите на обикновените хора, въпреки че самата Шам-
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бала е неутрална  към човешкото общество, защото самото 
развитие на обществото е личен избор на самите хора. Но в 
изключителни случаи Шамбала все пак оказва духовна по-
мощ на хората, въпреки че тази помощ не е от пряк характер. 
Шамбала носи в мир на хората истината и знанието. Изборът 
обаче остава да бъде у хората. Това е като светлината. Ако хо-
рата желаят да я видят, те не само възприемат нейната чис-
тота, но и я предават към другите хора. И с всяка една нова 
вълна от светлина в мира се намалява количеството тъмнина. 
Но ако човек виждайки светлината започне да я гаси, тогава 
тъмнината разширява своите владения. Всеки един възприе-
мащ светлината, се явява неин носител. И само личният из-
бор на човека определя доколко ще се разрасне светлината 
около него и в целият свят.

– Мда, личният избор на всеки – замислено проговори 
Николай Андреич. –Личният избор....

Цялата група беше притихнала.   
– На Архонтите им е много изгодно да преиначават све-

денията в това число и тези за Шамбала. – Сенсей запази за 
малко мълчание и отново продължи. – Ето как те прихвана-
ли ловко с умения самите нацисти.  Нали крайната им цел 
била да се създаде Третият Райх! Хилядогодишна държава на 
арийската раса, която да стане основа на Новият Световен Ред, 
подготовка на цивилизацията за пришествието върху трона 
на света на Великите неизвестни, именуващи се Архонти.

– Ето, отново развод – произнесе се Женя и приятелите се 
усмихнаха отново.

– И така, що се отнася до Хаусхофер, който бил подко-
ван от идеите на ордена Златният Дракон по заръка на свои-
те наставници, той се завръща в Германия, където пред него 
се разтварят вратите на няколко тайни окултни общества, в 
това число и една от най-активните ложи на Свободните зи-
дари – ордена Златна зора. Запознава се с необходимите за 
по-нататъшна тайна работа хора, в това число и с основателя 
на обществото Туле, Рудолф фон Зеботендорф. Основава още 
един орден „Братя на светлината“, после преименуван в „об-
щество Врил“, в което се обединяват няколко германски орде-
на „Господари на Черният камък“, „Черните рицари“, „Черното 
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слънце“, превърнали се после в СС. Иначе външно Карл Ха-
усфофер бил мъж за пример, с блестяща военна кариера, за-
върнал се в науката и бидейки преподавател в Мюнхенският 
университет, през 1922 година неговите наставници му пома-
гат да основе Немският институт за геополитика. Карл издава 
своите книги посветени на геополитиката. Именно през този 
пусков период, 1924 година, той бива натоварен с обучение-
то на Хитлер. Както и активно да популяризира своите идеи. 
За тази цел издава солиден геополитически журнал, в който 
през следващите 20 години публикува своите работи. От 1924 
до 1931 постоянно се обръща към немския народ по радиото. 
Като цяло Карл е извършил изключително много полезни 
дела за Архонтите. След краха на Третия райх бива осъден на 
Нюрнбергския процес. По това време са осъждали публични-
те марионетки, наказвайки тези, които са знаели повече. Ни 
и косъм не паднал от главите на истинските ръководители 
и финансисти на Третия Райх. Хаусфофер завършва живота 
си през 1946 година като истински посветен на ордена Зелен 
Дракон чрез ритуално самоубийство, предварително прина-
сяйки в жертва своето семейство.

Но да се върнем във времето когато Хитлер се провъзгла-
сява за вожд. Паралелно с неговото обучение се провеждала 
и работа по планомерното провеждане на национал-социали-
зма в официалното правителство на Германия и последвало-
то легално завземане на властта. За това са били използвани 
почти всички прийоми, като се почне от подкупи, шантажи, 
заплахи и терор, даже и провокационното опожаряване на 
Райхстага, приписано на конкурентите комунисти.

Архонтите, наред с вътрешната политическа трансформа-
ция на Германия, се готвили за създаване условия за война във 
външният плацдарм. През 1929 година те изкуствено създават 
световна икономическа криза, разтягайки периода до 1933 го-
дина, а през това време умножават своите капитали. При това 
всички техни хора не страдат от кризата. Бидейки предупреде-
ни предварително, още преди да стартира техния проект, Ар-
хонтите влагат своите капитали в злато и сребро. По време на 
кризата „Свободните зидари“, действайки чрез своите между-
народни банки, на безценица изкупуват предприятия и недви-
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жими имоти в различни страни, провеждайки в същото време 
върху шахматната дъска политически и икономически ходове. В 
Германия тази световна икономическа криза довежда до още по-
силно изостряне на ситуацията в политическата система и така 
се създава почва за идването на власт на самият Хитлер.

Въпреки всички официални договорености от типа на Вер-
сайския договор и контролиращите мирното съществуване на 
народите организации от типа на Лигата на нациите, военната 
машина на Хитлер се установява. До 1936 година повече от 100 
американски фирми, сред които известните Дженерал Моторс, 
Интернешъл Харвестърс, Форд, Дюпон, работят с пълна пара. 
За пример Форд и Опел (Опел се явява дъщерно предприятие 
на Дженерал Моторс, намиращо се под контрола на Морган) са 
основните крупни доставчици на танкове за нацистите. Англия 
помага със строителството на кораби. Съветският съюз обучава 
немските летци при това на собствена територия. А Съветският 
съюз – това не ви е гъсто заселената Европа с множеството назем-
ни ориентири. В случая, за да не се заблудиш из нашите просто-
ри, трябва да умееш да летиш.

– И така, какво се получава, че с нашите ръце сме подготвяли 
немците за полет на наша собствена територия? – не повярвал на 
ушите си запита Виктор. 

– Така е било наистина и не само това. Особено интензивна 
е била дружбата между Германия и СССР, осъществена в края на 
20-те години, започвайки се от сътрудничество във висшите еше-
лони на властта, военното дело, промишленото производство, и 
завършвайки с мирните съвместни научни експедиции  (с немски 
специалисти, щателно фиксиращи всеки детайл и снабдяването 
с напредничаво немско оборудване на територията на СССР).

– Отлично измислено!
– Но нека отбележим, че колкото повече пред Хитлер се от-

кривал истинският облик на цялата операция, който е организи-
рал неговото издигане на власт, толкова повече той осъзнавал, че 
е необходим на Архонтите до едно време като публична марио-
нетка. Затова и той търсел начини да се измъкне от властта им, и 
то така, че да придобие едонолична диктаторска власт.

– Но така е, против който се бориш, на него и се натъкваш 
после – усмихна се Стас.
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Репресиите на Сталин

В същото време неговият противник Сталин започва да 
провежда масови репресии. И това малко или много било 
свързано с това, че Сталин, наблюдавайки за стремителното 
развитие на събитията в Европа, се уплашил за живота си и 
решил, каквото и да се случи, да се огради от „съгледвачите 
контрольори на Архонтите“. От тук и изграждането на „же-
лязната завеса“ в СССР и така Сталин започнал тотална чист-
ка не само на своето обкръжение. На самите Архонти тези ста-
лински репресии били добре дошли, защото скришом била 
унищожена основата на военния елит на държавата, имаща 
натрупан боен опит от миналото.

Хитлер също така нееднократно прилагал методи на 
чистка в своите редици, с малко видоизменение в целите си, 
прекрасно разбирайки накъде се е устремил Сталин.  Въпреки 
външната публична антипатия между двамата, той решава да 
обедини усилия със Сталин и така да предотвратят опеката 
на Архонтите. И така Хитлер влиза в тайна договореност със 
Сталин и, в тази връзка, по-късно той извършва нападението 
над Англия, провежда диверсионни операции даже и в самата 
Америка, всичко това е било неочаквано от сведущите анали-
тици на обстановката тогава. Самият Сталин до последно не 
вярвал, че Германия може да нападне СССР. Двамата диктато-
ри задали цел да обединят военните машини и така да изля-
зат срещу Архонтите. Действително, ако войската на фашист-
ка Германия по това време се беше обединила с войската на 
Съветския Съюз, то никой не би могъл да им се противопоста-
ви. Още повече, че самите Архонти представляват една шепа 
хора. Оставал открит главният въпрос: как да се противопос-
тавят на окултните сили на Архонтите!

За хората, незапознати с проявлението на тези сили, по-
добно препятствие пред двамата диктатори би изглеждало 
като недоумение, та нали за тях двамата обединение на физи-
ческата сила е недостатъчна? За тези, които владеят лостовете 
на голямата власт, това е обаче разбираемо.
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Търсенето на Шамбала и Граала от Хитлер

Особено добре знаел за тях самият Хитлер. Въпреки че в 
очите на обикновените хора, той представлявал „ненадми-
натата власт“, всъщност той знаел добре, че неговата власт, 
в сравнение с реалната власт, която обладавали от ордена на 
Зеленият Дракон, е нищо. На него самия още от детските му 
години му се случвало да се докосва до тези могъщи окултни 
фактори, които го карали да се изплаши от тайнствеността и 
могъществото на окултното. Хитлер бил свидетел на тези не-
видими сили и по време на своето придвижване към властта. 
Той наблюдавал окултните практики на ордена Зелен Дра-
кон не един път. Когато върху него били извършвани опити 
за покушение, той излизал от тези ситуации, необяснимо за 
обикновения човек, жив и невредим. Той е знаел добре, че не-
говите действия се контролират. Но да се противостои на тази 
невидима сила на реалната власт можело само с още по-голя-
ма сила, която според древните източници на различни наро-
ди се намирала само на едно място – и това била Шамбала. 
После вече при него се заговорило и за Граала. 

Ето защо и Хитлер, и Сталин така усилено се интересу-
вали от такива търсения. Особено усърден обаче бил Хитлер. 
Той хранел мечтата си да се изплъзне от властта на Архонтите 
и самият той да заеме тринадесетото място при тях, като така 
придобие пълноценна власт над света, в който искал да живее 
вечно и вечно да управлява.

Женя отново се разсмя.
– Да вземе властта от самият Ариман! Очевидно амбици-

ите му са били огромни. И какво, Архонтите да си починат 
малко...

– Какво да се направи, той е бил все пак смъртен човек – 
засмя се Сенсей заедно с останалите приятели. – И така, ко-
гато с търсенето на Шамбала нищо не се получило, тогава той 
усилил търсенето на Граала. И е необходимо да се добави, че 
Хитлер пристъпил към този въпрос много сериозно. Неговият 
личен отряд не само се занимавал с търсенето на Граала, но и 
било започнато строителство, разчетено за 20 години напред, 
на комплекс, в който да се съхранява самият Граал. Компле-
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ксът получил наименованието „замъкът Вевелсбург“ в чест 
на древния замък намиращ се наблизо. Именно от това място 
трябвало да се управлява света, да се устрои центъра на но-
вата нацистка религия, разработвана в елита на СС в качест-
вото на синтез от вярванията на древните германци, христи-
янството, неотровено от евреите и окултизма. Бил утвърден 
план за строителството  на този комплекс, съгласно който 
триъгълникът на замъка напомнял края на копие, вписващо 
се в гигантско пръстеновидно съоръжение, съответстващо на 
формата на пръстена „Мъртва глава“, който носел всеки един 
от членовете на СС. Този образ на копието не само символизи-
рал легендата за Копието на съдбата, според който римският 
центурион нанесъл на разпнатия Исус рана, но и бил символ 
на легендите на древните германци и скандинавци.

Всичко това било според  вярването в един от последни-
те, най-почитани богове на тези народи, живеещи в небесния 
град Асгард, Один (германският Вотан) – бог на войната и 
войнската чест. Постоянни атрибути на този бог са били ко-
пието Гунгнир, непознаващо непопадане в целта и пръстена 
Драупнир, пораждащ себеподобни. И така, северната част 
на замъка с форма на триъгълник гледала към легендарния 
остров Туле в Арктика. В самия замък, освен апартаменти за 
всичките дванадесет висши генерали от СС, имало и...

– Дванадесет, а защо точно толкова? – запита Николай 
Андреевич.

– Да, по едната ос, на различни равнища, били изградени 
три основни зали. Най-ниската зала се наричала Валхала и 
представлявала света на мъртвите от древните саги с вечния 
огън в средата и крипта, в която да се съхраняват тленните ос-
танки на обергрупенфюрерите, както и съхранение на пръсте-
ните на всеки от членовете на „черния орден“ след заминава-
нето им от този живот. На по-високото равнище – горен етаж, 
била разположена залата Мидгард, така както се наричал 
съгласно скандинавската митология света на живите. Цяло-
то помещение било изписано от земята до тавана с рунически 
символи. Имало 12 колони. Тази зала била предназначена за 
най-вътрешния кръг, тоест тези дванадесет рицари от черния 
орден, които се събирали тука да решават съдбините на чове-
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чеството. И накрая, северната част или кула – залата на Гра-
ала, който символизирал древногерманския свят на боговете 
– Асгард. Този кът бил предназначен за самият фюрер, който 
мечтаел чрез силата на Граала да завземе изцяло властта на 
Архонтите при себе си. И не само това, но и да седне на три-
надесетото място от тази структура. Тука бил подготвен спе-
циален постамент за търсените от Хитлер четири камъка на 
Граала.

– Четири камъка за Граала? Та нали самият Граал пред-
ставлявал само една чаша? – проговори Виктор.

Сенсей тайнствено се усмихна.
– Хитлер бил посветен в наистина реални събития от ми-

налото, скрити за болшинството от хората. Той е знаел, че Гра-
алът – това са дванадесет рунически знака, които последният 
път били написани върху четири камъка – по три рунически 
знака върху всеки камък. И тези камъни той издирвал.

И така Хитлер се канел заедно със Сталин да обединят 
своите усилия против Архонтите. Не бива да се твърди, че са-
мите Архонти не са знаели за това. Естествено, че са знаели 
това и са използвали всичко това за своите интереси. А когато 
настъпило време, просто настъпили Хитлер чрез човека със 
зелените ръкавици и принудили вожда да започне война сре-
щу Съветския съюз.

– А какво точно го е изплашило в случая. – Попита Вик-
тор. – При такива планове и такива амбиции!

– Аха, клъвнал е като шаран – заключи мисълта Женя не 
притеснявайки се ни най-малко от това.

Момчетата се разсмяха, а Сенсей поясни:
– Защото „всеки си знае ризата около тялото най-добре“. 

Затова и той тръгнал накъдето са го повели, за да извърши 
тласък в посока на  “не-революция, а еволюция“ както оби-
чат да говорят Архонтите. И така, Съветският съюз спечелил 
войната – това било неочаквано за Хитлер. Но не и за Архон-
тите, които били прогнозирали това още в самото начало. Из-
вън зависимостта от това кой би могъл да спечели войната, 
Архонтите при всички случаи получавали разширение на 
своето влияние  към страните участници във войната. Кол-
кото до техните поделения в лицето на Свободните зидари, те 
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били в печалба от продажбата на оръжия и продоволствия за 
воюващите страни, както и от предоставените международни 
кредити.

Какво стои зад благовидния предлог да бъде 
създадена ООН

Ако трябва да подходим глобално, нека се запитаме кой е 
бил наказан реално от съдиите на Свободните зидари, зара-
ди многочислените жертви на Втората Световна война? Само 
нарочените, и то от тях само публичните марионетки на на-
цизма, главно второстепенни хора, незнаещи почти нищо за 
истинските ръководители на нацизма. Ценните за Архонтите 
представители на нацистката машина били не само спасени от 
възмездието на правосъдието, но и не лошо устроени в живо-
та за по-нататъшна служба в полза на Свободните зидари. За 
реализацията на това, активна помощ предоставял Ватикана, 
който прикривал под прикритието на католическата църква 
офицерите от СС и ги изпращал в Швейцария, Аржентина, 
Парагвай, САЩ. Много от тези, които оглавявали различните 
отдели на разузнавателните спецслужби на нацистите, след 
войната сменили своя господар в лицето на Управление на 
стратегическите служби на САЩ и фактически продължили 
своята разузнавателна дейност в Западна Европа. 

А НАТО! Върху какъв опит и професионализъм се опира-
ла тази организация, когато провеждала своите операции в 
районите на Арабския и Ислямски свят, както и в Индонезия, 
на Близкия Изток и Северна Африка?

Осъществяван бил тероризъм в същата тази Европа на 70-те 
години. С опита на същите тези бивши нацисти, на които САЩ 
възложили с лека ръка да укрепят новосъздадената структура 
след войната, Северноатлантически алианс... Даже една такава 
организация като Интерпол не останала без участието в ней-
ните дела на Свободните зидари. Тази частна полицейска орга-
низация на международно равнище била създадена в името на 
борбата с престъпността и най-вече търговците на наркотици. 
Всички те били ръководени до 1972 година от бившите офице-
ри на СС. Такива примери могат да бъдат приведени много.
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– Даааа – произнесе се Виктор – Ето ви обнадеждаващият 
мир! Каква ти демокрация и свобода! Невероятни лъжи, из-
мама и робство!

– Колкото до Лигата на нациите, тя се дискредитирала 
в очите на световната общественост. Архонтите както вина-
ги отново сменили декорацията на своите фирми оставяйки 
същността непобутната. Иначе за всички след Втората Све-
товна война се състояло официалното разпускане на Лигата 
на Нациите в Швейцария и официалното образуване в съвър-
шено друга държава, в случая САЩ, Сан Франциско, на Меж-
дународна Организация на Обединените нации, създадена за 
поддръжка и укрепване на мира, безопасността и развитието 
на международно сътрудничество.

– Пак същото, като преди, само дето е отзад напред! – до-
бави Женя.

– Щаб квартирата на ООН била преместена в Ню Йорк 
върху територия, подарена за тази цел от самия Рокфелер. 
При официалното учредяване на ООН само в състава на аме-
риканската делегация са присъствали 47 члена на Съвета за 
чуждестранни отношения.

Женя още повече изпадна в сарказъм и подхвърли лозунга:
– Значи така: Свободни зидари от всички страни, обеди-

нявайте се!
– Точно така би било правилно да се каже: „От всички 

страни, обединявайте се под невидимия контрол на Архонти-
те“. – На шега добави другия вариант Сенсей.

– Там само добавили един преамбюл към Устава на ООН, 
съчинен от Свободните зидари.

В самото начало в ООН участвали 51 страни, от които 13 
били с лидерски позиции, а останалите – т. нар. развиващи 
се страни. В наши дни участващите държави в ООН са много 
повече. Като външност Архонтите изработили от ООН т. нар. 
добър полицейски приятел, който и на помощ ще ти се при-
тече, и в особени случаи ще ти помогне, ако наистина имаш 
нужда. Но по въпросите, които касаят интереса на самите Ар-
хонти, този добър „дядо“ в лицето на ООН едва ли ще изкаже 
протест! И с това цялата работа приключва. За да осигурят 
мира да бъде под техен контрол, Архонтите се постарали да 
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създадат в обновената структура няколко Съвета, занимава-
щи се със световната икономика, безопасността в социалната 
сфера, международния съд, генералната асамблея на ООН, 
секретариат. Даже в емблемата на ООН вмъкнали своята чис-
лова символика: върху глобуса изписали 33 полета, а около 
глобуса вдясно и вляво – 13 житни класа. Като цяло, всичко да 
е както досега. Заедно с основните съвети, тази организация 
сега управлява и множество специални служби. За пример: 
Международен телекомуникационен съюз, Световна здравна 
организация, Юнеско, Световна банка, Международен валу-
тен фонд.

– М-да – озадачено промълви Николай Андреевич. – По-
лучава се, че сега представителите на отделните държави се 
обръщат към ООН като към върховен съдия с молба да им раз-
реши проблемите и да се сложи край на войните, а всъщност 
обръщението е към Архонтите, които са в основата на тези 
войни и които създават постоянно глобални конфликти.

Сенсей продължи:
– ООН не е единствената организация, принадлежаща на 

Архонтите. Ако трябва да сме точни, то реални собственици 
на повече от половината крупни международни организации 
се явяват Архонтите.

– А защо им е на Архонтите всичко това? – неразбиращо 
повдигна рамене Славик.

– За да влияят на света и за да разширяват своята власт. 
За това  използват всякакви прийоми, като се почне от идео-
логическата обработка на населението и се стигне до парич-
ните взаимоотношения.

– Паричните!
– Ами, да. Огледайте се наоколо, как постоянно растат це-

ните на недвижимите имоти, как расте инфлацията на самите 
стоки. И как в пресата всичко това се представя като непред-
сказуем процес, оправдавайки покачването на цените с оста-
налия свят. Наистина ли е непредвидим този процес? Нима 
тази година земята не е родила същите плодове и зеленчуци, 
както и в миналото? Нима се е повишило качеството на сто-
ките? Кой всъщност диктува повишението на цените в целия 
свят? Международните банкери, които са подчинени на Ар-



93

хонтите. И всичко това се прави изкуствено. За какво? За да 
могат да вкарат човека в материална зависимост. За да могат 
неговите мисли постоянно да бъдат ангажирани с грижата за 
увеличение на дохода, за да може той и неговото семейство 
да оцеляват. За пример не е нужно надалеч да проверявате 
това. Обърнете внимание на своите познати, при среща с тях 
как всъщност завършват всички разговори? Като правило се 
обсъжда повишението на цените, оплаквания за недостиг на 
пари и свързаните с това проблеми. Ето ви и отговора на въ-
проса как Архонтите поробват човека чрез материята.

– А иначе що за камуфлаж са всички тия благовидни на 
пръв поглед архонтски организации, оказващи вли-
яние върху процесите на обществото. На практика 
те насаждат в днешното човечество идеологията 
на Ариман, склоняват човека да върви по пътя на 
материалното затъване и избор на път към Живо-
тинското начало, а в глобален аспект към насочва-
не на цялата човешка цивилизация към материал-
ната пропаст. Как може всичко това да завърши, вие вече 
знаете.

– А какво може да се направи? – С паническа нотка в 
гласа промълви Славик.

– Вечният въпрос на всички времена и народи. – От-
беляза Виктор.

Сенсей спокойно и точно отговори:
– Всичко е в ръцете на самите хора. В личния избор 

на всеки.
– Интересно, а някой в нашия свят въобще противо-

поставя ли се на Ариман? – Заинтересува се Стас.
– Естествено, иначе историята на човечеството би за-

вършила отдавна.
– А кой именно противостои?
– Различни хора. Както от голямата политика, така 

и сред простия народ. А има и такива, които, осъзнали 
вече, че са станали марионетки на Архонтите, се опитват 
да се измъкнат от тяхната власт.
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– А какво е нужно да се прави, за да се помогне на 
всички тия хора?

– На първо място, това е да бъдем човеци и да не се 
поддаваме на провокациите на животинското у всеки, 
което всъщност  се явява основен лост в идеологията на 
Архонтите.
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