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ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

В следващите години ще се ускоряват мерките за въвеждане на 
Глобализацията – Нов Световен Ред. Осъществяването ѝ, пълното 
или частично въвеждане ще бъде функция от равнището на съзна-
нието на народите и отделния човек.

Ако хората са будни, Новият Световен Ред може да бъде мно-
го кратък, даже и неосъществим. Всеки от нас определя до къде 
ще достигне в своя абсурд този Нов Световен Ред. Ще се въведе 
ли официално гей законодателството, микрочипирането, инцеста... 
прочие? Това зависи от всеки от нас. От нашето отношение към 
тези мерки на Глобализацията.

На човека сега му се внушава, че от него, нищо не зависело. 
Така ли е?

Напротив, от гласа на всеки един човек, зависи крайното поло-
жение или финалната позиция на Новият Световен Порядък. И въ-
обще доколко той ще се осъществи! Доколко възможната реалност, 
очертана от Джорд Оруел в неговата книга ще стане факт.

Хората трябва да знаят, че:
Творението на Отеца Създател притежава огромна творческа 

способност, но само при условие, че е будно и осъзнаващо колко 
велик е изборът, който му е даден от самият Създател.

Творението на Създателят в лицето на човека преопределя 
Мирозданието. Такъв е самият Декрет на Създателят Отец!

„МОЕТО ТВОРЕНИЕ ДА ТВОРИ МИРОЗДАНИЕТО!“
Но ако творението-човек спи, тогава би могло в тази ситуация, 

да се достигне до прилагане параметрите на Новият Световен Ред. 
Поради това несъбуждане на човеците, се е стигнало до подмяната 
на някои естествени параметри, заложени в Декрета и замяната им 
с днешните параметри на НСР.

И така, скъпи хора!
Не укрепвайте продънената днешна Система на Статуквото! 

„Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив, 
изобличавайте ги некато неразумни, а като мъдри люде!“ – 
Еф.5:11,15–16
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Свалете розовите си очила, не вярвайте на вълците в овчи 
кожи, които с дебел портофейл, в джоба ви предлагат сладникава 
стратегия в живота, успех в стил „Американска мечта“, и най-вече 
„положително мислене“, превърнато в неспособност да забеляз-
ваш проблемите.

Сегашните авторитети на Обществото, го водят към бездната. 
Вместо да го предупредят за бъдещето, което му предлагат глоба-
лизаторите и рекламните агенти на евроатлантически ценности, те 
му подхвърлят на това общество грантове, и разбира се високо-
лихвени обещания за просперитет.

Началникът на този материален свят е поставен за да бъде ек-
заминатор на погрешките на хората, за да ги пречисти от тях, за да 
ги филтрира, и с него флирт не бива. Ако ще е „да“, вашият избор, 
нека така да бъде. Ако ще е „не“, значи „не“! Изборът е Ваш, на 
всеки от вас даден! Даден от Създателят – Отецът Велик на човеш-
ките души. Използайте го! Никой не може да ви се меси в него. На 
двама господари не може да слугува човекът.

От едната страна е Отецът на душите, който наблюдава раз-
витието на човешките души, както и на своето творение в лицето 
на човекът. От другата страна е Началникът на материалният свят, 
който отговаря за изпитването на човека и неговото преминаване 
през морето от изпитания на материалният план. Екзаминаторът 
на отрицателните опитности, е бил наречен във вековете Дявол. 
Човекът в своята еволюция все повече се запознава с неговата роля 
в еволюционното развитие. И така, Отецът очаква еволюиращите 
души да издържат своят изпит на земята, на материален план. Ек-
заминаторът – князът на този свят изпитва човеците подлагайки 
ги на изпитания и така се пресяват тези, които могат да преминат 
напред в по-висок клас. Всеки човек според усилията си избира, 
при кого да се класира. Повтаряме, че на всеки е даден Свещеният 
Избор и от всеки зависи дали ще използва този свещен избор.

Новият Световен Ред не трябва да се въвежда с насилие, при-
тискания, рестрикции. Новият Световен Ред е по избор. И това 
трябва да се припомни на всички, които днес участват в световната 
игра на сцената.
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Новият Световен Ред ще бъде кратък – от вас зависи колко кра-
тък, и този Нов Световен Ред ще протече като един изпит без който 
човекът не може да продължи напред.

И противници и привърженици на този Ред-Порядък нека зна-
ят, че той е част от Планът на Създателят, за пресяване на човечест-
вото и като такъв не бива да се въвежда с методите на силата. Нещо 
повече, използването на тези методи при въвеждането му, това вече 
означава, че приложителите му някъде са сбъркали. Пирамидата 
на Новият Световен Ред се клати. Нека припомним: Всеки човек 
има право на свещено самоопределение, С Бога или с мамона! 

Насилието при осъществяването на мерките на НСР, означа-
ва че човечеството се е събудило и не иска да живее по старому. 
Именно това насилие обезсмисля с всеки изминат ден Програ-
мата НСР и може да се сбъдне предписанието: Новият Свето-
вен Ред ще бъде кратък. „Молете се да се съкратят тези дни на 
изпитание!“Спасителят!

Важното е всеки човек да бъде информиран и да не се злоупо-
требява с притискането му чрез лостовете на хранилката, неплате-
ните сметки и данъци, цялата изобретателна менажерия за обхва-
щането в паяжина на модерният човек. Изпитът е велик!

Човечеството нека избере своят път!

Православна България на Свети Иван 
Рилски и Дякон Левски е призвана  

да даде отпор на глобализацията  
и антихриста. Те са опората.
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РАЗЧЕТИ НА НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

Какво представлява глобализацията, кои са нейните 
белези, каква е целта ѝ,  

необходима ли е глобализацията,  
защо се допуска от Бог?

Една справка: Глобализацията е свързана с глобално раз-
пространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии 
и елементи на културата – например масовата култура, под еги-
дата на космополитизъм. Икономическа основа за глобализацията 
е постфордизма. Глобализацията е процес на нарастване на ико-
номическите, политическите, техническите и културните взаимо-
връзки и отношения между отделните страни и организации, но не 
и социални връзки между хората от различни държави.

Глобализацията цели да премахне националните култури, мо-
рал, религии и традиции и да ги подмени с общи ценности – евро-
атлантически ценности и обща култура – масовата култура.

Терминът глобализъм описва последствията върху междуна-
родните отношения, след успешна глобализация, при което дър-
жавите масивно загубват своето значение като интернационални 
актьори, а на тяхно място идва глобално действащ елит от транс-
национални актьори, като например транснационални корпорации 
– така наречените Global Players/Глобални играчи.

Глобализмът произлиза от неолиберализма, който пледира за 
премахване на държавите и въвеждане на единно световно прави-
телство – Global Governance.

  „The supranational sovereignty of an
  intellectual elite and world bankers
  is surely preferable to the national
  auto-determination practiced in past
  centuries.“
     David Rockefeller
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	 	 „Наднационалният	суверенитет	на	елита
	 	 на	интелектуалците	и	световните	банкери,
	 	 без	съмнение	е	за	предпочитане	пред
	 	 националната	независимост,	практикувана
	 	 в	бившите	столетия.“
     Дейвид Рокфелер

Единна армия, единна здравна система, единна осигурителна 
система, единна транспортна система, единна енергийна система, 
единна пазарна система, единна банкова система, единна валутна 
система… единна, единна, докато стане обществото ни „човечар-
ник“ като синоним на „пилчарник“. Унификация на биороботите, 
останали без душа, празни отвътре хора, направлявани от живо-
тинските си желания и потребности на тялото. Хората са превър-
нати в човешка маса, като добитък се направляват в посока интере-
сите на транснационалните компании, като бройката на стадото се 
контролира съобразно разчетите. Стадото трябва да не надхвърля 
един милиард на тази планета. Това е само табела, а ето ви и под-
робностите.

Опитът да се въведе единна валута, евро, а после….
Опитът да се създаде пръстов отпечатък във връзка със здрав-

ното осигуряване, (проектът Москов неуспял в България, след тол-
кова напъни за късопаметните българи) и сега за т.нар. лични карти 
се иска да се даде този пръстов отпечатък. А по-нататък ще дойдат 
електронните карти с микрочип в тях, а след това и самият микро-
чип в част на тялото, вероятно на дясната ръка или на челото.

Централизирана икономика, централизирано банкиране, 
пълен контрол върху потоците на енергия и хора, придружено с 
приказки за либерализъм и свобода на пазара. Тоест : пазарът оп-
ределя движението, но в същото време обществото се движи по 
стъпките на предварително зададена програма и вкарването му в 
режим на постоянен контрол. Крайна цел е отделният индивид, да 
бъде лесно контролиран и превърнат в послушен изпълнител на 
директивите на Управляващият център.

Парите се поставят като основна и крайна цел, разменна еди-
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ница на всичко в този материален свят, мамонът е главният опреде-
лител в живота на обществото. Хората са постоянно в дилема, за да 
постигнат нещо, да се поклонят на този фактор и да изпаднат в още 
по-голяма зависимост от него, било като физически или окултен 
дълг към него.

До тука бяха физическите външни белези, но сега ще отбеле-
жим и някои нови, връщащи назад еволюцията на човека характе-
ристики:

Въвеждането на понятието за Трети пол, тоест Социален пол. 
Това нещо се прави с цел, в съзнанието на населението да се вне-
дри идеята за свобода на отношенията и да се разруши семейната 
клетка, мъж-жена, ролята на брака, а оттам и спазването на някои 
от т.нар. божии заповеди. Също така има и мнения, че всичко това 
се прави във връзка с предстоящи контакти с извънземни цивили-
зации, в някои от които не присъства земният двуполов модел.

Трябва да се поясни, че понятието за евроатлантически цен-
ности не включва в себе си християнски ценности. Идеята за Лу-
цифер, до него образът на Бафомет – богът с лице на козел, (цяла 
една книга стана популярна от авторката Розмари де Мео, при това 
с уроци за наричания) малко по-малко се разпространяват в масон-
ските общности и те по централизиран път отгоре надолу по пи-
рамидата, изпълняват директивата на Центъра. Да превръщат тези 
Ценностни в култови. Отричащи християнските!

Цифрова икономика или дигитализиране, мощни компютри 
ще изчисляват бъдещето на обществото, уж под претекст че ще се 
борят с болестите на човека, епидемиите, но всъщност ще контро-
лират целият обществен живот.

Целта е в крайна сметка да се постигне пълен контрол и власт 
върху човеците и да се накара всеки един от човеците да се покло-
ни на главният фактор в лицето на антихриста, лице, което ще 
се появи за да извърши пресяване – принуждаване с добро на 
човеците да му се доверят и поклонят, и така да предадат иде-
ята на Бог-Отец, творец на душата на човека.

В този изпит всеки човек ще може да направи окончателен из-
бор, с кого да продължи напред – с Този, който душата му е свър-
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зана или с този, който ума и земната личност идентифицират 
като спасител.

Съдният ден, това е момент на избор на един от двамата, на 
един от двата пътя. Пътят на сърцето или душата, или пътят на ума 
и земното благополучие.

Имаме една изпитна ситуация: Бог Отец и неговото творение. 
Човешката душа, която идва тук на земята и пребивава в едно фи-
зическо тяло с компаньон изградената в течение на първите 20–30 
години енергийно-информационна структура социална обвивка – 
личността, получила име на земен човек и съответното ЕГН, а вече 
по нататък с опити да бъде кадрирана и прошнурована за регистри-
те на Главният изчислител на земята, Началника на материалния 
план..

Началникът на този физически свят има задачата да пресее 
през девет сита, и да отърси нечистотията полепена по изградената 
в земният живот енергийна информационна структура – личност-
та. Греховете, седем или повече, личността трябва да премине 
през тези земни изпитания и да извърши опит за сприятеляване 
или сливане с душата, всъщност смисълът на човешкият живот е 
именно в това съюзяване на двете: изградената личност в един чо-
вешки живот с нейно величество душата въплътена за този живот 
в тялото. Но на този съюз препятства този, който всъщност иска да 
задържи душата при себе си и така да спечели игровата ситуация – 
повече човешки души под негов контрол. А тези, които постигнат 
съюза със своята изградена личност, те напускат земната прегръд-
ка на Изпитващият и така се приключва с изпита.

Бог Отец и Князът на материалният свят. Между тях седи ду-
шата, творението на Отецът. И за нея се сражават и двамата със 
своите помощници, като целта на вторият е да осъществи повече 
изпитни ситуации за душата доказвайки, че тя не е готова за своето 
Вечно жилище и е необходимо да пребивава още и още в очертани-
ята на този материален грешен свят.

Престарава ли се Князът на този свят, главният екзаминатор 
на човешките души попаднали тук на земята и за тези, които до-
броволно са дошли тук на тази земя? Нека Великият Баша да ни 
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просветли за намирането на точния отговор. Така или иначе души-
те трябва да се стараят да направят очакваният от тях съюз с земно 
изградената и структурирана личност.

Важното е ние да проумеем, че това което се случва на тази 
планета, това е част от развръзката между двете главни действува-
щи лица. Бог Отец и другият. Дали другият ще бъде облечен като 
Луцифер или Сатана, Сатанаил-управител на земята на материа-
лен план, това е все едно. Но между тези две страни, седи човекът, 
в своята опитваща се да изгради съюз конструкция – „душа-лич-
ност“ и доказвайки себе си като Човек, той получава правото да 
продължи напред в еволюционното си развитие. При Отецът или 
при другият!

Случващото се и с днешната изпитна ситуация на име Гло-
бализация е най-точният пример за осъществяването на тази раз-
връзка, която мнозина наричат с обагреното в страхови очаквания 
понятие за Съд. Тоест отсъждат се делата и според оценката за тях, 
се дава директива за бъдещото движение на душата накъде да 
продължи.

Как смятате, ако ги нямаше парите, щяха ли хората въобще 
да се колебаят какъв избор да направят. То е ясно, че всички биха 
поискали да отидат на мястото известно като прародина на душата. 
Вместо да се продължава движението по серпантините на еволю-
цията и така докога, хиляди и хиляди нови прераждания на душата 
докато не извърши накрая този свещен съюз с изграждащата се 
личност. Казано е било, че само веднаж се дава възможност на ду-
шата да осъществи този съюз или избор и в противен случай, тя 
отива при другият. Така или иначе за сведение на любопитните, 
нека знаят, че всъщност този Другият е именно създаден заради са-
мата душа. И всъщност се явява верен неин помощник за да може 
тя да стане онова, което е замислил Главният и най-Главният, Ве-
ликият Отец Баща, Създателят на душите.

Време е хората да изменят своето отношение към традицион-
ните си схващания за Бог и дявол. Създателят не участва в цяла-
та тази небивалица театър на физическият план на планетата. Той 
предоставя и най-малкият избор всеки да осъществи, и затова Той 
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не се намесва. Наистина Князът на този свят го управлява и от 
методите на възпитание и образование които се прилагат от не-
говите помощници понякога се определят абсурдните ситуации, 
които са станали достояние на съседните цивилизации. Доколко 
са нужни тези ситуации за еволюцията на планетата и населението 
върху нея! Началникът на земният свят се оправдава с човешки-
ят материал, който е дефектирал, а неговите помощници стриктно 
изпълняват като задължение предписанията механично не отчита-
щи нито наличие на душа, нито наличие на чувства, просто това 
са роботизирани изпълнители. Самият човек, когато идва на тази 
планета идва с появата на физическото тяло, но душата се въплъ-
щава около осмият ден, и от там нататък, човекът му предстои да 
се осъзнае и да разбере къде се намира, защото след вмъкването в 
тялото душата не помни нищо. Докато си припомни къде е и коя е, 
докато се осъзнае, докато се извести за нейното предначертание, 
тъй като тя идва със строго предначертание, да извърви опреде-
лен жизнен път, докато това стане, ето ви, животът ѝ преминал 
и съвсем малко са тези души, които имат възможност да влезат в 
осъзнаване на собствената си мисия и да я изпълняват по план. В 
съзвучие с личността, която в повечето случаи е итака изградена 
дефектно от системата, че самата личност противостои понякога 
на мисията на душата.

Разчетите и параметрите на Новият световен ред е необходимо 
да се познават и да се оповестят на населението на земята. Освен 
понятието за Съдният ден, който ще дойде, е нужно да се познават 
поединично и белезите – знаците на неговото осъществяване.

Примерно: хората няма да могат да мислят, тоест под мислене 
ще се разбира онова, което лявото полукълбо казва, че човекът из-
вършва и възприема. Връзката между лявото и дясното полукълба 
в обикновеният човек е прекъсната и в този смисъл, възприятието 
се извършва, но тълкуването идва от ляво, тоест от действуващи-
ят оператор на Системата. Само в будният човек, у този на който 
душата не спи, може да има връзка между онова което лявото по-
лукълбо заявява на дясното, че се възприема. Иначе може да се 
получи, че човек гледа, а вижда само онова, което му се подава 
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избирателно от лявото полукълбо. Или пък да слуша ида чува из-
бирателно само част от онова, което му се позволява да чуе.

Накратко, човекът е манипулируема система по линия на 
т.нар. Животински разум, тоест онази система, която е под по-
стоянен контрол на Началника на материалния план. Чрез този 
животински разум, човекът животно е подвластен на земното си 
начало и произход. Връзката с физическото си тяло. Зависимост-
та си от земният разум. Материалните нужди, от тука идва хитру-
ването, лъжата, станала неизбежна за оцеляването на модерният 
човек. Очистването от този животински разум е предоставено на 
Началникът на този свят и тука той е в стихията си, има пълните 
права да извършва онова, което реши, само и само да очисти чо-
века от тази наслоеност на човека животно, и така да го филтрира 
и да подготви за връзката му с душата и напускането на този ма-
териален план.

Когато човек се запознава с тази скрита реалност, той сам за-
почва да разбира смисъла на събитията случващи се днес преди 
този Съден ден и сам разбира неизбежността на някои от мерките, 
които сега служителите на Сатанаил вземат, само и само да пох-
лупят колкото се може повече хора в мрежите на опеката с парите 
или мамона.

Пълен контрол и абсолютно изчисление на материалните дви-
жения на човека. Всичко, което е материя е поставено под контрол, 
джиесем устройства, дигитални технологии, всичко това обслужва 
системата, която иска да контролира материалното тяло. Лекарства 
и фармацевтична индустрия, всичко това обслужва материалното 
тяло. Компютърни технологии и сателитни устройства, комуника-
ции на материален план. Погледнете кой бизнес сега просперира! 

1. Хранителни технологии с изкуствени или гемео елементи, 
2. Фармация и лекарства, 
3. Компютри и програмиране, софтуер, 
4. Превозни средства 
5. Енергийни системи 
6. Развлекателна индустрия и реклама, 
7. Медии. 
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8. Осигурителни и застрахователни компании.

Нещо да сте забелязали да обслужва Нейно величество ду-
шата? Всичко това гореизброеното обслужва материалния план на 
човека!

Тука са и уловките с които му закачат кукичките на човека и 
така целта е да бъде уловен, и поставен в тигана, ако преди това 
вече сам не се е превърнал в една мъртва риба плуваща по тече-
нието на реката.

От позицията на тези уловки, става ясно защо Глобализацията 
днес протича точно по този начин. Специално тука са добавили и 
една приставка: редом с борбата срещу тероризма върви и борбата 
с корупцията. Тероризъм и корупция, като първа част от веригата: 
теза, антитеза и синтеза!

Днешната глобализация е грижливо и старателно подготвяна 
в последните триста години и за нейното осъществяване са доп-
ринесли почти всички досега преминали през земята личности. 
Между тях се откриват имена на известни масони, строители на 
тайни общества, имена на известни учени, като Айнщайн, Ни-
кола Тесла… Волю или неволю, всички те са били впрегнати от 
Системата и са допринасяли за осъществяването на този днешния 
глобализационен финален завършек. Разбира се, ролята на един 
Адолф Хитлер, разбрал че е бил впрегнат и опитал се да се отърве 
от това, е една, а съвсем друга е и ролята на един Владимир Улянов 
– Ленин. Но и двамата са подготвяли отделни могъщи репери от 
днешната глобализационна структура на света. Банковата система 
е била предопределена от Федералният резерв в днешният си аме-
рикански доларов вид. И така, случайности няма и не може да има. 
Всичко това е постановка с оглед на една велика изпитна ситуация 
за душите, които трябва да бъдат пресяти и всяка една от тях – се-
парирана и разпределена в нейната посока.

И така ние днес, наблюдаваме и се питаме: Това защо, а кому е 
нужно онова там примерно с Третият пол, или примерно с микро-
чипа или електронната карта. И излиза някакъв си Москов, който 
ви сваля от девет баира вода само и само да ви докаже, че ви е 
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нужен пръстов отпечатък. И той самият едва ли разбира смисъла 
на това, но убедено защитава тезата си, защото повечето случаи на 
такива примери в България влизат под наименованието: отпадъчни 
кандидати за власт, слава и пари, много пари.

С пари сега всичко се купува и то винаги под претекст, че ви-
дите ли, идеалът е добро нещо, но все пак, без пари не можело 
да се преживява…. Началникът на земният план се подсмихва и 
сочи табелата за „некачествен материал – с дефекти“!Погледнете 
движението на паричните потоци и ще видите! Абсурда! Не парите 
липсват, а нещо друго намиращо се в съзнанието на човека!

Идеалите и моралният закон от едната страна, а от другата 
страна седят славата, властта и парите с които се купува всичко! 
Евродепутатството е идеално прикрито зад приказки за всеобщо 
служене на народите! Глобализацията се извършва за да може 
повече да бъдат благата за народите и по-лесно да се управляват 
гражданите на макродържавата!

Всичко, което може да си помислите, може да го чуете в ус-
тата на представителите за апаратчици на Новият световен ред, 
те обещават какво ли не, но все неща от полето на животинският 
разум, тоест неща, залегнали в желанието на земният човек: Же-
лание за сигурност, желание за застраховане, желание за тотален 
порядък и проследимост, с претекст, да се намалят катастрофите и 
престъпленията. Контрол върху всяка една земна точка с претекст, 
борба с тероризма. Намеса в личното пространство под претекст, 
че търсят някой престъпник. Всичко това са щрихи от портрета на 
глобализирана действителност. Глобалната държава. Тя бе описана 
от Оруел, и не един от далновидните писатели на 20 век. Всичко 
бе описано и като опасности и като абсурд, но човечеството сляпо 
като мухи на мед, върви запътило се към посоката в която го тласка 
Животинският му разум. Под свирката и напътствията на служи-
телите на Княза на този свят, които християнският свят е нарекъл 
с името „демони“. Да, глобализацията, това е демонизиране на 
днешният свят.

Все по-голям ще става броят на откровените сатанисти в апа-
рата на Евроатлантическите институции. Не случайно тук не се 
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говори за Бог и не се споменават никакви християнски ценности.
Глобализацията, Новият световен ред, сатанизацията и демо-

низацията, всичко това е едно. Само дето не бива да търсите рога 
в лицето на апаратчиците на институциите и най-вече сред тези 
чиновници, които усърдно ще ви убеждават че се грижат за вашата 
сигурност. Усърдно отнемат вашето дете защото изпълняват разпо-
редбите на дадената институция, част от порядъка на Глобалната 
държава.

Обществото става така по-сигурно и устойчиво, това е лайтмо-
тивът. Така го иска Животинският разум на човека.

С всеки изминат ден ние навлизаме в плана на Глобализаци-
ята на света. На неговата сатанизация и демонизация! Всичко под 
благовиден претекст, че се дигитализира нашето общество, че се 
грижим за неговите членове, за неговите незрящи членове, за хо-
рата с увреждания…и прочие и прочие. Борбата с корупцията се 
извършва денононощно под благовиден предлог, че така нашето 
общество ставало по-устойчиво. Но в същото време лостовете за 
укриване на ДДС се засилват и използват от силните на деня. Даже 
и офшорките им си остават извън стандартната глобализация. Те 
са част от нея. Както и мафиотските, и олигархически неизбежни 
структури.

С всеки изминат ден ние творим глобализацията и сатанизаци-
ята. Ние прегръщаме плътно Началника на този свят, защото прос-
то така е разчетен плана му. Мнозина днес биха могли да си оста-
нат християни, но изповядващи евроатлантически ценности, само 
дето, ще им е трудно да уеднаквят понятията за морален кодекс. за 
семейство и прочие.

Абсурдното в този план на глобализация и нов световен ред 
е това, че самите хора го творят. И предопределят, тоест той 
се осъществява с тяхното мълчаливо съгласие, тоест той се 
прилага по метода: Правят онова, което не могат да не на-
правят. Пример: Младата евродепутатка, на евробългарски език 
от европарламента защитава дигиталната икономика защото това 
ѝ носи високата заплата и всеобщо уважение и номинация в ев-
родепутатските среди. Относно Третият пол, за нея това все още 
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е, защита на жените и техните права от посегателството на сил-
ният пол. Младата депутатка е „герб избраница“, продължение 
на бизнес фармацевтична линия и е толкова млада, а как тогава 
ще управлява живота в „голямото село“, то не е просто игра с 
еврокукли…..Избрана е от Изборната машина на поредната ма-
шинна партия на име Герб, дошла на власт с лозунга за Здрава 
ръка и въвеждане на ред. Сега всеки участва във въдворяване-
то на Новият световен ред и от неговото участие се определя 
дажбата му от Хранилката на Глобалната държава. Колкото е 
по-голям приноса, толкова е по-голяма и дажбата на съответният 
участник-жител на планетата. Ето защо някои се надпреварват 
да изградят бързо този глобализационен порядък. Има келепир в 
тази работа, високи еврозаплати, високи възнаграждания, поощ-
рения, привилегии, фондове за подпомагане на селските райони, 
само дето след това, вече селата запустяват изцяло, но…..келе-
пирът си е келепир. Новият световен ред се създава с метода на 
стимулирането и всеки сам се надпреварва да носи злато на своят 
робовладелец, без да е роб и насилван, а просто заради парите, 
които получава в замяна.

ГЕНЕРАЛНИЯТ ИЗВОД Е КРАТЪК: НОВИЯТ СВЕТОВЕН 
РЕД НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СЕ ИЗГРАЖДА ДОБРОВОЛНО И БЕЗ 
НАСИЛИЕ. 

ТАМ КЪДЕТО ИМА НАСИЛИЕ, ТОВА Е РЕЗУЛТАТ НА НЕ-
КАДЪРНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЧАЛ-
НИКА НА ТОЗИ СВЯТ НАРУШАВАЩИ НЕГОВИТЕ ПРЕДПИ-
САНИЯ.

НЕКА ДА ПОЯСНИМ НА БЪЛГАРИТЕ, ЧЕ НИКОЙ ДОСЕ-
ГА НЕ ИМ Е НАРУШАВАЛ РЕДА В БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА 
ТАКА КАКТО, ПОДКУПНИ И ОТПАДЪЧНИ КАНДИДАТИ ЗА 
СЛАВА, ВЛАСТ И ПАРИ, СА СЪЗДАВАЛИ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА. 
НА БЪЛГАРИТЕ НИКОЙ НЕ ИМ Е ВИНОВЕН ОТВЪН ОСВЕН 
САМИТЕ ТЕ, В ТЯХНОТО СТАРАНИЕ ДА СЕ ДОКОПАТ ДО 
ВЛАСТ, СЛАВА И ПАРИ, ЗА СМЕТКА НА СВОИТЕ СЪБРАТЯ. 
ПРИКАЗКИТЕ ЗА ЗАГОВОРИ СА ВЕРНИ ДОТОЛКОВА ДО-
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КОЛКОТО СРЕД ТЯХ ИМА НАИВНИЦИ ДА СИ ВЯРВАТ, ЧЕ 
НАИСТИНА СА ТОЛКОВА УНИКАЛНИ И ЦЕННИ ПРЕД БОГ.

ПРЕДАТЕЛСТВОТО СРЕД БЪЛГАРИТЕ ИМА ОГРОМНО 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. И В ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ ПРИ-
ЧИНАТА ЗА ДНЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВАТА ИМ.

ЗАЩО РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ВЪРВЕЛИ И ПРОДЪЛ-
ЖАВАЛИ ДА НЕ ВЪРВЯТ? 

ВИНОВНИ ЛИ СА ЗА ТОВА ЕВРЕИ, ХАЗАРИ, ЗАГОВОР-
НИЦИ И ПРОЧИЕ?

ЩЕ ПОВТОРЯ МИСЪЛТА НА ЕДИН ДЕСИДЕНТ: ПЕТЪР 
МАНОЛОВ

„ТРЯБВА ДА СМЕ НАЯСНО КОЛКО И ДОКЪДЕ СА ВИ-
НИТЕ НА ЕВРЕИТЕ, ДОКЪДЕ СА СТАРАНИЯТА НА ИЗКУСТ-
ВЕНИТЕ ЕВРЕИ – МАСОНИТЕ, КАКТО И НАЙ-ВЕЧЕ ОТПА-
ДЪЧНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ВЛАСТ, СЛАВА И ПАРИ, МНОГО 
ПАРИ.“

В СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ СЕ РАЖДАТ ДУШИ С АМ-
БИЦИОЗНИ ЛИЧНОСТИ ОТ МИНАЛИ ЖИВОТИ И В ПОС-
ТИГАНЕТО НА ПОРЕДНАТА АМБИЦИЯ, ТЕ СА ГОТОВИ НА 
ВСИЧКО. А ОТ ТОВА И ИЗРАСТВА ГЛОБАЛИЗАЦИОННАТА 
МАШИНА ДЕЙСТВУВАЩА В ТАЗИ СТРАНА. ГЛОБАЛИЗА-
ЦИОННА ПАРТИЯ С НЕУМОРНИ АМБИЦИОЗНИ ПОЛИТИ-
ЦИ. НЯМА НУЖДА ОТ НИКАКЪВ ЗАГОВОР.

СЪС СЪГЛАСИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ СЕ ИЗГРАЖДА НОВИ-
ЯТ СВЕТОВЕН РЕД В ТЯХНАТА БЪЛГАРИЯ!

ТОВА Е ИЗВОДЪТ!
Драги ми Българи, вие които се опитвате да мислите и търсите 

причината за нещата!
Нека разгледаме заедно една хипотеза започваща с въпроса: 

Защо някой през цялото време се опитва да ни убеждава, че бедите 
ни се насаждат отвън. Че има някакъв заговор! Че има колониален 
модел, който налага волята си! Е да, ако има, и всичко това е вярно, 
как се изпълнява всичко това, кои са посредниците му! Може би, те 
са точно тези, които имат интерес да останат незабелязани и затова 
говорят за причините които седят отвън България, в задокеанското 
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управление или може би в евроатлантическата навигация!
А не е ли дълбоката причина в предателството, в нагаждаче-

ството на нашите съграждани българи, които от девет морета вода 
ще донесат, но ще се издокарат пред Господаря, а той въобще не 
ги и забелязва, но тази сервилност, нима не е тя в основата за 
нашите беди!

Едни говорители говорят за влиянието от Москва и за руската 
агентура в България! А други пък изтъкват за влиянието на аген-
турата от Козяк и начина по който определени централи на САЩ 
следят българския обществен живот. Кой има интерес от всичко 
това и от цялата тази шумотевица от подозренията за външни въз-
действия. Може би пък всичко се управлява от вътре в страната от 
страна на хора, които искат да продължат да си живеят охолно и 
господарски, създаващи все нови и нови политически проекти. На 
гърба на наивността на българите!

Нека да разгледаме наистина ли българите са такъв обект за 
международната политика или самите те се представят от своите 
хитроумни политици така пред света!

Погледнете пионките върху политическата сцена на България 
и ще видите техните качества и амбиции! Погледнете ги и вижте 
ги като хора, като личности, които наистина могат да извършват 
предателства и ще се уверите в това, че може би състоянието на 
българската политика е такова, защото такива са самите хора. А 
не толкова влиянието отвън! Може би в българската идеологи-
ческа или концептуална власт трябва да се търси дълбоката 
причина за нещата в българското общество. Коя е идеологиче-
ската власт в България, преди 10 ноември и след това в продъл-
жение на 25 -30 години! Едни и същи фигури, скроени по един 
и същи начин, болшевишки и типично български. Бай Тошовски 
или Бойковски, все едно е. Моделът е един и същи. Едно и също 
хитруване, един и същи маниер на свърхзапасяване и поддържа-
не на свое лично непристъпно бункерно пространство. Едни и 
същи кръгове от съветници. Един и същи господарски маниер 
който флиртува с народа ни. Бяха описани архетипите от един 
автор масон на републиката на име Недков и в това е трагедията 
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на българите, че след като си видяха образа в книгата за знака 
на българите продължиха да се кланят на същите тези авторите-
ти. Концептуалната власт на България е прогнила и тя със своето 
хитруване е готова да доунищожи останките от народа българ-
ски. Дали тази власт е олигархическа, това е очевидно, но дали е 
колониална, това е за проверка и така да е, посредниците обаче 
носят отговорността.

Време е народът български да прогледне за тази истина, че не-
говата неволя е резултат на умела прикрита деятелност на един и 
същи овехтял и изпосталял български елит. Който разиграваше 
през последните години какви ли не театри, какви ли не групиров-
ки и никой от известните политици на съвремието ни, не се до-
косваше до неговите лица. А всичките политици от ефира търсеха 
причината в Козяк или в Москва!

Българската концептуална власт, конструкторите на групиров-
ки и извършителите на прехода, тези които окупираха материал-
ните блага, не бива да се считат само като изпълнители, защото 
те освен че изпълняват съгласуваните решения на Европейският 
център, в същото време и изобретяват в български условия цялата 
палитра от ходове за хитруване в полето на бай Ганьо и Андрешко. 
В този смисъл темата за концептуалната власт или задкулисието 
в български условия се явява централна за осветляване на самата 
глобализация, която се извършва именно в условията на задкули-
сие, а не прозрачно.

КРАТКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Процес започнал още в миналото чрез амбициозните планове на 
различни завоеватели на земята. Целящ поставянето на населението 
в състояние на абсолютна тоталитарна власт и контрол. Обединяване 
на материалните потоци и сектори на икономиката и общественият 
живот. Глобална концентрация на политико-икономическо влияние в 
ръцете на един международен елит. Премахване на границите в името 
на внедряване на т.нар. „демократични ценности“ от Азия до Афри-
ка и от американският континент до Близкият Изток. Третиране на 
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националните сувeрeнитети на втори план след глобалистичното раз-
биране за Единна или Макродържава. Всичко това чрез процеса на 
глобално-финансов контрол от страна на Англосаксонският елит. Гло-
бализацията е процес, протичащ на равнище територия-граници, ико-
номика-стопанство и банки-финанси. Процес, който очевидно не от-
чита изоставането на покачване на съзнанието на обществото. В този 
процес на глобализъм-присъединяване със силови методи, очевидно 
главната цел на процеса, това е вкарване на всеки един от населението 
на земята в ситуация на приобщаване към нещо при което той трябва 
да извърши окончателен избор между две основни величини: матери-
алното състояние -мамона и Бог Създател. Окончателен избор между 
Бога и мамона. Предстои за всеки!

И една много важна добавка, касаеща производството и връзката 
му с парите: При сегашната глобализация все повече се разкъсва връз-
ката между стопанството и икономиката (на англ. „икономикс“. Тоест 
онова, което е производство на продукция, измервана в количествени 
показатели и физически величини, не подлежи на виртуализация. А 
там където започва царството на парите, там се настанява икономи-
ката с нейните производни: оценители, одитори, рейтингови агенции, 
банки, борси, финансови анализатори, всевъзможни играчи с цифри и 
манипулатори. Не е тайна, че днешната икономика е виртуална и чо-
век може да прави много пари само като седи пред компютъра, без да 
произвежда нещо. А самото стопанство, то може да мине и без пари, 
ако бъде натурално, и обменът се извършва по бартерен способ. В 
икономиката това е невъзможно. Ето защо и ролята на пазара, стана 
определяща, търговските мрежи, транснационални компании, моло-
вете станаха водещи, разбита бе връзката „малък производител-мес-
тен пазар“. Чрез печатницата за пари Федерален резерв, би могло да 
се окаже изкуствено въздействие върху дадена национална стопанска 
система, без самата тя да е зависима от стопанството или производ-
ството. Бяха въведени понятия като икономически растеж в името на 
самият икономически растеж, което е абсурд. Бяха създадени светов-
ните финансови центрове, фондовите борси, правила на играта в све-
товният пазар, които прокарваха неолиберален модел или глобалист-
ки модел на развитие.
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Нека поясним още малко какво представлява глобализацията!
Социална Установка, за въвеждане в обществото, целяща уни-

фикация и уеднаквяване на схемите по които да се извършва упра-
влението на потоците в единната система на обществото. 

Два фундаментални труда:
„Контрол и комуникация в съществуването на животното и чо-

века.
Норберт Винер, основен труд, „Control and Communication in 

the Animal and the Machine“,
„Теория на системите“ на Лудвиг фон Берталанфи.
С тези трудове се положиха основите на бъдещата днешна из-

разена за съжаление, само на матерален план, глобализация.
Социалната установка на глобализацията се въвежда в об-

щественото съзнание както чрез изграждане на единни магистрали 
и човекопотоци, единна финансова и управленска система, така и 
чрез приказки за Демокрация, Човешки права, Борба срещу наси-
лието на жените и децата.

Къде има демокрация днес! Къде има спазване на човешките 
права! Къде има борба с насилието срещу жени и деца!

Всъщност Глобализацията, това е генерална схема за тест-
ване развитието на човека, доколко той е мислещо същество, 
доколко той е същество осъзнаващо своята душа, доколко не-
говата личност е изградена така, че да не позволява да бъде 
воден целия човек за носа.

Доколко човек е в състояние да избира истинските ценнос-
ти и доколко той е в състояние да различи илюзорните ценнос-
ти от реалните ценности.

Нали бе казано от Спасителят:
„И не можете да служите на двама господари – на Бога и на 

мамона!“
Кои са параметрите на глобализацията?
Външноикономически, финансови, социално-инфраструктурни.
Вътрешни – свързани с отделни явления и периоди в развитие-

то на човека съобразно равнището на животинския му разум.
Стъпка като джендър идеологията, дали е само един отделен 
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стадий във въвеждане на глобализацията. Погледнете фактите, а не 
само новините от медиите.

Тъй както по телевизионният екран се създава централизирана 
щампа по която става моделирането и манипулирането, така и в 
хода на приобщаването към даден Централен Съюз или Организа-
ция става съблюдаването на основните централизирани принципи, 
и така всичко се напъхва в един формат, който е зададен от няка-
къв контролиращ център. Съобразяване с модата, съобразяване 
с даден модел, съобразяване с дадена европейска директива, съ-
образяване с дадено ръководство, съобразяване с телевизионния 
екран, съобразяване с Центърът, всичко това е част от процеса на 
глобализирането и унифицирането и уеднаквяването, защото така 
по-лесно се управлява керванът. Тоест в метода на глобализация 
седи също и неспособността на „керванджиите да водят кервана“. 
А не е ли по-лесно да го водят по един калъп унифицирано като 
едно стадо от животни?

В голяма дълбочина, Новият Световен Ред е едно предпи-
сание, тъй както и неговите лостове в лицето на Европейският 
съюз, бъдещият Евразийски съюз, всичко това са възможни, ор-
ганизации на обществото по пътя към бъдещето и еволюцията на 
човечеството. Въпросът е, доколко тези проекти – предписания 
са наистина най-доброто за хората, и именно това зависи вече от 
техният избор. Дали ще се съгласи човечеството с предлаганият 
му план! И когато Оруел описва бъдещото общество през 1984 
година, той има предвид една възможна реализация на проекта за 
бъдещият човек. Той я описва в своя книга за да предупреди, че 
има такава възможност и от нас зависи дали това ще се превърне 
в сбъдната реалност.

Джендър движението също е едно възможно сбъдване на про-
екта за Новият Световен Ред. В неговият план има предписано това 
движение като възможност, но никъде не е казано, че това така ще 
стане, тоест оставена е възможността за избор на хората.

В този смисъл предсказанията, астрологичните прогнози, про-
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рочествата...всички те само предлагат една от много възможни 
картини на бъдещето. Има прогнози с голяма вероятност за сбъд-
ване и други при които ако човечеството се стресне, те не се осъ-
ществяват.

Самият план за Нов световен ред е изготвен от сили, които 
макар и да желаят това да се осъществи, никъде не предопределят 
със своето мнение, че именно това е единственият път, а просто 
задават условията и вече от избора на хората зависи.

Би могло да се каже, че самият начин на задаване на възможни 
пътища пред еволюцията на голяма група от хора, е една изпитна 
ситуация, за самите хора, които ще избират или не, този план, и 
това е като на изпит. Тоест Новият Световен Ред или Порядък се 
явява като изпитна ситуация за днешното човечество – дали то ще 
избере подобен участък от пътя си занапред.

Всички зададени условия от тази изпитна ситуация са част от 
самият изпит: Примерно – дали хората ще се съгласят на завръ-
щане на старата схема или модел на поведение на име „смъртно 
наказание“, дали ще възприемат модела на утвърдените от Създа-
теля единствени два пола или ще се устремят към строеж на нова 
вавилонска кула в семейните отношения. Дали ще продължат да 
разработват нови и нови изследвания в човешкият геном. Дали 
човечеството ще продължи напред богоборчески или ще постъпи 
мъдро и ще се въздържи от изкушенията на ограниченият човещки 
разум. Дали ще продължи с поредната нова стъпка на глобализа-
ция не отчитаща равнището на съзнанието или ще се вслуша в гла-
са на народите, които не искат повече да слушат Елитите.

И в края на този опит за изясняване на глобализацията, ще 
трябва да зададем един казус: Разбира ли днешният човек, че са-
мата глобализация е процес в който той участва като обект и като 
субект. И от първото, ако той е само обект, зависи дали днешната 
глобализация ще се превърне по-нататък в сатанизация и демони-
зация. Но ако се отчете необходимият баланс между битие и съз-
нание, глобализацията може да протече по-благоприятен начин за 
цялата планета. Ако се върви само по пътя на материалното, то 
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тя неминуемо се превръща в демонизация1 на самото общество. 
Нека всички бъдем нащрек и да наблюдаваме процесите, които се 
случват около нас.

1 Демонизация – извършван от Черната йерархия процес на изкушение на човеш-
ките души към загърбването на Бога и сторване на Зло чрез подмяна на духа с мате-
риалните наслади, превърнати в обект на страстна животинска привързаност, с цел 
енергийно паразитиране върху излъчената вследствие техните действия енергия на 
страданието – гавах. Основно средство за демонизация на днешното човечество е 
изкушението, предлагано чрез банкови кредити. Хората не проумяват, че съблаз-
нени от лесно получените пари, те залагат за тях не толкова имоти или дъл-
гогодишно финансово заробване, колкото душите си. Всеки кредит в резултат 
на изплащането или неизплащането на който се причинява страдание или смърт, 
води до заробване от демоните на душите на всички свързани с този кредит хора. 
Процесът на демонизация на една планета или звезда води до пълното ѝ енергийно 
изтощаване. Белег за нейна демонизация е обратното ѝ въртене около оста.
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СЕКРЕТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО  
ИЛИ „ПРАВИТЕЛСТВОТО В СЯНКА“ 

СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ

Автор:	RICHARD	BOYLAN	PH.D.

Секретното	правителство	„в	сянка“	
е	огромна	организационна	мрежа,	
която	оперира	покрай	официално	

избраното	и	назначено	
правителство	на	САЩ.

      

Също както официалното прaвителство, секретното прави-
телство има функционални браншове (клонове). Въпреки това, за 
разлика от официалното правителство, целта на неизпълнителни-
те браншове на правителството в сянка е да разпределят разноо-
бразните функции, но без да достигат до система от проверки и 
баланси, както се предполагаше да стане конституционно между 
ипълнителните, законодателните и правосъдни браншове на Аме-
риканското Правителство. Ето защо правителството в сянка е съз-
дание на мощния елит, което не се страхува докато доминира света 
чрез инструмент, който е създаден от самите тях.

В секретното правителство се открояват пет бранша. Тези 
браншове са: Изпълнителен Бранш, Разузнавателен Бранш, Вое-
нен Департамент, Бранш на Оръжейната индустрия и Финансов 
Департамент.

Съобщителните линии на Разузнавателния бранш и на Во-
енния департамент към Изпълнителния Бранш са прости и ясни. 
Разузнаването съществува за да доставя достатъчно необходима 
информация за вземането на адекватни информирани политически 
решения. Военния Департамент съществува за да доставя прину-
дителна сила за осъществяването на изпълнителните политически 
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решения, които биха се срещнали с обществената съпротива.
Във военния и Разузнавателен департамент съществуват спе-

циални Операционни единици за осъществяване на политически 
директиви изискващи секретни действия и официално опроверга-
ване. Браншът на Оръжейната Индустрия се отчита на Изпълни-
телния Бранш най-често индиректно, чрез Военния Департамент 
и/или Разузнавателния Бранш (за оръжейните системи с черен бю-
джет).

Финансовият департамент теоретично се отчита на Изпълни-
телния бранш за изпълнението на фискалната политика, но де фак-
то също се отчита на интернационалните силови брокери, които 
създадоха Правителството в сянка. Финансовият департамент слу-
жи понякога директно като техен инструмент на изпълнението на 
фискалната политика.

Един анализ на общите цели на тези пет бренша показва, че 
крайната цел на секретното правителство е да упражни прикрит 
контрол чрез:

1. Събирането на изчерпателна инстуционална и персонална 
информация.

2. Установяването на национална и международна политика 
независимо от нормалното Правителство.

3. Развиването на високотехнологични оръжия и екипировка, и 
с тези установяването на малки специализирани, високо мобилни, 
елитни военни единици като резултат от тези прикрити политики, 
при нужда, без разрешението на официалните (и „несигурните“) 
Въоръжени услуги, (чието съдействие към Секретното Правител-
ство е умерено заподозряно – reasonably suspect).

4. Чрез развиването на въоръжените способности за отблъск-
ването на каквато и да е заплаха, (включващи несигурните онтоло-
гични, социални и икономически влияния на всяко разкритие на 
реалността на НЛО и извънземното присъствие) чрез развитието 
на Star Wars/BMDO земно и космическо базиран надзор и SDI оръ-
жейна мрежа.

5. Чрез отричането на информация компрометираща Секрет-
ното Правителство от всикчи онези външни „need-to-know“ поли-



31

тико-творчески нива.
6. Чрез упражняването на контрол върху паричното предла-

гане, наличността на кредити, цената на парите чрез политически 
решения направени извън официалното Правителство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН БРАНШ 
Council on 
Foreign Rela-
tions

(CFR) включва Джордж Буш, Бил Клинтън, всички 
съвременни ЦРУ Директори, най-съвременните Joint 
Chefs of Staff, най-модерния Кабинет и топ назначени-
те officeholders от Изпълнителния Бранш, и т.н.

Tri lateral 
Commission

Дейвид Рокфелер, Хенри Кисинджър, Джон Д. Рок-
фелер, Алън Грийнспан, Збигнев Бжежински, Антъ-
ни Лейк, Джон Глен, Дейвид Пакард, Дейвид Gergen, 
Даян Фейнстейн, Джими Картър, Адмирал Уилям 
Кроу и т.н.

The Bilderberg 
Group

Принц Ханс-Адам на Лихтенщайн, Принц Бернард на 
Холандия, Бил Клинтън, Лойд Бентсен и т.н.

National Secu-
rity Council

(NSC) военната и разузнавателна политико-творческа 
и контролна група за национална и международна си-
гурност, която се отчита директно на Президента, не-
говия 5412 секретен комитет (който ръководи чрени-
те [секретни] операции), и неговия PI-40 подкомитет 
(също познат като MJ-12: който упражнява политиче-
ско направление и контрол на НЛО конспирацията.

Joint Chiefs of 
Staff

Отделението за специални операции на JCS, опера-
ционния директорат който изпълнява заповедите на 
комитета 5412 на NSC използвайки Комадването на 
америкаските Специални части.

National Pro-
gram Office

(NPO), който управлява Приемствеността на Правител-
ствения проект (Continuity of Government Project – COG), 
един продължаващ секретен проект за поддръжката на 
командните, контролните, комуникационните и разузна-
вателните изпълнителни центрове по време на екстремни 
национални критични моменти чрез управляването на 
нелегалните, охранявани, подземни градове установени 
от surrogates за надземните национални лидери.
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Federal Emer-
gency Manage-
ment Agency

Отдела на FEMA за черни проекти, който управлява ла-
герите по предпазно-задържане (често разположени на 
военни бази или на земи на Федералното Бюро за Упра-
вление на Земята[Federal Bureau of Land Management]), 
сигурните подземни скривалища за елита по време на 
катаклизми и т.н.

РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БРАНШ
National Secu-
rity Agency

(NSA) подслушва всички телефонни, телеграфни, ком-
пютърни, радио, телевизионни, клетъчни, микровълно-
ви и сателитни комуникации и електромагнитни полета 
„на интерес“ около света и дирижира информационния 
контрол и секретните дейности свързани с НЛО тайна-
та и надзор на извънземни операции, Fort Meade, MD.

National Re-
connaissance 
Office

(NRO) контролира и събира информация от глобални-
те шпионски сателити, следи НЛО трафика навлизащ и 
напускащ земната атмосфера, координира изстрелване-
то на енергийни лъчеви оръжия от Star Wars сателити-
те на орбита на избраните човешки земни и въздушни 
цели и селективно на извънземна флота, Pentagon суте-
рен и областта Dulles Airport, VA.

National Re-
connaissance 
Organization

(NRO) (също познат като MJ-TF), поделението за во-
енни/разузнавателни операции на PI-40 Subcommittee, 
провежда надзор, забрана, залавяне и конфискация на 
НЛО-та и техните извънземни обитатели за разузнава-
телни цели и „интернационална сигурност“ проучва и 
взаимодейства с претърпелите близки срещи, включва-
щи от време на време физически и сексуален напада-
телен мозъчен контрол, отвличания замаскирани като 
„извънземни отвличания“ за психологическа война и 
дезинформационни цели, главните щабове неизвестни 
вероятно отделени и разпръснати сред разнообразните 
елитни Delta Force Special Operations единици, също 
като USAF Blue Light в Hurlburt Field, Mary Esther, FL i 
AFB Beale, Marysville, CA.
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Central Intelli-
gence Agency

(CIA) командва, често регулира, и понякога координи-
ра, събирането на секретна международна информация 
събрана от шпионите (HUMINT), електронния надзор 
(SIGINT), и др.; провежда неконституционалните па-
равоенни контра-бунтовнически операции и preemptive 
политическите pacification проекти в нарушение на 
международния закон, както и контраразузнавателните 
операции срещу чужди агенти; намеса в домашния над-
зор (шпионаж), и манипулация на америкаския поли-
тически процес, „в националния интерес“ в директно 
нарушение на неговия конгресен устав; управлява соб-
ственически „false front“ компании за печалба; провеж-
да голям дял от международния корабен превоз на не-
легални лекарства и дрога, използвайки секретността и 
имунитета на Националната сигурност; и сътрудничи с 
конспиративните НЛО операции на NSA, Langley, VA, 
и световните браншове.

Federal Bu-
reau of Investi-
gation, Coun-
ter Intelligence 
Division

Филиалът който разследва, проучва и неутрализира 
чуждите разузнавателни агенти опериращи в Америка, 
и сътрудничи с Националната Разузнавателна Органи-
зация в надзора на тези които са замесени в близки сре-
щи с НЛО-та и извънземни.

Department of 
Energy Intelli-
gence

(DOE-INTEL), който провежда вътрешни охранителни 
проверки и външни охранителни контрамерки, често 
чрез контакта си с цивилния инструментал, корпораци-
ята Wackenhut.

NSA‘s Cen-
tral Security 
Serviceand 
CIA‘s Special 
Security Office

които респективно шпионират, и провеждат специални 
операции, които на могат да се поверят на обикновени-
те разузнавателни офицери, Ft. Meade, MD и Langley, 
VA.

U.S. Army 
Intelligence 
and Security 
Command

(INSCOM) чиито задачи включват психологическа и 
психотронна война (PSYOPS), пара-психологическо 
разузнаване (PSYINT), и електромагнитно разузнаване 
(ELMINT), Ft. Meade, MD.
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U.S. Navy 
Office of Naval 
Intelligence

(ONI), който събира информация засягаща военно-
морските операции, и има отделна единица замесена 
в събирането на информация за НЛО-тата и НПО-тата 
(Неидентифицираните Потапящи се Обекти).

U.S. Air Force 
Office of Spe-
cial Investiga-
tions

(AFOSI), който събира информация засягаща въздушно 
космическите операции, и има отделна единица заме-
сена в разследването на НЛО наблюденията, доклади за 
извънземен контакт, както и надзора на ИИК (Иденти-
фицираните Извънземни Кораби – IAC[Identified Alien 
Craft]), и координация с забранените NRO операции, 
Bolling AFB, MD.

Defense Intelli-
gence Agency

(DIA), която координира разузнавателната информация 
събрана от разнообразните клонове на Въоръжените 
Разузнавателни служби (Армия, Флота, Морска Пехо-
та, Въздушни Сили, Бреговата Охрана и Спец Частите), 
и осигурява контра-заплашителни мерки, които включ-
ват доставянето на охрана на ултра класифицирани-
те инсталации чрез разгръщането на американската 
„Thought Police“, която провежда надзор, чрез дистан-
ционно наблюдение (remote viewing) и други пара-пси-
хологически методи, срещу прониквания и сканиране 
от чужди или цивилни дистанционно наблюдаващи (яс-
новидци и виждащи-извън-тялото) Pentagon, VA, Fort 
Meade, MD, и цялата астрална среда.

NASA Intelli-
gence

което събира разузнавателна информация отнасяща се 
до космическите полети, саботажните заплахи, срещи-
те на астронавти и разузнавателни сателити с НЛО-та 
и извънземни, и координира трансфера на извънземна 
технология към американските и съюзнически аеро-
космически операции.

Air Force Spe-
cial Security 
Service

която е една единица за разузнавателни операции на 
NSA и USAF занимаваща се с възможните заплахи за 
аерокосмическите операции от чужди сили, земни или 
други.

Defense Indus-
try Security 
Command

(DISCO), което провежда разузнавателни операции в и 
от името на цивилните отбранителни предприемачески 
корпорации замесени в класифицирани изследвания, 
развитие и продукция.
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Defense 
Investigative 
Service

(DIS), която провежда разследвания върху хората и си-
туациите смятащи се за възможна заплаха към всяка 
операция на Департамента на Отбраната.

Naval Investi-
gative Service

(NIS), която провежда разследвания срещу заплахите за 
Военноморските Операции.

Air Force 
Electronic 
Security Com-
mand

което провежда надзор и забрана на заплахите за си-
гурността на електронните трансмисии на Въздушни-
те сили, и за целостта на електронните контрамерки 
(ECM) на военното оборудване.

Drug En-
forcement 
Agency(DEA) 
Intelligence

(DEA), който провежда надзор и забрана на контра-
бандните операции с дрога, освен освободените под 
„национална сигурност“ waivers.

Federal Police 
Agency Intelli-
gence

което координира информацията свързана със заплахи-
те срещу федералната собственост и персонал.

Defense Elec-
tronic Security 
Command

което координира разузнавателния надзор и контрамер-
ките срещу целостта на военното електронно оборудва-
не и електронните battlefield операции, Fort Worth, TX.

Project Deep 
Water

продължаващите ефекти на компрометирания персо-
нал, източници и методи произтичащи от секретния 
внос на шефа на нацисткото разузнаване на Хитлер, 
ген. Reinhard Gehlen, за да преобразува американския 
разузнавателен апарат.

Project Paper-
clip

продължаващите резултати от секретния внос на на-
цистки оръжия и аерокосмически/НЛО учени в амери-
канското секретно военно изследване и бази за разви-
тие.

ВОЕНЕН ДЕПАРТАМЕНТ
CIA‘s Di-
rectorate for 
Science and 
Technology

който събира информация с обещание за научни и 
технологични развития, които показват превъзхожда-
що предимство за, или заплаха срещу Националната 
Сигурност, (също съдържа „Weird Desk“ – „Странно-
то бюро“, което централно преработва информация за 
НЛО-тата и ЕТ-тата и тяхното взаимодействие със Зе-
мята) текущия Зам. Директор на Централното Разузна-
ване за Наука и Технология е Ron Randolfi.
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Strategic De-
fense Initiative 
Office (SDIO)
Ballistic Mis-
sile Defense 
Org. (BMDO)

която координира изследването, развитието и военно-
то разгръщане на електромагнитния пулс на Star Wars, 
убиващия лазер, лъчът от елементарни частици, плаз-
моид, и други високо развити технологични аерокос-
мически оръжия.

Department of 
Energy

(DOE) който между другото е прикрита история на из-
следванията на по-чисти изгарящи каменни въглища и 
нафта и повече слънчева енергия, е принципно замесе-
на в изследването и развитието на: по-специализирани 
ядрени оръжия; компактни, самоподдържащи се, енер-
гийно зареждащи се чрез сливане (ядрено?), оръжия на 
принципа на елементарните честици и вълнови оръжия, 
включващи електромагнитен пулс, гравитационни/ан-
ти-гравитационни, лазер, лъч от елементарни частици 
и оръжейни изследвания отнасящи се към плазмоид; 
високо енергийна невидимост прикриваща технология 
(cloaking tech.) и т.н.

Lawrence 
Livermore 
National Labo-
ratories  
Sandia Na-
tional Labo-
ratories-West 
(SNL-W)

които са замесени в тънкостите на ядрените бойни 
глави, развитие на оръжия с анти-материя (The Teller 
Bomb: 10 000 пъти по-силна от водородната бомба), ла-
зер/мазер технологични приложения, и, според слухо-
вете, успешни телепортационни експерименти, наред с 
другите проекти, на този руски наименован „Град на 
смъртта“), Livermore, CA.

Idaho National 
Engineering 
Laboratories

(INEL), които приютяват многобройни подземни бази 
в един огромен пустинен инсталационен комплекс по-
голям от Род Айлънд (Rhode Island), има охрана доста-
вена от своя собствена секретна военноморска база, и 
включена в атомни, високоенергийни електромагнит-
ни, и други изследвания, и включва Национална Лабо-
ратория Argonne, Запад), ARCO, ID.
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Sandia Nation-
al Laborato-
ries (SNL) 
Phillips Air 
Force Labora-
tory

които са уединени на Kirtland AFB/ Военен резерват 
Sandia, и провеждат превода на изследвания на теоре-
тични и експериментални ядрени и Star Wars оръжия 
в Los Alamos и Национални Лаборатории Lawrence 
Livermore в практически, работещи оръжия) Албакърк, 
NM.

Tonopah Test 
Range

база на SNL за тестване на оръжия на DOE и за опера-
ционно тествани Star Wars оръжия в реални ситуации с 
цели, и е съседна на класифицираните стелт и невиди-
ми аерокосмически летателни апарати и US-UFO бази в 
Groom Lake [USAF/DOE/CIA] Base [Area 51] и Papoose 
Lake Base [S-4], Тестова зона Невада/ Зона Nellis AFB, 
Tonopah, NV.

Haystack 
(Buttes) USAF 
Laboratory, 
Edwards AFB, 
CA

30 нива дълбока, екстремно охранявана инстала-
ция, която според съобщенията е замесена в reverse-
engineering на извънземна технология.

Los Alamos 
National Labo-
ratories

първата изследователска лаборатория за ядрени, суба-
томни частици, високомагнитни полета, екзометалур-
гични, екзобиологични и изследване на други екзотич-
ни технологии, окръг Los Alamos, NM.

Area 51/
Groom Lake 
(USAF/DOE/
CIA) Base)  
and S-4 (Pa-
poose Lake 
Base)

ултра охранявани, „несъществуващи“ военно разгърна-
ти бази където екстремно класифицирани аерокосми-
чески летателни апарати се тестват и операционно уп-
равляват, включващи свръхзвуковия шпионски самолет 
Aurora, продължението на F-117A стелт изтребителя 
– Black Manta [TR-3A], хипер скоростният безпилотен 
аерокосмически летателен апарат The Pumpkinseed, и 
няколко варианта на анти-гравитационна флота (амер. 
НЛО-та).

U.S. Special 
Forces Com-
mand

Hurlburt Field, Mary Esther, FI, заедно със своите Запад-
ни US Щабове, Командването на Специалните Части, 
AFB Beale, Marysville, CA, координиращи:
· Американските Военни Делта Части (Зелени Барети)
· Американските флотски Тюлени (Черни Барети), 
Coronado, CA
· Ударната група на USAF Blue Light (Червени Барети)
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Defense 
Advanced Re-
searchProjects 
Agency

(DARPA) която координира заявленията на последните 
научни открития към развитието на нови генерации от 
оръжия.

The Jason 
Group

учени занимаващи се с приложения на елитни оръжия, 
развиващи cutting-edge научни оръжия за DARPA, и 
опериращи под прикритието на корпорацията Mitre.

Aquarius 
Group

учени занимаващи се с приложения на НЛО техноло-
гия, според слуховете работещи под направлението 
на Общесетвото на Делфина (Dolphin Society), елитна 
група от учени посветена на екстремно класифицирани 
научни и технологични открития.

Defense Sci-
ence Board

който служи като бизнес посредника на Департамента 
по Отбраната между оръжейните нужди и физическите 
науки.

Defense Nucle-
ar Agency

текущо концентрираща се върху енергийно зареждащо 
се сливане (fusion powered?), високо енергийни лъчи 
съставени от частици (particle beam), рентгенов лазер, 
и развитие и разгръщане на EM forcefield оръжия.

U.S. Space 
Command

космическия военен щаб за управление на „следващата 
война, която ще бъде водена и спечелена в Космоса“, 
Falcon AFB, CO.

North Ameri-
can Aerospace 
Defense Com-
mand

(NORAD), управляващ оцеляването на космическия 
надзор и командния сентър дълбоко в планината 
Cheyene, Colorado Springs, CO.

Превод: Ангел Кънчев
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КОНТРАПУНКТ ЗА ДА НЕ СТАНЕМ 
ПЕСИМИСТИЧНИ И ЗА ДА НЕ ПРЕСТАНЕ 

ЧИТАТЕЛЯТ ДА ЧЕТЕ НАТАТЪК!

ПРОЕКТ НА НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ – МОДЕЛ  
БЕЗ ТАЙНО И СКРИТО УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАН  

НА НОВА КОНЦЕПТУАЛНА ВЛАСТ

Във Вселената всички процеси са управляеми. Те са йерар-
хично вписани един в друг и взаимно зависими. Не съществуват 
неуправляеми процеси. Нещата са се случили по необходимост та-
кива, каквито са днес, защото някой е имал изгодата и властта да 
ги реализира. 

Власт, това е умението да се управлява реално, на практика. 
А управлява този, който умее да различи новия фактор на сре-

дата, да се определи към него, да си постави цели и да формулира 
концепция, по която да ги достигне. Който участва в тези първи 
четири етапа, той управлява, той е концептуално властен. 

Едва следващите етапи от управлението са създаване на струк-
тура (организация, фирма, държавен апарат, писане на закони), 
снабдяване на тази структура с всичко необходимо и следене тя да 
работи за приближаването до целта. А след достигането ѝ структу-
рата се унищожава. Това са етапите от пълната функция на упра-
влението и те са в сила за всяко управление или самоуправление.

Затова изглеждат смешни всички опити за смяна на системата 
чрез промяна на структурата на съдебната система или избирател-
ния закон. Те са следствие на вече формулирана чужда антинарод-
на концепция. По нея е изградена цялата структура на държавния 
апарат. Обратните връзки в управлението се затварят към този кой-
то реално управлява, а това не е народа. 

Без особено да се фокусираме върху това, как точно държавата 
ни е прихваната от структурите за наддържавно управление, по-
строени по робовладелската концепция на управление, най-общо 
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схемата на външно колониално управление на съвременна Бълга-
рия е показана на фиг. 1.

Целите на конструктора на тази структура са ние сами да раз-
строим и самоунищожим обществото си, а докато трае този процес, 
той да източи всичко ценно от България и обществото ѝ като ресурс.

 
Фиг.	1.	Модел	на	настоящото	управление	на	България
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Широко разпространено е мнението, че за това са виновни 
безнравствените ни управляващи. Но те не управляват, а изпълня-
ват разпоредбите на наддържавното управление, тоест те са мари-
онетки, елемент от структурата за премачкване на народа ни. Дори 
и читав човек да попадне в държавния апарат той се покварява, 
защото схемата на управление е специално конструирана да не от-
чита мнението на обществото.

Решенията на народа („суверена“) се свеждат единствено до 
пускане на бюлетина веднъж на 4 години, за да бъдат избрани без-
контролно-безотговорните държавни чиновници, които лобирайки 
за далаверите на финансовите си господари, нехаят за качеството 
на живота на обществото на България. 

Оказва се, че по същество ние живеем в завоалирано колони-
ално робовладелско тълпо-елитарно общество. Елита се избира от 
тълпата, а истинските робовладелци дори не са сред нас. 

Тълпата е сбор от хора, водени в мисленето си от авторите-
тите на водачите си и разсъждаващи според културните митове 
в преданията, светите писания и книги. Тълпата се превръща в 
народ, когато всеки един индивид придобие собствено критично 
мислене. 

Безконтролността на управляващия „елит“ е замаскирана с 
лъжливия принцип за „независимост на властите“, който им поз-
волява да се окопаят с привилегии за недосегаемост, безнаказаност 
и безотговорност (чл. 691, чл. 70 ал. 12, чл. 103. ал. 13, чл. 132 ал. 14 

1 Чл. 69. Народните представители не носят наказателна отговорност за изказа-
ните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание.
2 Чл. 70. (1)	(Предишен	текст	на	чл.	70,	изм.	–	ДВ,	бр.	27	от	2006	г.) Народните 
представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде въз-
буждано наказателно преследване освен за престъпления от общ характер, и то 
с разрешение на Народното събрание, а когато то не заседава – на председателя 
на Народното събрание. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко 
престъпление, но в такъв случай незабавно се известява Народното събрание, а 
ако то не заседава – председателя на Народното събрание.
3  Чл. 103. (1) Президентът и вицепрезидентът не носят отговорност за действи-
ята, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна 
измяна и нарушение на Конституцията.
4  Чл.	132.	(Изм.	–	ДВ,	бр.	85	от	2003	г.)	(1)	При	осъществяване	на	съдебната	
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от конституцията от 1991 г.1). 
Властите не само че не са независими, а са пет на брой, йерар-

хично подчинени една на друга. Концептуалната власт набелязва 
целите и формулира концепцията на управление. Идеологическа-
та власт, представена от партии, показва на хората посоките за 
постигане на тази концепция, облечени в идейна опаковка, която 
е така поднесена, че да се приеме от обществото, дори когато кон-
цепцията на управление е насочена срещу него. Законодателната 
власт пише законите по тази концепция и по тези идеи. Изпълни-
телната власт следи живота да протича според тях, а съдебно-на-
казателната власт раздава наказания за този, който не е съгласен 
с наложените от законите правила.

В едно наистина про-народно управление идеологическа 
власт, като институция, не е необходима, защото целите и концеп-
цията за управление са ясни и прозрачни за целия народ. 

Всъщност смяната на системата се заключава в смяна на кон-
цепцията на управление. А такива съществуват само две. Първата, 
сегашната, е робовладелска: „Аз съм господар, а вие сте ми роби, 
но не трябва да разбирате за това.“ А втората е справедлива: „Всич-
ки заедно да заживеем добре.“ Тези две концепции взаимно се из-
ключват. 

Законите, произтичащи от тях, формират правилата на мисле-
нето на хората и водят до появата на две съвсем различни обще-
ства, с коренно различно отношение към човека.

Държа да подчертая, че именно промяната на правилата, 
разписани в закони е технологията за програмиране на бъде-
щето. Следователно става въпрос за бъдеще, което съществува в 
два варианта. Първият е само за шепа избрани, а останалите ос-
тават излишни (програмата „Златен милиард“ на Римския клуб, 
целяща депопулация на населението на планетата). Вторият е с 
бъдеще за всички нас – всички заедно да посрещнем предизвика-
телствата на времето. 

власт	съдиите,	прокурорите	и	следователите	не	носят	наказателна	и	граждан-
ска	отговорност	 за	техните	 служебни	действия	и	 за	 постановените	от	тях	
актове,	освен	ако	извършеното	е	умишлено	престъпление	от	общ	характер.
1  http://www.parliament.bg/bg/const
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Всяка концептуална власт работи, за да осъществи своя вари-
ант на бъдеще за себе си. И всяка има способността да се самоо-
пазва със свои силови структури.

Така поставен, въпросът обяснява много от причините за това, 
което се случва в България след края на студената война. В САЩ 
си раздадоха медали за победата в нея, а ние, като победена стра-
на, се превърнахме в реално експлоатирана колония със затихващи 
функции. 

Победената страна винаги плаща разходите по войната, затова 
днес България е окупирана територия, а целта на всяка окупация 
е ликвидация. За победителя ние сме излишни като общество, по-
ради културната ни несъвместимост с англосаксонската цивилиза-
ция. Ето защо структурно (с умишлено насочвани „неадекватни“ 
действия на марионетките от държавния апарат) и безструктурно 
(с външно контролирано медийно информационно въздействие, 
НПО-та, и външно наложени финансово-банкови ограничения) 
се разрушават стълбовете за съществуването на обществото ни и 
днес сме свидетели на: 

	културна ерозия на изконни нравствени добродетели и 
език, рушене на информационни кодове, символи, смисли 
и на подмяна историята ни;

	демографски срив, поради разбягващо се население и ни-
ска раждаемост;

	катастрофа в образованието и педагогиката – невъзмож-
ност за предаване на знанията, за да просъществува обще-
ството ни;

	задушена икономика със затихващи функции и население 
без поминък.

Ние искаме да преобърнем в противоположна посока 
тези смъртоносни процеси и да създадем жизнеспособно об-
щество с култура гарантираща живота му за хиляди години, 
с адекватно образование, силна икономика и здраво и много-
бройно население, живеещо в хармония с природата и косми-
ческите закони.

Конституцията от 1991 г. се явява програма за начина на живот 
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в страната ни, но в нея са вмъкнати (вече установихме защо и от 
кого) вредни за обществото ни законови разпоредби. Ако не ни ха-
ресва да сме колония, трябва да премахнем ясно закрепения в нея 
колониален статус на България. А именно:

	Чл. 11 ал. 21, според който ние сме без право на собствена 
държавна идеология, т.е. без право на собствена страте-
гия за развитие като общество и без право да знаем накъде 
да вървим и да определяме настоящето и бъдещето си;

	Чл. 22 ал. 12, който позволява на чужди граждани да купу-
ват земята ни; 

	Чл. 5 ал. 43, който поставя международните договори и 
закони да са с предимство пред нормите на вътрешното 
ни законодателство. Тоест ясно посочва, че страната ни се 
управлява отвън, а не от народа си.

За да се елиминират формите на колективния егоизъм, разру-
шаващи обществото ни, в новата Конституция трябва да заложим 
принципите на справедливостта в отношенията между хората и 
хармонията с природата, принципите на жизнеспособността на 
обществото, а също да опишем ясно как работи структурата на 
държавния апарат и как народът реално осъществява властта 
си.

	Основната цел, заложена в новата Конституция, е из-
граждане на жизнеспособно и справедливо гражданско 
общество в България, живеещо в хармония с природата и 
космическите закони, което да създава условия за разви-

1  Чл. 11. (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявя-
ва или утвърждава за държавна.
2  Чл. 22. (1) (Изм.	ДВ,	бр.	18	от	2005	г.,	в	сила	от	01.01.2007	г.	и	не	се	прилага	
към	заварените	международни	договори.) Чужденци и чуждестранни юридиче-
ски лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, 
произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз 
или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в 
сила за Република България, както и чрез наследяване по закон.
3 Чл. 5. (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, 
обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право 
на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законода-
телство, които им противоречат.
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тието на пълния генетично заложен потенциал от възмож-
ности във всеки човек.

Кои са принципите, гарантиращи справедливостта и жизне-
способността на обществото?

1. Общество без експлоатация.
	В България да няма експлоатация на човек от човека, как-

то и на човек от държавата. Това налага изчезването на 
частната собственост като основен източник на експлоата-
ция при отдаването ѝ под наем (когато някой без да работи 
получава пари, заработени с чужд труд, само защото има 
привилегията да притежава нещо, което другия няма). Да 
съществува само лична, обществена и кооперативна соб-
ственост.

	Общество на сътрудничеството, обединено в ресурсите си 
и фокусирано върху решенията.

2. Общество без привилегии.
	Всички граждани в България да се раждат свободни и рав-

ни по достойнство и права, с равен икономически и социа-
лен статус, и равни пред закона.

	В обществото да не съществуват никакви привилегии 
основани на раса, етническа принадлежност, произход, 
вероизповедание, пол, образование, убеждение, полити-
ческа принадлежност, лично или обществено положение 
или имуществено състояние. 

3. Общество със свободен достъп до информация.
	Всеки гражданин в България да има право на пълен дос-

тъп до информация от всякакъв вид, тип, род и ниво. Това 
е условието за истинска демокрация!

	В България авторско право да не съществува, а всяка идея 
сепревръща в общонародно достояние и се ползва за до-
бро в живота на обществото.

4. Справедливост в производствените отношения и разпре-
делението на благата, гарантиращи нормалното развитие на 
обществото, отглеждане на децата в семейство и вътрешното 
израстване на личността.
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	Икономиката на България да е ресурсно разпределителна, 
изградена от справедливи производствени модули, обра-
зуващи по възможност пълни технологични вериги. Тя 
да е планирана с решаването на уравнението на между-
отрасловия баланс, в което се отчитат и гарантират само 
демографски определените потребности на обществото 
(т.е. от дрехи, храна, вода, обувки, дом, безплатни обра-
зование, здравеопазване, обществен транспорт и интер-
нет и достойно отглеждане на децата в семейството) и без 
включване на деградационно-егоистично-паразитните та-
кива (от излишен лукс, порно и шоу индустрия и др.).

	България да развива такива наука, промишленост, енерге-
тика и транспорт, които не замърсяват природата и не са 
опасни за населението. 

	Банковата система да работи с нулев лихвен процент и да 
има чисто парично разплащателни функции, гарантиращи 
движението на паричните потоци в икономиката. 

	Финансовата система да е тройно ешелонирана – с левове 
за вътрешно налично разплащане, безналични левове за 
инфраструктурни проекти и валутни левове за междуна-
родно разплащане. 

	Да се забрани работата на фондовите борси на територия-
та на България. 

	Българската народна банка да е подчинена на министер-
ството на финансите.

	Земята на България да е изключително и само общонарод-
на собственост без право да бъде продавана или наследя-
вана. 

	Трудът се дели на производствен и управленски. Работ-
ният ден е предимно четиричасов, но не повече от осем-
часов.

	В България да се забрани производството, разпростране-
нието и наличието на генномодифицирани храни, расте-
ния, животни, продукти и съставки.

5. Култура, водеща до единение и утвърждаваща нравстве-
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ните добродетели. Адекватно образование, залагащо мечтите и 
движението към големи, общонародни цели и формиращо об-
щество с Човешки тип психика.

	Образованието в България да възпитава у подрастващите 
до 14-тата им година Човешки тип психика, а именно лич-
ности с воля, подчинена на диктатурата на съвестта. Чи-
талищата отново да станат средища на просвета, самооб-
разование и свободна обмяна на идеи чрез живото слово.

	Колкото е по-малка възрастта на децата, толкова да е по-
голяма професионалната подготовка на педагозите, които 
работят с тях.

6. Способност за самозащита на обществото.
	Военната служба да е задължителна за здравото мъжко на-

селение и доброволна за жените.
Ето каква трябва да бъде структурата на държавния апа-

рат. (виж схемата на стр. 14)
	Всяко важно решение за обществото и страната, да се взи-

ма пряко от народа чрез референдум, като тежестта на 
всеки глас в гласуването се влияе от индивидуалната ин-
формираност и компетентност на гражданина.

	В държавния апарат да няма парламент, нито да участват 
партии, а само държавни служители, назначавани с кон-
курс, според компетентността си. Качеството на техния 
труд да се контролира от система за народен контрол, коя-
то може да предизвика отстраняването им по всяко време, 
при установяване на закононарушение, корупция, престъ-
пен лобизъм или некомпетентност. 

	Президентът, министър-председателят, главният проку-
рор, кметовете, окръжните прокурори и окръжните поли-
цейски началници да се избират пряко от народа с рефе-
рендуми.

	Властите в България да са пет: концептуална, идеологи-
ческа, законодателна, изпълнителна и съдебно-наказа-
телна. Те са йерархично подредени и подчинени една на 
друга в посочения ред.
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	Концептуалната власт се осъществява от решенията на 
народа в референдумите.

 
Фиг.	2.	Модел	на	управление	чрез	народовластие	в	България
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	Идеологическата власт е изключително информацион-
на и се осъществява от генерираните в обществото идеи, 
огласени широко в идейното събрание и от медиите. Бла-
годарение на нея хората формират мнението си и сами 
избират на референдум общонародните идеи и посоки на 
стратегическо развитие на страната.

	Законодателната власт се осъществява от законодател-
ното събрание, което твори законите в съответствие с Кон-
ституцията и решенията от референдумите.

	Изпълнителната власт се осъществява, от президент-
ството, министерския съвет, областните и общински адми-
нистрации, според Конституцията, законите и решенията 
от референдумите. Тя отговаря за управлението на всички 
фактори, от които зависи Живота в България.

	Съдебно-наказателната власт се осъществява от съд, 
прокуратура и следствие, които разрешават възникнали 
конфликти и налагат наказания за неспазване на установе-
ния от законите и конституцията ред.

	Работата на всички власти се наблюдава и контролира от 
системата за народен контрол, която едновременно с 
това проучва състоянието и реагира в посока на удовлет-
воряване на потребностите на обществото. Системата за 
народен контрол да контролира и работата на рейтинго-
вите агенции и влиянието им върху медиите.

Представеният модел е за директно народно самоуправление 
чрез референдуми. Но това не е единственият начин за народно 
управление. Възможни са такива и чрез пряка или дори с пред-
ставителна демокрация (както сегашната). Петте власти отново 
задължително ще съществуват под една или друга форма. Но най-
важното условие, едно управление да бъде про-народно е наличи-
ето на обратна връзка, като система за народен контрол, която да 
контролира държавния апарат да си върши работата по достигане 
на всенародните цели. Без това условие народът не управлява!

Откъс	от	предговор	„ЗА	НОВОЗАВЕТНА	КОНСТИТУЦИЯ“
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ХРОНОЛОГИЧНА ИСТОРИЯ НА НОВИЯТ 
СВЕТОВЕН РЕД

от Джим Браун

„Никой	не	може	да	влезе	в	Новия	Световен	Ред,	
без	да	е	направил	поклон	пред	Луцифер.	

Никой	не	ще	прекрачи	прага	на	Ню-Ейдж	
без	да	е	получил	своето	Луциферианско	посвещение.“

/Дейвид Шпенглър, теолог и Ню-Ейдж 
писател, изпълнителен директор на Финдхорн, 
изпълнителен директор на Планетарната ини-

циатива на гражданите космополити за един 
свят в който изборът сочи Обединените нации –  

Новия Световен Ред/

„Америка	е	като	едно	живо	тяло	и	нейните	съпротивител-
ни	сили	зависят	от	три	фактора:	Нейния	патриотизъм,	нейния	
морал	и	нейния	духовен	живот.	Ако	можем	да	преодолеем	тези	

три	отбранителни	линии,	Америка	ще	изпадне	в	колапс.“
Йосиф Сталин

„Най-сигурният	начин	да	се	разруши	една	нация,	това	е	
като	се	разложи	нейната	парична	система.“
„Разрушете	семейството	и	цялото	общество	 

ще	изпадне	в	колапс.“
„Дайте	ми	едно	поколение	от	четири	годишни	деца	и	аз	ще	

изградя	социалистическа	държава.“
Владимир Ленин

Въпреки че е подигравана и опровергавана от глобалните ме-
дии, все пак мнозинството продължава да вярва в това, че същест-
вува „конспирация“, водеща световното управление към инсти-



51

туции от доброволци за социалистическо световно управление и 
разлагане националния суверенитет.

Официалните медийни атаки поддържат, че тази „параноя на 
Новия Световен Ред“ представлява продукт на преходния век, на 
промяната на вятъра, на фанатизма, на антисемитизма, произти-
чащ от изфабрикуваните през 1892 год. „Протоколи на Ционските 
мъдреци“.

В същото време обаче, историческите събития протекли през 
целия 20 век, недвусмислено сочат, че тези Протоколи имат изця-
ло пророчески характер, и че тази атака се е просто превърнала в 
„мантра“ на левите социалисти и техните медийни лаещи кучета.

Но докато тези, които са били въвлечени в тази конспирация, 
за да завършат изграждането на Новия Световен Ред са били и про-
дължават да бъдат евреи, преобладаващото мнозинство в конспи-
рацията не са такива. Следователно конспирацията – Нов Све-
товен Ред, определено не е еврейско дело.

От години, лидерите в образованието, промишлеността, меди-
ите, банките и пр., дават обещания за кариера и верую на тези, кои-
то имат подобен светоглед на техния, насочен към изграждането 
на един Нов Световен Ред. Разбира се, някой би могъл да заяви, 
че едно приятелско обещание съвсем не означава „конспирация“. 
Когато се касае за обикновения живот, това е разбира се, вярно.

Но, когато това се отнася за жаждущите за власт чрез всякакви 
средства, тогава това „вярно“, вече се дискредитира. Не съществу-
ват правила в тази система.

Понятието „Нов Световен ред“ е било използвано хилядократ-
но през изминалия век от могъщите проповедници на централизи-
раното световно управление. И действително, под окултната пира-
мида, незавършена масонска пирамида /с окото на Хор /Луцифер/, 
на върха/, на заден план се четат думите върху Държавния печат на 
Съединените Щати: Novus Ordo Seclorum, което в превод означава 
„Нов Ред през Вековете“.

Новият Световен Ред представлява една открита /отворена/ 
конспирация, тъй както е описана от фабианеца социалист Хер-
берт Уелс в „Откритата конспирация: Сините записки за световна 
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революция“, 1928 А така наречените „Протоколи на Ционските 
мъдреци“ биха могли да бъдат написани за да дискредитират оне-
зи, които на сериозно гледат на тази „отворена конспирация“, нещо 
което се е отпечатало върху събитията на целия 20 век.

През 1913 година, съвсем близо до времето на приемането на 
Федералния резерв, президентът Уилсън пише в публикуваната 
„Новата свобода“ следното свое разкритие:

„Откакто аз влязох в политиката, имах възможността да се до-
косна до мнозина лични възгледи и мнения. Някои от най-могъщи-
те мъже на Съединените щати, в полето на търговията и манифак-
турната промишленост, бяха изплашени от нещо. Те знаеха, че има 
някаква си власт, някъде тук организирана, толкова невидима и 
наблюдателна, толкова синхронизирана и толкова всепроникваща, 
че те предпочитаха да не говорят повече, в случаите на осъждане 
действията на тази невидима власт.“

През ноември 21, 1933 година, президентът Франклин Рузвелт 
пише едно писмо до полковник Едуард Мандел Хаус, личен съ-
ветник на президента Уудроу Уилсън: „Действителната истина за 
положението, тъй както го познаваме ти и аз е, че финансовият сек-
тор в големите центрове притежава Правителственото управление 
от времето на Андрю Джексън.“

Това, че съществува подобно нещо като клика от финансови 
брокери, които контролират правителството зад сцената, е било 
нееднократно показвано в детайли от различни достоверни източ-
ници на информация.

Професор Карол Куигли е бил наставник на президента Уйлям 
Джеферсън Клинтън в университета Джорджтаун. Президентът 
Клинтън е свидетелствал своята почит към влиянието, което му е 
оказал професор Куигли в неговия живот. В своите „Магнус опус“/
записки/ – „Трагедия и надежда“ 1966, Куигли пише:

„Съществува, и е съществувала от поколения насам, една меж-
дународна мрежа, която ръководи, в голяма степен направлява ра-
дикалните консервативни убеждения, с които комунистите дейст-
ват.

В действителност, тази мрежа, която можем да назовем Кръгла 
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маса, няма никакво предубеждение за сътрудничество с комуни-
стите или коя и да е друга група, както впрочем често се случва.

Аз зная за операциите на тази мрежа, тъй като съм я разучавал 
от 20 години и от две години насам бях допуснат до нея, за да пре-
гледам нейната документация и секретни архиви.

Аз нямам отношение към нейната работа, нито към нейните 
цели, въпреки че цял живот съм бил плътно в нейната работа и 
нейните инструменти. Бил съм свидетел, в миналото и до неотдав-
на, на не малко от нейните стратегии…но като цяло моето главно 
различие от общоприетото мнение е, че тя иска да остане неза-
белязана, а аз смятам, че нейната роля в историята е достатъчно 
значителна за да остане като такава.“

На 4 май 1993 год., президентът на Съветът за Чуждестранни 
Връзки /CFR/ Лесли Джелб заяви по повод на „Чарли роуз шоу“: „ 
…Вие /към Чарли Роуз/ искате от мен да говоря за Новия Световен 
Ред! Аз говоря за него постоянно. Сега той е само един. Съветът за 
Чуждестранни Връзки определя вида на работите, които трябва да 
възложи на хората за нуждите на страната. И това би трябвало да 
бъде една от най-важните задачи на този Съвет, според мен.“

Предишният президент на Съвета Джон Маклой 1953–1970 
беше заявил, че това е трябвало да бъде направено още през 1940 
година. Тласкането към Новия Световен Ред – ново световно уп-
равление е очевидно и това е документирано. Но в края на 20 век, 
това вече не изглежда като някаква традиционна конспирация в 
обикновения смисъл на тайните общества, Кабала и обичайните 
събрания при затворени врати.

По-скоро, това е вече изградена мрежа от свързани помежду 
си индивиди, намиращи се по високите места на обществената 
йерархия в името на постигането на една обща цел, описана спо-
лучливо от Мерилин Фергюсън „Заговорът на Водолея“. Може би, 
най-добрият начин да се разбере това с предишните неща, това е 
да се проучи накратко историята на Новия Световен Ред, не 
чрез нашите описания, а чрез езика на фактите, такива какви-
то са постиженията на тези, които се стремят към този Ред, да 
го направят действителен.
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Накратко казано, имиджът на драконовият световен комуни-
зъм, проявен от съветските маркс-ленинисти и червеният китайски 
маоизъм, и пр., всичко това беше част от тактиката на „Студената 
война“, създадена за да тероризира и деморализира хората. Съ-
ветският модел на комунизъм никога не е бил цел на комунистите 
банкери, на богатите международни банкерски фамилии и на тех-
ните послушни лаещи кучета – всички те поставени сполучливо 
под един общ знаменател на „просветеното племе“- „илюминати“. 
По-скоро, за да съумеят да централизират контрола върху светов-
ната политика, средствата за производство и парите в собствените 
си ръце, тяхната цел бе да имитират илюзорно един вид диктатура 
сред ниските слоеве, т.нар. пролетариат, и така по този начин да 
симулират на този фон, демократични средства в резултат на за-
силващия се терор и необходимост от преразпределение на богат-
ствата, докато се стигне до момента, когато хората започват да кре-
щят нуждата си от „световно социалистическо управление“, което 
е всъщност „световния комунизъм“.

Това наподобява повишаване температурата на гърнето в 
което се намират жабите, така че жабите да почувстват горе-
щината и да бъдат обречени бавно на смърт от горещина. На-
рича се още „разделяй и владей!“ Или с други думи: създава 
се проблем /хаос/, като се осигурява само един възможен изход 
за разрешаване на проблема. И така, от стратегията „Ред чрез 
хаос“ – „Order ab chaos“ – Новият Световен Ред по този начин 
изниква върху хаоса на 20 век.

Първо	бе	стратегията	на	капитала,	 второ	бе	стратегията	
на	комунизма-болшевизъм,	между	впрочем	вътре	в	нея	бе	отворе-
на	скоба	и	монтиран	–	пробния	модел	на	антихристова	диктату-
ра	–	нацизма,	след	което	скобата	бе	затворена,	нацизмът	–	про-
бен	 камък	 на	 идването	на	Антихриста,	 бе	 взривен,	 остана	 само	
философията	 на	 здравата	 ръка,	 стратегията	 на	 комунизма	 бе	
трансформирана	 –	 отново	 като	теза	 в	 антитеза	 –	 в	 лицето	на	
демокрацията	на	капитализма.	Обществото на капитала и прос-
перитета.	Капиталистическият	модел	се	появи	с	приказките	за	
пазарно	стопанство	и	свободна	търговия.	И	след	антитезата:
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Нови трусове	–	докато	всичко	прерасне	в	синтезата.
Теза	 –	 капитализъм,	 антитеза	 –	 социализъм,	 синтеза	 –	 ка-

питал,	пазар,	 социалност,	кооперации,	„доброволни“-	всъщност	
задължителни	социални	и	здравни	осигуровки.

Нажежава	 се	 ситуацията,“хаос“,	 после	 се	 прави	 опит	 за	
„въвеждане	на	ред“,	отново	„хаос“,	отново	„опит	за	ред“,	теза	
и	антитеза	се	променят,	докато	не	се	стигне	до	позицията	на	
„синтеза“.	Конвергенция	между	пазар	и	социалност!	Въобще	въз-
можно	ли	е	това	въобще?	Не	разбира	се,	но	важно	е	поредното	
създаване	на	Хаос,	върху	който	някой	се	опитва	да	налага	свое-
то	управление,	целящо	Нещо!	Какво?	Това	е	въпросът!	Може	би	
предреченото	в	Откровението	защото	се	оказва,	че	тази	работа	
с	числото	на	 звяра	–	666,	била	вярна.	Защо	толкова	настояват	
на	това	число,	за	което	при	това	е	писано	в	Библията!	Въпроси,	
въпроси….

Метод	на	действие	–	революции,	напрежение,	управление	на	
масите	чрез	лъжа	и	манипулация.	/Бел.от	ред./

Ето следната хронология на откритото проявление на тази 
международна конспирация в периода 1912–1996 година:

1912 – Полковник Едуард М.Хаус, съветник на президента 
Уудроу Уилсън публикува книгата на Филип Дрю „Управникът“, в 
която обещава социализъм, такъв за какъвто самия Маркс товори.

1913 – Федералният резерв /който нито е федерален, нито е ре-
зерв/ е създаден. Неговото основаване е решено на едно тайно съ-
брание на остров Джекил, Джорджия, от страна на група банкери и 
политици, включително полковник Хаус. Това събрание предреша-
ва преотстъпване правото да се емитират пари, право единствено 
на държавата, върху една частна фирма представена от група бан-
кери. Това е всъщност най-големият генератор на дългове в света.

1909 май, 30, – забележителни британски и американски лич-
ности основават Кралския Институт за Международни отношения 
във Великобритания, както и Института за международни отно-
шения в Съединените щати, на една среща уредена от полковник 
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Хаус на която присъстват мнозинство от фабиански социалисти, 
включително икономиста Джон Мейнард Кейнс. Две години по-
късно, полковник Хаус реорганизира Института за международни 
отношения в Съвет за Чуждестранни Връзки /CFR/

1919 – Берт Уолкър създава формално „Хариман и Ко“ частна 
банка от международни финансисти.

През есента на 1919 година, Прескът Буш, бъдещият баща на 
президента Джордж Херберт Уолкър Буш среща в своя живот дъ-
щерята на Берт Уолкър, Дороти, и те се оженват през август 1921 
год. На сватбата им присъстват членовете на Йелското общество 
„Череп и кости“, познати от Йелския випуск 1917 на Прескът Буш.

1922 декември, 15, – Съветът за Чуждестранни Връзки дава 
своето одобрение на Световното

управление чрез страниците на собственото си списание „Чуж-
дестранни отношения“.

Авторът Филип Кер заявява: „Очевидно няма да може да се 
установи мир или просперитет за човечеството, ако то остава раз-
делено в рамките на 50 или 60 независими държави или докато 
не бъде създадена някаква международна система на организация. 
Проблемът днес стои в т.нар. световно управление.“

1924 – Джордж Херберт Уолкър Буш е роден в Милтън, Маса-
чузетс. Неговият баща Прескът Буш е заведен от „зайчето с къс-
мет“ Хариман в една американска каучукова компания в Ню Йорк.

1926 – Американската Ай Джи, основана като холдингова ком-
пания, контролира активите на

Фарбен в Съединените щати. Някои от нейните членове са 
Едсел Форд, Чарлс Митчел /президент на Рокфелеровата Нешъ-
нъл Сити банк на Ню Йорк/, Уолтър Тигъл /президент на Стандарт 
Ойл/, Пол Варбург /председател на Федералния резерв и брат на 
Макс Варбур, който е финансист на германската нацистка военна 
инициатива и директор на американската Ай Джи/ и Херман Мец, 
директор на Манхатанската банка, контролирана от Варбургите. 
Другите три члена от борда на Управителния съвет за американ-
ската Ай Джи са осъдени като германски военни престъпници.

1926 – Ай Джи Фарбен се слива с Динамит – Нобел.
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1927 – Прескът Буш се присъединява към Хариман – Ко като 
вицепрезидент. Неговият доведен брат, Джордж Херберт Уокър ще 
се присъедини през 1928 и по-късно финансира построяването на 
Медисън Скуейър Гардън в Ню Йорк. Синът на Уокър, Джордж 
Уокър, по-късно ще стане президент на „Уокър – Буш Ойл корпо-
рейшън“ и „Запата Петролеум“ /притежавана от Джордж Х.У.Буш./

1928 – „Отворената Конспирация: Сините записки за световна 
революция“ от Херберт Уелс е публикувана. Формиралият се като 
фабиански социалист, Херберт Уелс пише: „Политическият свят 
на Отворената Конспирация трябва да отслаби, да изтрие, да ин-
корпорира и замести съществуващите правителства. Отворената /
откритата/ конспирация се явява като естествен продължител на 
социалистическия и комунистически ентусиазъм, тя може да бъде 
под контрола на Москва, още преди да бъде под контрола на Ню 
Йорк. Характерът на Отворената Конспирация ще се проявява те-
първа открито. Тя трябва да се превърне в нещо като световна 
религия.

1931 – На студенти от Ленинското училище за политически на-
уки в Москва се преподава: „Ще дойде ден и ние ще бъдем на пра-
га на едно от най-театралните движения за мир, спектакъл, които 
някога светът е познавал. Капиталистическите страни, декадент-
ски и глупаво….ще попаднат в капана,представен от възможност-
та за изграждане на нови приятелски отношения. Нашият ден ще 
дойде след около тридесетина години. Буржоазията трябва да бъде 
приспана във фалшивото чувство за сигурност.

1932 – Публикувани са нови книги обещаващи Новия Свето-
вен Ред: „Към Съветска Америка“ от Уйлям Фостър.

Оглавяващият Комунистическата партия в Съединените щати, 
Фостър заявява, че Националният департамент по Образованието 
би могъл да бъде едно от средствата за развитие на социалистиче-
ско общество в Съединените щати.

„Новият Световен Ред“ на Ф.С. Марвин, прави описание на 
Лигата на Нациите, като пръв опит за изграждане на Нов Световен 
Ред. Марвин заявява, че националността следва да бъде оставена 
да потъва пред изискванията на човечеството като цяло.
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Публикувана е книгата „Опит за училище градящо Новия со-
циален ред“. Авторът Джордж Каунт утвърждава, че „..учителите 
трябва открито да се стремят към власт и тогава да постигнат мак-
сималното със своите спечелени ученици“ вместо да „въздейству-
ват върху социалните модели, идеали и поведения, наложили се в 
обществото на идващото поколение. Ръстът на науката и техноло-
гията ни въвежда в нова епоха в която незнанието трябва да бъде 
заместено със знание, съревнование чрез сътрудничество, доверие 
в Провидението чрез внимателно планиране и частен капитализъм, 
някои форми на социалност и управление.“

1932 – Публикувана е книгата „Планът за мир“ от основателя 
на Лигата за контрола върху раждаемостта в Америка, Маргарет 
Сенджър. Тя лобира за „коерзивна стерилизация“, периодична се-
грагация, и рехабилитативни концентрационни лагери за всички 
онези, които влошават характера на расата, включително черни, 
латиноамериканци, американски индианци и католици.

1933 – Публикуван е първият „Хуманистичен манифест“. Съ-
автор е Джон Деви, известен философ и възпитател, проповед-
ник за синтез на религиите и „социализиран и кооперативен ред“. 
Сложил подписа си редом с неговия, К.Ф.Потър заявява през 1930 
година: „Обучението е един от най-мощните съюзници на хумани-
зма, и всяко едно американско обществено училище трябва да бъде 
училище за хуманизъм. Какво биха могли да сторят религиозните 
неделни училища, кратките едночасови срещи веднъж в седмица-
та, обучавайки по време на тях една малка част от подрастващото 
поколение, с една програма, която се прилага на приливи и отливи 
за това хуманитарно обучение!

1934 – Публикуван е труда на Херберт Уелс: „Очертание на 
събитията, предстоящи да се случат“. Уелс предсказва Втора све-
товна война около 1940 година, произтичаща от немско-полски 
конфликт. След 1945 година, според него ще има нарастваща липса 
на социална сигурност в криминално проявените райони на земя-
та. Според него, планът за „Модерна Световна държава“ би могъл 
да успее едва при третия опит, около 1980 година и ще произтече 
в резултат на нещо, което се случва в Басра, Ирак. Книгата също 
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твърди: „Въпреки че световното правителство недвусмислено е 
вече на хоризонта от няколко години, въпреки че от това се получа-
ва едно безкрайно състояние на страх, напрежение и недоволство, 
не може да се констатира формиране на опозиция, където и да е 
организирана.“

1935 – Публикувана е книгата на Алис Бейли: „Екстернализа-
ция на Йерархията“, от Алис Бейли. Бейли е окултен автор, чиито 
работи са резултат на медиумна връзка с направляващ дух на т.нар. 
„Тибетски учител“ – /дух на демон/ Джуал Кхул. Бейли използва 
фразата „точки на светлината“, свързани в „Нова Група на Светов-
ни Служители“. Тя твърди, че 1934 година поставя началото на ор-
ганизиране между хората…групова работа за полагане на Новия 
Световен Ред…чрез служене…на Света на братството…Силите на 
Светлината и вън от всякакво унищожаване на сега съществуваща-
та изградена култура и цивилизация, Новият Световен Ред трябва 
да бъде проявен. „Книгата е публикувана от „Луцис Тръст“, реги-
стрирана в Ню Йорк като „Луцифер Пъблишинг Къмпани“, проме-
нила името си в по-кратко звучащото „Луцис“. Всъщност „Луцис 
Тръст“ е не правителствена организация в рамките на ООН, участ-
вала като играч и в други формирования. По-късно, генералният 
секретар на ОН, Роберт Мюлер ще кредитира с пари на ООН, съз-
даването на Световна Програма за обучение съобразно напътстви-
ята на Джуал Кхул /Тибетеца/ дадени впоследствие, книгите на 
Алис Бейли по темата на обучението.

1939 – „Новият Световен Ред“ от Херберт Уелс предлага колек-
тивна световна държава, обхващаща „социалистическите демокра-
ции“. Той защитава „универсалната военна повинност в името на 
служенето“ и обявява, че „националистическият индивидуализъм“ 
се явява като световна болест. После той продължава: „Проявената 
необходимост за осъществяване на колективен световен контрол в 
името на отстраняване на войнолюбието, както и необходимост от 
колективен контрол върху икономическия и биологичен живот на 
човечеството, това са все аспекти на един и същ процес.“ Предло-
жението на Уелс включва използване на „общо законодателство“, 
както и „пропаганда или обучение“.
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1939 октомври, 28, – По този повод, Джон Фостър Дълъс, то-
гавашен държавен секретар, предлага Америка да бъде водеща 
сила в прехода, като направлява полунезависимите, полусуверенни 
държави, взаимно обвързани да образуват „лига“ или „федерален 
съюз“

1940 – „Новият Световен Ред“ е публикувана от Карнеги фон-
дацията. Книгата „Новият Световен Ред е публикувана от Карнеги 
фондация за международен мир и съдържа списък с препратки от-
носно Световната Федерация, заедно с някои специални планове 
за провеждане на световния ред след войната.

декември, 12, 1940 г.-В статия относно записите от конгреса 
озаглавена Новия Световен Ред, Джон Александър призовава за 
световна федерация.

1941 – Еймъри Хоув Брадфорд се оженва за Карл Вартбург, 
чиято майка Карола се явява глава на семейство Варбург в САЩ 
след Втората Световна Война. Семейството присъства на възхо-
да на Хариман през края на 19 и началото на 20 век. Фамилиите 
Вартбург и Шулцберг руско американски собственици на Ню Йорк 
Таймс/ използват различните комитети и религиозни сдружения за 
да защитават начинанията на Хариман-Буш с Хитлер.

1942 – На 24 октомври, Американското правителство нарежда 
да започне атаката върху нацистката германска банкова система в 
Ню Йорк Сити, която се управлява от Прескот Буш. По време на 
тези действия, правителството изземва властта на Юнион Банки 
Корпорейшън на която Буш е директор. На 28 октомври правител-
ството разкрива две нацистки организации под шапката на Буш – 
Хариман банка: Холандско-американска трейдинг корпорация и 
Симлис Стил Екипман Корпорейшън. През ноември нацистката 
заинтересованост в Силезийската Американска Корпорация е по-
ставена под контрол. Нацистки ориентираните американски парт-
ньори са поставени сами със собствения си бизнес. Заповедта да 
се овладее банката е публикувана в записите на правителството и 
разпространена в публичните медии.

1942 – Ляво ориентирания институт за Тихоокеански изслед-
вания публикува „Светът след войната“ от П. Е. Корбет: „Светов-
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ното правителство е нашата крайна цел. Трябва да бъде осъзнато, 
че законът на нациите е с приоритет и стои над националните за-
кони. Процесът на преход трябва да бъде съпроводен с унищожа-
ване на националистичния материал, използван в образователната 
система и подменен с материали, разкриващи ползата от мъдрото 
управление на асоциациите.“

1945 юни, 28, – Президентът Труман подкрепя Световното 
правителство, в своята реч: „Би било много по-лесно за нациите да 
се развиват в рамките на една Световна република, която да бъде 
република на ОН“.

1945 октомври, 24, – Хартата на ОН придобива известност. 
На 24 октомври сенаторът Глен Тейлър от щата Айдахо въвежда 
„Резолюция 183 на Сената“, призоваваща да бъде приет от Аме-
риканския Сенат създаването на Световна република, включваща 
международни полицейски сили.

1946 – Алжер Хис е избран за президент на Карнеги фондаци-
ята за международен мир. Хис остава на тази служба до 1949 г. В 
началото на 1950 той е подведен под отговорност и изпратен в за-
твора след сензационно разкритие и специално изслушване в Кон-
греса в което Лайтекър Чембърс, бивш редактор на „Тайм Мега-
зин“ свидетелства, че Хис е бил член на Комунистическата партия.

1946 – Издадена е „Учителят и Световното правителство“ 
от бившия директор на вестника на националната образователна 
асоциация Джон Елмър Морган. Той заявява: „В битката да се ус-
танови адекватното за момента световно правителство, учителят 
би могъл да подготви сърцата и умовете на децата за глобалното 
разбиране и кооперация. В сърцевината на всичките агенции зани-
маващи се със създаване условията на идване на световното прави-
телство, трябва да стоят училищата учителите и т. нар. професии 
на организационните работници.“

1947 – „Американската Образователна Асоциация за дружески 
отношения“, бившата „Прогресивна Образователна Асоциация“ 
образувана от Джон Деви призовава „установяване на истински 
световен ред, ред при който националните суверенитети ще бъдат 
подчинени на световната власт“.
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1947 октомври, – Националната Образователна Асоциация, в 
лицето на своя секретар Уилям Кар, заявява в свой вестник, че учи-
телите трябва да: „… да преподават за различните възможности за 
увеличаване силата на ОН и установяването на Световно прави-
телство и световно гражданство“

1948 – Джордж Буш се дипломира в Йелския Университет и 
постъпва в организацията „Череп и кости“. Известно е, че Джордж 
Буш се явява далечен роднина на английската кралица която е със-
тавна част на т.нар. Черно благородническо съсловие или Черна 
аристокрация, водещо началото си от 5000 години насам.

1948 – Издаден е трудът „Валден 2“ от бихейвиористкия пси-
холог Скинър, който предлага „усъвършенствано общество или 
нов по-съвършен ред“, в който децата ще бъдат поети от държавата 
много повече от колкото възпитавани чрез своите родители и обу-
чавани от момента на своето раждане да проявяват нужното пове-
дение и характеристики. Идеите на Скинар по-късно ще претърпят 
широко приложение в образованието на 60–70–80-те години и ще 
бъдат издигнати в ранг на основни ценности в базовото обучение.

1948 юли, – Британският сър Харолд Бътлър от Съвета за Чуж-
дестранни Връзки в своята книга „Международни дела“ вижда 
Новият Световен Ред да придобива очертания: „Колко далеч назад 
останаха нациите, които от векове насам се обособяваха, живеейки 
по между си в разделение и колко е различен техния път на разви-
тие от тези нации, които се обединяват? Колко просто би било те 
да се подготвят да пожертват част от своя суверенитет без което 
не би могло да се създаде никакъв ефективен икономически или 
политически съюз. Извън външно наблюдаваното объркване, но-
вият свят придобива очертания…което може да постави началото 
на пътя към новия ред…това би било началото на действителните 
ОН, обединени от общата вяра и измъкнали се от разделящата ги 
индивидуалност.“

1948 – Президентът на ЮНЕСКО и фабиански социалист сър 
Джулиан Хъксли призовава за радикална стратегия по евгеника в 
ЮНЕСКО : „Цели и философия“, той заявява: „Следователно даже 
и ако коя да е радикална стратегия по евгеника за контрол върху 
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изхранването да бъде политически и психологически невъзможна, 
то за ЮНЕСКО ще бъде важно да вижда поставянето на проблема 
като основна грижа както и общественото мнение да бъде инфор-
мирано за евентуалните последици и за онова което в момента от 
немислимо може да се превърне в реалност“

1948 – Първоначалният проект на Световната Конституция е 
публикуван от представители в Американската образователна сис-
тема, защитаващи регионалната федерация по пътя към световна-
та федерация или правителство с инкорпорирана европейска фе-
дерация. Конституцията предвижда „Световен Съвет“ паралелно 
на създаването на Камара по Сигурността в името на прилагането 
на Световния Закон. Също така тук се включва преамбюл, призо-
ваващ нациите да предадат доброволно своите оръжия на Светов-
ното правителство и включващ правото за „Федерална Република 
на Света“, обхващащо и премахващо по-ниско стоящото право на 
частна собственост за федерална употреба.

1950 февруари, 9, – Сенатският под комитет за чуждестранни 
отношения въвежда сенатската резолюция №66, която започва със 
следното: „В името на постигането на Световния мир и справед-
ливост, настоящата харта на ОН трябва да бъде променена за да 
осигури истинска конституция за световно управление“. Резолю-
цията бива първо въведена в Сената на13 септември 1949 от се-
натора Глен Тейлър. Сенаторът Александър Уайли от Уискънсен 
призовава „всичко това се явява като едно пожелание“ и добавя 
„АЗ разбирам вашето предложение или като да се променят ОН 
или като се промени и създаде чрез отделна конвенция Световния 
ред“ . Сенаторът Тейлър по-късно заявява: „Ние ще трябва да по-
жертваме значителна част от суверенитета в името на Световната 
организация, за да дадем възможност в името на техните права да 
се поддържат помежду си.“

1952 април, 12, – Джон Фостър Дълес, по-късно държавен се-
кретар, заявява в своя реч пред Американската Бар Асоциация в 
Луис вил Кентъки, че „договорните закони биха могли да надско-
чат Конституцията“ той заявява, че договорените отношения могат 
да влязат в сила с решение на конгреса след което да бъдат пре-
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дадени на президента. Те могат да придобият власт с решение на 
Щатите и тогава да бъдат предадени на Федералното правителство 
или която и да е международна структура и само така те могат да 
нарушат правата дадени на народа от Конституцията и Хартата за 
правата на човека. Едно сенатско предложение, предложено от се-
натора Джон Брикър се опитва да осигури прокарване, че никаква 
договореност не може да надскочи Конституцията, но то пропада, 
тъй като никой не гласува за него.

1954 – Принц Бернхард от Нидерландия полага началото на 
Билдербергите, международни политици и банкери, които тайно 
се срещат един път в годината.

1958 – Публикувана е книгата „Световния мир чрез световен 
закон“ с автори Гренвил Кларк и Луис Зон, защитавайки използва-
нето на ОН като управляващо тяло над света, световното разоръ-
жаване, световните полицейски сили и законодателство.

1959 – Съвета за Чуждестранни Връзки призовава за нов меж-
дународен ред. „Заявление №7“ от ноември, 25 призовава: „Нови-
ят Световен Ред трябва да бъде отговорен за световните стреме-
жи към мир, социални и икономически промени…международен 
ред…включващ състояния наричащи се социалистически /кому-
нистически/“

1959 – Световната Конституция и Парламентарна Асоциация 
са основани което в последствие полага началото на развитието на 
Световното правителство под надзора на Конституцията за устано-
вяване на федерация на земята.

1959 – Послание от средата на века към САЩ относно външ-
ната политика публикувано и спонсорирано от фонда на братята 
Рокфелер. Това предизвикателство съдържа, че „САЩ не могат да 
избягат след като в същност са поканени от задачата която истори-
ята им е отредила. Това е една задача да се подпомага създаването 
на модела на Новия Световен Ред във всичките негови измерение 
духовно, икономическо политическо социално.“

1960 септември, 9, -Президента Айзенхауер подписва в Сенат 
резолюция 170 потвърждаваща концепцията за Федерален Атлан-
тически Съюз. Елмо Ропър, ковчежник на Комитета на Атл. Съюз 



65

обявява в своята книга „Целта е правителство над целия свят“: ето 
защо става ясно, че първите стъпки към световното правителство 
не могат да се осъществят без преди това да сме овладели 4-те 
фронта-икономически, военен, политически и социален.

1961 – Американският държавен департамент излиза с план за 
разоръжаване на всички нации съответно въоръжаване на ОН. До-
кумент № 7277 на държавния департамент е озаглавен „Свободата 
от Война: американската програма за генерално и общо разоръ-
жаване в условията на един мирен свят“ този документ обхваща 3 
степени на разоръжаване във всички нации и въоръжаване на ОН 
с краен стадии в който „никоя държава няма да притежава военна 
сила, с която би се явила като предизвикателство към въоръжение-
то на умиротворителните сили на ОН“.

1962 – Нови разговори върху темата за Световната Федерация. 
В едно изследване озаглавено „Свят, ефективно контролиран от 
ОН“ Линкълн Блумдфилд, член на СЧВ заявява: „Ако комунисти-
ческата динамика бъде потушена Западът би могъл да загуби своя-
та инициатива по отношение на Световното правителство. Същата 
година е публикувана книгата с автор Нелсън Рокфелер „Бъдеще-
то на федерализма“, еднократно назначен за губернатор на Ню 
Йорк той твърди че текущите събития изискват нов световен ред 
тъй като стария се пука по шевовете и трябва да се замени от нов, 
който сега се заражда. Рокфелер споменава също израза“треска на 
национализма“ както и това че националните държави стават все 
по-малко компетентни за да извършват международни политиче-
ски дела. Това са някои от причините, каращи ни да ускорим из-
граждането на Новия Световен Ред чрез доброволна служба както 
и чрез беззаветна вяра в братството на човечеството. Скоро може 
би продължава Рокфелер, ние ще можем да реализираме основата 
на Федералната структура на свободния свят.

1963 – Уилям Фулбрайт, президент на Сенатския комитет 
за чуждестранни отношения, произнася реч на един симпозиум, 
спонсориран от републиканския фонд „Случаят за управление от 
страна на елита доказва, че той не може да се отхвърли…Управле-
нието от страна на народа е възможно, но за сега неприложимо.“
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1964 – Наръчник по таксономия в образованието“ автор Бенджа-
мин Блум, заявява: „Голяма част от онова което преподаваме, това 
е способността на учителя да постига обективна действителност 
предизвиквайки вече утвърдения ценностен модел на студентите.“ 
Неговият основен образователен наръчник с метода на преподаване 
стават известни като майсторско преподаване в чикагските учили-
ща. След 5 години на преподаване по този метод се извършва тест 
върху чикагските студенти. Този метод остава като решителен за на-
лагането на глобалисткото мислене в образователната система.

1964 – Публикувана е книгата „Възгледите на Реда“ от Ричард 
Уивър. В нея той заявява: „Прогресивните деятели на образование-
то са като революционно въздействащ кабел, който минира тради-
ционно утвърдените възгледи на обществото.“

1967 – Ричард Никсън призовава за Нов Световен Ред. В Азия 
след Виетнам в октомврийския брой на бюлетин на чуждестранни 
връзки, Никсън пише за националните предразположености към 
Нов Световен Ред.

1968 – Джой Елмър Морган, бивш редактор на „NEA Journal“ 
публикува „Наръчник на американските граждани“, в който заявя-
ва: „Установяването на ОН предизвиква процес на засилено чув-
ство на гражданство надхвърлящо онова, свързано само със САЩ“.

1968 юли, 26, – Нелсън Рокфелер обещава подкрепа на Новия 
Световен Ред. В доклад пред „Асошиетед Прес“, Рокфелер заявява, 
че като президент той ще работи за международното създаване на 
Новия Световен Ред.

1970 – Образованието и масмедиите способстват за устано-
вяването на Световен Ред. В своята книга „В размисъл за Новия 
Световен Ред през 90-те“ авторът Ян Болдуин, младши заявява: 
„Световният правен фонд започна световно изследване и образо-
вателна програма, които ще въведат нова повишена дисциплина 
– свързана с Новия Световен Ред – касаеща образователния план 
на света, както и ще концентрира някои от своите енергии върху 
основата на масмедиите.“

1971 – Джордж Буш се присъединява към Съвета за Чуждес-
транни връзки.
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1972 – Джордж Буш става американски посланик в ОН.
1972 – Президента Никсън посещава Китай. В своя тост към 

китайския премиер Ху Ен Лай бившия член на Съвета за Чуждес-
транни връзки и тогавашен президент, Ричард Никсън изразява на-
деждата, че всяка от двете страни ще допринесе за изграждането 
на Новия Световен Ред.

1972 май, 18, – Говорейки за идването на световното правител-
ство, Рой Еш директор на службата по мениджмънт и финанси за-
явява: „В следващите две десетилетия ще бъде изградена рамката 
на Световната икономическа общност“.

1973 – Изградена е Трилатериалната Комисия. Банкерът Дей-
вид Рокфелер организира новия състав, избира Сбигнев Бжежин-
ски, който по-късно става съветник по националната сигурност на 
президента Картър, като директор на една от главните комисии. 
Освен това той кани Джими Картър да стане член, основополож-
ник на изградената структура.

1973 – Хуманистичен манифест 2 е публикуван „ Следващия 
век ще бъде век на хумаността.. намираме се в зората на новата 
епоха…на едно многовековно общество в планетарен мащаб. Като 
атеисти ние започваме с човека, а не с Бог, с природата , а не с бо-
жествата…ние осъждаме разделението на човечеството върху на-
ционалистична основа…така ние гледаме към развитието на све-
товната законодателна система, на световния ред, основан върху 
едно транс национално федерално правителство…истинска рево-
люция е на път да се осъществи“.

1974 април, – Ричард Гарднър, бивш депутат асистент на дър-
жавния секретар и член на Трилатериалната Комисия и Съвета за 
чуждестранни връзки, заявява в своята статия: „Тежкият път към 
Световния Ред“ „Постройката на световния ред трябва да бъде из-
дигната като се започне от основата, а не от горе надолу…но накрая 
когато се достигне до националния суверенитет подкопавайки го 
постепенно тухла по тухла така ние ще изпълним много по-бързо 
програмата отколкото остарелия метод на фронтална атака“.

1974 – Световна конференция на религиите за мир, проведена 
в Лувен, Белгия. Дъглас Рош представя доклад озаглавен „Нови-
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ят Световен Ред може да бъде постигнат“. ОН призовават за раз-
пределение на световното богатство. В доклад озаглавен „Новият 
Международен икономически ред“ пред Генералната асамблея на 
ОН става въпрос за преразпределение на богатството от по-богати-
те към по-бедните нации.

1975 – Публикувано е изследване под името „Нов Световен 
Ред“ от Центъра за международни изследвания.

1975 – Пред конгреса 32 сенатори и 92 представители подпис-
ват Декларация за взаимообвързаност, формулирана от историка 
Анри Стил Камейджър. Декларацията заявява, че: „Ние трябва да 
се присъединим с другите, за да допринесем за Новия Световен 
Ред. Тесногръдите понятия за националния суверенитет не ще 
бъдат разрешени като по този начин не се дава възможност да се 
пречи на тази цел. Конгресменът /жена/ Марджъри Холт отказва 
да подпише декларацията, заявявайки: „Тук се призовава за пре-
дателство на нашите национални суверенитети пред международ-
ните организации. Тук се заявява, че нашата икономика трябва да 
бъде управлявана от международните авторитети. Предлага се да 
влезем в Новия Световен Ред, в който ще се извършва преразпреде-
ление на богатството, създадено от американския народ“.

1975 – Излезлият в оставка адмирал Честър Лорд пише в своя-
та критика, че целта на Съвета за чуждестранни връзки е потопява-
не на суверенитета на САЩ, както и националната независимост в 
името на всемогъщата власт на световното правителство“.

1975 – Публикувана е книгата „Кисинджър се готви за атака“. 
Авторите Филис Шлафли и бившият член на съвета Честър Лорд, 
заявяват: „Веднъж решили, че американското правителство трябва 
да възприеме особен вид политика, управляващите членове на Съ-
вета за чуждестранни връзки са поставени в активна работа да съ-
бират аргументи интелектуални и емоционални, за да поддържат 
новата политика и да дескридитират всяка една опозиция.

1976 – В доклад пред Американската банкова система и Ва-
лутен Комитет, май, 1976, озаглавен „международното банково 
дело“ се определят петте лъча на финансовата група Ротшилд: 
Н.М.Ротшилд и синове, Лондон; Банка Ротшилд във Франция; 
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Банка Ламбер в Белгия; Ню Кърт Секюрити в Ню Йорк; и Пирсън, 
Холдринк къмпани в Амстердам, Холандия. Всеки от тези клонове 
е свързан с между континенталната банка Ротшилд, която на свой 
ред има три американски подчинени клона: Нешънъл Сити Банк от 
Кливланд, Фърст Сити Нешънъл Банк в Хюстън и Фърст Нешанъл 
Банк в Сеатъл. Фърст Сити Банк в Хюстън по-късно ще финансира 
президентската кампания Рейгън-Буш през 1980 г.

1976 – Джордж Буш става директор на ЦРУ действаща дясна 
ръка на Съвета за чуждестранни връзки.

1976 – Публикувана е книгата „Нов оглед /преразглеждане/ на 
международния ред“ от глобалистко ориентирания Римски Клуб, 
призоваващ за Нов Световен Ред включващ преразпределение на 
богатството.

1977 – Публикувана е книгата „Третия опит за Световен Ред“ 
авторът Харланд Кливланд от Института Аспен за хуманитарни из-
следвания призовава за „промяна на американските институции“, 
„пълно разоръжаване“ и „индивидуално право на храна, здраве и 
образование“.

1977 – публикувана е книгата „Имперският мозъчен тръст“ от 
Лоурънс Шоуп и Уилям Минтър. В нея се преразглеждат критично 
съветът за чуждестранни връзки чрез поредица от звучащи инте-
ресно глави, като: „Оформяне на новия световен ред“ както и „На-
пред към 80-те: планове на съвета за Нов Световен Ред“

1977 – „Трилатериалната връзка“ се появява през юли в из-
дание на месечното списание „Атлантик“. В статията е казано от 
Джерами Новак: за трети път през това столетие група американ-
ски училища, бизнесмени и правителствени служители планират 
да предадат модерен вид на понятието Нов Световен Ред“.

1977 – Водещият деец на образованието Мортимър Адлър пуб-
ликува „Философ с широко виждане“, където заявява: „Ако локал-
но гражданско правителство е необходимо за локален граждански 
мир, то тогава световно гражданско правителство е необходимо за 
световен мир.“

1979 – Джордж Буш се оттегля от съвета за чуждестранни 
връзки.
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1979 – Бари Голдлотър сенатор в оставка от Аризона публику-
ва своята автобиография „Без никакви хвалебствия“ в която пише: 
„По мое мнение Трилатериалната Комисия представлява много 
умел и координиран ход за да се постави под контрол както и да се 
консолидират четирите центъра на властта-политическа, парична, 
интелектуална и църковна. Всичко това се прави в името на съз-
даването на по-мирен и по-продуктивен свят-световна общност. 
Това, което трилатералистите възнамеряват да създадат е една све-
товна икономическа власт, стояща над политическите власти на от-
делните нации и държави. Всички те вярват в материалното изоби-
лие и просперитет, което смятат да създадат, преодолявайки досега 
съществуващите различия. Като мениджъри и като създатели на 
системи те се опитват да управляват бъдещето.

1980 – Започва управлението на Рейгън в САЩ. Рейгъновата 
президентска кампания се води от Джордж Шулц и Каспър Уайн-
бъргър. И двамата са поканени в кабинета на Рейгън.

1981 – Джордж Буш става вицепрезидент на САЩ /до 1989 г./. 
Произнася една реч пред групата Билдерберг във Вашингтон, след 
което заявява, че всичко е придобил дължи на Дейвид Рокфелер.

1983 – Алън Риан, известен със своите изследователски тър-
сения на бивши нацистки палачи, продължава своите усилия да 
докаже идентичността на някои бивши нацисти в тогавашното 
правителство и ЦРУ. Президентът Рейгън и вицепрезидентът Буш 
отхвърлят този опит. По това време Рейгън засилва правомощията 
на ЦРУ в областта на осъществяване контрол над американски-
те граждани. Този акт окуражава развитието на крайни десни фа-
шистки елементи с технологическа ориентация в САЩ.

1984 – Постъпва жалба от група американски лекари пред цен-
търа за човешки права на ОН в Женева, озаглавена: „Жалба срещу 
медицинската тирания, която се практикува в САЩ Американския 
медицински геноцид“. Доклада е отхвърлен със съдействието на 
рейгъновата администрация както и медиите.

1984 – Публикувана е: „Силата да водиш“, автор Джеймс 
Макгрегър Бърнс заявява: „Дизайнерите на американската кон-
ституция са проявили изключителна проницателност спрямо нас. 
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Може да се каже че те са ни надхитрили, създали са такъв дизайн 
на конституцията относно отделните институции, че по механичен 
път не би могло да бъде осъществена връзка чрез крехки мостове 
и кърпежи. Следователно, ако ние започнем да променяме казано-
то от основателите, ние бихме директно влезли в конфронтация с 
конституционалната структура, която са изградили“.

1985 – Норман Казънс, почетен председател на организацията 
планетарно гражданство в света е цитиран заявявайки: „Световно-
то управление се задава, в действителност то е неизбежно. Никак-
ви аргументи за или против не могат да променят този факт.“

1987 – С помощта на Рокфелеровата фондация е спонсорирана 
„Тайна конституция и нуждата от конституционална промяна“. Ня-
кои от твърденията на автора Артър Милър звучат като: „Национа-
лизма трябва да се разглежда като опасна социална болест…изис-
ква се нова визия, за да се справим с бъдещето, една нова глобална 
визия, която ще надскочи националните граници и ще елиминира 
отровата на националистичните дразги…затова и нова конститу-
ция е необходима.“

1988 – Става ясно, че Джордж Буш поддържа фашистки ори-
ентирани елементи в своя екип: Филип Гарино, фримасон бивш 
член на SS, Никола Назаренко /германска SS дивизия/, Ласлоу 
Паштор, сътрудник на нацистката партия и бивш член на SS, Ради 
Славов, член на нацистките български легиони. Това са само ня-
колко примера. Съпредседателят на кампанията на Джордж Буш 
Джером Бертръм позволява достъпа /емиграцията/ на стотици на-
цисти в САЩ.

1988 – Джордж Буш предлага използването на старите военни 
бази като затвори.

1988 – Бившият директор на ЦРУ и тогавашен вицепрезидент 
Джордж Буш става президент.

1988 – Бившият държавен секретар и член на Съвета за чуж-
дестранни връзки Джордж Болд заявява в интервю от 24.01 пред 
Ню Йорк Таймс: „ Студената война не за дълго трябва да бъде вид 
противопоставяне. Нито една от двете страни не би имала наме-
рение да атакува другата ако бихме могли на международно поле 
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да използваме ОН да осъществят връзка със Съветския Съюз, тъй 
като не за дълго ще се страхуваме, в повечето случаи Съветското 
вето, тогава ние ще започнем да променяме формата на сегашния 
свят и бихме могли да извършим нещо полезно. Рано или късно 
ние имаме намерения да преструктурираме нашите институции 
така, че те да не бъдат ориентирани единствено към националните 
държави. Да започнем първо с регионалното равнище и в послед-
ствие ще преминем към световно такова равнище“.

1988 декември, 7, – По адрес на ОН съветския президент Ми-
хаил Горбачов призовава за взаимен консенсус: „Световният про-
грес е възможен единствено в търсене на универсален консенсус, 
за да можем да се придвижваме напред към Нов Световен Ред“.

1989 – Президентът Джордж Буш въвежда програма за ан-
тидрога на стойност 7,8 млн. долара.

1989 – Президентът Джордж Буш изразява пожелание да бъдат 
изградени външни бази на Луната, както и посещение до Марс.

1989 май, 12, – Джордж Буш кани Съветският Съюз да се при-
съедини към световния ред. Пред дипломиращите се студенти в 
Тексас A-M Юнивърсити, Буш заявява че САЩ са готови да при-
емат Съветския Съюз в „Световния Ред“.

1990 – Големият банков скандал известен като S-L след кой-
то Американската банкова система бива прогресивно плячкосана 
чрез черния проек за финансов бюджет за периода 1980–1990го-
дина от водачеството на администрациите на Буш и Рейгън, както 
и на ЦРУ.

1990 – Световната федералистка асоциация обвинява амери-
канската преса. В своето обръщение Ерик Кокс описва световните 
събития по следния начин: „Жалко е, в същото време много вярно, 
че слабоумната американска преса не успя да оцени значимостта 
на всички тези събития. Повечето от федералистите знаят какво се 
случи…и сега те не се страхуват от биенето на барабана за суве-
ренитета.“

1990 септември, 11, – Президентът Джордж Буш нарича Вой-
ната в Залива – възможност за един Нов световен ред. В своето об-
ръщение към конгреса, той заявява: „Кризата в Персийския залив 



73

предоставя рядката възможност да се придвижим към историче-
ския период на международно коопериране. Извън тези временни 
локални бъркотии, Новият Световен Ред ще придобива очертания 
и по този начин нациите на света на Запад на Изток на Север и на 
Юг ще могат да просперират и живеят в хармония…сега Новият 
Световен Ред сражавайки се трябва да се роди.“

1990 септември, 25, – По адрес на ОН съветския външен ми-
нистър Едуард Шевернадзе описва събитията на атаката на Ирак 
над Кувейт като акт на тероризъм, изпречващ се по пътя на добива-
щия очертания Нов Световен Ред.

1990 октомври, 1, – По адрес на ОН президента Джордж Буш 
заявява: „Колективната сила на световната общност се проявява 
чрез ОН…едно историческо движение, водещо към Новия Свето-
вен Ред…нова партньорство между нациите…време когато чове-
чеството ще се обедини…за да достигнем до една революция на 
духа и съзнанието, за да започнем едно пътуване към новата епо-
ха“.

1990 декември, 31, – Съветският президент Михаил Горбачов 
заявява, че: „Новият Световен Ред ще бъде предшестван от кризата 
в Залива.“

1991 – Операция „Пустинна буря“. Президентът Джордж Буш 
спира войната след стотния час. Американските войски са вакси-
нирани експериментално срещу биологическо оръжие. Очертава 
се болест с наименование „Синдром на войната в залива“. Хиляди 
войници се разболяват. Правителството отхвърля своята отговор-
ност. Повече от 8000 войници биват ваксинирани с ботулизъм, по-
вече от150000 войници минават през антракс ваксината, и всички 
500000 войници приемат перидостиджимайн /експериментално 
лекарство, отнасящо се до нервната система/ .

1991 – Линда Макре Кемпбъл публикува „Как да се започне 
революция във вашето училище“ в спис. IN CONTEX. Тя предлага 
използването на променливи агенти, доказали себе си като утвър-
дени революционери и съконспиратори.

1991 януари, 21, – Президента Джордж Буш одобрява Новия 
Световен Ред в своето послание пред нацията: „Голямата идея за 
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Новия Световен Ред-да бъде постигнат универсалния стремеж 
на човечеството за справедлива управление от страна на закона, 
явяващ се като илюминация на хилядите точки светлина /алюзия 
с окултната платформа на Алис Бейли от 1934 г./ …и вятърът на 
промените ще бъде с нас“.

1991 февруари, 6, – Джордж Буш заявява пред икономическия 
клуб в Ню Йорк: „Моето виждане за Новия Световен Ред предвиж-
да ОН с тяхната умиротворителна функция“.

1991 юни, – Съвета за Чуждестранни Връзки е един от спон-
сорите на Асамблеята за американска сигурност „След студената 
война по пътя на Новия Световен Ред“. Асамблеята е посетена от 
65 видни членове на правителството, медиите, академичните и во-
енни кръгове и пр.

1991 късният юли, – По кабелните новини на Нетлорк, чле-
нът на съвета за чуждестранни връзки и бивш директор на ЦРУ 
Стансфилд Търнър, възпитаник на Родес училище на въпроса от-
носно ситуацията в Ирак заявява: „Ние имаме много по-големи 
обективни предпоставки. Ние трябва да виждаме в далечината. 
Това е един пример на ситуация между САЩ и Ирак, където ОН 
свободно се намесиха в суверенитета на една суверенна нация…
сега вече това е един полезен прецедент за всички останали страни 
по света“.

1991 октомври, 29, – Дейвид Фандърбърк, бивш американски 
посланик в Румъния заявява в Северна Каролина по време на по-
сещението си: „Джордж Буш е обкръжен с хората които вярват в 
единното световно правителство. Те вярват, че съветската и амери-
канската система се сливат“. Аргумента да се доведе до знанието 
на масите за това заявява Фандърбърк са ОН,“по-голямата част от 
чиито 166 члена-държави са социалистически атеистични и анти 
американски“. Фандърбърк престоява като посланик в Букурещ от 
1981 до 1985, когато той подава оставка уплашен от американския 
натиск над режима на румънския диктатор Николае Чеушевско.

1991 октомври, 30, – Президента Горбачов по време на пре-
говорите за Близкия изток в Мадрид заявява: „Ние сме на път да 
получим практическа подкрепа и това е много значителен знак за 
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движението към новата ера и новата епоха. В нашите страни и на-
всякъде ние виждаме призраците на старото време да си отиват. За 
да бъдем способни да се движим напред към Новия Световен Ред, 
ние ще се опираме на подходящите механизми на ОН.“ В също-
то време в Александрия Вирджиния, Елена Ленская съветник на 
министъра на образованието в Русия връчва огласителни ноти за 
осъществяването на програмата с наименование „Образованието 
по пътя за Новия Световен Ред“.

1992 – В „Залеза на суверенитета“ от бившия председател на 
Сити корпорация и член на съвета за чуждестранни връзки Уолтър 
Ристън заявява: „Истинската глобална икономика изисква компро-
миси с националните суверенитети. Не трябва да има бягство от 
системата“.

1992 – Конференция на ОН за околна среда и развитие. Мяс-
то на провеждането Рио Де Жанейро. Конференцията се ръководи 
от държавния секретар Морис Стронг. Главните продукти на тази 
конференция се изразяват в AGENDA 21 и договор за био разно-
видностите, които САЩ се колебаят да разпишат поради опозиция 
в следствие на страха от заплаха на суверенитета и икономиката.

1992 юли, 20, – В списание „TIME MAGAZINE“ е публику-
вано раждането на глобалната нация от Строуб Талбот, възпита-
ник на Родес училище, съученик на Бил Клинтън от Оксфордския 
университет, директор на Съвета за Чуждестранни Връзки и три-
латералист. В своята статия той пише: „Всички страни са соци-
ално ранжирани без значение за постоянно как те биха могли да 
изглеждат, в действителност те всички са изкуствено поставени 
и временни…може би националния суверенитет не би изглеждал 
като велика идея след всичко това…но трябваше да се случат съ-
бития в нашия абсурден и чудовищен век, за да се стигне до све-
товното правителство“. Като издател на „Тайм“, Талбот защитава 
президента Уилям Джеферсън Клинтън в продължение на цялата 
президентска кампания. Той е поканен от Клинтън като човек №2 
в държавния департамент след държавния секретар Уорън Кристо-
фър, бивш трилатералист и бивш вицепрезидент на Съвета за чуж-
дестранни връзки. Талбот бива подкрепен от близо две трети на 
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Американски Сенат въпреки изложението му за липсата на смисъл 
в националния суверенитет .

1992 септември, 29, – На среща в Лос Анджелис, бившия пре-
зидент на Съвета за Чуждестранни Връзки, Уинстън Лорд произ-
нася реч под името „Промяна на нашия път: Америка и Новия Све-
товен Ред“, в която той отбелязва: „В известна степен ние сме на 
път да се откажем или да предадем нашия суверенитет, което про-
тиворечи на схващането за нашия дом…“ /има се предвид NAFTA 
– северноамериканския договор за свободна търговия/. Лорд става 
помощник държавен секретар в Клинтъновата администрация.

1992–1993 зимата, – В изданието на Съвета за Чуждестранни 
Връзки е публикувана статията: „Засилването на ОН“ от ген. секре-
тар на ОН Бутрос Гали. В нея се казва: „Не може да се отрече, че 
старовековната доктрина за абсолютната и изключителна сила на 
суверенитета не за дълго ще съществува. Подчертавайки правата 
на индивида и правата на народите следва измерението на универ-
салния суверенитет, който касае цялото човечество. Това намира 
израз в засилващото се прилагане на международния закон. В този 
смисъл и значимостта на ОН ще става все по-очевидна.

1993 – Строуб Талбот получава награда за публикуваната през 
1992 г. статия в Тайм Магазин „Раждането на глобалната нация“ 
както и оценката за което той е допринесъл за глобалното управле-
ние. Президентът Клинтън написва поздравително писмо, в което 
заявява, че Строуб Талбот със своите усилия е допринесъл изклю-
чително за постигането на глобална хармония. Не само обаче пре-
зидента Клинтън използва специфичния термин световно прави-
телство, но той също поздравява бъдещите успехи в тази посока. 
Талбот приема наградата, като заявява, че тя е трябвало да бъде 
дадена на другия номиниран Михаил Горбачов.

1993 юли, 18, – Хенри Кисинджър, член на Съвета за Чуж-
дестранни Връзки и трилатералист пише в Лос Анджелис Таймс, 
относно NAFTA „Това, което конгреса ще има за главна задача пред 
себе си не са конвенционалните търговски споразумения, а пре-
ди всичко архитектурата на новата международна система…първа 
стъпка към Новия Световен Ред“.
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1993 август, 23, – Кристофър Хичънс, социалист и приятел на 
президента Клинтън докато са били заедно в Оксфордския универ-
ситет, заявява в едно интервю: „Разбира се, че става въпрос, че има 
управляваща класа в тази страна и тя има своите международни 
съюзници“.

1993 октомври, 30, – Вашингтон пост публикува статия, в коя-
то е казано относно ролята на членовете на Съвета за чуждестран-
ни връзки: „Тяхното членуване е свидетелство с техния възход в 
американската управляваща класа, където те не просто анализират 
и интерпретират чуждата политика, а активно помагат за това.“

1995 есента, – Световен форум, спонсориран от „Фондация 
Горбачов“, се състои в Сан Франциско. Присъстват Маргрет Та-
чър, Морис Стронг, Джордж Буш, Михаил Горбачов и други. Разго-
ворите се въртят около единството на човечеството и идването на 
Световно правителство. Все пак изразът „Световно управление“ се 
използва вместо този за „Нов Световен Ред“.

1996 – Публикуван е доклада, състоящ се от 420 страници на 
ОН „Нашето глобално добросъседство“. Подчертава се плана за 
глобално управление, призоваващ към международна конферен-
ция през 1998 г. в името на подписването на особено необходими 
договори и споразумения през 2000-та година.

1996 – Световен форум №2 се състои отново в Сан Франциско, 
но този път сесиите са закрити като присъствие на пресата.

Съществуват стотици статии и речи, доказващи актив-
ната работа по създаването на глобалното управление. Не би 
могло всичко това да бъде изложено в настоящия списък.

Списъкът на събитията включва до 1996 г., тъй като ав-
торът тогава е публикувал своя труд. (Бел. от издателя)
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  
НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

1700 – Илюминати (Адам Вайшопт-основател, йезуитски све-
щеник и фримасон) Името Илюминати произхожда от „носители 
на светлина“. „Lumen“, произтича от Луцифер, паднал „ангел от 
светлината“, споменаван в Стария Завет.

1800 – Фримасони и Илюминати като организации: Ротшилд) 
Якоб Шиф Натан Родшилд, полагат клетва за убийство на руския 
цар и неговото семейство.

1900 – Илюминати: Ротшилд (Якоб Шиф), Рокфелер
1913 – създаване на Федералния резерв, което го поставя в за-

конна власт на Рокфелер от 24.12.1913 г. Само трима конгресмени 
реално присъстват по време на вземането на решението, тъй като 
тогава е Коледа.

1913–1916–16-та поправка на закона за таксите („IRS“) доба-
вена към конституцията

1917 – Руският цар е убит от болшевишките революционери. 
Ленин, Троцки и Сталин получават финансова помощ на стойност 
20 милиона в злато (платени от Родшилд (Илюминати)

1920 – Уудроу Уилсън предлага създаване на Лига на Нациите.
1921 – Рокфелерови фамилия създават Съвет за Чуждестранни 

Връзки (Съвет за международни отношения) в Ню Йорк, което по-
ставя началото на Илюминатските организации в САЩ

1921 – Родшилд създава Кралският институт за международни 
отношения в Лондон

1929 – Родшилд, Рокфелерови, Карнеги, Морган (Съвета за 
Чуждестранни Връзки) създават срив в стоковия пазар, рефлекти-
ращ в световно известната депресия.

1933 – Президентът Рузвелт (Съвет за Чуждестранни Връзки) 
обявява банкрут.

1939 – Хитлер напада Полша-финансиране от страна на Род-
шилд, Варбург и Круп

1939 – Родшилд финансира едновременно Хитлер и Сталин 
във връзка с Втората Световна Война
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1941 – САЩ се включват във Втората Световна война, плани-
рана от Родшилд, Шиф, Рокфелер и Рузвелт

1945 – Втората Световна война приключва, създадени са Обе-
динените Нации (ОН), като изход от войната

1950 – Рокфелер прави дарение за ОН в Ню Йорк
1950 – ОН започват войната в Корея
1959 – ОН започват войната във Виетнам
1963 – Президентът Кенеди е убит от служителите на Конспи-

рацията. В новинарските медии се съобщава, че стрелецът е бил 
само един (Лий Харви Освалд) – пет куршума са намерени от раз-
лични оръжия. Първоначалното доказателство за поява на теория, 
че е имало заговор от няколко стрелци, е загубено.

1963 – Джек Раби убива Лий Освалд, след което Раби умира в 
затвора от мистериозна болест

1967 – Убит е Мартин Лутър Кинг
1968 – Убит е Боби Кенеди
1971 – Президентът Никсън (Съвет за Чуждестранни Връз-

ки), обявява състояние на извънредни обстоятелства и готовност 
за САЩ

1973 – Никсън изтегля войските от Виетнам, опитвайки се да 
смекчи общественото напрежение

1973 – Дейвид Рокфелер образува Трилатералната Комисия в 
Ню Йорк

1976 – Джими Картер (Съвет за Чуждестранни Връзки) избира 
Збигнев Бжежински (Съвет за Чуждестранни Връзки и Трилате-
рална комисия), за Съветник по националната сигурност. Петима 
други високопоставени членове на президентския екип също са 
членове на Съвета за Чуждестранни Връзки и Трилатералната ко-
мисия.

1976 – Картър подписва харта на ОН с която премахва сувере-
нитета на САЩ в случаите на военно командване от страна на ОН.

1977 – Бенджамин Крим публикува книги и публично говори 
за Майтрея, като за Христос на Ню Ейдж религията, който е дошъл 
отново на Земята

1981 – Конгресменът Лари Макдонълд призовава за всеобщо 
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разследване от страна на Конгреса, на Съвета за чуждестранни 
връзки и Трилатералната комисия. Назначено е следствие от Кон-
греса за тези организации

1983 – Лари Макдонълд е убит заедно с 268 други пасажери 
на Корейските въздушни линии, „полет 007“ над остров Сахалин 
в Японско море – самолетът е свален. Всички тела на пасажерите 
са намерени, с изключение на телата на двамата пилоти. Някои от 
поверителните информации, отнасящи се до този полет на Корей-
ските авиолинии включват: два парашута са били видени в близост 
до мястото на инцидента, руските пилоти са забелязали светещи 
следи в небето и от другата страна е нямало ответни сигнали на 
техните, самолетът е бил пълен с гориво, данните на самолета са 
записани от американска подводница.

1983 – Андропов (Съветски съюз) умира от загадъчна смърт, 
назначен е Черненко

1984 – Черненко (Съветски съюз) умира, Горбачов поема пос-
та „генерален секретар“.

1985 – Горбачов въвежда „гласност“ и „перестройка“ в целия 
Съветски съюз

1986 – Чернобил, произшествието в ядрената централа. Съвет-
ският съюз иска помощ от САЩ и Германия. Общественото мне-
ние в Съветския съюз е изострено.

1988 – Джордж Буш (Съвет за чуждестранни връзки и Трила-
териална комисия) е избран за президент

1989 – Берлинската стена пада. Източногерманците се втурват 
към Западна Германия. Американските военни в този момент из-
глеждат старомодно пред медиите.

1990 – ОН започват войната в Залива. Президентът Буш пуб-
лично обявява“Новият Световен Ред“ по телевизията.

1991 – Опит за сваляне на Горбачов в Съветския съюз. Елцин 
се появява за лидер.

1991 – Елцин е избран за президент на Русия. Започва разви-
тието на кризата в Босна. Русия се проявява като съюзник на САЩ 
и техен приятел. Стартира разоръжаването на военните техноло-
гии на САЩ.
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1992 – Клинтън (Съвет за чуждестранни връзки и Трилатери-
ална комисия) е избран за президент на САЩ. Започва закриването 
на някои военни бази. Войските на САЩ биват поставени под ко-
мандването на ОН, изпратени са американски войски да охраняват 
Босна, Сомалия, Перу. Започва въвеждането на идентификацион-
ните карти за здравно осигуряване.

1992 – В Лос Анджелис започват бунтовете, породени от инци-
дентите в Флоренция и Нормандия. Някои сгради изглеждат като 
че ли са подпалени от професионалисти-военен стил на акцията. 
Националната гвардия е вдигната по тревога. Агенцията за Извън-
редни Случаи (FEMA) се появява на сцената, за да успокои насе-
лението. Гражданите започват да се въоръжават, за да предпазят 
собствения си бизнес. Федералните агенти извършват арести. Ме-
диите допринасят също за повишаване на градуса на напрежение-
то. Кой носи отговорност за създадените безредици?

1993 – Горбачов стартира своята „Фондация Горбачов“ в САЩ 
по време на своето посещение в Сан Франциско. Поставя се на-
чалото на планове и стратегии за премахване на част от тежкото 
въоръжение

1993 – Агентите на BATF и FBI извършват погром върху сек-
тата „Давидова клонка“ под наименованието WACO в Тексас с по-
мощта не само на сълзлив газ (когато CS газът бива подпален той 
се превръща в цианиден газ), в резултат на което 75 мъже, жени и 
деца са убити. Медиите представят водача Дейвид Кореш като луд 
маниак и убиец.

1993 – Руски и Непалски бойни формирования започват воен-
ни маньоври и упражнения на американска територия. Американ-
ските граждани са алармирали и гледат на тях като на радикални 
екстремисти.

1994 – Клинтън предлага Националната системата за здравно 
осигуряване. Изисква се национална идентификационна карта за 
всеки.

1994 – NAFTA (Североамериканска асоциация за свободна 
търговия) позволява в своето споразумение на американските и 
азиатски производители да притежават фабрики в Мексико, къде-
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то заплатите са повлияни от високото равнище на бедност и нисък 
контрол

1994 – GATT – подписано е споразумение
1994 – Владимир Жириновски печели популярност в Русия на 

основата на своите ултранационалистични схващания. На него ня-
кои гледат като на един вид версия на Хитлер или Сталин от Новия 
Световен Ред.

1994 – В САЩ започва изграждането на различни патриотич-
ни групи, вид милиция на гражданите, за които медиите пишат, 
че са психари и ненормални. Подобни групи на гражданска мили-
ция в щата Монтана разпространяват касети и литература относ-
но зараждането на Новия Световен Ред. Линда Томсън формира 
„Американска федерация за справедливост“ и разпространява ли-
тература и видеоматериали, доказващи руското военно присъст-
вие на американска територия, както и контролираните от ОН 
форми на „концентрационни лагери“, съоръжени с газови камери, 
произведени в щата Индиана. Линда предлага материал относно 
т.нар.“черни хеликоптери“ на ОН върху видео запис. В резултат 
на това нейното семейство е заплашвано докато в същото време 
същите черни хеликоптери на ОН необезпокоявани летят в прос-
транството над дома ѝ.

1994 – Марк Кьорнке от Мичиган разпространява касети и ви-
део относно Движението на гражданската милиция, Новия Свето-
вен Ред и контрола на ОН върху САЩ. Т.нар. Милиция в Мичиган 
провежда многобройни срещи.

1995 – Черните хеликоптери на ОН разширяват своето при-
съствие в почти всички щати, както и в Калифорния.

1995 – На пазара се появява InfoPet действащ чрез инжектира-
не за поддържане на контрола върху домашните любимци. Много 
християнски книги и видео касети по този повод твърдят, че това е 
началото на появата на Числото на Звяра за който е предсказано в 
Откровение на Йоан от Библията..

1995 – Боб Флечър производител на играчки и по настоящем 
работещ в движението на милицията от Монтана, създава видео 
материал през февруари.95 г., в който описва в детайли Новия 
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Световен Ред, Световния социализъм, глобалното покритите на 
ОН наложено върху САЩ, вмешателството на CIA в нелегални-
те операции, извършвани от служителите на Новия Световен Ред, 
свързани с инжектиране, вкл. т.нар. „черни хеликоптери“ и концен-
трационните лагери. Боб Флечър не един път бива обявяван за не-
нормален, както и правени са опити върху него за хоспитализация 
и интензивна медицинска помощ.

1995 – Федералната сграда в Оклахома е взривена. Правител-
ството подозира за това т.нар. Патриотична милиция. А патрио-
тичните групи на милицията твърдят, че това е резултат от кон-
спирацията, в която е замесено правителството. Правителството 
дискредитира патриотичните организации и започва атака върху 
тях чрез медиите. NBC, CBS, ABC едновременно поддържат слу-
хове и разкази, относно месните организации на Милицията и под-
държат страх сред населението. Медиите чрез блиц анкети правят 
опити да ги представят като опасни и анархистични формирова-
ния, стоящи зад взривовете.

1995 – Президентът Клинтън и Боб Дол подписват антитеро-
ристичен документ, даващ широки права на антитерористичните 
агенти и създаващ основа за ново антитерористично законодател-
ство. Общественото мнение е манипулирано чрез случилото се в 
Оклахома и така започва акция „антитероризъм“, придружена с 
множество закони. Някои от патриотичните групи твърдят, че и 
двата взрива са дело на служители на Новия Световен Ред, целящи 
да изплашат общественото мнение, принуждаващи го да предпри-
еме още по-мощен „антиоръжеен контрол“чрез много по-антите-
рористичния „Федерален контрол“.

И така напред към 2000-та година!. Бихте ли могли да про-
четете всичко това до тук и да прогнозирате идващите събития? В 
името на вашата свобода, защитата на вашите права, дадени ви от 
Конституцията, вие може да предприемете някакви действия.

Статията представяща списъка на събитията по изграж-
дането на Новия Световен Ред е писана през 1995 год.
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Бележка от редактора:

Препоръчва се да се види също статията: „Хронологична 
история на Новия Световен Ред“. Само във внимателното про-
следяване на събитията по дати и години, може да се стигне 
до извода за Конспирацията или Заговора, или т.нар. майстор-
ски изплетена мрежа от организации, подготвящи идването 
на Антихриста.

НАКРАТКО! 
ОСНОВНИ СТЪПКИ В УСТАНОВЯВАНЕТО  

НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Кръгла маса – края на 19 век
Система на Федералния резерв, 1913
Общество на народите, 1920
Съвет за чуждестранни връзки (международни отноше-

ния) 1921
Кралски институт за международни отношения, 1920 год. 

Лондон
Обединени Нации, 1945
Група Билдерберги, 1954
Римски клуб, 1968
Трилатерална комисия, 1973
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ПЛАНЪТ ПО КОЙТО...

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ ОТДЕЛНИ ЧАСТИ НА ПЛАНА 
И КАК ДА СЕ ОРИЕНТИРАМЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ 

СЪБИТИЯ

Безспорно, когато човек се движи в непозната местност, той се 
нуждае от някаква карта. И когато сверява видяното върху картата, 
с онова, което се появява пред очите му, той е по-сигурен в право-
тата на своето движение. Човекът има право на подобна карта за 
да бъде сигурен в посоката, която е поел, за да знае дали наистина 
се движи в тази посока.

И така, приятели, очертава се въпросът:
Знаят ли хората за посоката в която се движат?
Към какво вървят!
Дълги десетилетия на тях им се обещаваха светли бъднини, 

бъдещи петилетки на благоденствие накратко „светлото бъдеще“.
Да, така бе, по времето на последните 50 години, тоест 45 го-

дини. След това, бе даден малко отдих, от около 10 години, през 
които всичко се разместваше, и ....отново влязохме....къде, къде!

Ще каже вече някой – ами в следващите 50 години.
Така ли е това? Всъщност има ли някакъв план по който се 

движи човечеството?
Всъщност човечеството се движи, или някой го води, или пък 

всичко следва един неумолим ход на времето. И все пак, има няка-
къв план, който пък от своя страна се явява „план“ в по-големият 
план, безспорно План на нашият Създател. Естествено е, че когато 
има Създаване, то Създателят знае добре към какво се стреми и 
накъде да го води.

Но сега става дума, за „другия план“, не за Плана на Създателя 
– Божествения План, а за плана, който човечеството следва в мо-
мента, водено от своите наставници и водачи към поредните нови 
„светли хоризонти“.

И така, в новите 50 години, „светлите бъднини“ придобиха 
очертанията на Евросъюз и Атлантическа ориентация. България 
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трябвало да се присъедини към Европа и оттам щяло да дойде пов-
дигането на жизнения стандарт и оправяне на нейните проблеми.

Невероятно, нали! Като хипотеза, добре е! Но въпросът е как 
ще стане? При положение, че в сегашната Европа отчуждението 
се увеличава, разслоението между бедни и богати – също. Не е ли 
удивително напомнящо същото, когато през социалистическите 
болшевишки 50 години, всички виждаха че светлите бъднини от 
манифестациите са само едно много много далечно и невъзможно 
бъдеще, но си мълчаха.

И сега, хората виждат невъзможността на тези нови светли 
бъднини. И пак си мълчат. Но тогава, имаше диктат,а сега къде е 
диктатът! Може пък той да е съществуващ вече като невидим.

Къде е сегашната диктатура? Може пък тя да е скрита зад не-
видими лостове.

Лостове от новата декорация!
Колко е просто! Отговорът е ясен. Новите петдесет години ще 

бъдат по нов начин декорирани. Външното е вече опитано, а сега 
– всичкото онова, вече ще се извършва по вътрешен път. Тоест кон-
тролът няма да е нужно да бъде физически, той ще се осъществява 
по вътрешен начин, чрез медиите, чрез невидимите въздействия 
върху съзнанието, чрез астралното държане в клещи на население-
то от страна на служителите на Новия ред.

И така, приятели, ето вижте самото сравнение. Нови 50 годи-
ни като че ли ни обхващат в прегръдка. Тъй ли е това? И това ли е 
част от някакъв план, който всъщност е само ново продължение на 
стария традиционен план, по който бяха аранжирани предишните 
50 години.

Време е хората да се научат да мислят по време на всички тези 
експерименти с техните умове и сърца. В крайна сметка, поне това да 
бъде генералната полза от всички тези разигравания на човешкия род.

А сега някои ще попитат: „Разиграване“ от кого? Та нали на-
шият Господ е предвидил и това също. Той ли го прави обаче това? 
Не е ли всичко от него създадено, и забележете, какъв е този Гос-
под, който подлага своите деца на такива страдания!

Явно, че едва ли е това от Господа!
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Правилна е логиката, наистина! Не е от Господа ни този План 
на експерименти и „петилетки“ и планировки все по 50 години. 
Тази глобална планировка е по другия „план“, „планът“ на „дру-
гия“, който се е настанил на земята и го наричат в последните 
времена „князът на този свят“. „Който“ управлява чрез верните си 
служители, чрез своя най-верен помощник – мамона. Чрез цялото 
си кралско войнство, което наистина дружно работи за постигане-
то на Новия световен ред, ред на Сатанаил-Сатана.

Не е пресилено да се каже, че човечеството има право да знае, 
че самия Адолф Хитлер, фюрера, както го наричаха в Германия е 
бил идеалната инсценировка, като едно предварително опитване 
на почвата преди голямото представление. Трябвало е да се тра-
сира Новия световен ред, и са инсценирали представлението на 
национал-социализма в Германия. Фюрерът и обещавания от него 
Нов ред. Винаги се знае, че генералната репетиция предхожда ис-
тинското представление. И така, защо да не допуснем, че събити-
ята от целия 20 век са били като едно приготовление -“трасиране“ 
на условията за създаване на Новия ред. Самият фюрер е като ми-
ниатюрно копие на бъдещия фюрер, който както се знае от посве-
тените ще бъде Антихристът.

При това сега този фюрер ще бъде оригинал , а не просто юве-
лирна изработка като Ленин, Сталин, Хитлер и прочие.

Его я и част от картата на плана!
Да видим, тъй ли е!
Защо да не опитаме да мислим! Ето един откъс, който би спо-

могнал на нашия анализ.

ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА СВЕТОВНОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО

Какви са истинските цели на Световното правителство? Джон 
Колеман пише, че то си присвоява „Божественото право“ да осъ-
ществи следното:

1. Установяване Единно Световно Правителство – т.нар. „Нов 
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Световен Ред“ с обединяване на църквите и парично-финансовата 
система под негово управление. (Европейският съюз, който трябва 
да бъде оглавен от Ционисткият елит в лицето на НАТО и атлан-
тическата доктрина.) Бележките в скобите са от съставителя на на-
стоящата статия.

2. Пълно разрушение на националното съзнание и национално 
достойнство (В България затова сега се прави само опит, но както 
се отбелязва, опитът се провежда с пълна пара – чрез такива могъ-
щи емисари като високо лансираната БиТиВи телевизия)

Националните култури се размиват, под прикритие за уваже-
ние на културните ценности се прокарва новата Ню ейдж култура 
на нови технотронни ценности.

3. Разрушение на религиите, и в частност – християнството, 
като се прави разлика между традиционните религиозни форми и 
тези форми, нововъзникнали по изкуствен начин като Ню Ейдж, 
както и собствените им религиозни образования като сектата на 
Муун, мормоните) създадени чрез наливане на пари от богати да-
рители)

Християнството все повече се отдалечава от изначалното Хри-
стово послание, превръща се в ритуал и яростна защита на пра-
вославната или коя да е друга консервативна изначална чистота. 
(Замъгляване под флага на безплодни и режисирани за посмешище 
битки за съхранение на православната чистота)

4. Контрол върху всеки човек без изключение чрез средствата 
за управление на съзнанието и технотрониката. (Комуникацията – 
„есемеси“, „айсикюта“, провесените върху сърдечната чакра като 
малки светещи кибритени кутии „джиесеми“)

5. Легализация на наркотиците и порнографията. (Списание 
Плейбой, легално разпространение с официални интервюта на 
видни политици в него, легализация на т.нар. компаньонки, хомо-
сексуално (толериращо гей отношенията) законодателство, толе-
рантност към луксозните проститутки, докато тези от улицата са 
за „стадото“.......по думите на „елита“)

6. Съкращаване населението на големите градове по предва-
рително отработен план. Изкуствено съкращаване населението на 
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земята посредством междурегионални войни от 6 на 3 милиарда 
или само 2 милиарда.

7. Лишаване населението на множество страни от правото на 
самоопределение, чрез изкуствено създавани конфликти и кризис-
ни ситуации, с цел да бъдат управлявани от последвалата смяна на 
апарата.

8. Разпространение идеите за религиозно освобождение като 
например „Мисия Мария Кнол“, както и подръжка и разпростра-
нение на мюсюлмански фундаментализъм, различни харизматич-
ни движения, християнски фундаментализъм и пр., всичко се една 
единстевна цел, подриване устоите на сещуствуващите религиоз-
ни форми, особено християнството.

9. Създаване на нови култове и направления в изкуството, кул-
турата и музиката, подръжка на досега съществуващите като Мик 
Джагър от Ролинг Стоунс, ползващи се с особена популярност сред

10. Създаване на всеобща криза в световната икономика и по-
раждане на политически хаос.

11. Оказване пълна подръжка на такива организации като 
ООН, МВФ, Банка за международни инвестиции, Световен съд, 
чиито представители всъщност вземат участие в Световното пра-
вителство.

12. Организиране на световен терористичен апарат (кой ще го 
организира ли – ами, много просто, тези, които „самите те“, взри-
виха без да се спират пред нищо и Двете кули, след което започна-
ха въображаемо разследване)

А защо да не прочетем написаното от Дъглас Рид за Гран-
диозния план на двадесетото столетие? Ще бъдем потресени!
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„ГРАНДИОЗЕН ПЛАН НА ДВАДЕСЕТОТО 
СТОЛЕТИЕ“

автор:	Дъглас	Рид

Книгата се намира в Интернет на следния адрес, както и върху 
настоящия сайт. За препоръчване е и книгата на Дъглас Рид „Спо-
рът за Цион“.

А като приключим с книгата, защо пък да не се спрем върху 
последните думи на Дъглас Рид. Нека се замислим! Един нормален 
човек би направил поклон след като го изчете този пасаж.

Ето го и пасажа, представляващ финал за книгата на 
Дъглас Рид с послесловие от самия преводач.

Заговор на Правдата – „Така аз прекарвам остатъка от моите 
дни в Южна Африка Изживях своя живот и сега единствения ми 
личен интерес в тази разразяваща се глобална мелодрама, би мо-
гъл да бъде само един надпис върху моята надгробна могила: „По-
чина от естествена смърт.“ Моите стремежи в личен план винаги 
са били твърде скромни. Не разчитам в повечето случаи на нищо. 
Заговорът за който говоря е достигнал да такива мащаби, че нищо 
не би могло да го спре на този етап. Огромно количество от хора 
във властта са въвлечени в него. Докато тези хора стоят на пулта 
на властта, ние ще продължаваме своя път към екзекуция. И тъм-
нината ще очаква своето спускане отгоре. Когато това се случи, то-
гава вече ще бъдем принудени да започнем всичко отначало. И да 
започнем работа по нашето възраждане. Аз познавам много добри 
хора, които са готови още отсега за това възраждане.

Слугите на пресата и телевизията биха нарекли това „контра-
революция“. Но истинското му име би било „Заговор на Правдата.“

Послесловие на преводача: Много време се измина от изли-
зането на този превод – около 25 години. Сценарият показан от 
автора и по който се разгръщат настоящите събития, получи пълно 
потвърждение. На 11 септември 2001 година международният елит 
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инсценира акт на човешката трагедия. Разпадът на съветския съюз, 
обречените на нищета милиони хора. Бомбардировката на Сърбия, 
съдът над Милошевич. Събитията в Афганистан. Бе доказано на 
всички тези страни, че не могат да стоят настрана. Колкото до Ирак 
и другите съседни страни, те все още не са напълно контролирани 
от англо-американската ционистка супердържава. Всичко се осъ-
ществява по предварително установен сценарий. Ръководителите 
на този сценарий – плановиците на световната свръхдържава, със 
своите действия доказаха, че не се спират пред нищо.

Единственото нещо, което не се сбъдна според желанието на 
автора бе, че той не успя да си отиде от този свят с естествена 
смърт.

А сега да видим, какво се осъществява в реалния живот от 
упоменатите събития в картата, тоест нека да видим, онова, което 
показват нашите възприятия и анализи.

И след това да сравним, онова от картата, с онова от видяното 
по време на пътя.

И така, приятели, сравнявайте, вашата карта, за която сега на-
учавате че може да съществува с видяното, почувстваното, с пре-
живяното.

И по някои отчетливи репери, показатели на плана от картата, 
и налагането им в картината на съприжявоното, почувстваното, ще 
може да разберете къде се намирате в световните събития, нарече-
ни от повърхностния човек „главоблъсканица и хаос“.

Всъщност зад привидния хаос, стои един добре изпълняван по 
точки план.

Къде сме ние в него и докъде сме стигнали и после, когато 
започне – Главното!

Ето, това са въпросите, които искаме да възбудим.
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РАЗВИТИЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА

Глобализацията в етап втори, подготовка на условията за 
микрочипиране, външно съгласие и сговор

Кадифяният период – времето на кадифяната ръкавица, време-
то на лицемерието

Триумф на лъжата
Опита за икуменизъм и единство във външните признаци.
За връзката между болшевизма, ГМО насилието върху видове-

те култури и днешната глобализация.
Глобализацията в нейният сегашен вид, това е насилие върху 

душите на хората.
Централното масонство със силата на портофейлите и интере-

са от хранилката обединява външно участниците роби.
Глобализацията не решава проблема на народ и елит като час-

ти от едно цяло
Глобализацията е план за изпитание на елитарните части, за 

отбора на елита и от друга страна за отбора на истинската част в 
народа

Вечният стремеж на човека да влезе в елитарните части и ве-
чният изпит на всеки пред Бога за смирение и служене на ближни-
ят по сърце, а не по интерес.

Позитивизъм, красота, но всичко това е външно и е резултат на 
връзката с парите.

Да се покаже красотата на България, но.....когато стане ясно, 
че земята на България е продадена на чужденци, последното се 
изпуска в предвид от позитивният наблюдател

Всичко се извършва по Елитарния план, глобализация, магис-
трали, глобална икономика, транснационални вериги, молове в 
градовете, педофилия, гей движения, търпимост на външен план 
между религиите – икуменизъм, контрол и рестрикции, болше-
вишки маниер – ботуш.

ЖЕЛАНИЕТО ЗА ПРОМЯНА Е СВЪРЗАНО С КУП СТРА-
ХОВЕ
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УСТРОЙСТВО ИЛИ УСТАНОВКА ЗА МАНИПУЛАЦИЯ 
ИЛИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО – МЕДИЙНИ СХЕ-
МИ

ПРОМЯНА – КОНСТИТУЦИЯ – ГОТОВНОСТ ЗА ПРОМЯ-
НА – ЩОУ СПЕКТАКЪЛ

Когато парите свършат, когато има природни бедствия, кога-
то има нерешени проблеми – тогава се проверява единството или 
единението.

Убита е способността за съпротива, убита е и способността за 
инициатива, чака се някой да даде нещо отвън като субсидия.

Забелязването на проблемите носи дискомфорт. Незабелязва-
нето на проблемите и т.нар гол позитивизъм правят живота поно-
сим. А оттука и оцеляването по-лесно, така ли е? За съжаление 
това е тъжната констатация днес.
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ПЛАНЪТ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД  
СЕ ДВИЖИ НАПРЕД.

ТОВА Е ПЛАН И ТОЙ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ТОЧНО.

Събуждането на хората е единствената антистратегия на Пла-
на.

Всъщност, затова е и създаден самият „План“ като изпитна 
тестова ситуация, да провери доколко хората са наистина „спящи 
същества“, и доколко за в бъдеще, те заслужават да останат на тази 
земя като „хомо сапиенс“.

Нека видим какво се осъществява на практика: Някой е казал 
на хората, че като не забелязват проблемите, те всъщност по този 
начин не ги усилват. Тоест забелязвайки проблемите и концентри-
райки се върху тях, ти ги усилваш! Така ли е това! Кой го е казал 
това! Очевидно някой, който е претендирал да бъде духовен гуру. 
И този някой е от тези, които имат книги от Ню Ейдж порядък, 
разположени върху лавиците на книжарските вериги. Хората четат 
и възприемат напътствията. Те се стараят да изпълняват предпи-
санията на духовните според тя авторитети. Друг е въпросът, кой 
определя авторитетите в обществото и защо то като има такива ав-
торитети, боледува днес!

Когато някой започне да предупреждава, тогава този някой 
може и да получи като реакция, че бил „хейтър“, „негативист“ или 
нездравомислещ. Или най-вероятно да бъде обявен за сектант!

Да кажа все пак, че именно заради такива „положително ми-
слещи авторитети“, Новият Световен Ред ще постигне урожай. 
„ОТРИЦАТЕЛНА ЖЪТВА“, му казват.

За съжаление, СЪБУЖДАНЕТО, ПОВДИГАНЕТО НА СЪЗ-
НАНИЕТО ВЪРВИ МНОГО БАВНО, НЕДОСТАТЪЧНО БЪРЗО 
И ПОРАДИ ТОВА И ЩЕ ИМА ЖЕРТВИ, СРЕД ТЕЗИ, КОИТО СА 
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ТОЧНО ТАКИВА ПОЛОЖИТЕЛНО МИСЛЕЩИ И ВЕГАНСКИ 
И ВЕГЕТАРИАНСКИ НАСТРОЕНИ. Защото на новият Световен 
Ред и Елита не са му нужни вегани, нито какви да е откачалкки, на 
него му трябват потребители на стоките от големите транснацио-
нални компании. Хора, които да потребяват, да изпълняват и да не 
мислят.

Все повече в нашето общество пример за подражаване стават 
такива хора, които са манекенки, модели, модни личности, дизай-
нери, накратко изпълнители на СТАТУКВОТО, ОНОВА КОЕТО 
КАЖЕ ТОВА СТАТУКВО.

От сутрин до вечер хората биват доени като крави и им се взе-
ма най-скъпото, а то е, еволюционото развитие. Онова с което са 
дошли тук на земята. Ако се откажеш от еволюционната си програ-
ма предначертание, може и да те повишат и да ти осигурят от но-
вият Световен Ред, всичко, но само и само да го подкрепиш новият 
План и да се откажеш от онова, съкровеното.

Свободните професии нямат бъдеще при този Нов Световен 
Ред. Колониалната политика и свободните професии са в разрез. 
Свободни професии може да има само там, където музиката и жи-
вописта, разбира се модернистичната, са поръчани от Елита. А 
Елитът, да, той все пак се нуждае от духовна храна, но тази храна 
не бива да надхвърля допустимата доза за мъничко събуждане, но 
не толкова че да се осъзнае и захвърли хомота.

Действителността на Новият Световен Ред е тъжна. Тъжна за 
хората с душа и будност. А за тези, които са превили гръбнак, и 
са се предали, да, за тях хранилката е „Акуна матата“, в превод от 
филма Царят Лъв, Карай да върви, живей си живота.

Събуждането на хората от народа е единствената спирачка за 
прокарването на Новият Световен Ред.

Така или иначе, може би има някаква вътрешна дълбока спра-
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ведливост в този План, ще каже някой, защо ли! защото в него, ще 
бъдат изчистени всички неработещи и слаби същества. Но с тях и 
с това чистене ще си отиде явно и идеята за подпомагането и ми-
лосърдието.

Е да, това са луцифериански ценности версус Христовите!
Луциферианският световен ред е наистина жесток, но и той 

е по Бога ще каже някой. Е да, но къде остава тогава Христовият 
ред! Християните , те очакват този нов световен ред и след него 
да дойде Апокалипсиса. Но какво правят за да го смекчат, за да го 
намалят по броя на жертвните. Нищо, очакват!

РАЗБУЖДАНЕТО НА ХОРАТА СЕГА Е НА ПРЕДЕН ПЛАН. 
ОТ ТЯХ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, ДАЛИ ЩЕ 
БЪДЕ ЛУЦИФЕРИАНСКО И ХРИСТОВО.

НАЙ-ДОБРИЯТ СЦЕНАРИЙ ОЧЕВИДНО СЕ ОЧЕРТАВА, 
АКО ВСИЧКО Е ПО ВОЛЯТА НА ОТЕЦА, ТОЙ САМИЯТ ДА 
ИЗЗЕМЕ ФУНКЦИИТЕ НА ДВАТА ВИДА ЦЕННОСТИ И ДА СЕ 
ВЪВЕДЕ НЕГОВОТО! ЕДИНСТВЕНОТО!

ВОЛЯТА МУ НА СЪЗДАТЕЛ!

СЪЗНАНИЕТО НА ОТЕЦА ДА ИЗМЕСТИ НЕНУЖНО НИ-
КОМУ БИТКАТА МЕЖДУ ЛУЦИФЕРИАНСКИ И ХРИСТОВИ 
ЦЕННОСТИ.

НАРОДЪТ КОГАТО СЕ СЪБУДИ, ТОЙ ПОЕМА ДЕСНИЦА-
ТА НА ОТЕЦА! ПАРТИИТЕ И ЕЛИТАРНИТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 
СЕ ОТСТРАНЯВАТ. ЕЛИТЪТ СИ ОТИВА! НО ТОВА МОЖЕ ДА 
СТАНЕ САМО АКО ИМАМЕ НАРОД!

САМО АКО ИМАМЕ НАРОД И СОЛИДАРНОСТ!
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СЯНКАТА НА ЦИОН – ЦИОНИЗЪМ И 
ГЛОБАЛИЗЪМ.  

ОСВЕТЛЯВАНЕ НА ТЕМАТА ЗА ЦИОНИЗМА,  
ЧАСТ ОТ ТЕМАТА ЗА ГЛОБАЛИЗМА

Още за Еврейският въпрос 
Ционистите не са евреи!

„Имало едно време едно племе (народ) – хабиру, което живяло 
на територията на днешните Палестина, Йордания и Ирак. Това 
племе е споменавано в различни шумерски, египетски, акадски, 
хетски, митанийски и угаритски източници, датирани между 21 и 
12 в.пр.н.е., т.е. преди идването на преселниците от Египет, които 
Мойсей е водил (преселението се датира между 15 и 13 в.пр.н.е.). 
С течение на времето след идването на преселниците, се оформи-
ли две основни племена (народа): израилтяни (на север) и юдеи 
(на юг). Около 937г. пр.н.е. съответно се оформили две отделни 
държави: Израил („дом на Йосиф“) и Юдея („дом на Юда“). През 
731г. пр.н.е. Асирия завладяла Израил, който повече не се възста-
новил – израилтяните се претопили. От своя страна Юдея също 
била завладяна от Вавилон през 596г. пр.н.е., по-късно и от Персия 
– през 536г. пр.н.е., но юдеите се капсулирали, затворили се в свои 
си общности и така се спасили от асимилацията.“

Някаква сила ги карала да странят от всички други. Коя ли е 
тя?

Това е една секта от паразити, желаещи да живуркат на гър-
ба на тружениците. Времената не са били материалистични както 
днес, затова се е оказало най-лесно да се паразитира като се пред-
ставяш за духовен водач. Дали хабиру или придошлите заселници 
от Египет са били езичници не е ясно, но за юдеите се знае, че са 
били езичници и са правили жертвоприношения на боговете си. 
Това е било много удобно за паразитите, които монополизират про-
даването на жертвени животни. Те измислят хиляди правила, по 
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които юдеите трябва да живеят за да са „праведни“ и които често 
включват „жертви“ и „дарения“ или казано по друг начин пода-
ръци от страна на наивните труженици. Още по времето когато 
Юдея е създадена, хората започват да търсят един общ за всички и 
любящ всички хора бог – бог на морала и доброто. Бог, въплъща-
ващ идеали, към които всеки вярващ трябва да се стреми за да се 
извиси. Египетският Ра, китайският Конфуций, индийският Буда, 
триедниният български бог – всички те са били олицетворение на 
този естествен човешки стремеж. За да не бъдат разкрити за охол-
ния си живот и за непрестанната и честа нужда от жертвоприноше-
ния, сектата от паразити манипулира донесените морални закони 
от Мойсей (взети от египетската религия – например десетте божи 
заповеди са от глава 125 на „Книга на мъртвите“, Папирус Ну – Из-
повед за отричане I).

Промяната е постепенна и се вижда ясно в първите 5 книги 
от Стария Завет (Тора). Лека полека позитивният и любящ Яхве 
(Йехова) се превръща в проклинащо и пазарящо се расово-племен-
но божество. Непрекъснато говори, че юдеите са богоизбрани, че 
са „неговият“ народ, а връзката с него се описва като договор. В 
замяна на жертвен ритуал въпросният Яхве обещава разрушения 
и поробване на другите народи. Яхве в Тора налага религиозна не-
търпимост към другите религии – разрушаване на чуждите молит-
вени храмове и т.н. В „Изход“ Яхве иска извършването на убийства 
в негово име. В силно манипулираната Тора са описани синовете 
Левиеви (левити), които извършват кървави доказателства за своя-
та вярност. Тези масови убийци биват представени като най-пра-
воверните.

За манипулативността свидетелства самата Библия – в „Нее-
мия, глава 8“ пише как левитите четат на хората изборно и при-
бавят тълкуване към прочетеното. Явно е, че налаганите за „най-
правоверни“ убийци и манипулатори са въпросните паразити. В 
Стария Завет се наричат левити, после се наричат фарисеи (вклю-
чително по Христово време – Исус Христос е заклеймявал въпрос-
ните фарисеи). След това се наричат талмудисти, а сега – ционис-
ти (детайли има в история на ционизма).
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Лошото е, че днес става трудно да различиш човекомразецът-
ционист от наивника-ционист смятащ че ционизъм е просто на-
ционализъм (естественото желание на евреите да имат държава). 
Наивникът-ционист мисли че е нормално да се създаде държава 
там където вече има такава и е още по-нормално да се третира от-
ветната реакция като „тероризъм“. 

Но да се върнем към дейността на въпросната секта. Те имат 
отчаяна нужда юдеите да не се отклоняват от тяхната „религия“. 
Това постигат на два плана – религиозен и светски. Светският се 
налага чрез многобройни правила като забрана на смесени бракове 
и обявяването на не-юдеите за „гнусни“. Налага се нетърпимост, 
граничеща с омраза:

Второзаконие:

[7:1] Когато Господ, Бог твой, те въведе в земята, в която ти 
отиваш, за да я завладееш, и изгони отпреде ти многобройните 
народи: хетейци, гергесейци, аморейци, хананейци, ферезейци, 
евейци и иевусейци, – седем народа, които са по-многобройни и 
по-силни от тебе,

[7:2] и ти ги предаде Господ, Бог твой, и ти ги разбиеш, – то-
гава предай ги на заклятие, не влизай с тях в съюз и ги не щади;

[7:3] и се не сродявай с тях: дъщеря си не давай на сина му, и 
дъщеря му не вземай за сина си;

[7:4] защото те ще отвърнат синовете ти от Мене, за да служат 
на други богове, и тогава ще се разпали върху вас гневът на Госпо-
да, и Той скоро ще те изтреби.

[7:5] Но постъпете с тях тъй: жертвениците им разрушете, 
стълбовете им разбийте и дъбравите им изсечете и истуканите (на 
боговете) им с огън изгорете;

[7:6] защото ти си свет народ на Господа, твоя Бог: тебе избра 
Господ, Бог твой, за да бъдеш Негов собствен народ измежду всич-
ки народи, които са на земята.

[20:16] Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, 
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ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа,
[20:17] а предай ги на заклятие: хетейци, аморейци, хананей-

ци, ферезейци, евейци и иевусейци (и гергесейци), както ти бе за-
повядал Господ, Бог твой,

[20:18] за да ви не научат да правите също такива гнусотии, 
каквито са правили те за своите богове, та да не грешите и вие пред 
Господа, вашия Бог.

Връзката с Бог се представя като договор. В Левит глава 26 са 
изброени множество обещания ако се спазват „наредбите“ и „за-
поведите“ му, както и множество проклятия и заплахи ако не се 
спазват. Нека да видим някои точки от въпросния „Божи закон“, 
който е толкова важно да бъде спазван:

Неемия:

[10:32] И поставихме си за закон да даваме от себе си по една 
трета сикла на година за нуждите в дома на нашия Бог:

[10:33] за хлябовете на предложението, за постоянния хлебен 
принос и за постоянното всесъжение, за съботите, за новомесечия-
та, за празниците, за свещените вещи и за жертвите за грях за очис-
тяне на Израиля, и за всичко, що се върши в дома на нашия Бог.

[10:34] И хвърлихме жребие ние, свещеници, левити и народ, 
за доставяне дърва, кога кое наше поколение в определените вре-
мена на всяка година, да ги докарва в дома на нашия Бог, за да 
горят върху жертвеника на Господа, нашия Бог, както е писано в 
закона.

[10:35] Задължихме се още да принасяме всяка година в дома 
Господен първоберката от земята си и първоберката от плода на 
всяко дърво;

[10:36] тъй също – да довеждаме в дома на нашия Бог при све-
щениците, които служеха в дома на нашия Бог, първородните от 
синовете си и от добитъка си, както е писано в закона, – първород-
ните от едрия и дребния си добитък.

[10:37] И първоберката от мляното наше жито, и нашите при-
носи, и плодове от всяко дърво, и вино, и дървено масло ще доста-
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вяме на свещениците в клетовете при дома на нашия Бог, и десятък 
от земята си – на левитите. Те, левитите, ще събират десятък по 
всички градове, дето имаме земеделие.

[10:38] При левитите, кога събират левитския десятък, ще се 
намира свещеник, син Ааронов, та левитите да откарват десятък от 
своя десятък в дома на нашия Бог, в стаите, определени за клетове.

[10:39] Защото в тия стаи както Израилевите синове, тъй и ле-
витите са длъжни да докарват, що се принася в дар: жито, вино и 
дървено масло. Там са и свещените съдове, и служещите свещени-
ци, и вратарите, и певците. И ние няма да оставим дома на нашия 
Бог.

В първите 7 глави на Левит се описват жертвени ритуали за 
опрощаване на грехове. А ето какво е праведно според Изход:

Изход:

[32:26] И застана пред вратата на стана и каза: който е Госпо-
ден, (нека дойде) при мен! И се събраха при него всички Левиеви 
синове.

[32:27] И той им рече: тъй говори Господ, Бог Израилев: ту-
рете всеки меча на бедрото си, преминете през стана от врата до 
врата и назад, и всеки да убива брата си, всеки приятеля си, всеки 
ближния си.

[32:28] Тогава Левиевите синове сториха според Моисеевата 
дума: и в оня ден паднаха от народа около три хиляди души.

Могат още много примери да се дадат, но и дотук се вижда 
манипулацията. Нагнетява се нетърпимост между юдеи и не-юдеи, 
за да може първите да се капсулират. Юдеите трябва да са „пра-
воверни“, тъй като иначе ги грози смъртно наказание от страна 
на „праведните“ левити. Вижте История на ционизма за силовите 
мерки, с които се създават първите юдейски гета. На юдеите им 
се внушава, че за да са праведни трябва да си плащат на „дома 
на Бога“, както и десятък на левитите. Същите Левити, които „че-
тат разборно“ и „прибавят тълкуване“ към Закона Божий (Неемия, 
[8:8]). Доказателство за преправянето са думите на Яхве, които за-
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почват положително, но лека-полека се превръщат в проклятия – 
типичен пример е Левит, глава 26. Разликите в преводите на 70-те 
тълковници (Септуагинта) и св. Йероним (Вулгата) са показателни 
за това доколо четем реалното съдържание на древните писания. 
Цитираният по-долу текст е латинският (Вулгатата), като разлики-
те са в плътния текст – под наклонената черта е гръцкият превод 
(Септуагинтата): 

Битие:

[47:31] И рече: закълни ми се. И той му се закле. А Израил 
се поклони върху възглавницата на постелката / на върха на 
жезъла му.

Второзаконие:

[32:8] Когато Всевишният даваше дялове на народите и раз-
селяваше синовете човешки, тогава тури граници между народи-
те по броя на синовете Израилеви / по числото на Божиите 
Ангели. 

Освен капсулирането на юдеите, въпросните паразити трябва 
да скрият своята дейност. Това постигат с помощта на димна заве-
са от много лъжи, полуистини и лицемерие. Например – спомена-
тите Божи Закони са описвани като Израилеви, както и държавата 
– продукт на Втората Световна Война, се нарича Израел, докато 
описаните „закони“ са налагани на юдеите в Юдея. Израил е бил 
завладян и асимилиран от асирийците преди сектата да наложи 
своето влияние там... Името, наложено впоследствие на юдеите – 
евреи (hebrew) идва от името на по-древното племе – хабиру. По-
правките на Ездра и Неемия в свещеното писание, забраняващи 
смесените бракове прави Давид и Соломон „неправоверни“. Това, 
разбира се, не пречи те да бъдат представяни като правоверни. 
Още много може да се говори за лъжите и двусмислиците, които 
биват налагани.
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И така, еврейският въпрос е бил в неспособността на евреите 
да се отърсят от властта на тези левити / фарисеи / талмудисти 
/ ционисти. През вековете поради влиянието и дейността на тази 
секта (и то от еврейско име), евреите наистина имат доста неприят-
ности. Проблемът от XX в. насам обаче става световен, поради не-
имоверно нарастналото влияние на ционистите в световен мащаб. 
Днес еврейският въпрос е световен въпрос, тъй като световният 
финансов и военен ресурс, както и средствата за масова пропаган-
да се контролират от ционисти. Но това не са евреи – нека призна-
ем това. Евреите са жертва на дейността на ционистите, така както 
и всички останали.
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ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКО ИЗДАНИЕ НА 
„СПОРЪТ ЗА ЦИОН“ ОТ ДЪГЛАС РИЙД  

ЗАЩО СЕ ПРЕИЗДАВА ТАЗИ КНИГА

Отговор:
Защото България е страната в която бяха преиздадени няколко 

пъти „Протоколите на Ционските мъдреци“, и защото в България 
бе осветлено явлението на ционизма с поредицата книги „Сянката 
на Цион“, и точно тази книга „Спорът за Цион“ днес се явява кра-
йъгълен камък на много излишни спорове.

Защото българите са буден народ и заслужават да знаят 
истината за Спорът за Цион, защото това е страната на Дякона 
Левски, на Ботев, на Богомилите, Свети Иван Рилски, на Орфей, на 
Учителя Беинса Дуно, и на хиляди още други знайни и незнайни 
будители и просветители.

Защото е казано в Евагелието на Лука, 8:17: Няма нищо тайно, 
което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще 
излезе наяве.“

Защото в една страна с най-древна култура като България, не 
бива да се продължава прилагането на фарисейската политика на 
щрауса, прикриване на нещата, такива каквито са и да се извършва 
фино насилие под приказки за толерантност и европейска инте-
грация. Да, България ще влезе истински в Европа на Културата, 
само след като населението бъде информирано по европейски за 
нещата, и след като се изчистят ориенталско-балканските Авгиеви 
обори, нямащи абсолютно нищо общо с България на богомилите, 
на кановете, на траките.

Издателят се извинява за някои допуснати граматически 
грешки, и заявява, че времето е много забързано и устремено и не 
търпи никакво отлагане запознаването на хората с истината за не-
щата. Ако явлението за ционизма е същото, каквото го илюстри-
рат фактите в книгата, интелигентният читател ще се досети защо 
са допуснати всички тези грешки и защо книги като „Шифърът 
на Леонардо“ се издават в огромни тиражи, а книга като насто-
ящата я няма по книжарските лавици. Истината е, че икономиче-
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ската хватка се затяга с кадифяна ръкавица. Свободата на словото 
днес се ограничава с фини икономически лостове. Подставени-
те издателства издават предимно книги, които наливат масло в 
огъня на глобализацията. Големите издателства, финансирани от 
олигархичната машина не смеят да издадат книга, която говори 
срещу финансиращите ги фактори. Разпространението на книги-
те е организирано по начин, че подставени разпространителски 
структури, определящи класацията на книга на месеца, отказват 
да разпространяват книги като „Сянката на Цион“. „Нека да из-
дава, но къде ще я разпространява книгата!“ Това им е реакцията. 
Други пък книжарски вериги, като „Буквите“, борещи се за мо-
нопол, не плащат своевременно продадената от тях литература и 
така парализират инакомислещото, свободолюбивото, отказващо 
да бъде форматирано в калъпа, книгоиздаване. Да, на тях им се 
плаща за това, за да прокарват глобалистките ценности в своите 
фалшиви класации за книги, неотговарящи на реалността, иначе 
не биха оцеляли в жестоката борба за монопол. Те търсят моно-
пол, и в този монопол, се канят да насочват и манипулират раз-
витието на духовните ценностни модели, според тяхната глоба-
листка и старозаветно-чифутска ценностна система. Нима може 
да съществува понятия като „положително лицемерие,, благоро-
ден егоизъм, завист и гордост! Да, това е старозаветна чифутска 
култура и Пиар защита на мамона.

Огромна дезинформационна машина обслужва управляващата 
олигархия по света. От едната страна са агенциите за проучване, а 
пропо „манипулиране“ на общественото мнение, от другата страна 
са медиите и подставените издателства, получаващи помощи по 
линия на поредната Европейска културна програма. Надяваме се, 
будният читател, да се съгласи с фактите! Защото каква полза да 
призоваваме хората да четат, (да четат какво!) защо да купуваме 
хиляди издадени книги с бар кодировка, като евтини аксесоари да-
вани на бензиностанциите, когато в тях отсъства актуалното и оно-
ва, което е Първопричината в лицето на Духа. Бар кодът и касовите 
апарати ли са по-важни за нацията или може би, преди всичко да 
се съхрани Духа ѝ!
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Старозаветни мозъци в опита си да глобализират материята 
на планетата, държат под контрол – тотален контрол, политика и 
общество, медии, агенции, бизнес икономика, мода, здравна каса, 
и пр. Окултното отроче на Стария Завет в лицето на Ню Ейдж им 
помага на драго сърце. На практика духът е поставен в положе-
ние, да се чувства излишен. Баланс между него и материята няма. 
Сякаш материята е решила да победи с пълен резултат

„Десет на нула“, в абсурдната си битка с първопричината в 
лицето на духа, който тя не разбира. А без баланс идва разрухата. 
Накратко, подобна регистрация на фактите, спомага да се разбере: 
очевидно, че нещо пречи на излизането на подобни заглавия на 
книги като

„Спорът за Цион“ на Дъглас Рид. В този смисъл нека бъдем 
снизходителни към качеството на превода и някои допуснати гра-
матически грешки, както казва мъдрецът „Вашата граматика е без-
граматичие на Небето.“ Най-важно в настоящия период, това е 
людете да бъдат информирани за истинския характер на съ-
битията около тях. Да дадем нужната информация на хората за 
събитията около тях. Хората имат правото да бъдат информирани 
и оставени да направят своя избор. Трябва да се спаси младото 
поколение българи, които биват дезинформирани от глобалистките 
източници, и които без ценностна система, никога не биха проу-
мяли, защо една такава книга като „Спорът за Цион“ се явява като 
спасителна светлина за изгубените корабокрушенци в океана на 
безверието и скептицизма. Всеки ден се води битка за събуждането 
на някоя душа, а срещу това работи цялата машина на обслужващи 
Олигархията, медии, телевизия, агенции, киноиндустрия, порно-
индустрия и т.н.

Авторът на тази книга е един гигант в проучването на реалната 
история на човечеството. Двадесет години книгата му не е може-
ла да бъде издадена. А за да я напише, за един период от няколко 
години, той се е принудил да я пише при спартански условия в 
изолация.

Днес е много лесно е да кажеш, че най-добре е да изтърпиш 
злото, или пък да не му обръщаш внимание, за да не го уж усил-
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ваш, тъй както твърдят новоизлюпените нюейджъри. Най-лесно 
е да прокламираш псевдохристиянската идея – „Не се борете със 
злото“. „Не противете се на злото!“ „Обърнете и другата си стра-
на!“ А нима, това е Христос! Разбира се че не! Бетонните старо-
заветни мозъци са успяли и в това направление да се намесят и да 
всеят заблуда. За справка Матей: Глава 23, 13–39. Огън и жупел се 
сипе в тези изречения на Спасителя, предадени от апостола Матей, 
срещу фарисеите и книжниците! И днешните книжници и фари-
сеи са създали образа на един Христос, нямащ нищо общо с реал-
ния. Фарисеите днес от църквите и манастирите, някои развива-
щи даже туризъм, им е много изгодно, да проповядват търпимост, 
като продължават да превиват гръб пред силните и свръхбогатите, 
които тъпчат вярата на народа, а не просто народа. В своя епилог 
Дъглас Рид заявява: „Несъмнено е, че всичко станало е съществе-
но и необходимо за постигането на скрита от нас крайна цел, за 
чиято същност авторът няма съмнение. Обаче много от случилото 
се в момента на неговото осъществяване, ни се струва абсолютно 
ненужно и излишно, и именно в това се заключава темата на про-
теста на автора. Авторът смята, че неизбежният, по негово мне-
ние, добър край, може да бъде достигнат много по-скоро, без тези 
досадни и ненужни събития…..Вярващият трябва да възстава 
против тях, колкото и често те да се случват.“ Да, това е напи-
сано от Дъглас Рид. Това би могло да бъде и позиция на все-
ки честен истински вярващ в Христа, изпълняващ и следващ 
Христовия пример. „Да възстава против тях, колкото и често 
те да се случват.“

И наистина, когато злото е акумулирано, докосването до него, 
е едно невероятно изпитание, това е висша опитност за мъдрия 
и имащият сили да направи това. Но как иначе ще се разтвори и 
изтече, отмие – унищожи това свръхуплътнено зло, резултат на 
опитите поради страха, да го оставим настрана? Нима Господ е 
причината за това зло, и нима той е длъжен да изчиства Авгиеви-
те обори! Днешните псевдохристияни са оставили развръзката на 
събитията на Господ, като заявяват фарисейски, че трябва просто 
да се търпи, но самите те като търпят уголемяват уплътняването на 
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злото, защото то злото, затова е и невидимо, точно това иска от тях. 
Да превиват гръб и безропотно да го захранват! Дали Злото било 
необходимо! Е, погледнато от аспекта на еволюцията, но така или 
иначе, има едно съотношение, което не се нарушава и в този сми-
съл, разрастването на злото отвъд допустимото, нарушавайки кос-
мическия баланс, не е по Бога! Колко близко това звучи на българ-
ската недалечна и сегашна история. А да се говори, че злото било 
необходимост, че нищо не можело да се направи освен смирение, 
че трябвало да се действува като Махатма Ганди, ето това го няма 
в истинския характер на българина. Къде са онези Аспаруховите 
българи, или пък траките, или пък богомилите, които изгаряха на 
кладите? Нима са само един мит, та те са били реалност! Те са 
имали смелостта устойчиво да заявят своята позиция пред злото 
и да не го подкрепят, нито с мисъл, нито с дела, нито с робско по-
ведение! Само с ясното съзнание, че човекът може със силата на 
своята мисъл и сърце да се изправи срещу това зло и устойчиво да 
поиска неговото отстраняване. Без да се поиска това отстраняване, 
самото зло няма да напусне сцената. То е там със съгласието на 
самите актьори от сцената. Безучастното наблюдение не води до 
нищо.Изчакването Господ-Бог да оправи нещата на тази земя, не е 
по Бога. Осъзнаването на боклуците трябва да предшества тяхното 
своевременно изчистване. В този смисъл, истински вярващият 
трябва да възстава против злото. Вместо да превива гръб безро-
потно и да бъде овчедушен! Какъв бе примерът на Дякона, на Бо-
тев! Е, вярно е, че бетонните глобалистки мозъци и тях ги обявиха 
за терористи. Но всъщност, фактите какви са днес! Дехуманитари-
зираната наука, Ню Ейдж потъналото в лицемерие псевдодуховно 
движение, фарисейщината в лицето на съвременните християни. 
Казано е: „Злото трябва да се ограничава.“ Мъдрецът никъде 
не е говорил, че трябва да се остави злото да се разхожда нахал-
но и усмихнато, необезпокоявано пред вас. Въобще в наши дни, 
великата дилема пред която е изправен мислещият и преди всичко 
духовен човек, е какво да прави в ситуациите, когато се вижда 
как чудовището на глобализацията мачка всичко пред себе си, нео-
безпокоявано от никого. В ръцете на вярващия и мъдър човек е, да 



109

направи онова, което сърцето му подсказва, което е по силите му, 
защото със силата на съзнанието, на човека му е дадено много от 
Създателя. Той в молитвите си, в общуването си със Създателя, ре-
гистрирайки самото зло, в неговите многообразни превъплъщения, 
може да се научи да го неутрализира и по този начин да спомага 
за разиграването на по-лек сценарий върху сцената. Една от най-
зловредните днес идеологии, е тази, която проповядва Ню Ейдж 
фарисейско мислене от типа, „не противете се на злото“, „мислете 
положително“, „не критикувайте, не оценявайте, не забелязвайте 
отрицателните явления“, защото като ги забелязвате, вие ги усил-
вате. Нима това не е отново фино въплъщение на самото зло. За да 
може то да се разширява и укрепва още повече върху сцената. 
Силата на съзнанието в лицето на такива авторитети като Дъглас 
Рид заявява: „Авторът не се наема да решава, какво е злото, но 
той може да чувствува, възможно е и да греши. Но всеки случай, 
по време на работата над тази книга, той бе напълно убеден, че 
живее редом със злото. (каква отривиста разлика от опита на някои 
фарисеи да избягат от проблемите като си надянат розови очила) 
Силите извикани на живот през 20 век изникнали сякаш от пещера 
на доисторически динозавър, не са основани на нищо друго, освен 
на най- невежо суеверие.“ Тази констатация говори само за едно, 
че без да се регистрират тези сили в нашето съзнание, те никога не 
могат да слязат от сцената. По същият начин лечението на една бо-
лест, в случая, заболяване на човечеството, не може да протече, 
извън осъзнаването на тази болест.

Ето едно повторение на казаното от Дъглас Рид: „Сякаш от 
пещера на доисторически динозавър“. Точно това е и картина-
та на днешното зло. Също като вируси от древни епохи, налитат 
силите на злото, но в случая те на практика повдигат имунната 
система на човечеството. Това е възможно, при преодоляването им 
на вътрешен план, чрез осъзнаване, а не чрез розовите очила на 
старозаветните, на днешните новоизлюпени нюейджъри, днешни 
проповедници от екраните на старозаветните телевизии. Те пропо-
вядват положително мислене, но не могат да скрият, нито да отре-
кат потока от печални новини. Не могат да скрият кръвопролитни-
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те и мизерни събития зад розовите си очила. Те продължават да се 
покланят на мамона, и волю и неволю съдействуват за увеличаване 
злото върху тази планета.

Втората генерална причина, поради която, се преиздава на-
стоящата книга, това е необходимостта от решение на равнище 
общественост, а не половинчато решение взето на равнище „затво-
рени тайни и окултни общества“, на проблема с Ционизма и близ-
коизточния конфликт, рефлектиращ в цяла Европа, почти по всички 
континенти, и вече доста силно засягащ и страна като България. За 
справка: новините, че тук щели да се заселват палестинци, че из-
раелският гражданин Гад Зеев собственик на цяла една национална 
авиокомпания като Балкан, осъдил българската държава на 10 мили-
она, и все такива в този стил. За справка, също: какъв е произходът 
на една част от ръководните кадри, в българските институции? Не-
български! Каква е причината за една част от големите източвания 
на капитали от България! Да погледнем историята, изследвана уни-
кално от автора на настоящата книга Дъглас Рид. Само чрез подобни 
изследвания, може да се проумее и осъзнае дълбоката причина на 
злото. Да се осъзнае, това е най-важното! За да не се повтарят греш-
ките от следващите поколения хора на тази планета!

Откъс от Глава 1 на книгата „Спорът за Цион“ от Дъглас 
Рийд

„Господствайки в Юдея, и създавайки свой закон, левитите из-
ползват също така преданията на другите народи, но им придават 
подходяща за техните цели форма. Започвайки от единния справед-
лив Бог за всички хора, чийто глас, както гласи устното предание, 
е чут от горящия храст, те Го превръщат в процеса на създаването 
на петте книги на писания закон, в расово-племенен, пазарящ се 
Йехова, обещаващ земи, богатства, кръв, и власт над другите хора 
в замяна на жертвен ритуал, който трябва да се извършва в посоче-
но уж от него място в определена страна. Така левитите създават 
постоянната противоположност на всички универсални религии, 
отъждествявайки юдейството с доктрината на самоотделяне, расо-
ва омраза, кръвопролитие под религиозното знаме и мъст.“
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„Една секта от фанатици създава учение, успяло да подчини 
умовете на цял народ в продължение на 25 столетия – оттук са него-
вите разрушителни последствия. Никой не е в състояние да обясни 
защо именно по това време или въобще по какъв начин се е появила 
тази доктрина. Това е една от тайните на нашия свят. Можем да се 
опитаме някак да я проумеем, като допуснем, че тезата „всяко дейст-
вие предизвиква равно противодействие“, е присъща и на сферата 
на религиозното мислене, и че по онова време, когато човечеството 
търси единен, общ за всички, любещ Бог, се ражда и тази жестока и 
противоречива догма за отмъстителното племенно божество.

Юдаизмът е назадничаво явление дори през 458 г. пр. Христа, 
тъй като още тогава хората започват да се отвръщат от идолите и 
племенните богове в търсене на един общ Бог, Бог на справедли-
востта и доброто. Конфуций и Буда на времето си посочват подо-
бен път, а идеята за единен Бог е позната също така и на съседните 
с Юдея народи. В наше време често се твърди, че християните, 
мохамеданите и всички други вярващи, трябва да бъдат благодар-
ни на юдаизма, независимо от неговите грешки, въз основа на това, 
че той бил първата универсална религия, а всички други универ-
сални религии били произлезли от него. На това учат всяко еврей-
ско дете. През последните години в много държавни и дори някои 
църковни училища, на същото учат и нашите деца. Всъщност иде-
ята за единния Бог е позната дълго преди да се появи на земята 
юдейското племе, а при юдаизма в действителност не е Творец, а 
отрицател на тази идея. В „Египетската книга на мъртвите“, чии-
то преписи са намерени в гробниците на фараоните, живели 2600 
години пр. Христа, т.е. две хиляди години преди юдейския Закон, 
намираме следните редове: „Ти единствен си, Господи, от началото 
на времето. Наследник на безсмъртието, Несътворен, Самороден, 
ти си създал Земята, а си сътворил хората.“ Докато писанията на 
левитите в Юдея, напротив, питат: „Кой е равен на теб сред Бого-
вете?“ (Изход)

За сведение, може да се добави, и това:
Текст на плочка, уникален археологически паметник, от 

с.Градешница, където са обитавали в миналото траките.
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„О, Триединни Боже, който обитаваш в Тракия, свиде-
телствам истинно и обричам се да ти принасям дарове, велики 
Божий Сине, и само тебе ще величая, о велики Боже мой, ти, 
който си в храма си, моля, избави ме, бъди ми защита.“

А това е свидетелство за монотеистичен характер на древната 
тракийска вяра. А това, означава, че не Еврейския монотеизъм от вре-
мето на Мойсей, около 1290 г. пр.н.е., нито този на Египетския култ 
към слънцето от времето на фараона Екхнатон, около 1350 г. пр.н.е., 
нито дори ранната прото-еврейска монотеистична вяра от времето на 
праотеца на евреите Авраам около 2100 г.пр.н.е., е първият регистри-
ран изказ на монотеистичната вяра в един Единствен Бог. Оказва се, 
че такава монотеистична вяра, народът на траките изповядва от много 
по-рано – още от петото хилядолетие пр.н.е., тоест поне преди 3000 
години преди Авраам и 3500 години преди Екхнатон.

А ето и малко етимология: откъде идва като етимология по-
нятието за ционизъм?

Думата е производна от Цион – името на един от двата хъл-
ма на стария Ерусалим. След като цар Давид превзема крепостта 
Цион, той я прави своя столица. Не е ясен произходът на името, но 
то най-често е употребявано от пророците и поетите и носи емо-
ционално-религиозен смисъл поради важността на Ерусалим като 
царски град и град на храма. Връх Цион е мястото, което Йехова ( 
Яхве ) – богът на Израел е обитавал, в което е властвувал и в което 
е настанил за цар Давид. Израилтяните никога не забравят Цион, 
тъй като според тяхното разбиране, спасението им ще дойде от 
там. Името на Цион много често се среща в Стария завет, както и 
в християнската литература и се сочи като райски и световен град 
на християнската вяра.

От ХIX- тото столетие името ционизъм се дава на движението, 
което се бори за създаването на Национален дом на евреите в Па-
лестина – Hebrew Eretz Jsrael ( Земята на Израел ).

Първият Храм е бил построен от цар Соломон (тъй като баща му 
– цар Давид – бил с „окървавени ръце“ и щял да омърси Храма, ако 
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го построи той). Разрушен от вавилонците и стоял дълго време в руи-
ни, Храмът е възстановен от цар Ирод Велики (да не се бърка с Ирод 
Антипа). По-точно казано, Ирод не го е „възстановил“ в оригиналния 
му вид, а е направил огромен храм, който е бил едно от чудесата на 
света за своето време. Тъй като е искал Храмът да бъде значително 
по-голям както от предишния Храм, така и от самия хълм върху който 
е трябвало да бъде издигнат, Ирод е решил да издигне изкуствен хълм, 
върху който да стои сградата. Този хълм се е поддържал от огромни 
подпорни стени (петстотин метра дълги и поне 30 метра високи), на-
клонени за да издържат невероятната тежест. Върху равното място 
отгоре е бил издигнат самият Храм – чудо от бял и син мрамор и зла-
то. Вътре в самата сграда е било най-святото място – сърцевината на 
Храма, мистерията на религията, мястото откъдето Господ загребал 
кал, за да сътвори Адам... В тази стая имал право да влиза само глав-
ният равин, и то само един път в годината. При това преди да влезе, 
трябвало да бъде пречистен със специална церемония.

През 70 г. от н.е., след като разбиват голямото въстание на ев-
реите, римляните разрушават Храма, както и целия град, и избиват 
всичките му жители – над един милион човека. Храмът е стоял в 
руини в продължение на векове, като християните са го ползва-
ли за бунище за да го осквернят. Първият арабски владетел, който 
покорил Йерусалим, се възмутил от това състояние на нещата и 
наредил мястото да бъде разчистено. На мястото на Храма, според 
Корана, се намира камъкът, от който Мохамед е отскочил и се е 
възнесъл на небето. Около него сега е изграден „Куполът на ка-
мъка“ (осмоъгълна сграда с огромен златен купол, която прилича 
на джамия, но не е), а до него е джамията Ал-Акса. На същия този 
хълм Авраам се готвил да принесе в жертва сина си – наричан от 
арабите „Ишмаил“, който се счита за родоначалник на арабския 
народ. Това е третото най-свещено място за мюсюлманите, след 
Мека и Медина. Което се застъпва с най- свещената част от Хра-
ма на евреите... Поради гореизброените причини обаче (а именно 
– няколкото века в руини, избиването на всички които са знаели 
каквото и да е за Храма, разчистването на руините, строенето на 
нови сгради отгоре и т.н.), сега евреите не знаят какво точно е било 
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разположението на Храма и къде точно е била стаята с „най-све-
щеното място“.

Съответно, ако някой отиде на хълма, съществува риск поради 
незнание да престъпи очертанията на стаята без да е главен равин 
и да е преминал през очистващите ритуали. Затова според най-сил-
ното течение на религиозната мисъл, правоверният евреин изобщо 
не трябва да стъпва на хълма, за да не съгреши от незнание.

По тази причина (а и поради първоначалната заблуда, че това 
е една от стените на самия храм), Стената на плача – или Западна-
та стена, както е официалното ѝ име (или иначе казано западната 
подпорна стена на хълма) – се е превърнала в място за поклонение 
на евреите от цял свят.

А откъде ли е този текст по-долу, може би съдържанието му, 
никога няма да се осъществи, Дай Боже, а може би, това е било 
предначертано и ще се изпълни! Засега едно предупреждение към 
будния читател.

„Обявяване началото на плана за изграждането на нов Йеру-
салимски храм, който трябва да бъде издигнат върху останките на 
разрушения преди храм в Йерусалим.“

„Защото настана ден за отмъщение Господне, година на отпла-
та за Сион.“

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЯСНЯВАНЕ ПРОБЛЕМА ЗА ЦИОН

„Сянката на Цион“, Георги Ифандиев
„Протоколи на Ционските мъдреци“
„Тихи оръжия за безшумни войни“, Уйлям Купър
„Интернационалните евреи“, Хенри Форд
„За върховенството“, Еузебиус Айзенрайх
„Защо работите в България продължават да не вървят“, състав.

С пожелание за успех и размисъл на всички будни читатели! 
Хелиопол
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БЪЛГАРИЯ В СЯНКАТА НА ЦИОН:  
ИЗРАИЛ И БЪЛГАРИН

(Беседа от Учителя, 
държана на 8 септември 1940 г. 10 ч. пр. об. София. – Изгрев.)

„Това е живот вечен, да позная Тебе, Един-наго, Истиннаго 
Бога“. Като махнем думата „вечен“, остава стихът: „Това е живот, 
да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога“.

„Каквото вържете на небето, вързано ще бъде и на земята; 
каквото развържете на небето, развързано ще бъде и на земя-
та“. Това се отнася до онези хора, които са познали Бога, а не до 
онези, които не са Го познали. Това се отнася до онези зрънца, кои-
то са на нивата, а не до онези, които са в хамбара.

Сега аз ще говоря върху две положителни неща: върху вяра-
та, която е подтик към знанието и върху Любовта, която носи жи-
вот. Без вяра човек не може нищо да придобие. Без вяра човек не 
може да угоди на Бога. Всеки подтик в душата ви показва, че вя-
рата се проявява. Това, което съвременните хора наричат вяра, е 
материалистично схващане на вярата. Някой казва: Не зная, дали 
това, което хората учат, е нужно. – Всякога можеш да го прове-
риш. Храната, която ядеш, всякога можеш да провериш, добра ли 
е, или не; въздухът, който дишаш, всякога можеш да го провериш; 
светлината, която влиза в очите ти, всякога можеш да я провериш; 
пътят, по който вървиш, всякога можеш да го провериш, прав ли 
е, или крив.

Дошло е време вече, когато трябва да посеем нашето зна-
ние. Всичко е важно, но в даден случай всичко не е полезно. Ко-
гато посеете житното зърно, в първо време вие не се интересувате 
от него. Щом израсте, върже плод и започне да зрее, вие се инте-
ресувате от него: събирате го на снопи, овършеете го и го слага-
те в хамбара. От време на време вадите от житото в хамбара и го 
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употребявате. Част от него отива за тялото ви, част – за сърцето 
ви и част – за ума ви. Онези, които не знаят, как да ядат, изпра-
щат житото само към тялото си, вследствие на което напълня-ват. 
Те ядат повече, отколкото трябва. Има други, които също не знаят, 
как да се хранят, вследствие на което приемат по-малко храна, от-
колкото трябва. Затова те са слаби. Човек не трябва да бъде нито 
слаб, нито пълен. Когато наливате някаква течност в един съд, 
внимавайте да не го напълните догоре, нека остане поне малко 
празно място. Някои искат да бъдат пълни, да знаят всичко. Те 
искат да бъдат пълни бурета, защо им е толкова знание? Ако има 
малко пространство, човек може свободно да се движи; ако няма 
никакво пространство, той не може да се движи.

Сега вие не трябва да се спъвате от думите „пълнота“ и „праз-
нота“. Всяка дума има своите елементи, от които е съставена. Раз-
гледайте тези елементи и ще намерите значението на тия думи. 
Вие сте българи, но не знаете, какво означава думата „българин“. 
Първият елемент в тази дума е буквата „б“, която означава пося-
ване на семето. Вторият елемент е буквата „ъ“, което означава то-
вара, който българинът носи. Третият елемент – „л“ означава това, 
което българинът носи от горния свят. Четвъртият елемент – „г“ е 
вечното начало, за което българинът се е хванал. Петият елемент е 
буквата „а“, която показва, че българинът е бременен с нещо. Шес-
тият елемент – „р“ показва, че като се хване за нещо, българинът 
не се отказва от него. С девет чифта волове да го теглиш, той не 
се отказва от идеята си.

На физическия свят българинът се нуждае от една хомео-
патическа доза надежда; в духовния свят той се нуждае от хо-
меопатическа доза вяра, а в Божествения свят – от любов. Щом 
има надежда, той ще бъде здрав, ще се бори геройски с всички 
болести. Ще хване една болест, ще я тупне на земята и ще ѝ каже: 
Знаеш ли, кой съм аз? Българин съм! Като има вяра, той ще се 
справи с всички противоречия в духовния свят, ще ги стъпче на 
земята и ще каже: Знаеш ли, кой съм аз? Българин съм!

Какво означава думата „израил“? Кои са елементите на Изра-
ил? Израил е онзи, който излиза от рая, „из-рая“, а пък „бълга-
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рин“, който влиза в рая. Първоначално сте били „Израил“, излез-
ли сте от рая; после ще станете „българи“, ще влезете в рая. Така 
се примиряват противоречията.

Колко малко е нужно на човека, за да бъде щастлив. Днес бъл-
гарите са щастливи, че им върнаха Добруджа. Цял празник е това. 
Досега българинът беше вън от рая, затова беше „Израил“. Сега 
стана „българин“. Значи, той е вече в рая. Който влезе в рая, всичко 
взима без война, по приятелски начин.

Сега аз ви проповядвам върху вярата. Вярвайте в онова, което 
Бог е вложил във вас. Досега вие сте излизали от душата си, но 
като българи, трябва да влезете вече в душата си, да не въздишате 
повече. Душата е раят на човека. Всеки, който е вън от душата си 
и въздиша, той е и вън от рая. Който е престанал да въздиша, той 
е в рая. Който въздиша, е Израил; който не въздиша, е „българин“.

Сега, ако се проповядва на хората за Бога, мнозина ще кажат, 
че това са нереални работи. – Кои неща са нереални и кои – реал-
ни? – Това, което се губи, е нереално; това, което се придобива, е 
реално. Ако губиш мислите, чувствата и постъпките си, те са не-
реални. Ако ги придобиваш, те са реални. Следователно, когато 
губиш нещата, ти си „Израил“; когато ги придобиваш, ти си „бъл-
гарин“. Който губи, който се обезсърчава, който страда, който не 
може да живее с ближния си, той е Израил. Когато Христос дойде 
между израилтяните, приеха ли Го? Не Го приеха. Не само това, но 
те Го разпнаха. Те мислеха, че без Христос ще се повдигнат повече. 
Всъщност, повдигнаха ли се? Те не приеха Онзи, Който носеше 
Божието благословение, но не се издигнаха, както очакваха.

Следователно, ако имате в себе си една Божествена идея и я 
хвърлите настрана, мислите ли, че и вашето положение ще бъде 
по-добро? Щом влезе в ума ви една Божествена мисъл, вие ще я 
приемате – нищо повече. В нея се крие вашето бъдещо щастие. 
Щастието на човека се състои в това, да стане „българин“. 
Днес всички сте в Израил. Няма човек, който да не е в Израил. Зна-
чи, всички сте извън рая и отсега нататък трябва да влезете в рая, 
да станете „българи“. Засега, първи вкарват в рая българите. – 
Как ги вкарват? – С камшик.
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Всеки човек, бил той германец, французин, англичанин, който 
се справя със своите мъчнотии, е „българин“. Ако не може да се 
справя с мъчнотиите си, не е „българин“. Какво представлява бъл-
гаринът на физическия свят, не е важно. Ние разглеждаме елемен-
тите на българина в духовния свят. От физическо гледище думата 
„българин“, според някои, е произлязла от думата „булгур“, което 
показва, че някога българинът много употребявал булгура за храна. 
На физическия свят българинът пее и играе, движи се и работи. 
Каквото вижда, той все мнението си дава, затова главата му страда. 
Той мисли, че ако стане министър, ще оправи света. Всеки бълга-
рин мисли, че може да оправи света. Това е Израил. Като дойде 
истинският българин и каже на камъните да станат, те ще станат. 
Онзи, който казва на камъните да станат, а те седят на мястото си, 
той е Израил. Онзи, който казва на Добруджа да се върне и тя се 
връща, той е „българин“. Ако каже и Добруджа не дойде, той е 
Израил.

Аз взимам думата „българин“ в смисъл на човек, роден от 
любовта. Всички европейски народи трябва да се родят от любо-
вта. Моето почитание към всички народи, но те трябва да повярват 
в онова, което Бог е вложил в тях. Само тогава може да стане ис-
тинско опознаване на народите. Това не е за насърчение, но истина, 
която един ден ще проверите. За пример, думата „любов“ не е 
еднаква във всички народи, но идеята, която любовта преследва, 
е навсякъде една и съща. С каквото име да кръщавате любовта, тя 
носи навсякъде едни и същи елементи. Същото можем да кажем и 
за вярата. Тя не е еднаква във всички народи, но елементите, които 
носи, навсякъде са едни и същи.

Съвременните народи могат да се кръстят с едно общо име 
– Божествен народ. И при това положение, пак ще има един бъл-
гарски Божествен народ, турски Божествен народ, руски Божест-
вен народ, френски Божествен народ, английски, италиански и т.н. 
Едно е важно: В бъдеще всички народи трябва да принадлежат 
към един нов народ, който ще обедини всички народи в себе си. 
Ние не поддържаме идеята, че на едно дърво трябва да има само 
един клон или един лист. Едно дърво може да има хиляди клончета, 
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но колкото по-големи стават те, толкова са по-малочислени. Що се 
отнася до листата на дървото, те са многобройни. Обаче, дървото 
не може да роди толкова плодове, колкото листа има. Листата пред-
ставляват умствения свят на дървото. Колкото повече листа има 
дървото, толкова по-умно е. Плодовете на дървото пък показват 
степента на развитието, до което е достигнало. Наистина, дървото 
се познава по плодовете си. Ако плодовете са кисели и стипчиви, 
дървото има едно развитие; ако плодовете са сладки и ароматни, 
дървото има друго развитие, друга култура. Плодовете на човека 
са неговите постъпки. От постъпките на човека съдите за неговото 
развитие и култура.

Днес много хора търсят Бога, но не знаят, къде да Го намерят. 
Всеки човек може да бъде прозорец за Бога. Бог създаде слънцето 
и земята, но Той сам не е нито в слънцето, нито в земята. Казват, 
че Бог е навсякъде. Наистина, Той е и в човешките мисли, чув-
ства и постъпки. Той е и в страданията, и в радостите на хората. 
Бог присъства в разумните страдания и радости. Някой страда. – 
Защо? – Имал един приятел, който заминал за другия свят. Нека 
се радва, че заминал. Бог го е обикнал и го е повикал на гости при 
себе си. Като минал по земята, Бог харесал твоя приятел, дал му 
карта да Го посети. Той отива нагости при Бога, а ти плачеш и 
страдаш за него.

Всички хора се нуждаят от ново разбиране на живота. Ня-
кой път се ражда дете в някой дом и не знаете, защо се е родило. 
То може да бъде момче или момиче. Ако в един дом се родят 
три-четири момчета, родителите искат да имат и едно момиче. – 
Защо? – Защото момчетата носят един от най-твърдите елементи 
в себе си.

И тъй, ако човек ражда само мъжки мисли, ще предизвика 
втвърдяване на мускулите, на мозъка, на дробовете си. За да не 
става това, човек трябва да прави смяна в мислите си: първо да 
приеме една мъжка мисъл, после – една женска и най-после – една 
детска. От друга страна, ако в ума на човека се роди една мисъл, 
непосредствено след нея в сърцето трябва да се роди едно жела-
ние и във волята – някаква постъпка. Правилната обмяна между 
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мисли, чувства и постъпки подразбира правилно развиване 
на човешката душа. Ако умът, сърцето и волята не раждат, те са 
осъдени на страдания. Кои турци са измъчвали българите: бедните 
или богатите? – Богатите. – Защо? – Защото те не раждат, т.е. не да-
ват нищо от себе си. В това отношение, те приличат на безплодни 
дървета. Кои дървета отсичат: плодните или безплодните?

Един от недъзите на съвременните хора е, че избягват да раж-
дат. По много причини те се страхуват от раждането. Мъжът казва: 
Добре, че не съм жена, да раждам. – Като се е родил на земята, по 
какъвто и да е начин, човек все ще ражда, не може да се освободи 
от раждане. Ако е мъж, с ума си ще ражда; ако е жена, със сърцето 
си ще ражда; ако е дете, с тялото си ще ражда. Ако си господар 
или слуга, цар или царица, пак ще раждаш. Каквото положение 
и да заема човек на земята, непременно ще мине през процеса на 
раждането. Човек живее, докато ражда; щом престане да ражда, 
животът минава през други процеси.

Сега, като говоря за раждането, аз нямам предвид онова със-
тояние, придружено със страдания. Аз имам предвид онова раж-
дане, което е придружено с радост и веселие. Аз не говоря за раж-
дане, придружено с мъчение, но за онова раждане в човешкия ум, 
което се изразява в радост; аз говоря за онова раждане в човешкото 
сърце, което носи любов, здраве и разположение; аз говоря за оно-
ва раждане във волята, което прави човека свободен. Където и да 
ражда човек – в ума, в сърцето или във волята, не е лесно да роди. 
Условия са нужни за раждането. Земята ражда, само ако се нами-
ра под влиянието на слънчевите лъчи. Не е ли под тяхно влияние, 
раждането е невъзможно. Освен това, важно е положението на зе-
мята спрямо слънцето. Тази е причината, поради която полюсите 
на земята са почти безплодни.

Малцина се интересуват от въпроса за раждането в трите свя-
та – умствен, сърдечен и волев и запитват, какво да правят, за да 
станат богати. Придобиването на богатството е последен процес. 
Човек не може да стане богат изведнъж. Бързото забогатяване е 
изкуствен процес. Както бързо е забогатял човек, така и бързо ще 
осирома-шее. За да придобие вечното богатство, човек трябва 
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да забогатее едновременно в трите свята – в умствения, в ду-
ховния и във физическия. Когато всички хора станат богати по 
този начин, земята ще се превърне на рай.

Да се върнем пак към символичното понятие „българин“. Все-
ки българин, който е познал Бога, може да влезе в рая. Всеки бъл-
гарин, който може да връзва нещата на земята и на небето, и който 
ги развързва на земята и на небето, живее в рая – него можете да 
слушате. – Защо? – Защото Бог го е кръстил. Името „българин“ 
не е произволно дадено. То съдържа в себе си велика Божествена 
идея. Който е готов да приеме тази идея, той носи вече това име. 
Ще каже някой, че е „българин“. Това не е достатъчно. Българинът 
трябва да съдържа три елемента в себе си: тяло, което се ръководи 
от надеждата и работи без никакви ограничения; ум, който се ръко-
води от вярата и работи без никакви ограничения и сърце, което се 
ръководи от любовта и работи без никакви ограничения.

Следователно, като знаете, какво може да бъде българинът, 
трябва ли да се обезсърчавате? Трябва ли да роптаете, че сте се 
родили българи?

Когато духовният свят иска да кали човека, да му преда-
де повече твърдост, изпраща го на земята, между българите. 
Когато иска да предаде на някой велик дух твърдост, той пак го 
изпраща на земята, да се роди българин. Който иска да се справя с 
мъчнотиите, да придобие твърдост, става българин. Българинът 
е професор по твърдостта. В това отношение, когато се касае 
за установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да 
бъде българин.

Изобщо, за да се домогне до нещо, човек трябва да съдържа 
в себе си съответно качество. Каже ли, че иска да бъдат простени 
греховете му, той трябва да отговори срещу това с друго нещо. 
– С какво? – С щедрост. Законът на щедростта подразбира из-
обилие. За да бъде щедър, преди всичко, човек трябва да бъде 
вътрешно богат, да не се страхува от никакви лишения и огра-
ничения. Може ли да се нарече богат онзи, който има милиони 
килограми жито в хамбара си, а се страхува да не настане глад, 
да не се влошат условията на живота? Колко жито му е нужно за 
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една година? Като прекара спокойно една година, следната пак 
ще донесе своето благо.

Днес вие сте се събрали, да чуете нещо за настоящия момент. 
Това, което наричате настояще, е минало. Вие още не живеете в 
настоящето. Вашите идеи са на миналото, в тях няма никаква реал-
ност. Те са бентове, които всеки порой, всяка по-силна вода може 
да отнесе. Една от идеите на миналото е човек да стане велик. Чуд-
но нещо!

Човек е велик, но като не съзнава това, стреми се към някакво 
въображаемо величие. Слонът е велик, голям, но може ли да запо-
вядва на човека? Човекът, малкото същество, се качва на гърба на 
слона и го управлява. – Защо? – Защото е по-умен и по-добър от 
него. Той възсяда слона, управлява го и му говори: Голям и велик 
си, но си изпратен при мене, да те уча. Така постъпват и всички 
ония, които ядат кокошки, патици, агнета и др. Те ги колят, ядат и 
казват, че ги пращат на училище в своя стомах, там да се учат.

Като не познават себе си, хората искат да притежават качества, 
за които те не подозират даже, че се крият в самите тях. Някой, за 
пример, иска да бъде добър. Щом иска да бъде добър, той се стре-
ми към физическия свят, иска да изучава неговите закони. Щом по-
желае да влезе в духовния свят, човек се стреми вече към истината 
и свободата. Обаче, нито доброто е истинско добро, без свободата, 
нито свободата е ценна без доброто. Ако човек не може да прило-
жи доброто свободно, все едно, че хамбарът му е пълен с жито, а 
стомахът му е разстроен, не може да работи. Как ще се ползва от 
това жито? Как ще се ползва той от доброто, лишено от свобода?

Човек трябва да бъде здрав, да превръща енергията на житото 
в работа. Житото прави човека поет, музикант, художник, учен, ро-
долюбец и т.н. Без жито нищо не можеш да постигнеш. В духовен 
смисъл, житото подразбира идеята, която Христос изказал в стиха: 
„Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе 
си“. С други думи казано: Ако не разбирате онова, което е вложено 
в житното зърно и ако не знаете, как да го отправите към своя ум, 
към своето сърце и към своето тяло, вие не можете да приемате Бо-
жествения живот. Като придобие Божествения живот, човек излиза 
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от света на постоянните промени. Той гледа на всичко от добрата 
страна. Дали приятелят му е добре разположен, или не, за него е 
едно и също. И на облачното, и на ясното небе той гледа с еднакво 
разположение.

Следователно, докато живеят в света на промените, хората 
често изпадат в заблуждения. За пример, когато имат радости, те 
казват, че Бог ги обича, грижи се за тях. Щом дойдат страдания, 
казват, че Бог ги е забравил, че нещо се е изпречило на пътя им. 
Това е заблуждение. Бог не забравя хората, но те Го забравят. 
Майката не забравя децата си, но децата забравят майката. Казано 
е в Писанието: „Ако баща ви и майка ви забравят за вас, аз ще си 
спомня“. На друго място е казано: „Написах ви на дланта си“. 
Като погледне към дланта си, Бог вижда, къде е мястото на бъл-
гарина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат българите, но 
като погледне към дланта си, Бог казва: „Тук са те“. Заслужава 
човек да бъде тъпкан от хората, но името му да бъде написано 
на Божията ръка. Това значи, да бъдеш под зоркото око на лю-
бовта.

„Каквото вържеш на земята, вързано ще бъде и на небето“. 
– Кога? – Когато челото, носът и устата ти са правилни и краси-
ви. Вярата е създала челото, любовта – носа, а надеждата -уста-
та. Значи, чрез челото, т.е. чрез мозъка, човек възприема енергии 
от висшите светове, чрез носа – духовни енергии, а чрез устата – 
енергии от физическия свят. Човек не може да разбере законите на 
земята, ако надеждата му не е развита. Щом разбира тези закони, 
той гледа съзнателно на фазите, през които човешкият живот ми-
нава и разумно ги използва. Човек е бил млад и пак ще бъде; той е 
бил стар и пак ще бъде. Обаче, за да се използват всички възрасти, 
като условия за работа и учене, нужно е будно съзнание.

Сегашните хора се страхуват от старостта и като дойдат до 
50–60-годишна възраст, те не смеят да предприемат никаква ра-
бота, нищо ново, понеже мислят, че тяхното време е минало вече. 
– Кой ще работи тогава? – Младите и децата. Това е заблуждение. 
Сегашните хора проявяват живота на миналите поколения. Техни-
ят живот е резултат на миналото. Животът на бъдещето поколение 
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пак ще бъде резултат от настоящия живот. Тогава, какво наслед-
ство ще оставите на бъдещото поколение, ако тъй рано се от-
кажете от работа? Бъдещото поколение ще покаже, какво сте 
били вие и какво сте им оставили.

Стремете се към новото, в което няма остаряване. – В какво се 
заключава новото? – Новото подразбира ум светъл, пълен с добро-
детели; сърце чисто, пълно с добродетели и тяло здраво, пълно с 
добродетели. Ще кажете, че тялото умира. – Има едно тяло, което 
всякога върви с човека и на този, и на онзи свят. Това тяло нико-
га не умира. То съблича само старата си дреха и свободно от нея 
продължава своя път. И в Божествения свят не приемат човека без 
тяло. В никой свят не приемат човека без ум, без сърце и без тяло. 
Той остава някъде в космоса, но при страшно мъчително състоя-
ние. За да не изпада в това мъчително положение, човек трябва да 
пази физическото си тяло, да не нарушава неговата чистота и ця-
лост. Какво ще стане с млечната още ядка на ореха, ако преждевре-
менно пострадат горните две покривки? Орехът е осъден на смърт. 
Той не може да продължи своето съществуване. Като се запазят 
горните покривки, орехът се развива правилно. Всяка покривка 
пада на времето си и като се посади орехът, от него излиза нов 
живот. Казано е в Битието: „И земята беше неустроена и пуста, и 
Дух Божи се носеше над бездната“. Духът Божи, това е светлината 
на света. Следователно, докато Слънцето на живота грее, използ-
вайте светлината му, да организирате вашата земя, т.е. тялото си, да 
го превърнете в рай. В Божествения свят слънцето грее всякога и 
осветява всеки, който иска да се ползва от него.

Сега, аз говоря за онези българи, които са в Божествения свят. 
Има българи и в духовния свят. Когато се намерите в известно 
затруднение и не можете сами да си помогнете, обърнете се към 
българите от духовния свят, те ще ви помогнат. Ако и те не могат 
да ви помогнат, обърнете се към българите в Божествения свят. Те 
непременно ще ви се отзоват. Дали вярвате в това, или не вярвате, 
не е важно. Ако е вярно, за моя сметка остава, аз печеля; ако не е 
вярно, ще благодарите, че съм ви дал едно богато угощение.

Сега, вярвайте в онова, което Бог е вложил във вашия ум, във 
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вашето сърце, във вашата душа и във вашия дух. В тях се крие 
Великият в света. Те произлизат от Него. Служете на духа и на 
душата си, на ума и на сърцето си, като учители на вашия жи-
вот. Ако тях не слушате, кого можете да слушате? Ако някой дойде 
отвън и се опитва да ви въздейства, вие казвате: Не ставам роб на 
никого! – Който не служи на Бога, само той е роб. Който не люби, 
който не вярва, който не се надява, само той може да бъде роб. Все-
ки, който е възприел истината, той е свободен. Който е възприел 
любовта, знанието, той е свободен човек. Не е лесно, да приложи 
човек принципите на Любовта и на свободата, да се откаже от 
старото. Тъкмо сядате пред приятен, хубав обяд и при вас идва 
един гладен човек. Нещо ви нашепва: Раздели обяда си с този чо-
век! Погледнеш към обяда си, погледнеш към бедния човек, не ти 
се дава. Пак нещо ти нашепва: Раздели обяда си с този беден. По-
викай го при себе си, Бог е в него. Ако не споделиш обяда си с него, 
ще съжаляваш. След дълго увещаване ти се съгласяваш да дадеш 
нещо от себе си на своя беден брат. Не се стопява лесно коравото 
човешко сърце.

Не е въпрос да правим добро, с което да се показваме пред 
хората. Аз съм за онова положение, когато човек почувствува при-
съствието на Бога, да стане на крака с всичкото си уважение и по-
читание. От хиляди години насам Бог те е подкрепвал, давал ти 
е всички блага на разположение – ще станеш и ще Му се покло-
ниш. Заради Него, ще извършиш всичко с любов. И най-малкото 
да направиш за Него, ще получиш благословението Му. И цар да 
си, бъди готов за Бога на всякакви жертви. За предпочитане е да 
бъдеш последен човек в света, но с Бога, отколкото пръв и без 
Бога. За предпочитане е да бъдеш последен слуга, но с Бога, 
отколкото пръв цар без Бога. Ако и царят е с Бога, още по-добре. 
Ако си мъж и Бог е с тебе, радвай се. Ако си жена и Бог е с тебе, 
радвай се. Ако си дете и Бог е с тебе, радвай се. Изобщо, в каквото 
положение и да се намираш, важно е, Бог да е с тебе. Когато вле-
зе в къпалнята и намери онзи, който от 38 години лежеше болен, 
Христос го изцери. – Защо само него излекува? – Защото само той 
очакваше Христос. Дълбоко в душата си той уповаваше на Бога. 
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Значи, в Израил по онова време имало само един, който очаквал да 
го избави някой. Вас кой ще избави? Днес и вие сте в къпалнята, 
но ако не можете да се излекувате, ще влезете в лоното на смъртта. 
Кой ще ви избави оттам?

Един ден наблюдавам, как един сокол се спусна върху един 
кос, който спокойно си пееше и го сграбчи. Веднага отправих ми-
сълта си към сокола, казах му: Ще пуснеш коса! Той го пусна и 
отлетя. При друг случай наблюдавам, как един кълвач чука с клюна 
си по едно дърво, кълве и търси червейчета. Работник е кълвачът, 
върши своята работа. Зададе се отнякъде сокол и право върху къл-
вача. – Слушай, това е работник, който върши работата си. Пусни 
го и не го смущавай. Той пусна кълвача.

Много соколи има в живота. Един от тях е човешкото безве-
рие. Като дойде при вас, то казва: Не е време за тази работа. Мо-
жете да я отложите за малко. Щом работата е добра, не слушайте 
безверието, но го вържете.

„Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето. 
Каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небе-
то“. Какво ще вържете на земята? Ще вържете вашето безве-
рие, безнадеждие и безлюбие на земята, за да бъдат вързани и 
на небето. Какво трябва да развържете на земята? Развържете 
вярата, надеждата и любовта на земята, за да бъдат развързани 
и на небето.

Пожелавам ви сега, като българи, да бъдете образец на всички 
народи. Какво представляват българите?

Те не са нито избраниците на Бога, нито ония първенци, които 
се отказаха да присъстват на царската вечеря, под различни пред-
лози: че са си купили ниви и са ги засели, че воловете си опитвали, 
че са се оженили. Когато званите се отказаха от поканата на царя, 
той каза строго на слугата си: „Иди по кръстопътищата и ми до-
веди всички хроми, клосни, сакати и слепи, да ги облека в нови 
премени, да седнат с мене заедно на трапезата“.

Това са българите. Хроми и сакати са те за греха, за прес-
тъпленията. Слепи са те за злото – не го виждат. Те са осиро-
машали за стария и грешен живот; те са се отказали от всички 
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заблуждения и търсят новия светъл ден, в който Слънцето веч-
но грее, а Правдата строи нови пътища.

Благословен е онзи народ, за когото може да се каже: Който не 
беше мой народ, намери ме. Моят народ, обаче, остана вън“.

Прочетете сега „Добрата молитва“, която ще бъде символ на 
новото верую в света.
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БЪЛГАРИН И ИЗРАЕЛ

МИСИЯ НА ПО-ГОЛЕМИЯ ОТ ДВАМАТА БРАТЯ 
ИЛИ СМЕКЧАВАЩИЯ СЪДБАТА  

НА НАРОДИТЕ СЦЕНАРИЙ 
 

ЧРЕЗ БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕКЧИ 
СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ

Древните исторически корени на българите, „благите“ бълга-
ри и „воюващите“ българи от една страна, и корените на хазари-
те от друга страна. Древните корени на еврейския народ – юдеи 
и евреи, „ешкенази“ и „сафарди“. „Ешкенази“ – резултат на въз-
приемането на юдейската вяра от хазарите. Връзката хазари и 
прабългари! Под тези взаимоотношения между хазари и прабълга-
ри седят като корени още по древните корени от Тракия, тракий-
ските благи българи, явяващи се съседи на Древен Египет, прием-
ници на познанието на древната Атлантида. Четиринадесетата 
династия и еврейския фараон – познанието за тях е най-доброто 
разрешение за изхода на Близкоизточния проблем и ликвидиране 
болните амбиции за владичество на шепа „посветени“. Когато се 
внесе светлина в исторически план, тогава и проблемите отпадат.

ОТ РАЗРЕШАВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ ПРОБЛЕМ 
ЗАВИСИ МИРА НА ПЛАНЕТАТА – ТЕРОРИЗЪМ, АТЕНТАТИ И 
ПРОЧИЕ

ОТ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ОБЕТОВАНАТА 
ЗЕМЯ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА Е ПАЛЕАТИВНО СРЕДСТВО И 
САМО ЗАДЪЛБОЧАВА ПРОБЛЕМА – КОРЕНИТЕ НА ТЕРОРИ-
ЗМА СЕ КРИЯТ ТАМ КЪДЕТО СА КОРЕНИТЕ НА ПОДПАЛ-
ВАЧИТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, РЕСПЕКТИВНО 
ВРЕМЕТО НА ПОДГОТОВКАТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪР-
ЖАВАТА ИЗРАЕЛ – за повече информация вижте прочутата кни-
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га на Дъглас Рид „Спорът за Цион“ („The Controversy of Zion“, 
Douglas Reed).

БЛИЗКОИЗТОЧНИЯТ ПРОБЛЕМ И БЪЛГАРИТЕ –  
ВРЕМЕ ЗА ОСВЕТЛЯВАНЕ

Човечеството се събужда, чрез страдания, за жалост! Бълга-
рите също се събуждат чрез трънливия път на страданията.

България е невралгична точка за решаване на някои проблеми 
свързани със сегашната цивилизация. Генетичният фонд тук в тази 
страна е уникален. Българите наистина са като опитен полигон за 
новите методи, с които ще се закърми новото човечество.

Новото човечество ще бъде новата формация, която трябва да 
смени изчерпаната досегашна форма на старото човечество.

България е очевидно в челния отряд на бъдещата конструкция 
за новото човечество. Българите са били и ще бъдат свързани с 
преноса на генетичния фонд.

От Атлантида към Древен Египет и Тракия, благите българи, 
после древните българи, техните империи, Кубрат, после богоми-
лите, тихите българи, после идва тука Беинса Дуно, огромен дух с 
ранг в преустройството по пътя към следващата раса.

Новото човечество, как ще се оформи то – с много или мал-
ко страдания, това зависи от българите!

Но в паралел с тях, се намира и съдбата на един друг народ – 
еврейския народ.

Еврейството, днес, какво е това! Ционизмът, юдаизмът, холо-
коста, държавата Израел, равините, банките, пословичната стопан-
ственост и отношение към парите!

Всъщност от къде идват евреите? Каква е връзката им с хаза-
рите! И оттам – каква е връзката им с българите, та нали хазарите 
и древните българи са били съседи. Най-древната история е оче-
видно тази свързана с траките и прабългарите. А да се пише сега 
някаква нова история, в полза на поредното първенство, вече е къс-
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но. Еврейският народ – истинския, този с положителните качества 
от „Списъка на Шиндлер“, да, той има своето право. Колко евреи 
наистина сега нямат нищо общо с престъпленията на „хитреците 
майстори“ – които наистина превърнаха Холокоста в дойна крава 
за своите богатства. Добре е да се знае, че това, което е от Бога, ев-
рейско или българско, англосаксонско или немско, все едно какво е 
по националност, стига да е от Бога, само то ще остане!

На човечеството повече не му трябват богоизбрани народи. 
Но всеки народ трябва да познава своята истинска история. И да 
знае, защо Господ го е поставил да измине точно този път.

Защо е бил толкова трънлив пътя на еврейския народ, защо се 
е стигнало дотука, не трябва ли най-сетне човечеството да спре 
тази глупост с Израелския – близкоизточен проблем!

Наистина, този който не е запознат с юдейския въпрос, няма 
право да говори за бъдещето на човечеството. Как да се реши глав-
ния проблем в сегашната изкуствено създадена държава Израел!

Какво казва Апостола: Една бъдеща държава, в която българи, 
евреи, турци, арменци, и цигани ще станат братя.

Но само когато застанат еднакво под купола, тоест под покри-
ва на Всевишния. И когато прочетат 91 псалом!

А сега една подсказка за съседното коляно, това на юдейство-
то. И нека всички мъдри евреи я прочетат и да знаят, че Създателят 
е опитвал и опитва, да намали мъката на този техния еврейския на-
род. И от мъдростта на малкото мъдри евреи – равини и прочие, ще 
зависят бъдещите събития. Това е един откъс от една книга свърза-
на с дейността на мъдрият духовен авторитет, живял в България от 
1864 до 1944 година Беинса Дуно, известен с името Петър Дънов.

Откъсът ще бъде публикуван скоро. Това е откъс от една книга 
на име „Полет към Светлината“. Ето все пак едно късче от него!

„Добре, кажи ми Мойсей, какво ще направите с онези народи, 
които ще победите?- Какво ли, – отговори Мойсей, – Онова, кое-
то правят всички с победените народи, ще ги поразим с острие-
то на нашия меч. – Защо? – Защото трябва да владеем тяхната 
земя. – А не си ли помислил, че и тези народи са мои деца и че те 
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също имат право на живот. Като чу тези думи, Мойсей се слиса.
– Прости, Господи! – каза той. – Ти каза, че обещаната от 

Тебе земя не е Ханаан. А къде е тя тогава! Къде трябва да я тър-
сим? – Мойсей, Мойсей! Четиридесет години вече те водя из нея 
заедно с твоя народ и още ли не си разбрал къде е тя! – Как, нима 
това е пустинята? Пустинята! Нима пустинята е обещаната 
от теб земя! – Да, пустинята е обещаната от мен земя. – Но, как 
така Господи, нали ти си Този, който е обещал на моите прадеди 
земя земя, в която ще тече масло и мед! – Да, обещал съм, но тя 
ще стане такава, когато я превърнете в цъфтяща градина! А в 
Ханаан не трябва да отивате, там живеят тридесет и един 
народа. Тук в пустинята вие ще изградите онзи рай, който в нача-
лото на времената, създадохме за вас, ние синовете на Небето.“

Изводът е само един, българският народ, еврейският народ, 
египетският народ, не са случайни народи. А всъщност, къде са 
българите в историята! Има ли ги, или ги няма. Говорят, че те все 
са в сянката на някого! Има ги, има ги! Благите българи са били в 
паралел на развитието на гореописаната сцена в откъса. Наистина, 
ако Мойсей бе постъпил правилно, той би спестил страданията на 
египтяните. А и после, ако той бе правилно изпълнил Волята на 
Бога, и избрал пустинята, вместо Ханаанската обетована земя, 
толкова много страдания биха могли да се спестят на сегашно-
то човечество.

Късно ли е вече за проумяването на тази истина, че понякога 
една група от хора, или един народ, може да спести страданията на 
друг народ. Еврейският народ воден от Мойсей, можеше да напра-
ви така, че човечеството да не затъне в този невероятен „тупик“ 
– водовъртеж на Близкия Изток. И даже и по нататък, да не се сти-
га до ужасното разпятие на Спасителя, което още повече утежни 
съдбата на Из-раел, тоест Яков.

В паралел на този сценарий, е имало и сценарий според който, 
благите българи също са действали, после буйните българи, а най-по-
сле и тихите българи. Един съвършено нов сценарий, който е опитван 
в ръцете на Създателя да смекчи страданията на цялото човечество.
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Българите сега, могат да допринесат много за намаляване 
страданията на цялото човечество. Само като осъзнаят своята ог-
ромна мисия, като съзвучие на три подколена в голямото коляно на 
благарите – три поредни изяви като благи, буйни и тихи.

Да съчетават, да балансират, да координират, да изпълняват 
ролята на пресечна точка между разума и сърцето, между славян-
ството – култура на сърцето и европейската англосаксонска култу-
ра на развитие на съзнанието.

Съдбата на еврейския народ сега лежи в изпълнението 
на мисията на благарите. И така Великият Бог е предвидил още 
една възможност за смекчаване мъката на едни възможни събития 
за преход от Старото към Новото.

А може преходът да стане спокойно и с осъзнаване на неиз-
бежността. Чрез мъдрост!

Без кръвопролития и страдания, без наводнения и пожари, без 
земетръси и мъка!

Да, това е напълно възможно! Пред човечеството има все още 
шанс за осъзнаване!

Разбуждането тече! Хората осъзнават новото, което чука и ги 
кани да го срещнат.

Спасителният сценарий за човечеството сега ще се развива 
чрез мисията на българите! Един път, благите българи, Орфей, 
втори път, ранохристиянизираните Кубратови българи, хунобъл-
гаринът Атила, завоевател и обединител, отхвърлящ разюзданата 
римска империя, трети път – богомилите, спасяващи Европа от 
лицемерието на криворазбраното християнство, четвърти път, ко-
гато идва Беинса Дуно и обяснява с 7000 лекции и беседи, че прак-
тиката на Учението на Христа е новото учение, а не църковността 
и попщината. Пети път, когато българите са отново генетичният 
носител на спасението на Европа от Натовщина и криворазбрано 
Европейско съюзническо обединяване. Европейският съюз без 
българите е невъзможен. Той ще се саморазруши в основите си. 
Българите могат да култивират Европа. Европа не е нужна на бъл-
гарите, а българите са ѝ нужни за нейното съживяване и оцеляване.
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ДОКЛАД – ПОГЛЕД ОТ БЪЛГАРИЯ

Състояние на човечеството 
към 2005 година, септември

ТЪЖНО И ПЛАЧЕВНО!

Нарушен е ПРИНЦИПА, че човек има право да бъде информи-
ран и не поставян в никакви зависимости и обвързаности.

1. Първото слабо място!
ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАНЕ!
ПРАВОТО НА ИЗБОР
Слабото място на Системата понастоящем!
Който е информиран и прави своя избор, той има свещеното 

право да избира!
Който обаче не е информиран и не иска да се информира, той 

вече е направил избора си.
Тези, които не искат да бъдат информирани, и искат да продъл-

жават да живеят в сегашното си безправно положение, да не бъдат 
убеждавани, а да бъдат оставени така, както искат, но тези, които 
искат информация, да имат правото да я получат.

Важното е, човекът да бъде поставен в условията на Право на 
избор, тоест да разполага с информацията, която му е нужна за да 
избира.

2. Второто слабо място, това е поддържането на информа-
ционната завеса над Информацията за Егрегориалния слой 
около човечеството – ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННИТЕ ПА-
РАЗИТИ

Проституцията и наркотрафика, това са двата лоста, с които се 
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поддържа захранването на най-мощните паразити над планетата 
земя!

Войните, вече не могат да бъдат изкарвани на сцената, защото 
след 1944 год.са бита карта.

Производството на оръжие се обслужва чрез локалните войни 
и изкуствено режисирани конфликти, както и чрез митовете за те-
роризъм. Както и всякави подобни измишльотини за защити и ох-
рани на земните жители, за сигурност и защитни системи. Защита 
от кого! Да! – Отговорът е: от този, който провежда един глобален 
Холокост! Същият, който иска да управлява цялата планета и да 
притежава всичко, банки, реки, земя, вода, население, имущество 
и пр.

Женската енергия освободена от еманципации и проституции, 
финансовата енергия освободена от лихвения процент и хитростта 
на юдеина, слънчевата енергия и френелова оптика, трябва да се 
пуснат да обслужват инфраструктурата на социума.

Сега жените обслужват меркантилните интереси на своите 
господари, мъже и бизнесмени, петролни магнати, продуценти 
на плейбой и порно филмова индустрия, шейхове и държавни се-
кретари, лихвеният процент е застанал на капитанския мостик и 
направлява пробитата гемия на петата раса, слънчевата енергия е 
набутана като проект в килера и няма сила, която да обясни сякаш, 
че петролът не е вечен.

Когато жените използвани като парцали и проститутки, пе-
тролът и лихвата се дисквалифицират, тогава ще настъпи мира на 
човечеството.

3. Третото слабо място, това е привързването на хората 
към личностните авторитети. Тоест митът за нуждата във во-
денето и възпитанието на човечеството от някакви бавачки и 
възпитатели, пастири, религиозни и духовни лидери.

ОЩЕ ЗА ЛИХВАТА – РАЗКОВНИЧЕТО НА ПРОБЛЕМИ-
ТЕ – РАКЪТ НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕЧЕСТ-
ВОТО
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ОЩЕ ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С 
ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ КАКТО И МИТА ЗА НАЙ-ДРЕВНА-
ТА ПРОФЕСИЯ – ШАЙКАТА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ПОРНО 
И СЕКС ИМПЕРИЯТА, ПЛЕЙБОЙ И СЕКСИНДУСТРИЯ, 
ПОДМЯНАТА НА ПОЛОВЕТЕ И ИЗКУСТВЕНИТЕ ХОМО-
СЕКСУАЛНИ И ГЕЙ ПРОГРАМИ, РАЗБИВАНЕТО НА СЕ-
МЕЙСТВОТО КАТО КЛЕТКА В ОБЩЕСТВОТО ЗА ВЪЗПИ-
ТАНИЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ – ПРОСТИТУЦИЯТА 
И САЛОНИТЕ ЗА МАСАЖ И КОМПАНЬОНКИ – ЧАСТ ОТ 
ПРОГРАМАТА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ 
– ПРОГРАМА ОБСЛУЖВАЩА ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОН-
НИТЕ ПАРАЗИТИТИ

ОЩЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НЕФТА И ГОЛЯМАТА 
ИГРА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ОКОЛО ПЕТРОЛА – БИТКАТА 
ЗА ПЕТРОЛ И ВЛАСТ – ПОРЕДНИЯ КОНФЛИКТ

МНОГО ВАЖНО!

Слабите места на манипулирането на човечеството – вижда се 
всяко едно действие вече прозрачно от страна на наблюдателите от 
други планетни системи, т-нар подвижен извънземен разум.

Грубата намеса от страна на силните на деня и имащите пари-
те и властта на банките, неотчитаща правото на избор на човека, 
дадено му от неговия създател.

Най-слабото място, това е липсата на информация на населе-
нието на земята за неговото плачевно поробено състояние.

Второ, това е неразбирането на ролята на лихвата като раков 
фактор от първи клас за социума на планетата. Лихвата убива дви-
жението в социума. Изобретателят ѝ е най-мощният противник на 
еволюцията на човешкия вид.

Следващото слабо място, това е поддържането на жените на 
планетата в състояние на безправие, впрочем жените на тази пла-
нета се намират в състояние на пълно подчинение от страна на 
господарите от мъжкия пол. Последните винаги са съумявали да 
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направят така, че да поддържат енергията на майката земя в със-
тояние на егоистично експлоатиране за собствените си цели на 
властта, а нейните служители са били превърнати в проститутки и 
жрици от свещените храмове още от времето на Египет.

Слънчевата енергия не се използвала никога досега, въпре-
ки, че самото слънце от сутрин до вечер е подсещало умните глави 
на управниците за най-богатия океан от енергия, и причината за 
липсата на техника за преработване на тази енергия е невярна, за-
щото такава техника има и тя не се допуска, тъй като е неизгодна 
за петролните магнати.

СТЪПКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО

1. Премахване на лихвения процент – осъзнаване на на-
селението за ролята на лихвата като раков фактор в социума.

2. Въвеждане на Правото на Информиране В САМОТО 
ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

3. Информация за манипулативните механизми в Социума 
чрез медии и политически партии и религии.

4. Правото на Жената да бъде свободна наистина вън от 
опеката на мъжа с парите и портфейла.

5. Използване на слънчевата енергия в паралел с другите 
енергийни източници и премахване монопола на петрола.

6. Използване на мисловната централа в социума.
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ИЗЯСНЯВАНЕ НА ТЕМАТА ЗА ЦИОНИЗМА 
И ЗАЩО Е ТОЛКОВА ОПРЕДЕЛЯЩА 

ДНЕШНИТЕ СЪБИТИЯ. 

АКО ЦИОНИСТКАТА ДЪРЖАВА ОТ 1948 ГОДИНА МОЖЕ 
ДА ИМА НЯКАКВА ПРЕТЕНЦИЯ, НЯКАКВО ИМЕ ОТ 

ДРЕВНОСТТА – ТОВА Е САМО ИМЕТО „ЮДЕЯ“. 
 

ГОЛЯМА МИСТЕРИЯ Е ЗАЩО ЦИОНИСТКИТЕ ВОДАЧИ 
НАРЕКОХА НОВАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ 1948 „ИЗРАЕЛ“. 

 
ИЗРАИЛТЯНИТЕ НЕ СА БИЛИ ЕВРЕИ 

 
ЮДЕИТЕ СЪЩО НЕ СА БИЛИ ИЗРАИЛТЯНИ

Ето един откъс от книгата „Спорът за Сион“:
„Това било времето, когато още никакви израилски племена 

не съществували. Така наречените „хабиру“, (евреи) живеели в 
Ханаан, придошли тук отдавна от далечен Вавилон. Името им 
„хабиру“ означава „номади“ (чергари), като това не означава 
принадлежност към раса или племе. Те се установили в Ханаан до 
момента, в който Мойсей щял да се появи там с неголяма група 
заселници.“

И чак по късно от смесените бракове между номадите „хаби-
ру“ и местните щяло да се появи племето „Бен Израил“ (деца на 
Израил), което на свой ред щяло да се разпадне на нови племена. 
Главното от тях – израилтяните – щяло да се засели в северната 
част на Ханаан.

А на юг се обособило племето юдеи, изолирано и оградено от 
местното коренно население.“

И така се оказало, че юдеите и левитите не били израелско 
племе.

Според д-р Кейщайн „юдеи“ е равностойно на „левити“.
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Еврейската енциклопедия твърди безпристрастно, че племето 
юдеи никога не е било израелско племе.

Юдеи е племето, избрано от левитите, като основа на расо-
вата идея, обещанието за „избран народ“, с единствената цел 
да се наследи обетованата земя.

Ционизмът (Синедрионът) създаде комунизма. Карл Маркс бе 
финансиран от Фридрих Енгелс.

Дизраели и Бакунин предупреждават човечеството за опас-
ността.

Ето и един откъс от книгата на Н.Николов „Светът под микро-
скоп“:

Какво е ционизъм и как се стигна до него?
Един ден през 458 година, едно малко незначително палестин-

ско племе от Юдея (отричано преди от израилтяните) излиза с 
расово верую. Подривният и разрушителен елемент на това ве-
рую надминава всички експлозиви и епидемии. Това бе денят, в 
който бе наложена теорията на господарската раса, която влезе 
в историята под името „Законът“.

Предлагаме ви откъс от книгата „Спорът за Сион“ от 
Дъглас Рид:

„Кратката съвместна история на Израел и Юдея достигна-
ла до своя край в 937 год. пр. Хр.

След смъртта на Соломон този съюз се разпаднал оконча-
телно и северното царство – Израел, се върнало към самостоя-
телен живот.

Юдейството изисквало пълно обособяване.
Израел вярвал в своята обща с останалото човечество съд-

ба и ОТХВЪРЛИЛ ЮДАИЗМА по същите причини, по които са 
го отхвърляли и останалите народи през последните три хилядо-
летия. Израел всъщност отхвърлил левитите с тяхната расова 
доктрина.“
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Време е за пробуждане и различаване: 
 

Ционизмът и Еврейството са две противоположни понятия

Сегашната държава Израел няма нищо общо с древната тради-
ция на Израел, освен името.

Ето какво заявяват тези водачи на еврейския народ, които сега 
са поставени в сянка от водачите узурпатори – ционисти.

ЕВРЕИ – различно от ЮДЕИ
ИЗРАЕЛ – различно от ЮДЕЯ
ЮДЕЯ Е ПОРОДИЛА ЛЕВИТИТЕ, ОТТАМ ФАРИСЕИТЕ, А 

ПОСЛЕ ЦИОНИСТИТЕ
ПРОБЛЕМЪТ Е ПО-ДЪЛБОК: ЦИОНИСТИТЕ СЕГА – ЛЕ-

ВИТИТЕ В МИНАЛОТО, ФАРИСЕИТЕ ПРЕДИ ТЯХ. ТЯХНАТА 
ФИКС ИДЕЯ Е ОТРИЦАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СПАСЕНИЕ НА 
НАРОДА НА ИЗРАЕЛ

Нека разграничим евреите от ционистите и да спрем да спеку-
лираме с мъката на обикновения евреин.

Забележка:
Ционистите изфабрикуваха понятието „антисемитизъм“ и ето 

защо е трудно понякога да се разграничат добронамерените опити 
да се осветли еврейския въпрос от злонамерените опити да се стру-
па нечия вина върху обикновения редови евреин. И почти винаги, 
тези които дърпат конците, основателите на ционистката доктрина, 
които управляват банките, които в дълбочина всъщност съвсем не 
са евреи, а източни евреи, хазари, ешкенази, юдеи и левити (всичко 
това би следвало да се изследва от историческата наука) остават 
незасегнати, скрити зад сцената, и прокарват в тишина своя сата-
нински план.

Ето защо е разумно да се предприеме следния подход в оце-
няването на източниците, говорещи по еврейския въпрос: Първо 
да се проучи какво е отношението на този източник към ционизма 
и обслужва ли го той. В този аспект, „Протоколите на сионските 
мъдреци“ не само не обслужват ционизма, но го разобличават в 
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неговите дълбоки корени. Ето защо ционистите вече сто години 
воюват с тази книга.

Ако един източник на информация смело застава срещу най-
голямото зло на сегашното време в лицето на ционизма, то той оп-
ределено работи за истинската кауза на еврейския народ – народа 
на Израел, истинския народ на Израел, който без значение къде и 
в коя синагога, изразява своята молитва към Бога и който не си иг-
рае на избраничество, погрешно преписано му от няколко левити 
и от специално създадените обстоятелства от страна на силата на 
тъмнината.

Много е важно да разграничим понятията „евреи“ от понятия-
та „юдеи“. Нека разграничим левитите и ционистите от истинската 
позиция на обикновените редови евреи. Проблемът не е в евреите, 
а в техните малобройни заблудени водачи узурпатори – ционисти, 
обслужващи няколкото банкови фамилии от неизраелски произ-
ход, хазари и ешкенази..

Излагаме една статия писана от някой от истинските во-
дачи на народа на Израел. Нека читателят докосвайки се до 
нейното съдържание сам отсъди каква е волята на истински-
те евреи.

ЗАЩО ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ 
НА СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЦИОНИСТКА ДЪРЖАВА 

НЕПРАВОМЕРНО ВЪЗПРИЕЛА ИМЕТО „ИЗРАЕЛ“

1. Какво означава понятието „народ на Израел“?
Народът на Израел е съществувал е съществувал от хиляди го-

дини.
Това е народ със свои специфични качества, вътрешна приро-

да.
Тора се явява като основен източник на тази вътрешна приро-

да.
Без Тора и вярата на евреите – няма такова понятие „народ на 

Израел“.
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Който отрича Тора и Вярата не може да принадлежи към наро-
да на Израел.

Целта и предназначението на Народа на Израел в този свят е 
да служи на Бога.

Спасението на евреите се изразява единствено в служба на 
Бога.

2. Какво е ционизмът?
Ционизмът е нововъзникнало понятие.
Появява се като явление преди около стотина години.
Ционизмът определя още веднаж ( преразглежда) истинската 

същност и природа на народа на Израел, като подменя тази ис-
тинска природа с диаметрално противоположния характер на се-
гашния материалистичен свят, аргумента за липсата на държава 
и армия като причина за нещастието, че спасението се състои в 
придобиването на единна държава и армия, накратко казано в ми-
сленето на ционистките лидери е залегнало основното, че трябва 
да подменят мисленето и характера на народа на Израел и като 
създадат единна държава с армия, ще му осигурят спасение.

3. Народът на Израел се противопоставя на всичко това 
по четири основни причини:

1. Защото всичко това е диаметрално противоположно и изця-
ло противоречи на истинската същност на народа на Израел. За-
щото единственото време, когато на народа на Израел е било раз-
решено да имат държава е било преди 2 хиляди, когато Славата на 
Създателя е била върху него. И в бъдеще, ако Славата на Създателя 
още веднаж се разкрие и целият свят му служи, тогава Той Самият, 
без никакво усилие от човешка страна, би ни предоставил царство 
основано върху божественото служене.

2. Държава като тази, притежавана от други народи, е проти-
воположна на истинската същност на народа на Израел. Който и да 
е пожелал досега тази държава, спасението на Израел показва, че 
той отрича истинската същност на народа на Израел и я подменя с 
другата същност на материалистичната природа, като поставя ма-
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териалното спасение пред истинското. Като средствата на това спа-
сение в материален смисъл са държавата и армията. Истинското 
спасение на народа на Израел се състои в това да поддържа своята 
постоянна връзка със Създателя. А това не се осъществява чрез 
армия и държава. По-скоро чрез придържането към тора и добрите 
деяния.

3. Още повече, че самата Тора забранява да се осъществява 
край на изгнанието и да се основава нова държава преди онази 
истинската, която е Свещената. Всичко това е забранено даже и 
ако самата основана държава се управлява според Закона в Тора. 
Забранено е по човешки начин да се слага край на изгнанието, и 
така според това, ние би трябвало да останем под управление на 
народите на света, тъй както е обяснено това в Книгата на Войоел 
Моше. А Свещеният Отец, ще бди върху нас и ако ние нарушим и 
най-малкото от неговите предписания, той ще ни изпрати ужасни 
наказания.

4. Освен прекратяването по изкуствен начин на изгнанието, 
делата на ционистите са диаметрално противоположни на Вяра-
та и на самата Тора. Тъй като основаването на вярата и на Тора, 
се гради на факта, че самата Тора е дадена от Небето и се явява 
като възнаграждение за тези, които се вслушват в нея и наказание 
за онези, които престъпват Закона в нея. Целият народ на Израел 
трябва да се подчинява на написаното в Тора и който не иска да 
спазва това, ще трябва да престане да бъде част от конкрегацията 
на Израел.

Освен, че не се подчиняват на написаното в Закона на тора, 
ционистите правят всичко възможно за да предотвратят всяка едно 
изпълнение на написаното в закона. Това те вършат с насилие как-
то и с хитрини.Те призовават уж към свобода, но всичко това из-
лиза че са лъжи в полето на религията. Всъщност те се борят за да 
разрушат силата на вярата на Израел.

1. ЦИОНИСТИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ СЕ ЯВЯВАТ СПАСИТЕЛИ 
НА ИЗРАЕЛ, НО ТОВА СЕ ОПРОВЕРГАВА В СЛЕДНИТЕ ДВАНА-
ДЕСЕТ ПОЛОЖЕНИЯ.
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Първо: Ако започнете да изследвате целия двехиляден перод 
на нашето изгнание, вземете кои да е хиляда години, даже най-
трудните и ще видите, че най-изпълнените с кръвопролития, стра-
дания и катастрофи за народа на Израел, са тези години свързани 
с периода на установяване на ционистите. Знае се, че причината за 
тези страдания се дължи на дейността на ционистите.

Второ: Всезнайно е, според книгите написани от основателите 
на ционизма, че средствата с които се планира установяването на 
ционистката държава включват подстрекателство на антисемити-
зъм и подкопаване сигурността на евреите във всички точки на све-
та, за да могат по този начин да бъдат принудени да се присъединят 
в новата държава.

По този начин с насилие бе разпалена омразата сред герман-
ския народ и бяха натикани в концентрационните лагери цели ев-
рейски общности, а самите ционисти заейки за това, го допуснаха. 
(Виж книгите: Вероломство, Мин Ха Мецор) Ционистите продъл-
жават да практикуват това и сега, като в днешнат си стратегия те 
провокират антисемитизъм, а след това представят себе си като 
спасители. Ето две доказателства в отговорите дадено от водачи на 
ционистите по време на Втората световна война, по повод на иска-
нето за пари за да се помогне спасяването на евреите от нацисти-
те. Грийнбаум отговаря: Една крава в Палестина струва повече от 
всичките евреи в Полша. (Бог забранява това.) А Вайцман заявява: 
Най-важната част от еврейския народ се намира вече в страната на 
Израел, а тези които са отвън, те не са така важни. (Очевидно те са 
излишни според него.)

Трето: Ние забелязваме, че по-голямата част от еврейския свят 
живее в сигурност при добри материални условия, и че съвсем 
няма желание да променя всичко това за да се пресели в ционист-
ката държава. Даже някои хора са напуснали ционистката държава 
и са отишли при по-добри условия на живот другаде.

Четвърто: Ционистите си служат с голямо количество пропа-
ганда за да създадат емиграция към тяхната ционистка държава. 
Защо е необходима тази пропаганда?

Пето: Тъй като никой не иска „Ционистите да го спасяват.“, то-
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гава единственото което им остава е да обещаят на хората, които са 
бедни материални изгоди. Но даже и тогава, малцина се съгласявят.

Шесто: Ционистката държава е постоянно под угрозата на 
войни. Докато навсякъде другаде по света, евреите живеят в мир и 
сигурност. (С изключение разбира се на тези места, които ционис-
тите са минирали и поставили сигурността под заплаха, в пламъ-
ците на омразата.)

Седмо: Ционистката държава не може да продължи да същест-
вува без икономическата подкрепа на евреите живеещи вън от нея.

Осмо: Ционистката държава е на прага на икономически ко-
лапс и постепено парите започнаха да свършват.

Девето:Ционистите преследват всички евреи, които са лоялни 
на своята Вяра.

Десето: Ционистите предприемат войни, които поробват ев-
рейския народ и това най-вече заради изпълнението на своите по-
литически планове.

Единадесето: Според Тора, пътеката която носи сигурност е 
следването на мира и не това, което носи противопоставяне с дру-
гите нации, тъй както това вършат ционистите.

Дванадесето: Даже и ако ционистите съумеят да осигурят фи-
зически условия за сигурност в своята държава, това би било за 
сметка на Вярата и самата Тора. А истинският еврейски народ – на-
рода на Израел, би предпочел смъртта пред подобен живот. Ясно е, 
че ционизмът не може да бъде спасителен път за народа на Израел. 
Напротив, това е най-голямото му сегашно нещастие.

Някои евреи и равини свидетелстват, че ционистката идея 
не е според Закона на Тора:

– Народът на Израел е съществувал от хиляди години.
– Той има своята присъща вътрешна природа.
– Тора е източникът на тази вътрешна природа.
– Без Тора и Вярата, не съществува такова понятие народ 

на Израел.
– Който отрича Тора и Вярата не може да бъде част от на-

рода на Израел.
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– Целта и задачата на народа на Израел в този свят е служ-
ба на Бога.

– Спасението на евреите се състои в изпълнението на тази 
служба.

– Това, което се прави от някои в името на спасението е 
дело на ционизма и е фалшива пропаганда.

– Най-известните равини и главната част от религиозните 
лидери на еврейството са против ционизма, но техния глас се 
заглушава чрез ционисткия контрол на американските медии.

– Ционистите тероризират всеки, който е срещу тях.
– Тази част от еврейския народ, която е попаднала вече 

под контрола на ционистите, спомага за оказването на въз-
действие върху равините да не говорят навън.

– Чрез терор и насилие, много от еврейските равини въоб-
ще не се допускат да излизат навън да говорят свободно.

Ето три свидетелства за истинското мнение по тези въпро-
си в Тора:

1. В миналото, преди две хиляди години, по време на опас-
ности и страдания в изгнанието, ни един от еврейските ста-
рейшини и мъдреци не е посмял да създаде държава за да за-
щитава себе си. И във всяко едно поколение, е имало хиляди 
мъдреци изказали се в Тора.

2. Съществуват хиляди обработки на текстове от Тора, ос-
тавени ни от различни мъдреци. Ни една от тях не дава предло-
жение за изграждане на държава. А онова, което бихме могли 
да срещнем, това са по-скоро предупрежденията срещу подоб-
но действие.

3. Основателите на Ционизма, до един се явяват атеисти, 
които отричат Тора. А всички мъдреци от Тора се противопос-
тавят на идеите на ционизма, заявявайки, че ционизмът би до-
вел само до разрушение.

Истинският народ на Израел никога не би сменил, нито 
предал своята вяра. Ционизмът е един чужд израстък в тялото 
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на еврейския народ. Изходът е като се освободи това тяло от 
този израстък. И така тялото да остане отново чисто. Циониз-
мът иска да надиграе народа на Израел чрез сила. Чрез измама 
и терор, но никога те не ще успеят с тези средства защото ис-
тината винаги ще бъде със Създателя. Ционизмът няма да ус-
пее да измести вярата на еврейския народ. В тази вяра народа 
на Израел ще остане силен. И скоро ционистката държава ще 
прекрати своето съществуване.

Следователно, волята на народа на Израел е държавата, коя-
то понастоящем носи името Израел да престане да съществува. 
Ако това не се осъществи, ние искаме тази държава да престане 
да носи това име, защото цялото ѝ съществуване е в опозиция на 
истинската дълбока същност на Израел.

Народът на Израел отрича някога да е давал разрешението си 
да бъде наричана тази държава с това име. Ционистките лидери 
нямат правото да се представят като говорители и представители 
на народа на Израел.

1. И тъй като ние виждаме, че нашето искане не се изпъл-
нява, ние чувстваме, че трябва да извикаме най-малкото на-
шата истина. И така, истината винаги ще си остане истина. 
По никакъв начин тя не може да бъде преправена. Даже и ако 
целият свят възприеме, че едно плюс една прави три, то истината 
ще си остане, че всъщност едно плюс една е две. (Тук има болка от 
страна на пишешия.).

2. Нека истината бъде заявена. Използването на името 
„Израел“ от тази държава се явява пълна фалшификация. На-
родът на Израел няма нищо общо с тази държава. Ционизмът 
и неговата държава нямат никакъв дял и нищо общо с истин-
ския Израел.
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ПРОТОКОЛИ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ 
– ДОКУМЕНТ ЗА БЕЗПЪТИЦАТА НА 

ДНЕШНИТЕ ГЛОБАЛИСТИ

ЗАЩО СЕ НАЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА „ПРОТОКОЛИТЕ 
НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ“, ОЧЕВИДЕН ДОКУМЕНТ 

ЗА БЕЗПЪТИЦАТА В КОЯТО СЕ ДВИЖИ НАСТОЯЩОТО 
ЧОВЕЧЕСТВО ОТ НЯКОЛКО ВЕКА НАСАМ

Безпътицата, уважаеми приятели е факт, който става без-
спорен и за двете враждуващи страни. И тази отляво, и тази 
– отдясно. Еднакво проумяващи, че така повече не може да про-
дължава. 

Човечеството уважаеми приятели, се събужда! Събужда се, и 
даже и най-мощните методи за приспиване и държане в състояние 
на контрол, вече не работят. Майката земя, която безспорно е жива 
понася неистовите удари от безумните действия. Докога ще издър-
жи! Децата, които се раждат сега на земята, вместо да растат в мир 
и хармония, се сблъскват с една враждебна действителност – наси-
лие при това все в името на мира и справедливостта, наркотрафик 
с рекет, тероризъм и постоянен стрес!

Пред фактите, уважаеми приятели, всички мълчат!
Много страдания, много кръв и войни на тази планета! Доко-

га! Този сценарий все пак не може да бъде безкраен! Нали така!
Хората имат право да бъдат информирани, а не заблуждавани! 

Според правото, което им е дал техният Създател! Великият Отец!
Господа журналисти и господа политици, изпълнявайте ваши-

те професионални задължения!
Информирайте обективно населението на планетата!
Опитвайте се да служите вместо само на Силните на деня, да 

служите доколкото ви е по силите и на Каузата близка до вашето 
сърце! Следвайте гласа на съвестта си! Разбира се, че това е много 
трудно! Но не невъзможно! Проверете още веднаж истинността на 
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посоката в която се движите! Дали тя е по Бога! Дали тази ваша 
посока и ваши действия, кореспондират на Плана на Създателя. 
Дали това, което вършите накратко, е по Бога! 

Книга като прословутата „Протоколи на Ционските мъдреци“, 
рано или късно ще бъде изучавана в учебниците по история на бъ-
дещето, за да се покаже абсурда по който е минало в развитието си 
настоящето човечество. 

Вместо да се отрича нещо, което е факт, не е ли по-добре да го 
превърнем в музеен експонат, от който бъдещите поколения да мо-
гат да се поучат и никога повече да не повтарят своите грешки. Да! 
Тъй както и Холокостът трябва да бъде един път за винаги въведен 
в музеите, но не само този Холокост, локализиран около нацизма, 
а и целия Холокост в който понастоящем е потопен сегашния свят. 
Вижте трагедиите в Ирак, Афганистан, събитията на 11 септември! 
Вижте атентатите, експлозиите в метрото на различните столици! 
Какво е това! Вижте децата, които ви питат – докога!

Глобален холокост! От страна на кого! Може би, същия този, 
който превърна еврейския холокост в дойна крава за натрупване на 
нови богатства и влияние! И който продължава да планира нови те-
рористични актове, говорейки в същото време за огромните жерт-
ви на нацисткия холокост!

Явлението Холокост, известно в юдейската религия, /въобще 
знае ли някой какво е въобще това нещо – холокост и откъде са 
корените му/, трябва да бъде погребано в музеите един път завина-
ги! За да го има това човечество! И това трябва да стане още сега, 
за да се предотвратят новите атентати! И новите страдания! Ето, 
това е изходът срещу тероризма! Глобален изход – като се пресече 
Глобалния холокост!

Изучаването на настоящата книга в бъдещите училища ще 
стане благодарение на истината, която излиза чрез подобни изда-
ния на книги. Действително да се отрича нещо, което е описано 
по страниците на оспорваната книга, поставена даже пред съда и 
оправдана впоследствие, да се отрича нещо, което се е случило по 
описания в книгата сценарий, през последните векове, това не е ли 
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една невероятна глупост и глобална наивност? Всичко, което се 
случва, може да бъде скрито от учебниците по история до време, 
може даже историята в учебника да бъде по поръчка написана, да 
бъде преиначена тотално, но всичко което става бива записвано в 
същото време и в невидимите записи на земята, то се пази там, 
и тъй както една чаша вода запомня събитията около нея, които 
стават, рано или късно след като е било записано и съхранено в 
паметта, се разбира, какво се е случило! Събитията тогава ожи-
вяват като на филм и бъдните поколения притежават и пазят тази 
космическа памет.

Как да се възпитава настоящото човечество? Отговорът е: чрез 
информиране на населението, чрез качествено образование, чрез 
нови образователни площадки по подобие на читалищата, чрез съ-
временни интернет клубове, и най-вече чрез бдителност и недо-
пускане на старите погрешки.

Явленията като нацизъм, холокост, тероризъм, и прочие други 
производни на същите „едни и същи юнаци без калпаци“, прите-
жаващи мания за богоизбраност и посветеност, никога повече не 
бива да се допускат на тази планета!

Планетата навлиза в нов период! Ще има глобално изчистване 
и всичко онова, което е резултат на глупостта на човека, както и 
на невероятно ловкия стил на манипулиране на човечеството, ще 
бъде оставено за в музеите, ще бъде съхранено на филми, за да 
може бъдещите поколения на тази земя да знаят за това, как трудно 
и абсурдно е протичала еволюцията на човешкия род в този период 
на съзряване на човечеството!
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ЗАЩО РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ВЪРВЯТ

БЪЛГАРИЯ Е КРЪСТОВИЩЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ, 
КУЛТУРИ, СИНУРЪТ НА ДВЕ СИСТЕМИ, НА ДВА 

МИРОВИ ПОРЯДЪКА 
 

СТАРИЯТ И НОВИЯТ ПОРЯДЪК

ТЯ Е БИЛА ТАКАВА ОТ ВРЕМЕТО НА АТЛАНТИДА И ТА-
КАВА Е И ДНЕС – КЪМ СЛЕДВАЩАТА ЧОВЕШКА РАСА.

ОТ БЪЛГАРИТЕ ЗАВИСИ МНОГО ПЪТЯ ПО КОЙТО ЩЕ 
СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕХОДА КЪМ НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО

ТУК Е КРЪСТОВИЩЕТО И ЦЕНТЪР НА ЦИВИЛИЗА-
ЦИОННИ ИМПУЛСИ

ТОВА Е СТРАНАТА НА ОРФЕЙ, ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ 
КАНОВЕ, БОЯН МАГЪТ И УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

ТУК СА ДЕЙСТВАЛИ ОТРЯДИТЕ НА ТРИТЕ ВИДА БЪЛ-
ГАРИ

БЛАГИТЕ БЪЛГАРИ – ТРАКИ
ДИВИТЕ ИЛИ БУЙНИТЕ БЪЛГАРИ – ПРАБЪЛГАРИ
ТИХИТЕ БЪЛГАРИ – БОГОМИЛИ

БЕИНСА ДУНО – ТОВА Е КАМЪКЪТ ОТ ДЪНОТО НА 
ШЕСТАТА РАСА, НАПРАВЛЯВАЩ ПРЕХОДА, НО И ОБЕДИ-
НИТЕЛЕН ИМПУЛС МЕЖДУ ТРИТЕ ВИДА БЪЛГАРИ ПО ВРЕ-
МЕ НА ТОЗИ ПРЕХОД

ТУК НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ Е СТАНАЛА ВРЪЗКАТА МЕЖ-
ДУ ТРАКИЯ И ДРЕВЕН ЕГИПЕТ – за справка: БАСТЕТ

ТУК Е ВЪЗНИКНАЛО НАЙ-ДРЕВНОТО ПИСМО, НАЙ-
ДРЕВНАТА ПИСМЕНОСТ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО БРА-
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ТЯТА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЪЗДАВАТ СЕГАШНА-
ТА КИРИЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА. ТРАКИЙСКОТО ПИСМО Е 
СВЪРЗАНО С ДРЕВНОЕГИПЕТСКАТА ПИСМЕНОСТ

ТУК Е ТРАКИЙСКАТА АТЛАНТИДА
В ТАЗИ ОКОЛНОСТ НА ЧЕРНО МОРЕ Е СТАНАЛ И ПО-

ТОПЪТ
НЕЩО ПОВЕЧЕ – В ТЕЗИ ЗЕМИ Е БИЛО И СЪТВОРЕНИЕ-

ТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
КАКВО ОЩЕ КАТО ИНФОРМАЦИЯ?
ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ЗА РАЗБУЖДАНЕ!
А СЕГА КАКВО? – БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ПОСТАВЕН 

НА КОЛЕНЕ ДА НЯМА РАБОТА, МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ НА-
ПУСКАТ СТРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ СЕ ИЗКУПУВА ОТ 
ЧУЖДЕНЦИ И ПР.

ПАРЛАМЕНТЪТ Е СЪСТАВЕН ОТ ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА 
ИЗБРАНИ УЖ С НАРОДНАТА ВОЛЯ! И ТАКА – ДОКОГА!

КАКВО БИ СТАНАЛО АКО СЕ ОБЕДИНЯТ ТРИТЕ ОТРЯ-
ДА НА БЛАГИТЕ, ДИВИТЕ И ТИХИТЕ БЪЛГАРИ? ЩЕ КАЖЕ-
ТЕ – ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО! – ВЪНШНО – ДА!

А ЗАЩО ПЪК НЕ – ОТ ОПИТ ГЛАВА НЕ БОЛИ!
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ НЕЩО! БЪЛГАРИТЕ 

МОГАТ, НО ТРЯБВА ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ПРОГРАМИТЕ 
ЗА МАЗОХИЗЪМ – Т.Е ВСИЧКО ТРЯБВАЛО ДА СТАНЕ ЧРЕЗ 
СТРАДАНИЕ, ОТ ПРОГРАМАТА НА БЕЗВЕРИЕ, КРАЕН ИНДИ-
ВИДУАЛИЗЪМ И ЗАВИСТ.

БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЯТ, ЧЕ СА СКАЧЕНИ СЪ-
ДОВЕ, И БЕДНИТЕ И БОГАТИТЕ, И КАТО ТАКИВА ДА СЕ ОП-
ИТАТ ДА ПОМОГНАТ НА ВЕЛИКАТА СИЛА СЪХРАНЯВАЩА 
ДОСЕГА БЪЛГАРИЯ, ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА

ГРАБЕЖИТЕ ТРЯБВА ДА СПРАТ, СЕГАШНИЯТ ЕЛИТ ДА 
БЪДЕ ПОМЕТЕН ИЗЦЯЛО И ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНО ПОЛИ-
ТИЧЕСКОТО И МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО ЗА НОВИ ХОРА С 
ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, А НЕ КОРИСТНИ.
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ПОЛИТИЦИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
СЛУГИ НА НАРОДА!

ЗАЩО ДА НЕ ОПИТАМЕ ОЩЕ ВЕДНАЖ В ТОВА ВРЕМЕ 
НА ТОТАЛНО ОТЧУЖДЕНИЕ И ЛЮТА ПОБЪРКАНА ИНДИ-
ВИДУАЛИЗАЦИЯ?

ПОНЕ ДА ЗНАЕМ, ЧЕ СМЕ ОПИТАЛИ ВСЕ ПАК ОТНОВО!
АКО НЕ ОПИТАМЕ ТОЗИ ПЪТ, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ 

В НЕЯ И ТЕЗИ ПО СВЕТА, ГИ ЧАКАТ НЕРАДОСТНИ ДНИ! А 
ТЕЗИ ПОСТАВЕНИТЕ КОИТО СЕГА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА БЪЛ-
ГАРИ – СЪЩО, НО С ТАЗИ ДОБАВКА, ЧЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ ВСИЧ-
КО – НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО И ИЗКУПЕНОТО.

ЗАЩО ДА ИМА ПОВЕЧЕ СТРАДАНИЯ, КОГАТО ВСИЧКО 
МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВИ С МАЛКО ПОВЕЧЕ МЪДРОСТ И РАЗ-
УМ!

ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДА ЗАСТАНАТ НА МЕС-
ТАТА СИ И ДА ДАДАТ ОТПОР НА ЧУЖДИТЕ ПРИВНЕСЕНИ 
ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СЕГА ГОВОРЯТ ОТ ТЯХНО ИМЕ И ПРЕД-
СТАВЯТ БЪЛГАРИЯ КАТО СВОЯ СТРАНА!

БРАТЯ БЪЛГАРИ – СЪБУДЕТЕ СЕ ОТ СЪНЯ И ВИЖТЕ ОКО-
ЛО ВАС, КОИ СА ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ! ПОДКРЕПЕТИ ГИ 
– ТЕ НЕ ТЪРСЯТ ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ!

ДАЙТЕ ОТПОР НА ВЪЛЦИТЕ ПОЛИТИЦИ В ОВЧИ КОЖИ! 
НЕ ИЗБИРАЙТЕ ПОВЕЧЕ ТАКИВА КАТО СЕГАШНИТЕ УП-
РАВНИЦИ! СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА – ДА, ТОВА 
Е ПРАВИЛЕН ПЪТ, НО ОПЛОДЯВАЙТЕ ЕВРОПА НЕ С ТРУДА 
СИ НА АРГАТИ, А С ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯ ИМПУЛС, КОЙТО 
НОСИТЕ В КРЪВТА И СЪРЦАТА СИ!

ХЕЛИОПОЛ
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НИКОЙ ОТ НАС, В ИМЕТО НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ 
БЪЛГАРИ, НЯМА ПРАВО ДА ТЪРПИ ПОВЕЧЕ ЧУЖДИ ФА-
РИСЕЙСКИ ЗАКОНИ, ОБРЕКЛИ НА ЕМИГРАЦИЯ МИЛИОНИ 
БЪЛГАРИ И ПОСТАВИЛИ В ДУХОВНА И МАТЕРИАЛНА НИ-
ЩЕТА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗА-
МЕНЯ И ОБЕЗЛИЧАВА УНИКАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 
ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА С ЧУЖДИ, ПРЕВРЪЩАЙКИ СТРА-
НАТА НИ В Т.НАР. „НОВОВАВИЛОНСКИ ПРОТЕКТОРАТ“! 
НИКОЙ ДРУГ ОСВЕН НАРОДЪТ НИ, НЕ МОЖЕ ДА ПРИТЕ-
ЖАВА И ПОЛЗВА КАТО „ВЕЧНА СОБСТВЕНОСТ“ ТЕЗИ СВЕ-
ЩЕНИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ!

БЪЛГАРИЯ С НЕЙНИЯ НАРОД ИМА СВОЯ МИСИЯ, КОЯ-
ТО МНОГОКРАТНО Е ПОТВЪРЖДАВАНА КАКТО ОТ НАШИ, 
ТАКА И ОТ ЧУЖДИ ПРОРИЦАТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ! 
НЕ С ДРУГ, А С НАС БЪЛГАРИТЕ, Е СВЪРЗАН ПРЕДСКАЗАНИ-
ЯТ В БИБЛИЯТА ХИЛЯДОЛЕТЕН МИР. НЕ ДРУГАДЕ, А ТУК В 
ТАЗИ ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ, В КОЯТО „СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯВА ОТ 
МОРЕТО“, ПРЕДСТОИ ДА СЕ ПРЕМЕСТИ С ПРИЕТ НОВ УС-
ТАВ И АВТОРИТЕТ ИНСТИТУЦИЯТА ООН! ТАКА Е КАЗАНО 
И СТАВАЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО СВЕТА И У НАС ПОТВЪРЖДА-
ВАТ ПРЕДСКАЗАНОТО КАТО НАЙ-РАЦИОНАЛЕН ИЗХОД.

ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЪБУДИМ ОТ КОШМАРИТЕ НА 1000-ГО-
ДИШНИЯ СИ СЪН. ВРЕМЕ Е НЕ ДРУГ, А СОБСТВЕНИЯТ НИ 
РАЗУМ ДА НИ ВОДИ, КАТО ВЪЗСТАНОВИМ МОСТОВЕТЕ НА 
МЪДРОСТТА ОТ МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО.

ВРЕМЕ Е ДА СПАСИМ НОВИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРА-
СИВИ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ! С КОЕТО ЩЕ ИЗМИЕМ ДО-
НЯКЪДЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРЕХОВЕ ОТ НАСЛОЕНОТО НИ 
РОБСКО САМОСЪЗНАНИЕ И МАЗОХИСТИЧЕН МАНТАЛИ-
ТЕТ.

САМО ТАКА МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ КЪМ СЕБЕ 
СИ И ДЕЦАТА НИ, СЛЕДВАЙКИ ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРО-
ДЕТЕЛИ. НАТРАПЕНИЯТ ДОСЕГА МОДЕЛ, СЪЗДАВАЩ УС-
ЛОВИЯ ЗА ВИРЕЕНЕТО НА ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 
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СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКАТА НИЗОСТ, НЯМА ДА СЕ РЕШИ, 
АКО ВЛАСТИМАЩИТЕ С НАШИТЕ ПАРИ УВЕЛИЧАТ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИТЕ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ. НИЩО ТАКА НЯМА 
ДА СЕ ПРОМЕНИ!, АКО НЕ ПОТЪРСИМ И ПОСОЧИМ ПРИ-
ЧИНИТЕ ЗА РАСТЯЩАТА АМОРАЛНОСТ, МАЙКОПРОДАЖ-
НОСТ И ОТЦЕРУГАТЕЛСТВО. НЯМА ДА ИМА И НИКАКЪВ 
ЕФЕКТ С ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ЗАТВОРИ, НАРКОКОМУ-
НИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗМИШЛЬОТИНИ, МЕРКАНТИЛНА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И ПРОЧЕЕ ДЕМАГОГИЯ.

ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ МОГАТ ДА СЕ РЕ-
ШАТ САМО АКО СЕ АКТИВИРА ЗАКЪРНЯЛОТО НИ РОДО-
ЛЮБИЕ, ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ. С ТАКИВА КАЧЕСТВА, 
ПЪТИЩАТА НИ КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА ЩЕ СА ВИНАГИ ОТ-
ВОРЕНИ.

ХРИСТО ТАНЕВ
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ДИНАСТИЯ И 
ЕВРЕЙСКИЯ ФАРАОН

В този откъс от тази книга, свързана с Беинса Дуно по неведо-
ми пътища, има заложено толкова много за разгадаване причините, 
довели до създаване на втория необходим сценарий. С египтяните 
не е получило, жреците били завзели властта, тогава от тях са се 
отделили евреите като възможност за бъдещия човешки прогрес. 
Но, уви, Мойсей, колкото и мъдър да е бил, е допуснал неминуеми-
те грешки. Ето защо Великият Отец предвидил и Втория сценарий, 
с благите българи, с непримиримите българи и накрая с тихите 
българи – богомилите, и така с тях, се е корегирал и балансирал 
Първия сценарий – официално познат в историята. Без корекциите 
от страна на Втория сценарий, Европа не би била днешната. А и 
в бъдеще, нейното преустройство е функция на изпълнението на 
този Втори сценарий. А ако той не проработи, поради неизпъл-
нение мисията на българите, ще има мъка и страдания. И отново 
нещо пак ще се появи, като коректор, което ще даде възможност за 
развитие на човечеството.

Благодарение разбирането на съдържанието вътре в тази бро-
шура, с малко повече усилия от страна на водачите на еврейския 
народ сега, може да се създаде Омиротворение в най-напрегнатия 
район на планетата. България има своето специално място в този 
омиротворителен процес. Заставането на България на страната на 
стария световен ред, тоест при воюващите в Ирак, заедно с Буш, 
е грубо престъпление и погазване повелите на Великия Отец за 
българите като народ.

Израелският конфликт трябва да се реши, друг път няма! 
При това разрешение, всеки трябва да си свърши работата.

Този конфликт може да се реши само с мъдрост, както и с от-
стъпки от направените погрешки.
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ПРОГРАМА ЗА ИЗТРЕБВАНЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД – ВИЖТЕ ДАЛИ Е 

ВЯРНО, НИЩО ПОВЕЧЕ! НЕ ВЯРВАЙТЕ НА 
ЗАГЛАВИЕТО, А ПРОСТО ПРОЧЕТЕТЕ И 

СРАВНЕТЕ!

I. Удържане на властта:

1. Заграбване на средствата за масова информация.
2. Всички, които участват пряко във властта трябва да имат 

местни имена и външност.
3. Директорът може да бъде гой, но поне един от неговите за-

местници трябва да бъде от нашите.
4. Да не се допускат до властта трудещите се.
5. Да се поддържа репресивен апарат за пълен контрол.
6. Масон, който е оставил следи при провеждане на акция или 

използване на специални средства, завършва живота си със самоу-
бийство или го ликвидират.

7. Да бъдат създадени и поддържани структури за чистка в об-
ществото; обезглавяването на гоите да се провежда по план, неза-
висимо от степента на активност.

II. Идеология:

1. Средствата за Масова Информация, литературата и изку-
ството да се използват за демонстриране преимуществата на капи-
тализма пред социализма.

2. За репресиране на гоите (неевреите) може да се използва 
митът за антисемитизма.

3. Да се разоръжи езичеството и да се внедрява религия, про-
миваща мозъците, на робски принципи. Поробването и асимила-
цията на българите трябва да продължава с нарастващи темпове.
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4. Да се действа само от името на народа и за народа, само с 
добри намерения – може да се говори всичко.

5. Да не се допуска разпространение на антиеврейски лозунги 
сред обществото.

6. Да не се допуска разпространение на листовки, обръщения, 
възвания и заявления на гоите, нито призиви за справедливост и 
възмездие.

III. Денационализация:

1. Да продължи смесването на расите под вида на интернацио-
нализъм.

2. Да се използват всякакви средства за пълно национално 
обезличаване на българите.

3. Под претекст за борба с национализма и шовинизма да се 
унищожава всичко национално.

4. Да се осигури повсеместно организация и управление на 
българофобията (да се унищожава всичко българско с всички въз-
можни средства).

5. Да не се допуска разпространение на българската пред-
христианска религия, тази религия да бъде обявена за фашистка.

6. Да се приобщят българите към робските религии, а в правос-
лавието да не се допускат никакви инициативи и свободомислие.

7. Да не се допуска в паспортите на гоите графа „расова при-
надлежност“ и да се ликвидира графата „националност“.

8. Да не се допуска статут на коренно българското население 
и други подобни ереси, които позволяват възраждане на нацията и 
културата.

9. Да не се допуска създаването на Центрове на българска на-
ционална култура.
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IV. Отнемане на свободите и възможностите  
за инициатива на българите:

1. Своевременно да се попълват психиатричните лечебници, 
местата за лишаване от свобода, болниците, трудововъзпитателни-
те училища, дисциплинарните батальони и др.

2. Да не се допуска гоите да създават свои разузнавателни 
школи; стадото трябва да бъде под пълен наш контрол, да не се 
допускат никакви организирани съвместни действия, които биха 
им осигурили непобедимо положение и идейно оръжие; науките за 
управление да се създават само от юдеи; никакви координационни 
и консултативни съвети, начини за бърз обмен на информация и 
оповестяване; да не се допускат национални организации, фаши-
зъм или национализъм в каквато и да е форма; да не се позволява 
на гоите да събират адреси и телефони на юдеи, нито да създават 
методи за борба с ционизма.

3. Да се отвлича вниманието на гоите с каквото и да е, да се 
използват разнообразни средства за борба. Всички наши действия 
трябва да бъдат гъвкави и неотразими. Противниците трябва да 
бъдат дискредитирани и разединени, да бъдат принудени да се съ-
образяват с нас и да търсят съюз с нас, да бъдат обезглавени, да се 
атакуват щабовете им, а нашите хора да ги дезорганизират.

4. Да се пречи на издаването на трудове, насочени срещу нас 
– „Какво да се прави“, „Как да действаме“, „Схеми за действия 
по направления“, „Славянски лидери“, „Методи за привличане на 
хората и борба за аудитория“.

5. Прокуратурата не трябва да отчита дейността на членовете 
на тайни общества – нито ционисти, нито юдеи, нито полуевреи, 
нищо, което е свързано с нас. Да не се търсят причините за само-
убийствата.

V. Забавяне развитието на гоите:

1. Необходимо е гойското стадо да се държи в нищета и без-
правие.
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2. Нашето обкръжение трябва да осигурява забавеното разви-
тие на гоите и управление насоките на тяхното развитие.

3. По-често да се пуска музика с наркотично действие, да се 
промиват мозъците, да се използват трудно откриваеми музикални 
тонове, които изтриват паметта в дълбочина.

4. У гоите всичко трябва да бъде робско – храната, религията, 
идеологията, науката, отношението им към нас, оръжията и сред-
ствата за защита, начинът на живот, средствата за информация, об-
разованието, професиите, положението в обществото, жилището, 
културата.

5. Посредством вредни и непълноценни храни гоите да бъдат 
превърнати в безпросветно стадо, в безинициативни, бездейни и 
.затлъстели свини. Кръвта им трябва да бъде кисела, а не алкална.

6. Да създадем и да удържим превъзходство над гойското ста-
до, да бием постоянно по слабите точки и ключовите центрове на 
гоите, по-бьрзо да преминем към решаващия стадий в овладяване-
то на света и пълното подчиняване на гоите на нашето междуна-
родно правителство.

VI. Да унищожаваме противника чрез асимилация,  
като хуманна форма на геноцид:

1. Юдаизмът, ционизмът, всемирната еврейска нация и Меж-
дународното правителство органически не могат да приемат съз-
даването и съществуването на български семейства. Затова е не-
обходимо да се погрижим в най-кратки срокове да асимилираме 
максимален брой български момичета сред другите народи.

2. Разбира се, не бива да се използват сексуалните контакти 
по предназначение и за създаване на семейства, а само за развра-
щаване на младежта, за насаждане на полови извращения, за уве-
личаване броя на конфликтите и разводите, а в крайна сметка за 
намаляване числеността на българите.

3. В никакъв случай да не се допускат насърчения или помощи 
за създаване на деца от български съпружески двойки с висока сте-
пен на национална чистота.
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4. За засилване на асимилацията не бива да се отказваме и от 
старата идея за кастрация на гоите.

VII. Създаване и поддържане  
на условия на нищета и безправие:

1. Българите винаги трябва да бъдат бедни и безправни, нався-
къде да изпитват неудобства и неволи и ежедневни бюрократиче-
ски спънки.

2. Масовата бедност трябва да поражда масова безпросветност 
и глупост, а те на свой ред – масова престъпност.

3. Да не се допуска българите да си възвърнат равенството, 
независимостта, свободата и националните богатства.

VIII. Масова дебилизация на гоите:

1. Врагът в максимална степен се деморализира, когато вижда, 
че всичко, което става около него, е лъжа, разруха и грабеж. (!!!)

2. Образованието за гоите трябва да създава морални уроди.
3. Схемата за действия трябва да бъде съгласувана с Единния 

план, разработен от Световното правителство.
4. Засега няма по-разрушително нещо от алкохолизма. Да не се 

допуска намаляване градуса на спиртните напитки.

IX. Употреба на бойни психотропни вещества,  
променящи човешката психика:

1. Предизвикващи отслабване на паметта за продължително 
време.

2. С чисто наркотично действие.
3. Убиващи интереса към определени видове занимания и ум-

ствена дейност.
4. Увеличаващи влечението към спиртни напитки.
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5. Програмиращи личността за убийство или самоубийство.
6. Възбудители на половата дейност у мъжете и жените, което 

води до полови извращения.

Х. Методи за масово отравяне на гоите:

1. По пода да се разлива живак, например когато се напуска 
жилище.

2. Средства за масово поразяване да се прилагат в общите кух-
ни, столове или на обществени места, където се събират гои.

3. Да се превърне България в технологична боклукчийница на 
развитите страни.

XI. Съкращаване числеността на гоите  
до разумни граници чрез скрити форми на геноцид  

в нашата тайна едностранна война:

1. Да продължи изтребването на гоите по метода на „своеоб-
разното демографско съкращаване“.

2. Да се продължи демографското съкращаване на българите 
до 3 пъти за едно поколение чрез юдомасонския похват „помощи 
за самотни майки“.

3. В обществото зле се възприема идеята за „остаряване на на-
цията“, като се оставят да живеят само неспособните на съпротива.

4. Ако се работи умно, с българите можем да приключим бързо.

XII. Съкращаване числеността на гоите  
чрез други форми на геноцид:

1. Да се направи невъзможно създаването на многодетни бъл-
гарски семейства.

2. Да се поддържа високо равнище на детска смъртност у бъл-
гарите и да не се допуска такава при юдеите.
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3. Да се поддържа висока смъртност сред българската младеж.
4. Да се завишава възрастта, при която се разрешава встъпване 

в брак.
5. По всякакви начини да се влошават отношенията между 

гойските мъже и жени и да се разрушават семействата им.
6. Да се разработват нови закони (екодемографски войни) за 

ликвидиране на гойските маси без военни действия, без материал-
ни загуби, чрез глад и обедняване.

7. Да се предизвикват безпорядъци и масови вълнения и да се 
използва армията, силите на закона и правосъдието за възстановя-
ване на реда, което да води до съкращения на гоите в ограничени 
количества.

XIII. Унищожаване на противника  
със средствата на медицината:

1. Да се увеличат забременяванията и абортите сред мало-
летните момичета, водещи до стерилност, „случайни“ помятания, 
преждевременни раждания, мъртвородени деца и усложнения след 
раждането.

2. Необходимо е да се саботират грижите за бременните, ново-
родените и родилките и да не се допускат реални мерки за защита 
на майчинството.

3. Да се спъва профилактиката и да се прави всичко за намаля-
ване средната продължителност на живота на гоите.

4. По време на лечение или зъболечение, в раната да се поста-
вят зарази или отровни вещества.

5. При всяка операция да се присаждат на пациента ракови 
клетки от онкологично болни.

6. Да се употребяват лекарства с променен химичен състав и 
лекарства, лишени от лечебни свойства, чрез предварително об-
лъчване, замразяване и т. н. от лекарите.

7. Класическо бавно отравяне с малки дози отрова.
8. При рентгенови снимки и прегледи да се увеличава силата и 

продължителността на облъчването.
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XIV. Действия чрез контролираните средства  
за масова информация:

1. Да се поддържа стабилна тенденция към българофобия и 
национален нихилизъм.

2. Да се обявяват всички патриотични и национални движения 
на гоите за фашистки, националистически, шовинистки, терорис-
тични и консервативни, да бъдат оклеветени, очернени и да им се 
лепват етикети.

XV. Повсеместна и постоянна гавра с врага:

1. Над българите може да издевателства който си иска и както 
пожелае. При изкуствено създадената пълна безотговорност име-
ната на нашите ще бъдат винаги засекретени.

2. Гоите да бъдат доведени до самоубийства, инфаркти, инсул-
ти, припадъци и други тежки състояния посредством хулиганщина, 
наглост, издевателства, унижения, оскърбления и пълна безнаказа-
ност на извършителите юдеи, членове на други тайни общества и 
шабес-гои („колаборационисти“).

3. Необходимо е с българският народ да се разправим по-бър-
зо, защото после ще бъде късно. Хилядолетният ни враг е още жив.

Коментар от интернет: 
(проверете дали това е фалшива новина)

Това е абсолютната истина за намеренията на Хазарските 
ционисти срещу България! Нека никой да не ги нарича Евреи 
– те са потомци на Хазарите, приели ционизма (Йудаизма ) през 
740 г.от н.е., и най-голям враг на Българите още от време оно! 
Защото нашите предци, в съюз с руснаците, са изиграли реша-
ваща роля за унищожението на престъпното им държавно фор-
мирование – Хазарския Хаганат! Те са били още тогава държа-
ва от престъпници, извратеняци и генетични изроди, от които 
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била писнала цяла Източна Европа, и за това се е наложило да 
бъде разтурено държавното им формирование! И за това са се 
разпространили в Европа и в целия свят тези престъпни бок-
луци, и от тогава ни мразят! Всеки кадърен Български исто-
рик ще потвърди за известното, но неразпространявано писмо 
на главния равин на Кордоба до вече Йудейския владетел на 
Хазарите, Йосиф 5-ти от 8-ми век – ,,Българите трябва да бъ-
дат унищожавани безмилостно и навсякъде“. Да се събудим, 
да разобличаваме навсякъде Хазарските престъпници, които 
избиха семитските евреи в лагерите, и набедиха Хитлер, които 
бяха главните убийци в нашите лагери на смъртта, като Исак 
Франсес, с прякора „Българоубиец“, и др., и да изчистим Бъл-
гария от предатели и от тези престъпни антибългарски твари! 
И така скоро и помен няма да остане от Сатанинското им ко-
тило в Израел (в превод от иврит – ,,богоборец,), както и от ма-
рионетките им деградиралите САЩ, Англия и Франция! През 
август 1996 един от престъпната ротшилдовска фамилия, най 
големия враг на България, Едмонд дьо Ротшилд беше казал 
– „България до 2030 няма да я има!“ След три месеца се спо-
мина.
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ОБРАЗЪТ НА ОЛИГАРХИЧЕСКИЯТ 
ГЛОБАЛИСТИЧЕН ГЕРБЕРСКИ  

ЗАГРОБВАЩ ПЛАН

ЗАГРОБВАЩ БЪЛГАРИЯ ПЛАН!

Вдигат се постепенно заплатите на администрацията и така 
около близо 1 милион от населението на страната ще получава 
толкова от хранилката, че винаги ще мълчи и никога няма да смее 
да излезе на протест. Забележете, колко много се приказва, че тряб-
вало да се вдигнат заплатите и пенсиите! На кого обаче! Очевидно 
само на тези, които са навързани за хранилката......а какво ще пра-
вят останалите от независимите професии, какво ще прави малки-
ят бизнес, малките производители! Къде е пазарът в тази страна, 
защо не циркулира нормално паричната енергия в нея! Защо са 
така скъпи цените на заемите! Толкова ли е наистина висок риска 
на банките, когато дават заеми! Не разбира се, просто такива са 
правилата в тази страна, правилата на банкерите-банкстери! Които 
искат контрол върху населението чрез своите частни банки и не 
позволяват на обществото да се развива нормално.

Какво се предвижда още!
Работа за една ограничена част от хора, които служат в големи 

колониални компании, чужди фирми и получават сигурен доход, а 
какво да кажат АЙ-ТИ специалистите – те са свръхдоволни, при 
това ще има и аутсорсинг! Техните заплати надминават няколко 
пъти средната заплата.....

Работа за една твърде разплута администрация около 700 хи-
ляди! Те ще бъдат доволни, защото ще работят по 8 часа и след 
това, айде на купона.......

Защото те ще ходят по екскурзии в уикендите, ще празнуват по 
време на дългите празници, ще бъдат осигурени за своите старини, 
и в същото време ще получават всеки месец и всеки ден достатъч-
но, че да могат да живеят сравнително добре, над 50 лева на ден.
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Какво ще прави другата част от населението: Безработното и 
онова другото, което се опитва със своя бизнес нещо да направи? 
За тях ще има разделение на наши и ваши! Ще даваме на нашите 
по-малко от еврофондовете и кохезионните програми и така ще ги 
държим в подчинение, защото който от биопроизводителите е по-
лучил досега от нас подпомагане, той е замлъкнал в своите проте-
сти. А някои даже си укрепиха и разшириха своя бизнес, те няма 
как да бъдат недоволни. Безработните малко по-малко ще отпадат, 
едни ще измират, други ще бъдат на ръба на бедността. Те ще са 
постоянно в армията на необходимото население, което трябва да 
бъде държано в състояние на пример за другите, „мълчете за да не 
станете като тях“.

Малките производители няма как да останат на повърхността 
при тези условия, защото те при липса на постоянен пазар, който 
отсъства, не могат да изплащат нито заплатите, нито социално-
здравните осигуровки на двама трима от ралботниците си, а дори 
на самите себе си. Ще им се натрупват задължения, докато един 
ден частният съдебен изпълнител се появи и тогава няма накъде 
да ходят.

Културните дейци, те в повечето случаи са прикрепени към 
държавната хранилка, и там ще даваме на нашите колкото се може 
повече, за да мълчат и да проявяват съгласие с държавната поли-
тика.

Ще се дават средствата само на съгласните с управлението. 
Недоволните не бива да получават нищо.

Управлението е като ботуш, който ще мачка и задушава всеки, 
който не се вписва в неговият план. Как ли, много просто, като 
не им осигуряваме нито пазар, нито средства за финансиране на 
проектите.

При това темпо, на изсмукване силите на населението на тази 
страна, при тези концесии, при тази безработица, в най-скоро вре-
ме България ще бъде в ръцете на един тесен кръг от олигарси, кои-
то ще режисират битка между партиите – Ляво и Дясно и ще бъдат 
вечни с един и същи президент и двама премиери, които ще си 
разменят топката. 



167

Европейският съюз според този олигархически план, ще се 
консолидира и ще остане поне още 7–8 години. Случайно осколки 
от този План бяха изразени в интервюто на една българска ясно-
видка – пишман ясновидка, която без да иска съобщи в едно интер-
вю какво „вижда в бъдещето“! Какво е научила от олигархически-
те си господари! От европейският елит!

Да, това е тъжният план на господа олигарсите, които са се 
приготвили да векуват в тази страна и да овладеят изцяло нейните 
природни богатства с население, което завързано на хранилката да 
ги обслужва и да ги подхранва с робският си труд.

На населението ще му се дават и зрелища, футболни спекта-
кли и националистични родолюбиви пиеси, а на такива спектакли 
като този за Дякона, о да.......ще направим такова честване, че са-
мият Левски даже няма да може да познае, кого всъщност чест-
ват. Толкова приказки ще се изприказват от неговите теоретични 
Павловци Пламеновци, мастити изследователи, пълен антипод на 
самият него, които от всяка една дума за него , получават по някой 
лев.

Драги ми Българи, хората се държат завързани с въжето за 
хранилката по много евтин и прост начин! Чрез заплащането и 
осигуряването! Кучето не лае когато го хранят! Българите в своята 
робска природа са придобили този навик! Те никога не излизат на 
протести защото когато им дадат преди това някой и друг концерт, 
било културен или рок, за любов чрез песните на Лили Иванова, 
те винаги клякат и престават да мърморят. А и на масата, какъв по-
добър отдушник от похапването и ракийката, с малко туршия........

Погледнето го българина: на какво е заприличал, загубил е 
формите си на нормално човешко същество, защо ли, ами много 
просто, защото са го уловили и го контролират. ЗАЩОТО Е ЗАГУ-
БИЛ ВРЪЗКАТА С ДУШАТА СИ. А иначе той си ходи на църква 
по традиция и е „вярващ“! Вярващ бил нашият българин и винаги 
конформист, съгласяващ се! Със Статуквото!

И той се съгласява, защото не вижда друг изход! 
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Този целият план е твърде комичен, защото той се координира 
по една линия, а в същото време не отчита другата линия. Друга-
та линия е обективната линия на процесите на тази планета. Това 
са събитията на прогресивното човечество по света. Този план на 
една група закоравели масони не отчита точно това и в него се на-
слагват едни исъщи погрешки, зацикляне около евроатлантическа-
та позиция, зацикляне около напъхването на целият свят в една 
точка и тя е тази на Международният жандарм НАТО, който трябва 
да пази еднополюсно света. 

Питайте някой от основните му евроатлантически говорите-
ли и той ще ви каже всичко от този план. Защото Планът, това са 
техните линии на поведение от няколко десетки години и в това 
си поведение, те се сраснаха с този мракобесен план за българите.

В този план не се отчита евентуалната линия за създаване на 
Балкански съюз. „Но какво говорите, такъв Съюз, няма как да ста-
не..“

Погледнете коварният план за преструктуриране районите на 
България под претекст, че някои райони не отговарят на броя на 
населяващите ги. Следователно, във вашият дом, очевидно някой 
има право да ви се меси, кой колко човека има право да настанява 
във всяка една стая! Много опростено,ще кажете е това сравнение, 
но....Помислете! Ако се извърши преструктуриране заради спусна-
тите отвън параметри, тогава ще трябва и да почнем щем не щем 
да се съобразяваме с балканските региони, а от тука една е стъпка-
та до старият проект за еврорегионите! Помните ли го! И според 
този проект, трите области Кърджали, Хасково и Ямбол премина-
ват като еврорегион на управление извън България, разбира се....
това е само административно управление. Но върху бъдещата кар-
та на приобщена Турция към ЕС нали това искаше Кормчията от 
Герб, няма да има голяма разлика между Турция и България като 
обща икономическа административна територия с общи магистра-
ли и областни управления. Летището Безмер е много удобно стра-
тегически. Така се решава въпроса за Турция, нали? И Тако и Вако! 
Но за сметка на българите. Еврорегион Тракия... Разпарчетосване 
на страната ни!



169

Докато сме членове на НАТО и ЕС и има наднационално упра-
вление на страната ни и държавата, това ще са евентуалните опити 
да се европеизира Турция. Турската икономика ще покрие липсва-
щата българска икономика. Западните Балкани и Турция......от две-
те страни вместо България да застане в центъра като непоклатим 
фактор на една Балканска федерация. Това е делото на този юнак 
кормчия от Герб. Вместо центростремително поведение, обратно-
то – центробежно поведение. 

.Да, точно това е линията на мислене на тези архетипи, те 
ДАЖЕ И НЕ ПОЗВОЛЯВАТ НЕЩО ДРУГОМИСЛЕЩО ДА СЕ 
ПОЯВИ ОКОЛО ТЯХ. ГАЗЯТ И МАЧКАТ С ИКОНОМИЧЕСКИ-
ЯТ АРШИН! ФИНАНСИТЕ СА ТЕХНИ И ПАРИТЕ СА ТЕХНИ, 
И С ТОВА МОГАТ ДА СИ КУПЯТ И ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРАТУ-
РА И СЪДЕБНА ВЛАСТ.

МИСЛЕТЕ БЪЛГАРИ!
ТЕЗИ ХОРА СЕ МИСЛЯТ ЗА ВЕЧНИ, ТЕ СИ МИСЛЯТ, ЧЕ 

ПИШАТ ИСТОРИЯТА И ПРИ ТЯХ ДРУГО ОСВЕН ТЯХНОТО 
НЕ СЪЩЕСТВУВА.

ТОЗИ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ АРХЕТИП ТОЛКОВА МНО-
ГО СЕ РАЗПЛУ В ТАЗИ СТРАНА, ЧЕ ТОЙ ДАЖЕ ВЕЧЕ И НЕ 
СЕ СТРАХУВА, ТОЛКОВА МНОГО СЕ Е ПОДСИГУРИЛ И ОКО-
ПАЛ.

Едни и същи ходове, въоръжаване, оръжеен бизнес, оръжейни 
поръчки, обслужване на чужди интереси и от това идват парите. 
НАТО укрепване на неговата роля тук на Балканите и усилване на 
ролята му срещу Русия.

Ето от това идват парите ви от Хранилката, Драги ми Българи, 
и затова поради това, отгоре ви казват, че предавате Вашата страна, 
защото вие се храните от тази хранилка, а данъците които изпла-
щате, те са от тука, от същите тези пари, свързани с оъжието, което 
погубва човешки животи. България сега НЕ участва в тази посока, 
за която е призвана, да бъде мисионер и носител на цивилизацион-
ни импулси. България сега обслужва с днешното си управление, 
най-мракобесната част от това човечество, най-консервативни ду-
хове тука щъкат из страната и подготвят нейното присъединяване 
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отново към консервативният отбор. Натовският и евроатлантиче-
ски отбор. Това е истината и трябва ли да тресне от Осмата степен 
ПО РИХТЕР за да се СЪБУДЯТ БЪЛГАРИТЕ ОТ ДРЯМКАТА НА 
КРАЛИ МАРКО!

Още нещо!
Редом с оръжейните сделки, и парите от уж кохезионните фон-

дове, на привършване, тука парите в странат идват и от наркотра-
фика. И това също носи на България ужасна карма, ужасни послед-
ствия. Това са кървави пари. Синтетичната дрога и кой знае колко 
се произвежда в България от нея.....и колко печалби това носи на 
родните бизнесмени.

НА БЪЛГАРИТЕ НЕ ИМ ТРЯБВАТ ПАРИ ИДВАЩИ ОТ 
ОРЪЖЕЙНИ СДЕЛКИ. ТОВА СА ПАРИ КОИТО ПОСЛЕ ЩЕ ИМ 
ДОНЕСАТ ОГРОМНИ СТРАДАНИЯ КАТО НАРОД! ЗАПОМНЕ-
ТЕ ТОВА!

ПАРИ ИДВАЩИ ОТ ОТНЕМАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, 
СА КЪРВАВИ ПАРИ И НЕ МИ ГОВОРЕТЕ, ЧЕ НЕ РАЗБИРА-
ТЕ КАК ТАКА ОТ ОРЪЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ НЕ 
СЕ УСИЛВА МЕЖДУНАРОДНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И НЕ СЕ 
УЧАСТВА НЕПРЯКО В ТЕРОРИСТИЧНАТА КАРТА.

Да завършим написаното с извода, че този план не отчита Дру-
гият Генералният План на Създателя и това му е комичното. Това е 
план в който се работи по заказ, предварително заложени параме-
три, които не отчитат най-важното! СЪЗНАНИЕТО!

ГОСПОДА ИЛЮМИНАТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ С ОКУЛ-
ТЕН ПРИВКУС! ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ИМА И ДРУГ ГЕНЕРАЛЕН 
ПЛАН И ТОЙ ОТЧИТА НАЙ-ВАЖНОТО, КОЕТО ВИЕ НЕ ОТ-
ЧИТАТЕ – ПРОМЯНАТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ!

ХОРАТА НЕ ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ ПО ВАШИЯТ ПЛАН!
КОЛКОТО И ДА ГИ МАЧКАТЕ И ГАЛИТЕ С ПАРИ, ТЕ НЕ 

ИСКАТ ДА ЖИВЕЯТ ПО ВАШИЯТ ПЛАН И ЗАТОВА ЕВРО-
ПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е ВЕЧЕ МЪРТЪВ СЪЮЗ.



171

ГЕНОЦИД – ГЕНОЦИД ЧРЕЗ ХРАНИТЕ – 
ГЕНОЦИД ЧРЕЗ ГМО 

(от гръцки: γενο – „род“, „племе“ и латински: caedo – 
„убивам“) е целенасочено и систематично унищожаване, 
частично или пълно, на дадена национална, етническа, 

расова или религиозна група посредством:

• убийство на членовете на тази група;
• тежко физическо или психическо увреждане на членове-

те на групата;
• насилствено възпрепятстване на тяхното възпроизвеждане;
• причиняване на каквито и да е тежки условия за живот, 

с цел унищожаването, изцяло или частично, на тази група;
• насилствено отнемане на деца от една група и прехвърля-

нето им в друга група.
Към 26.01.2016 г. над 2.5 млн. души в България живеят със сред-

ства под прага на бедност от 295 лв. За нормален живот, над 561 лв. 
получават 1.5 млн. души. Поради ниските доходи българите ядат все 
по-евтини и по-некачествени храни. Често в храната присъстват и 
генно-модифицирани организми, а тяхната употреба води до реди-
ца заболявания, както и до нови болести. Според изследвания, кон-
сумацията на ГМО и употребата на хербициди води до странични 
ефекти свързани с увреждането на: бъбреците, черния дроб, хепато-
ренална токсичност, метаболитни нарушения, понижаване на иму-
нитета, нарушения във функциите на органите, алергии, хронична 
умора, безплодие, онкологични заболявания, генетични увреждания 
и др. (Прочетете повече тук: ГМО ЗАРАЗАТА)

Няма да се спираме на отровите, които се слагат в храната и 
водата, лошото здравеопазване, опасните ваксини, лекарства и т.н.

В доклад на ООН за перспективите пред нациите, прогноза-
та за демографското развитие на България е най-мрачната в целия 
свят. За периода 2015–2050 г. населението на страната ни ще нама-
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лее с 27,9%, като българите ще бъдат 1,7 млн., и то в най-добрия 
случай. Намаляването на населението се дължи и на емиграцията, 
породена от умишлено създадените тежки условияза живот в Бъл-
гария.

Наред с бедността, ниския стандарт на живот върви и пара-
лелна подмяната на ценностите, историята ни и заличаването на 
българската идентичност. Всичко това се извършва както от НПО-
та, финансирани от чужди сили и държави, така и от правителства, 
европейски и национални институции и медиите, а Народ, който 
не познава миналото си, няма бъдеще!

Същите тези, няколко години ни убеждават как трябва да по-
магаме на „горките бежанци“, как щели да ни подобрят генофонда, 
наричаха ни расисти, ксенофоби и т.н., въпреки че те са отговорни 
за състоянието на държавите, откъдето идват нелегалните ими-
гранти.

Щрихи от генералният проблем на законодателството  
по храните в ЕС и България

– Ако отворите която и да е готварска книга или сайт за ре-
цепти и искате да научите как се приготвя майонеза, ще видите, че 
традиционното възприятие включва два компонента – слънчогле-
дово олио или друга растителна мазнина и яйчен жълтък. Могат 
да се добавят различни подправки като сол, лимонена киселина, 
малко захар, черен пипер. От тази гледна точка, като погледнем 
резултатите от нашия тест, ще видим, че много продукти на пазара 
драматично се отдалечават от класическата рецепта за майонеза. 
По-конкретно в шест от изследваните от нас продукти изобщо не 
се влагат яйца. Те са някакъв друг вид сос, който наподобява ма-
йонеза, но не е майонеза. При девет от изследваните продукти пък 
има съдържание на вода над 60%. Такава рецепта издателите на 
готварските книги са пропуснали да публикуват. Има държави в 
света, където има нормативи за това що е майонеза. Има разпо-
редби, стандарти, закони, правила и т.н. В България не консуми-
раме такъв продукт, какъвто консумират в държавите, където имат 
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нормативна уредба за майонезата. И защото нямаме, това отваря 
вратите за подобни иновации.

– Експерт от БАБХ обясни, че в майонезата задължителна със-
тавка било само олиото. И още, че „Активни потребители“ не са 
дали коректна информация. Трябвало да се провери дали съответ-
ните производители са спазили собствените си рецепти и техно-
логии.

– За кого са достъпни рецептите и технологиите на производи-
телите? Това е нещо, до което потребителите нямат достъп. Достъп 
до тези рецепти имат единствено от БАБХ. Следователно, какво ви 
казват от агенцията по храните: вие нямате право да знаете дали 
има съответствие между рецептите и готовия продукт, такова пра-
во имаме само ние, но ще ви кажем когато решим, колкото решим 
и каквото решим.

– Понеже у нас няма стандарт за производството на майонеза, 
какви отклонения засякохте на продуктите тук спрямо тези в стра-
ните, където има стандарти?

– Това сравнение е относително. То е отправна точка. Нормал-
но е на пазара продуктите да са различни. Нормално би било бъл-
гарският вкус да е различен например от белгийския. Защото ма-
йонезата, която се произвежда в Белгия при 80% мазнина, може да 
се стори твърде тежка на българския потребител и да не му хареса. 
По-важното е, че ние дори нямаме българска рецепта за майонеза. 
Дори тя да е по-олекотена, с по-нисък процент мазнина, дори се 
допуска влагане на известно количество вода, но е хубаво да имаме 
такъв ориентир. Дали ще бъде стандарт или норматив, няма значе-
ние, важното е да го има. Не може да се допуска сосове без яйца да 
се наричат майонеза.

– Както и продукт с растителни мазнини не може да се нарича 
сирене и кашкавал.

– Логиката е такава. И приложението би трябвало да бъде 
сходно. Ако приемем такъв стандарт, той може да бъде задължите-
лен, може и да не бъде задължителен, но потребителите и в двата 
случая ще могат да избират.

– Какви несъответствия засякохте при етикетирането?
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– При три продукта имаше пропуски. Липсваше изцяло или 
частично хранителната информация, която е задължителна след 
2011 г. Имаше отлагателен период за този европейски регламент, 
но той също отмина отдавна. И би трябвало етикетите на всички 
хранителни продукти да предоставят хранителната информация – 
енергийната стойност, както и основните съставки – мазнини, въ-
глехидрати, сол и т.н. При тези три продукта това е нарушение и би 
трябвало да бъде санкционирано.

– От изследването става ли ясно дали в тези продукти има 
вредни съставки?

– Става въпрос за търсене на поевтиняване на себестойност-
та на продукта. Иначе всяка съставка би могла да бъде вредна в 
определени количества, съотношения или комбинации. Пробле-
матична обаче е логиката, че след като производителят иска да 
вложи повече вода в продукта, той трябва да добави Е-та, емул-
гатори. Колкото по-воден е един продукт, толкова повече той се 
разваля и е благоприятна среда за развитие на микроорганизми. 
Тогава пък се налага слагането на повече консерванти. И по тази 
логика започват да се навързват всички тези ненужни, според нас, 
добавки в продуктите. В крайна сметка, всичко е в името на това 
да се добавят още 20% вода, за да се поевтини себестойността на 
продукта.

– Това може би е свързано и с покупателните възможности на 
българите.

– Точно поради тази причина румънците си намалиха ДДС 
върху храните от 1 юни м.г. Преди това го направиха поляците, 
чехите и унгарците. Очевидно нашите държави преминават през 
период, в който храните са скъпи за части от населението. Поради 
тази причина правителствата в някои държави реагират чрез на-
маляване на данъците, за да не се отива към такъв компромис с 
качеството. Иначе пазарът реагира точно по този начин, той търси 
намаляване на цената, което става чрез разваляне на качеството.

– Вие сте за намаляване на ДДС върху храните.
– Това беше нашата контратеза на предложението на здравния 

министър Петър Москов за въвеждане на данък „вредни храни“ 
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(втората невероятна глупост след пръстовия отпечатък на този чо-
век). Вместо да се оскъпяват чрез данък вредните храни, трябва да 
се поевтинят нормалните с намаляване на ДДС.

– Въпросът обаче е каква част от произвежданите храни наис-
тина са български.

– Хората бягат от някои продукти, защото им нямат доверие. 
Типичен беше случаят с маслото. Хората казват: след като компро-
метирате качеството, ще купуваме вносни продукти. Затова дър-
жавата трябва да гарантира, че нашите продукти няма да падат под 
определено ниво, защото няма как да задължиш потребителят да 
купува български продукти.

– След всички проверки, които правите, какво очаквате – на-
меса от контролните органи или активна реакция от страна на по-
требителите при пазаруването.

– Повече очакваме реакция от потребителите, защото те наис-
тина могат да въздействат на пазара и производителите ще трябва 
да предложат по-добри продукти. В същото време е необходимо 
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и приемането на стандарт, за което държавата трябва да помогне. 
Както стана със сиренето.

– При предишните ви проверки – за сиренето и маслото, има-
ше ответна реакция от БАБХ, но техните данни показаха доста по-
малко нарушения.

– По този повод изпратихме отворено писмо до директора на 
БАБХ, с което препоръчахме да се набляга на качеството на про-
верките, а не на тяхното количество. Ако провериш 10 вида сирене 
от 5 лв. килограмът, може да се окаже, че си намерил 10 положи-
телни проби. Ако провериш 100 продукта от 10–12 лв., може да не 
намериш нито една. И накрая се получава статистика, при която 
казват: изпитахме 200 проби и намерихме само две. Трябва да има 
съобразен с рисковете подход при контрола на пазара. Проверките 
трябва да стават и в заведенията за обществено хранене. Никой 
друг няма достъп до тях и не може да вземе проба от един учи-
лищен стол например или от една детска градина, освен БАБХ. 
Очакваме много от тях в тази посока.

– При вашите изследвания цитирате имената на фирмите, до-
като БАБХ и КЗП не ги казват.

– Това е нормално и така е в цял свят. Която и държава да по-
гледнете, ще видите, че неправителствените организации и дър-
жавните органи се допълват в своята дейност. Не си пречат и не се 
съревновават. Факт е, че ние не можем да глобяваме, а администра-
цията не може да напише името на фирмите, защото имат право на 
обжалване. Надявам се да се наложи разбирането, че ние можем 
да се допълваме успешно и така цялата система да противодейства 
по-ефективно на недостатъците на пазара.

– Нямате ли проблеми с огласяването на фирмите?
– Познавам цялата история на потребителското движение в 

Европа. Имало е десетки дела срещу потребителски организации. 
Повечето от тях са били неуспешни и отхвърлени, защото потреби-
телските организации изваждат на бял свят истината. А тя няма как 
да се скрие, защото, ако един производител има претенции и заведе 
дело, той остава уязвим, ако продължи да прилага практиките, за 
които опонира. И в двата случая обаче потребителите печелят. Ако 
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води дело, ще трябва да си е променил практиките. Иначе пазарът 
много бързо ще го накаже.

– От изследванията, които направихте в областта на храните, 
имате ли отговор на въпроса какво консумират българите?

– За съжаление, българите консумират все по-евтини и по-не-
качествени храни. Това е така, защото покупателните възможности 
на българите не са се повишавали от доста време. Това е вече десе-
тина години. Имаше един период в началото на века, в който дохо-
дите растяха за известно време, но от кризата насам покупателната 
способност на хората намалява.

– За какво трябва да са внимателни потребителите и как да си 
търсят правата?

– За много неща, но принципно човек не трябва да ходи в ма-
газина с убеждението, че преди него някой е минал и гарантирал 
всичко. Трябва добре да си отваря очите и ушите, да чете, да пита 
и да бъде максимално взискателен.

– Но нали всички законови изисквания към етикетите и кон-
тролът би трябвало да са гаранция?

– Би трябвало, но за съжаление, според нас, няма достатъчно 
прозрачност в тази дейност. И оттам не може да има високо до-
верие в етикетите. Според мен контролът трябва да бъде колкото 
се може по-прозрачен, за да може хората да имат пълно доверие в 
информацията на етикетите.

„Свидетели сме на биологично замърсяване без еквивалент 
в цялата история на човечеството. Генетичното замърсява-
не е нещо коренно различно от химическото, което заради глу-
постта си допуснахме последните 50 години. Химикалите не 
се размножават сами. Дори и огромното замърсяване с хими-
кали с времето намалява. Докато при ДНК е точно обратното. 
ДНК се размножава сама. Това е фаталното. Веднъж пусна-
то ДНК замърсяване, връщане назад няма.“, Андрю Кимбрел, 
изпълнителен директор на Центъра за безопасност на храните в 
САЩ.
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По данни на Международната служба за агробиотехноло-
гични приложения 175,2 милиона хектара генетично модифицира-
ни култури се отглеждат в световен мащаб през 2013 г. Засетите 
с ГМО площи за една година са се увеличило с 6,3 млн. хектара 
или официалните данни са, че през 2014г. са засети 181,5 милиона 
хектара с ГМО.

Генетично модифицираните организми са организми, в които 
генетичния материал (ДНК) е бил изменен по начин, който не се 
среща в природата и не може да се получи чрез естествено кръс-
тосване или размножаване, като изкуствено се вмъква модифици-
ран ген или гени от друг организъм чрез техниките на генетичното 
инженерство. Тъй като ГМО семената са разработени като „само-
опрашващи се“, те нямат нужда от природата и от пчелите, които 
да го правят вместо тях. Веднъж внедрени в околната среда генно 
модифицирани организми или получени от взаимодействие с не-
модифицирани организми, не могат да бъдат извадени обратно. 
Опрашването на немодифицирани растения с полен от трансгенни, 
води до генното им замърсяване.
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Според някои конспиративни теории, планът е попула-
цията на пчелите да бъде изтрита от лицето на земята.

„Монсанто“ знае, че пчелите са голяма заплаха за нейния мо-
нопол, поради способността им да опрашват растенията и така да 
създават естествена храна, което не влиза в „плана за пълен кон-
трол и доминация“ на корпорацията. Когато пчелите се опитват да 
опрашат ГМО растение или цвете, те се отравят и умират. Всъщ-
ност, рязкото намаляване на пчелите е вече установено, а начало-
то му датира от момента, в който започват да се използват ГМО 
семена.

За да предотврати обвиненията, че умишлено причинява про-
дължаващия геноцид над пчелите, сатанинската компания изкупу-
ва „Beeologics“, най-голямата фирма за изследвания върху пчелите, 
която е посветила дейността си на изучаване феномена на изчезва-
нето на колонията и чието обстойно изследване посочва името на 
„Монсанто“ като основен виновник.

Естествените семена вече трудно се намират и почти ця-
лата отглеждана продукция е модифицирана. Някои експерти 
по земеделие дори твърдят, че природните сортове пшеница, 
царевица, соя и ориз на много места вече са изгубени и целият 
свят е залят от ГМО.

• Проф. Хараш Наран,микробиолог и изследовател от 
Университета в Лийдс: „Ако погледнете простия принцип на ге-
нетичните модификации, ще видите екологична катастрофа. 
Няма начин да определим рисковете… Отговорът е просто да 
забраним ГМО храните.“

• Д-р Ян Гибсън, депутат, бивш ректор по биология на 
Университета на Източна Англия, призовава за забрана на ГМО 
храните, докато не се проведат нужните изследвания. Той също е 
притеснен от включването на ГМ съставки в храните за деца в учи-
лищата. „Има страшно много неизвестни опасности от ГМО 
културите и докато те не са изследвани изцяло, не трябва да 
подлагаме хората на риск, особено децата.“

• „С генетично инженерство храните могат да станат 
опасни за метаболизма и дори токсични.“ Това е твърдение на 21 
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учени, сред които Проф. Браян Гудуин, Проф. Жаклин МакГлейд, 
Проф. Питър Саундерс, и Проф. Ричард Лейси.

• Д-р Джералд Б. Гес, директор на Центъра по Ветери-
нарна Медицина на Американската Асоциация за Лекарствата 
и Храните твърди: „ГМО храната за животни представляват 
огромна опасност за животни и хора. Токсините в месото и в 
млечните продукти могат да създадат нездравословна храна за 
хората.“

• Д-р Вивиан Хауърд, експерт за здравето на новородените 
в Ливърпулската Университетска Болница казва: „Да се разменят 
гени между организми има неизвестни токсични ефекти и може 
да предизвика алергии, които ще навредят най-вече на децата.“

• Д-р Мае Ван-Хо, генетик от английския Отворен уни-
верситет, отделът по Биология, казва: „Генетичното инженер-
ство пренебрегва конвенционалното развъждане на животни 
като конструира изкуствено паразитни генетични елементи, 
включително и вируси като вектори, които пренасят гени в 
клетките. В клетките тези вектори се настаняват в генома на 
домакина. Поставянето на чужди гени в генома на приемника 
има вредни ефекти, отдавна е доказано, дори фатални ефекти, 
включително рак.“

• Професор Денис Парк от Университета в Съри и Шко-
лата по Биологични Науки, консултант на компанията Унилевер по 
безопасност на храната и бивш британски консултант по безопас-
ността на биотехнологиите пише: „През 80-те г. стотици хора в 
Испания умряха от променено масло от рапица. То не е било ток-
сично за плъхове. Д-р Парк предупреждава, че сегашните тесто-
ве с мишки и плъхове не доказват безопасността на храните 
за хората.“ Той предлага мораториум на ГМО. Засегнатите с олио 
от рапица по това време са близо 20000 души, от които са умрели 
около 600, а много голям брой са развили впоследствие хронични 
заболявания. Смята се, че причината е свързана с пестициди, но 
според други мнения компаниите съвместно с правителството уме-
ло са прикрили истинската причина.

• Д-р Майкъл Антониу, Главен лектор по молекулярна 
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патология в Болницата Гай казва: „Тази генерация на ГМО и жи-
вотни, в която случайно се интегрират изкуствени комбинации на 
генетически материал от несвързани видове в ДНК-ато на прием-
ника ще разбие ДНК схемата на приемника по непредвидим начин. 
Резултатите могат да са токсини, това е било наблюдавано при ГМ 
бактерии, растения, животни, като проблемът остава незабележим 
докато вече не е късно и не се развие болест. Освен това, ГМО мо-
гат да донесат вреди веднага, но могат и да минат години преди да 
се регистрира токсичността на ГМО.“Д-р Антониу наскоро преду-
преди депутатите във Великобритания, че не трябва да мислят, че 
има безопасен друг подход освен пълна забрана на ГМО храните. 
„Не трябва да се заблуждаваме, че с някакви закони и граници 
можем да контролираме нещо, което в същността си е непред-
сказуемо и автоматично неудържимо.“

• Д-р Джордж Уолд, Нобелов лауреат и професор по био-
логия в Харвард пише: „Досега живите организми са еволюирали 
много бавно, новите форми са се установявали много бавно. Сега 
цели протеини се внасят за една нощ в нови взаимоотношения. Да 
се върви по този път не е мъдро и е опасно. Това може да създаде 
нови болести по растенията и животните, нови източници на 
рак, нови епидемии.“

• Проф. Сузан Вюртеле, токсиколог, Американската Аген-
ция за Защита на Околната Среда: „Тази технология се популяризи-
ра, но уважавани учени и доказателства от изследвания говорят за 
това, че точно агенциите, които трябва да защитават човешкото 
здраве и околната среда са против нея. Главното е, че се сблъск-
ваме с най-мощната технология в света досега и тя се развива 
без да разбираме последствията, които ще предизвика.“

Според изследвания, консумацията на ГМО и употребата на 
хербициди води до странични ефекти свързани с: бъбреците, чер-
ния дроб, хепаторенална токсичност, метаболитни нарушения, по-
нижаване на имунитета, нарушения във функциите на органите, 
алергии, хронична умора, безплодие, онкологични заболявания, ге-
нетични увреждания и др. (Източници: A Comparison of the Effects 
of Three GM Corn Varieties on Mammalian Health, Human Evidence, 
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В Русия потвърждават негативното влияние на ГМО, GMO alert: 
Eating GM wheat may destroy your liver.)

Вече съществуват убедителни доказателства за нарушаване 
на стабилността на генома на растението при вграждане в него на 
чужд ген. Всичко това може да доведе до промяна в химичния със-
тав на ГМО и за възникване в него на неочаквани, в това число 
токсични свойства. Негативното въздействие върху здравето може 
също така да се прояви, поради наличие във вградения фрагмент 
на ДНК на „технологичен боклук“, включващ и вирусни промото-
ри, предимно 35SH промотор, както и бактериални терминатори.

За производството на хранителната добавка триптофан в САЩ 
в края на 80-те години бе създадена ГМО-бактерия. Заедно с оби-
чайния триптофан, по неизяснени докрай причини, тя започна да 
изработва етилен-бис-триптофан. Това съединение стана причи-
на за тежки неразположения (мускулни болки, спазми на дихател-
ните пътища) при стотици и за смъртта на 37 човека.

Изследователи от Квебек доказаха, че Bt токсинът на Монсан-
то, използван в ГМ царевица и други култури, безспорно заразява 
кръвта на хората. Въпросният токсин е открит и в кръвта на 93% 
от бременните жени, участвали в теста. Проучването обяснява, че 
токсинът може да навлезе в тялото не само от приемане на ГМО, 
но и от консумация на мляко, месо и яйца от животни, хранени с 
ГМО. Изследването е публикувано през 2011 г. в списание за ре-
продуктивна токсикология. (Източник: Maternal and fetal exposure 
to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern 
Townships of Quebec, Canada)

Едно изследване от 2013 г., публикувано в Обществената биб-
лиотека по науките, показва, че има достатъчно доказателства, 
които сочат че ГМ културите попадат в кръвоносната система на 
хората след като се хранят с тях. Това се получава по неизвестен 
все още механизъм. (Източник: Complete Genes May Pass from 
Food to Human Blood)

Изследванията на проф. Хюсеин Каоуд от факултета по вете-
ринарна медицина в университета в Кайро показват, че консума-
цията на ГМО води до изменения на различни органи – свиване на 
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бъбреците, промяна в черния дроб и далака, поява на злокачест-
вени части в тъканите, бъбречна недостатъчност и кръвоизливи в 
червата. Мозъчните функции също са били засегнати и способно-
стите за учене и запомняне са били сериозно изменени.

Един доклад на Associated Press показва драматичното уве-
личение на вродени малформации и рак в области на Аржентина, 
където в продължение на години се отглежда ГМ соя. (Източник: 
Science study controversy impacts world health)

Проучване на американският Институт за отговорна техноло-
гия показва, че новите болести, една от които е свързана с непо-
носимост към глутен, са предизвикани от ГМ храните и хербицида 
Раунъп, с който се пръскат те. (Източник: GMOs linked to gluten 
disorders plaguing 18 million Americans – report)

В книгата „Пшеницата – маскираният убиец“ д-р Дейвис раз-
крива истината за съвременната пшеница. Днешната пшеница 
няма нищо общо с хляба на предците ни. Тя е генномодифицирана, 
за да осигури на производителите на преработени храни висока 
доходност и максимално производство. Така доброто старо зърно 
бива трансформирано в хранително чудовище, което причинява 
невъобразимо покачване на нивото на кръвната захар, а свойства-
та му, водещи до пристрастяване, предизвикват прекомерен глад, 
преяждане и отпадналост, затлъстяване, чревни проблеми, колит, 
остеопороза, псориазис, кожни афти, косопад, артрит и др.

Раковите заболявания глобално се увеличават с всяка измина-
ла година. Само през 2012г. е имало 12 милиона нови случаи на 
хора с рак и 8,2 милиона смъртни случаи. През следващите 20 г. 
се очаква тези цифри да се увеличат на 22 милиона. (Източник: 
Cancer Statistics)

Учените от цял свят, предупреждаващи през годините за 
опасността от ГМО са много, но няма кой да ги чуе, а и финан-
совите стимули за еврочиновниците и правителствата на от-
делните държави, разрешаващи отглеждането и консумацията 
на ГМО са огромни и значително по-убедителни от науката и 
здравето на населението.

На 28 октомври 2015 г. Европейският парламент отхвърли с 
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огромно мнозинство предложението държавите членки да мо-
гат самостоятелно да забраняват вноса и продажбата на раз-
решените в ЕС генно модифицирани храни и фуражи на своя 
територия. Мотивите – това било отстъпление от единния пазар и 
митническия съюз и противоречяло на принципите за свободното 
движение на стоки.

Към момента в ЕС, както и в България, броят на ГМО, раз-
решени за консумация като храни или фуражи, е 58. Те включват 
различни видове царевица, памук, соя, маслодайна рапица и захарно 
цвекло. Подадени са заявления за още 58 ГМО, за 17 от които ЕОБХ 
е издал положително становище, а за 1 не е стигнал до определено 
заключение. Повечето от разрешените ГМО продукти на територия-
та на ЕС са фуражи, използвани за изхранване на селскостопанските 
животни, но има и много храни, които също съдържат ГМО.

Етикетирането е задължително при откриване на над 0,9 % ге-
нетично модифицирана ДНК в продукта. Продукти под тези стой-
ности могат да бъдат отбелязани дори като „био“. Според изслед-
вания на Районните здравни инспекции десетки храни и добавки, 
влагани в хранителни продукти в България, съдържат ГМО. Това 
са царевично брашно (българско производство и внос), пуканки 
(внос), соево брашно (внос), колбаси (със съставки от ГМ соеви 
зърна, българско производство), соеви изолати и гранулати (внос), 
като ГМО в продуктите, продавани в България е открито още през 
2004г. (Какво представляват генетично модифицираните органи-
зми и вредни ли са?) Списъкът продължава с доматено пюре и 
кетчуп, витамини, шоколади, какао, разтворими супи, глюкозен 
сироп, различни сладкарски изделия, царевица, жито, ориз, олио, 
майонеза, консервирани храни и др. Въпреки че някои от пробите 
са показали, че надвишават допустимата в ЕС граница от 0.9% съ-
държание на ГМО, това не е било отбелязано на етикетите.

В ЕС е разрешен само един ГМ продукт за отглеждане. Това е 
царевицата на „Монсанто“ MON 810. Тя съдържа ген от бактерия, 
благодарение на който произвежда токсин, убиващ паразитите по 
растението.
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Голям е и проблемът с пестицидите и хербицидите в храните. 
Никой не знае какво количество торове се използват за житните 
култури у нас и каква част от химикалите попадат в чиниите ни. 
Информацията се потвърждава и от американската корпорация 
„Монсанто“, един от най-крупните разпространители на химика-
ли и ГМО култури в света.

Глифозат (Раундъп) на Монсанто е клетъчна отрова. Този про-
дукт се продава под най-различни търговски марки, като хербицид, 
но всъщност е БИОЦИД, вреден за биоразнообразието и за деле-
нето на всяка една жива клетка, освен клетките на патентованите 
ГМО сортове и породи. Последните изследвания сочат, че Глифо-
зат е много по-вреден за хората, отколкото се признаваше доскоро.

МОНСАНТО Е ЕДНА ОТ НАЙ-МРАЗЕНИТЕ  
КОРПОРАЦИИ В СВЕТА.

1901г. Първоначално Монсанто възниква като компания-произ-
водител на захарин, продаден на „Кока-Кола“ като изкуствен под-
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сладител. Основана е от Джон Франсис Куини, член на ордена на 
Малтийските рицари, женен за Олга Мендес Монсанто, чието име 
носи и химическият концерн Монсанто (Monsanto Chemical Works).

20-те г. Монсанто разширява производството си с индустриал-
ни химикали и лекарства и става най-големият в света производител 
на аспирин, ацетилсалицилова киселина, както и полихлорираните 
бифенили (ПХБФ). Световният център за производство на ПХБФ 
е фабриката на „Монсанто“ в покрайнините на Ийст Сейнт Луис, 
щата Илинойс, където е регистриран и най-високият в държавата 
процент на смъртност сред новородените и преждевременни раж-
дания. Въпреки че в крайна сметка след петдесет години ПХБФ 
биват забранени, заради причинените вреди, те все още присъстват 
в кръвта и клетките на тъканите на всички хора и животни по цяло-
то земно кълбо. Представени по-късно в съда документи показват, 
че „Монсанто“ е била напълно наясно със смъртоносните ефекти, 
но престъпно ги е скрила от обществеността.

През 30-те г. Монсанто създава първите си хибридни семена 
за посев и разширява дейността си с перилни препарати, сапуни, 
индустриални почистващи препарати, синтетични гуми и пластма-
си, които са били токсични.

1940 г. Компанията започва проучване по проекта „Манхатън“, 
свързан с използването на уран за първата атомна бомба, която по-
късно ще бъде хвърлена върху Хирошима и Нагасаки, избивайки 
стотици хиляди японци, корейци и американски военнослужещи и 
отравяйки милиони други хора. През 40-те Монсанто създава пес-
тициди за земеделието, съдържащи смъртоносния диоксин, който 
трови запасите от храна и вода. По-късно става ясно, че „Монсан-
то“ е „пропуснала“ да разкрие, че диоксинът е използван в широк 
спектър от нейни продукти.

1957 г. Тясно свързана с компанията „Уолт Дисни“, Монсанто 
създава няколко атракции в „Земята на бъдещето“ на Дисни, излагай-
ки посетителите на въздействието на опасни химикали и пластмаси. 
Нейната „Къща на бъдещето“ е конструирана изцяло от токсични 
пластмаси, които не са биоразградими, както твърди компанията. 
След десетгодишна експлоатация атракцията е разрушена.
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През 60-те компанията произвежда хербицида Agent Orange, 
използван от САЩ при инвазията им във Виетнам. Oт 1962г. до 
1970г., американските военни са излели 72 милиона литра херби-
циди, основно агент Oриндж, над 1 милион виетнамски граждани 
и над 100 000 американски войници. В резултат на това за 10 годи-
ни от приключването на войната почти 2000 ветерана подават оп-
лаквания за инвалидност, причинена от агент Ориндж. През 2002 
г. Виетнам поиска помощ в справянето с хилядите случаи на мута-
ции при новородените, причинени от агент Ориндж. За да избегне 
разходи по медицински компенсации, Монсанто продължава да 
отстоява позицията, че този забранен днес химикал не е токсичен.

През 70-те: Партньорът на „Монсанто“, компанията „G.D. 
Searle“, провежда многобройни вътрешни проучвания, които обя-
вяват аспартама за безопасен, докато собственото научно изслед-
ване на FDA (Food and Drug Adminstration – Агенция за контрол 
върху храните и лекарствата) ясно показва, че аспартамът предиз-
виква тумори и мозъчни увреждания при плъховете, преди да ги 
убие. Агенцията за контрол върху храните и лекарствата иници-
ира съставянето на голяма следствена комисия за разследване на 
„S.D. Searle“, заради това че, „съзнателно е представила неверни 
резултати, че е прикрила фактически данни и, че е дала фалшиви 
изявления“ относно безопасността на аспартама.

От 1976г. Компанията започва производството на бутилки 
Cycle-Safe, първите в света пластмасови бутилки за безалкохолни 
напитки. След като бе открито, че използването им може да причи-
нява рак, FDA забранява тяхното производство.

80-те: Сред безспорните изследвания, които показват токсич-
ните ефекти на аспартама, е и това на д-р Джери Гоян (Jere Goyan), 
по това време член на комисията на FDA. Доналд Ръмсфелд моли 
Роналд Рейгън за услуга още на следващия ден, след встъпването 
му в длъжност. Рейгън уволнява „некооперативния“ Гоян и назна-
чава д-р Артър Хейс Хъл за шеф на FDA, който бързичко накланя 
везните в полза на „Searle“ и така нутрасуит (NutraSweet) е одо-
брен за консумация от хората. Това се превърна в тъжна ирония, 
откакто Рейгън, известен с ентусиазма си към желираните бонбони 
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и бонбоните изобщо, се разболя от Алцхаймер по време на втория 
си мандат, което е един от многото ужасяващи ефекти вследствие 
консумацията на аспартам.

През 1986г. последва обвинение в немарливост, довела до от-
равяне с бензол и причинила смъртта на работник във фабрика в 
Тексас. Компанията била принудена да плати 100 млн. долара на 
семейството на Уилбър Джек Скин, работника, починал от левке-
мия, поради многократното въздействие на това вещество. През 
същата година са похарчени 50 хиляди долара за действия срещу 
приемането на закона, забраняващ изхвърляне на химикали в из-
точниците на питейна вода, предизвикващи онкологични заболя-
вания и дефекти в развитието.

1987г. Монсанто е един от ответниците по делото за изпла-
щане на 180 млн. долара на ветераните от войната във Виетнам, 
подлагани на въздействието на агента Ориндж.

През 1988 г. последва обвинение срещу дъщерната компания 
на Монсанто – G.D. Searle & Co, в немарливост при провеждане-
то на изследвания за безопасността на вътрешноматочна спирала 
Copper 7, която била поставена на около 10 млн. жени през периода 
1974–1986 г.

1990 г. – Агенцията на околната среда открива фалшифици-
ране в изследванията, проведени от Монсанто през 1973 г., според 
които замърсяването с диоксиди не води до риск от възникване на 
онкологични заболявания. 1990 г. са изхарчени са над 405 хиля-
ди долара за борба срещу проектозакон, известен като „Голямата 
зелена инициатива“. Той предвиждаше поетапно съкращаване на 
използването на пестицидите, в това число на произвеждания от 
Монсанто алахлор, който предизвиква онкологични заболявания.

1991 г. Компанията е глобена с 1,2 млн. долара за опит да при-
крие изхвърляне на отпадъци във водите на река Мистик в щата 
Кънектикът.

През 1994г. FDA още веднъж престъпно одобрява последно-
то чудовищно творение на „Монсанто“, синтетичния хормон на 
растежа при добитъка (Synthetic Bovine Growth Hormone – rBHG), 
произведен от генетично модифицираната бактерия ешерихия 
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коли, въпреки очевидното възмущение на научната общност, пора-
ди опасностите от него. Разбира се, „Монсанто“ твърди, че гной-
ното мляко, пълно с антибиотици и хормони, е не само безопасно, 
но и всъщност добро за нас!

„Монсанто“ съди произвеждащите мляко компании, които от-
казват да използват токсичната кравешка гной и поставят на про-
дуктите си етикет „без rBGH“, като твърди, че това им дава не-
справедливо предимство пред конкурентите, които не го правят. 
По същество това, което „Монсанто“ казва е: „да, ние знаем, че 
rBGH разболява хората, но не е добре вие да обявявате, че той не 
присъства във вашите продукти.“

Следващата година дяволската компания започва да произвеж-
да генномодифицирани семена, които са устойчиви на нейния ток-
сичен хербицид „Раундъп“ (Roundup). Пригодени за третиране с 
„Раундъп“ са масло от рапица, соя, царевица и БТ-памук (памук, 
който е модифициран с ген от бактерията Bacillus thuringiensis, 
произвеждаща повече от 200 различни токсинa, вредни за някои 
видове насекоми, в резултат на което самият памук започва да про-
извежда инсектициди.

1995 г. Монсанто е ответник по съдебен иск за предоставяне 
на радиоактивно желязо за изследване, в рамките на което са го 
приемали 829 бременни жени.

1995 г. В книгата „Библия на безопасността на потребителя“ 
се посочва, че препаратът за унищожаване на градински плевели 
от Монсанто – Weed-B-Gon, съдържа канцероген 2,4 Д (аминна 
сол, основен компонент на агент Ориндж).

Февруари 2002 година съда на щата Алабама призна Монсан-
то за виновна в едно от по-мащабните дела, водени срещу корпора-
цията. През 1966 г. служителите на Монсанто установяват внезап-
на гибел на риба в местната река. Рибата силно кървяла, а люспите 
ѝ се лющели така, сякаш са я държали във вряла вода. През 1969 
г. същите служители по сигнал откриват в друга малка река риба, 
в която съдържанието на полихлорирани бифенили (ПХБФ) пре-
вишава 7,5 хиляди пъти допустимите норми. Но за това никой не 
научава, тъй като е решено, че обектът ще струва много скъпо, ако 
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третирането на водата рязко се ограничи, „а ние не можем да си 
позволим да загубим нито един долар“. Документите, представе-
ни в съда, потвърждават, че в Монсанто са знаели за опасността, 
на която са били подложени жителите на градчето, но компанията 
продължавала да трови околностите с ПХБФ в името на печалбите.

През февруари 2002 г. съдът призна Монсанто за виновна в 6 
различни нарушения: нехайство, пренебрегване на законодателните 
норми, скриване на информация, създаване на опасна ситуация, злоу-
потреба и произвол. В решението на съда се казва също така, че Мон-
санто „грубо е нарушила закона. Тези нарушения са толкова големи, 
че прекрачват всички възможни граници на порядъчността, брутални 
са и са съвършено неприемливи в едно цивилизовано общество“.

2005г. По данни на Федералната комисия по фондовите борси 
и ценните книжа, в САЩ са установени факти на подкуп на най-
малко 140 индонезийски официални лица или членове на техни-
те семейства, с цел получаване на разрешение за отглеждане на 
трансгенен памук без провеждане на екологична експертиза. През 
същата година компанията е глобена с 1,5 млн. долара от Департа-
мента по правосъдие на САЩ.

2005г. Шестима учени, работещи в правителството на Канада, 
в това число Маргарет Хайдън, съобщават на Сената, че Монсан-
то предлага на служителите на Министерството на здравеопазване 
подкупи в размер от 1 до 2 млн. долара за издаване на разреше-
ние за търговия с волски хормон на растежа (третиране на крави-
те с хормон на растежа, забранен в много страни) без провеждане 
на допълнителни изследвания, а също така, че от кабинета на Хай-
дън в министерството са откраднати документи, съдържащи кри-
тични бележки относно предоставените от Монсанто данни. Един 
от ключовите специалисти в Агенцията за контрол на храните и 
лекарствата в САЩ, с чиято помощ допустимите нива на антибио-
тици в млякото бяха увеличени 100 пъти с цел облекчаване на про-
цедурите за одобрение на този хормон, се оказа бивша служителка 
на Монсанто. (http://vbox7.com/play:f033844d4a)

2005 г. Патентното ведомство на САЩ оттегли 4 ключови па-
тента на Монсанто за ГМО, заради оспорването им от страна на 
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Фондацията за обществени патенти, която заяви, че аграрно-про-
мишленият гигант ги използва като инструмент за преследване, 
заплашване и съдебни производства, а в редица случаи и за довеж-
дане до банкрут на американски фермери. Компанията ежегодно 
харчи над 10 млн. долара за тази анти-фермерска дейност срещу 
неправомерно, според нея, използване на патентовани семена.

Патентите за производство на ГМО се държат от няколко меж-
дународни корпорации, най-голямата от които е Монсанто, която 
към 2005 г. контролира 88% от площите с ГМ култури. Други про-
изводители на ГМО са DuPont, Syngenta, Bayer, Dow и още няколко 
по-малки фирми. Те патентоват не само ГМО, но и семена, кои-
то не са генномодифицирани. Смята се, че Монсанто притежава 
11000 патента.

Целта на подобри корпорации не е само печалбата. Те се 
опитват да поставят човечеството в хранителна зависи-
мост, да контролират живота. Когато един ген бъде патен-
тован от тях, независимо от това къде попадне той, то вече е 
тяхна собственост.

Според първоначалните планове на „Монсанто“, всички не-
Монсанто семена трябва да бъдат унищожени, като фермерите по 
целия свят бъдат принудени да употребяват само нейните токсич-
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ни семена – убийци. Компанията прави всичко възможно, за да е 
сигурна, че фермерите, които откажат да влязат в „кошарата“, ще 
бъдат изхвърлени от бизнеса или съдени, когато вятърът разпръсне 
семената – убийци и те отровят органичните ферми.

Следващата стъпка на „Монсанто“ е да похарчи милиарди, за 
да изкупи в глобален мащаб колкото е възможно повече компании 
за семена и да ги преобразува в компании, произвеждащи ГМ се-
мена, в усилията си да елиминира всички възможни конкуренти и 
да изтрие от лицето на земята органичните храни.

Освен гени на растения, корпорациите патентоват и гени 
на животни. Идва времето, когато всеки човек на планетата, 
отглеждащ растения или животни, ще бъде задължен да за-
плаща за това на корпорации като Монсанто, патентовали 
гените на всички хранителни ресурси. 

2012 г. медиите презентираха първата ГМ крава. Първото пра-
се, родено след модифициране на ДНК, беше представено 2013 г. 
от учени от института Розлин. През ноември 2015 г. Американска-
та агенция за контрол на храните и лекарствата разреши отглеж-
дането и продажбата на генно модифицирана сьомга. Броят на ГМ 
животните също нараства с бързи темпове.

Има обосновани предположения да се смята, че животни, кои-
то се отглеждат в България и се разпространяват в търговските 
мрежи също са ГМО. Освен това се третират с хормон на растежа. 
Българска агенция по безопасност на храните приветства създа-
ването на нови ГМ животни. Все пак рекламата и промиването на 
мозъци винаги са били добре заплатени от корпорациите.

Журналистическата проституция у нас е достигнала нечу-
вани размери. В този материал на БНТ, телевизия която се издържа 
от нашите данъци чрез субсидиране от правителството, се опитват 
да ни убедят, че „Човечеството се нуждае от ГМО технологиите, за 
да може да оцелее и това е едно от неговите най-големи постиже-
ния“. (Източник: Фестивал на науката – за нуждата от ГМО)

Доклад. от ноември 2009г. на Чарлз Бенбрук изучава влия-
нието на ГМ царевица, соя, памук върху използването на пестици-
ди в САЩ, като данните са взети от Департамента по Земеделие на 
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САЩ. Най-поразителното откритие е, че ГМ културите са отго-
ворни за увеличение от около 173 000 тона хербициди в САЩ 
след първите 13 години комерсиална употреба на ГМ култури 
(1996–2008). Докладът в детайли описва причината за повишение-
то – появата на резистентни на хербицидите плевели.

Доклад от 2009г. на Обединение на учени показва, че „Досега 
съществуващите ГМ сортове не увеличават добивите на никоя кул-
тура. Добивите на царевица и соя са се повишили през 20-ти век, 
но не в резултат на ГМ, а в резултат на традиционното земеделие.“

Прилагането на ГМО може да доведе до увеличаване на глада 
и недохранването, а не както твърдят корпорациите до справяне 
с тях. Биотехнологичните компании преследват така наречената 
„терминаторна технология“. Тази технология прави семената на 
културите стерилни, което ще направи невъзможно използването 
им за посев. Повечето фермери по света разчитат на прибраните от 
техните полета семена за посев, а не закупуването на нови.

Когато Монсанто започва да продава семената си в Индия, са-
моубийствата на фермерите сеещи техните семена достигат 600 на 
брой за година. Всичко идва от това, че фермерите сеещи ГМО не 
могат да изкарат семена за следващата реколта и за да растат тех-
ните продукти трябва допълнително да купуват торове и продукти 
от Монсанто. В момента в Индия, Перу, Еквадор, Венецуела и др. 
държави водят масирани образователни и информационни кампа-
нии, за да предупредят населението и фермерите за опасностите 
от ГМО.

(Бележка: Ако не можете да гледате видеото тук, натиснете на 
Youtube за да го гледате там)

Сред малкото държави, съпротивляващи се срещу корпоратив-
ния тероризъм е Унгария, която преди няколко години предприе 
смела акция срещу биотехнологичния гигант Монсанто, като уни-
щожи 500 хектара генетичномодифицирана царевица. За разлика 
от много страни от Европейския съюз, в Унгария ГМ семена са 
забранени.“За почти 500 хектара царевица бе установено, че са 
били смесени с генетично модифицирани семена, и те са били уни-
щожени из цяла Унгария“, обясни унгарският заместник-държавен 
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секретар при Министерството на развитието на селските райони 
Лайош Богняр. Той успокои обществеността, че поленът от ГМО 
царевицата не е разпространен.

В Русия върви процес по забраняването на ГМО, като се пред-
вижда до 20 години затвор за вносители и производители на ГМ 
продукция, като мерките приравняват вноса и производството на 
ГМО до ниво на тероризъм. (Източник: Путин забрани ГМО хра-
ните)

Заради манипулациите на световната индустрия и подмол-
ните ѝ споразумения със света на политиката се стигна дотам, че 
днес всеки от нас ежедневно консумира храни с ГМО, без да знае. 
Книгата на Джефри Смит „Семената на измамата“ разкрива как 
опасностите биват прикривани, как тестовете за безопасност са 
манипулирани и как срещу всякакви научни и здравни стандарти 
се налага политическа и корпоративна воля за усилено разпростра-
нение на храните с ГМО; тайните на вътрешната документация в 
Агенцията по храни и лекарства (FDA), която съдържа предупреж-
дения за токсини, алергии и нови болести и как цялата документа-
ция е игнорирана от директорите на FDA (единият от които е бивш 
адвокат на „Монсанто“); как учени са подкупвани, заплашвани или 
уволнявани, доказателства биват откраднати, а научните данни са 
изопачавани или цензурирани; как лабораторните плъхове, на кои-
то са давани ГМ-храни, боледуват или измират, но въпреки всич-
ко храните са одобрени за консумация от хора без допълнителни 
тестове; как научните опити на индустрията се провеждат така, 
че проблемите да останат скрити; как и защо биотехиндустрията 
не се спира пред нищо, когато става въпрос да защити интересите 
си и как фермери и журналисти са принуждавани да мълчат чрез 
заплахи от съд; как FDA не предоставя информация на Конгреса, 
когато една ГМ-добавка причинява смъртта на почти 100 човека и 
превръща хиляди други в инвалиди и т.н.

През 2010 г. Монсанто се сдоби със съюзник в лицето на един 
от най-богатите хора на планетата – Бил Гейтс. Както стана из-
вестно, фондът Bill and Melinda Gates Foundation се сдоби с 500 
хиляди акции на Монсанто и влага $8 млн. за „развитие на достав-



195

ки на соя в Африка заедно с голямата компания Cargill, която се 
занимава със суровинен трейдинг.

През същата година Бил Гейтс изнесе своята скандално из-
вестна лекция на конференцията на проекта TED в Калифорния, в 
която заяви: „Днес на Земята живеят 6.8 млрд. души. Този брой 
ще се увеличи на около 9 млрд. Сега, ако наистина постигнем 
напредък с новите ваксини, здравните грижи и услугите в об-
ластта на репродуктивното здраве, можем да го намалим, евен-
туално, с 10 или 15 на сто.“

Една от несбъднатите все още мечти на Монсанто и останали-
те корпоративни престъпници е приемането на Трансатлантиче-
ското търговско споразумение между САЩ и ЕС, което на този 
етап е замразено, заради огромния обществен натиск и протести в 
европейските държави.

Няколко десетки екологични и правозащитни организации 
планират да представят пред Международния наказателен съд в 
Хага доказателства за съпричастността на водещия производител 
на пестициди и ГМО, американската компания Монсанто, към 
престъпления срещу човечеството. Обвинители ще станат ор-
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ганизации като OCA, IFOAM International Organics, Regeneration 
International и още няколко десетки подобни. Те ще съдят Монсан-
то за причиняване на непоправими вреди на човечеството и еколо-
гията на Земята.

Ако някой все още си мисли, че българското правителство 
или членството ни в ЕС ще го спаси от подобни сатанински 
корпорации и ще донесе по-добър живот за него и семейството 
му, е крайно време да СПРЕ да си го мисли!!!

Времето за съпротива срещу корпоративния тероризъм бързо 
и сигурно изтича. Все още има шанс да бъде спрян чрез обществен 
натиск, информационни кампании, граждански протести и с всич-
ки възможни средства. От всеки един от вас зависи какъв свят 
ще оставите на децата си.
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ГЕНОЦИД – ГЕНОЦИД ЧРЕЗ ВЪЗДУХА

Думата Chemtrails предизвиква много спорове,  
свързва се с теориите на конспирацията

Възможно е световните правителства да правят нещо, за което 
гражданите нямат представа. Обезсърчително предположение, но 
не е невъзможно.

Дали това се случва със следите от самолети?

„Chemtrails е дума, която произлиза от английската дума 
contrails, която означава бели ленти/следи, знаци, които оставя са-
молетът на небето и chemicals термин за химикали“, казва Йосип 
Милошевич, съдебен експерт по въздухоплаване.

И докато мнозина ще попитат какво е спорното тук, има хора, 
които са подозрителни. 

Обяснението не е мистично, накратко – следи от самолет.
Но когато проверите в интернет за понятието chemtrails ще ви 

излeзе много информация.
Ето само малко:
Contrails или chemtrails?
Това, което виждаме на небето, което изглежда много странно, 

са следи, които възникват от изпускателните клапани на самолета. 
Нормалните следи на височина над 10000 фута се превръщат в ле-
дени кристали и могат да останат във въздуха до 20 минути, което 
е присъщо на обикновените конвенционални кондензационни сле-
ди (contrails).

Противно на тях, химическите следи (Chemtrails) остават да 
висят във въздуха с часове, без да се разпръсват, а след това бав-
но се разпространяват и обикновено образуват мрежа или форми, 
които не биха се очаквали от обикновените реактивни самолети.

До сега, докладите за появата на chemtrails идват от държави-
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те-членки на НАТО, докато медиите избягват да пишат за тях. 
През последните няколко дни станахме свидетели на изклю-

чително пръскане на всички големи градски, но и селски райони 
над целия Балкански регион. Въпреки агресията, която се провеж-
да с дни на небето, проблемът „Chemtrails“ остава малко известен 
на широката общественост, почти винаги е игнориран от всички 
съответни национални медии. Благодарение на обикновените хора 
идват доклади от почти всички балкански страни, а снимките гово-
рят повече от думите.

Болести, които съпътстват Chemtrails

Най-честите симптоми, съобщавани от свидетелите на 
Chemtrails са: постоянна кашлица, проблеми на горните дихател-
ни и храносмилателни разстройства, пневмония, екстремна умора, 
летаргия, световъртеж, дезориентация, тежко главоболие, болки в 
ставите и мускулите, схванат врат, кървене от носа, депресия, тре-
вожност, загуба на контрол на пикочния мехур и нервни тикове. 
Симптомите първо засягат стари и изтощени хора и деца.

Д-р Майкъл Педжа, лекар от Аризона, съобщава за бързото 
увеличаване на броя на пациентите с описаните нарушения, въз-
никнали в неговия регион. „Забелязах, че лабораторният анализ на 
проби от косата, които направих на някои от моите пациенти, ви-
наги показват високо ниво на барий. Аз съм доста добре запознат с 
начина на хранене, и честно казано, не мога да се сетя за нито един 
вид храна, която съдържа значително количество барий. Въпреки 
това, изглежда, че имаме високо ниво на барий в косата, което оз-
начава, че нашата коса е замърсена от външен източник“.

Алергични реакции към тези частици са една от причините 
за симптомите, но те не могат напълно да обяснят целия синдром, 
който придружава Chemtrails. Падането на температуратурата на 
кръвта, придружено с „грип“ без треска, е знак за хронична гъбич-
на инфекция. Съобщава се за различни автоимунни заболявания, от 
хронична умора и фибромиалгията до тежки болки в ставите, свето-
въртеж, умствено объркване и краткосрочна загуба на паметта.
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Някои Chemtrails се свързват с епидемия от особено странна и 
противоречива болест „Morgellons“, която се разпространява през 
последните години в южната част на САЩ.

При изследвания на здравни въпроси Erminia Cassani взела 
парчета от желатин, който е събрала от една изпръскана къща. Био-
логът в лабораторията, с лиценз от Агенцията за защита на околна-
та среда, с учудване я попитал къде е намерила тези „биологично 
опасни материали“.

Въпреки че на бактериите обикновено им трябват 3–4 дни да 
се размножат, тази извадка нараснала за по-малко от 48 часа след 
като е била сложена в хранителна среда. Казаха, че тези неща са 
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„по целия съд“, лабораторният биолог установил, че никога не е 
виждал нещо, което да расте с такава скорост. По-малко от два ме-
сеца по-късно, собственичката на напръсканата къща преживява 
сърдечен удар, причинен от бактерии, които и изяли стените на 
сърцето си.

Има мнения, че намерените микроорганизми всъщност не 
произхождат от сместа, която отделят самолетите. Възможно е, па-
дащата завеса от лепкавите химикали и микровлакна да изтегля 
колонии от бактерии, вируси и гъбички, които живеят в горните 
части на атмосферата, където мутират под влияние на силната ул-
травиолетова радиация.

Химическият състав на Chemtrails

Отдавна една голяма група от хора изследва тези небесни дей-
ности, вземат се проби от тези следи и според резултатите от някои 
частни лаборатории, в тях се намират различни биологични веще-
ства и патогени от микроорганизми до някои метали като соли на 
барий и алуминиеви частици с фини размери.

Досега в тези химически следи от самолетите са открити 
следните вещества:

1. Pseudomonas Aeruginosa – бактерия, която напада главно ди-
хателната система на човека

2. Pseudomonas fluorescens – причинява инфекции на кръвта и 
дихателната система

3. Serratia marcescens – пневмония, възпаление на мозъка, въз-
паление на сърдечния мускул

4. Mycoplasma fermentes incognitus – видове патогенни микро-
организми, за които се предполага, че са създадени в американски-
те военни лаборатории, и които са открити при 45% от американ-
ските войници, които страдат от така наречените голфски синдром.

5. Streptomyces и други видове гъбички
6. Някои видове мая
7. Някои бактерии, които съдържат специфични ензими, които 

са способни да променят човешкия ген
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8. Бариеви соли
9. Алуминий – частици с размер микрона (интересно е, че хо-

рата, които страдат от Алцхаймер имат по-голямо количество алу-
миний в мозъка)

10. Етилен дибромид (дибромоетан) C2H4Br2 – канцерогенен, 
добавка за гориво и инсектицид, мирише на хлороформ; причини-
тел на депресия на централната нервна система, белодробен оток 
и дразнещ лигавицата на дихателните пътища – изглежда, че той е 
причина за характерната кашлица („кемтрейлс кашлица“), която се 
проявява при хора след пръскане на определени райони

11. Дехидратирани човешки червени и бели кръвни клетки 
(еритроцити и левкоцити)

12. Влакнести нишки (задача им е да осигурят възможността 
да достигнат живи до земята специфичните микроорганизми, кои-
то се намират в тази химическа смес, защото нормалните атмос-
ферни условия биха ги унищожили. Така, че в зоните на запраше-
ност могат да се намерят влакнести нишки, подобни на паяжините, 
които са много токсични).

13. Вирусите и прионите не са официално потвърдени, за тях-
ното присъствие може само да се предполага.

Както и да е, кратко време след пръскането много хора в 
засегнатите райони се разболяват, по време на изследването, от 
различни респираторни заболявания, подобни на грипа. Всичко 
това е съпроводено с повишена смъртност при възрастните хора 
и децата. Също така сред населението се явява и една обща ле-
таргия и други симптоми на заболявания на нервната система.

Беше отбелязано, че областите, в които редовно се пръска ста-
ват сухи и това кара мнозина да заключат, че тук се работи за про-
мяна на климата. Но все пак изглежда, че причиняването на суша е 
само един от страничните ефекти на химичните следи.

Стената на мълчанието за химическите следи от самолети

В много страни от Европа и света, политическото и военното 
ръководство просто отказва да коментира този феномен.
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За това, че е нахвърлена обикновената „теория на конспираци-
ята“ свидетелстват съобщения в медиите, които миналата година 
обявиха новината, че Белия дом, по-точно Джон П. Holdren – ръ-
ководител на науката в администрацията на Обама призна, че има 
тайна програма на „третиране на атмосферата“ с тежки метали, за 
да се „неутрализират негативните ефекти на Слънцето“.

Една от медиите в Хърватия, РТЛ телевизията, в статия, пуб-
ликувана на интернет страницата на RTL.hr от 15.11.2011 г. написа:

„Учените на Белия дом признаха, че атмосферата се „леку-
ва“ със солите на барий, алуминев диоксид и други токсични 
съединения. Това, което те не признават, е фактът, че тези съеди-
нения са опасни за здравето на хората“.

Все пак, въпреки това кратко обявяване на медиите, в интернет 
е възможно да се намерят безброй доказателства, събрани от акти-
висти от целия свят. Също така, тук трябва да се спомене сайтът, 
който се занимава с Chemtrails-ите – Air Crap и в който можете да 
намерите много информация и новини, свързани с Chemtrails.

Какъв е смисълът на Chemtrails?

Все още нещата като Chemtrails, които биха могли да бъдат 
разследвани, имат решаваща важност за човечеството, но остават 
тема табу, която не е взета сериозно, всъщност, много хора дори не 
знаят какво се случва над главите ни.

Много изследователи твърдят, че се работи за разпръскване на 
прион и протеини, които са способни при определени обстоятел-
ства да се превърнат в кристали, а след това в зависимост от това 
на какви честоти са изложени, предизвикват определени болести 
като луда крава, Creutzfeld Jacobs Sindrom , както и редица други 
здравни нарушения при хората и животните.

След като цялото население на планетата ще се заразява с при-
он, достатъчно е даден регион да се изложи на електромагнитните 
вълни с определени честоти, с помощта на т.нар. HAARP система, 
чрез кулите за мобилна телефония, GWEN кулите, и т.н. – и хората 
в този регион вероятно ще се разболеят от някои болести.
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Има някои признаци, че тук се работи за изкуствено предиз-
викване на генетичните мутации при хората.

Според някои теории, с chemtrails се създава и т.н. неутрална 
празнина между земята и стратосферата, чрез която много по-лес-
но могат да се излъчват т.нар ELF вълни (с изключително ниска 
честота), които между другото засягат функционирането на мозъка 
и имат потенциал да променят състоянието на съзнанието на чо-
века.

Има им теория, че в този случай се работи за отваряне портали 
(между 3D и 4D) и възможност на голяма част от населението, за-
едно с тази планета, за да преминат към по-високо ниво на същест-
вуване (т. нар. – излизане от „мазето“ ). В същото време химични 
компоненти, както и бактерии, които се намират в Chemtrails-те 
биха попречили на промените в нашата ДНК, които естествено 
биха настъпили под влияние на тези галактически вълна и които са 
предпоставка за един такъв „квантов скок“.

Какво наистина се случва над моя град!

Мнозина вярват, че се работи за интензивно „запрашаване“ на 
населението на тази планета от въздуха с биологични токсини от 
тайни организации, които са собственици на политически и дори 
военни институции. 

Фактът е, че това са специално модифицирани, непознати, не-
регистрирани самолети, които летят на голяма надморска височи-
на и които, преди всичко, не дават отчет на нито една въздушна 
служба, защото са на армията.

Химическият състав на тези агенти действат в ущърб на чо-
вешкото тяло и имунната система. Населението е болнаво, слабо, 
убива се възможността за действие и активиране на способността 
на мислене и бунт срещу манипулацията.
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ВСЕКИ БЪЛГАРИН С МИКРОЧИП 
– ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА? 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА – СТЪПКА КЪМ 
МИКРОЧИПИРАНЕТО.

Забележка от съставителят: Настоящият материал се публи-
кува за да бъдете предупредени, а не уплашени. Вярно е, че инфор-
мацията е от 2013 година, но... Защо не се е състояло това събитие, 
нали това е въпросът?

Отговорът е около вас – огледайте се и вижте: Става онова, 
за което общественото мнение надделява. Въпреки неимоверните 
усилия на поредната власт. Справка днес ситуацията с Конвенция-
та от Истанбул! Защо са толкова големи напъните да се възприеме 
тази Конвенция? Защо, защо! Защото – защото: 

Запамнете: Творението на Създателят управлява Мироздание-
то! Но само когато това Творение е активно, а не спящо. Съзнание-
то определя Битието. 

Понякога се спускат безумни решения на поредната временна 
власт в лицето на няколко безотговорни чиновника, които се дават 
просто за да се види, дали ще мине поредният абсурден ред? Ако 
мине... Но...ако не мине! И ето ви отговорът на въпроса с микрочи-
па, което в същото време не означава, че няма да се повтори тази 
реалност с поредният опит да се въведе Дигиталният ангел под 
флага на дигитализацията с български еврокомисар.

Всичко това ни носи поуката, че в нашият свят съществуват вари-
анти от паралелни възможни осъществявания-сбъдвания. И от хората 
зависи във всеки един миг кое от тях ще се случи, тоест по кое от тях 
ще продължи развитието на света. Няма даденост един път завинаги! 
Всеки миг се твори Битието! Мирозданието зависи от Творението на 
Създателят! Това е великата тайна! Затуй именно предсказателките 
Аленки и Теодорки-берлусконки, трева да пасат. Защото те нямат пра-
во с предсказанията си да се намесват в общият избор на човеците. 
Още повече да предсказват политическите събития, които са част от 
шахматната игра за този материален свят. С своето прогнозиране и 
предсказание, те вече се намесват. Всяка една от тези паралелни реал-
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ности може да се осъществи. Какво стана с проекта за пръстов отпеча-
тък на „Великият хитрец“ Москов? Нищо не стана. Хората реагираха 
и аз нямам повече какво да кажа като забележка. Успех на читателите!

България се кани да приеме аналогичен на американския за-
кон, приет от кабинета на Барак Обама, според който всеки човек 
ще има вграден в тялото микро-чип. Очакванията са това да се слу-
чи с гражданите на България през 2013 г.

Валери Борисов, зам.-министър на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията и секретар на Съвета за админи-
стративна реформа съобщи по време на Десетото заседание на Ко-
митета за наблюдение на Оперативна програма „Административен 
капацитет“, че започва работа по изграждане на система за елек-
тронно идентифициране на българските граждани.

Гражданите, които откажат да бъдат микро чипирани, няма да 
имат достъп до редица услуги или ще бъде затруднено ползването 
на същите от тях. Чипираните българи ще получат „бонуси“, а това 
озночавало, че болшинството граждани щели да приемат радио-
честотния чип (RFID), сподели Валери Борисов.

„Светът днес“ припомня, че на 28 май 2012 г. Валери Борисов, 
зам.-министър на Транспорта, ИТ и съобщенията заяви по време 
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на форума BizTech 2012, че „в момента се изгражда система за 
електронна идентификация на българия гражданин. Това ще бъде 
уникален идентификатор, подобен на личната карта“, – добави то-
гава Борисов.

„Светът днес“ припомня, че това е само прелюдия към т.нар. 
микро-чип, наричан още „Дигитален Ангел“, който е с големина на 
оризово зърно. Предназначението му е да зазамени всички налич-
ни документи за самоличност, а така също и всички банкоматни и 
кредитни карти. Имплантацията на Дигиталния Ангел се извърш-
вала върху дясната ръка или челото. Той заменял необходимост-
та от плащане на пари в брой, като всякакъв вид плащания ще се 
извършват по електронен път. Ръководителите на всички развити 
страни са взели решение за повсеместно въвеждане и имплантира-
не на Дигиталния Ангел на цялото население по света, което тряб-
вало да се осъществи в най-кратки срокове.
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Дигиталният Ангел съдържа идентифицираща преносителя си 
информация и постоянно излъчва идентификационен код-номер 
за всеки човек, ретланслиращ се от GPS-сателити. Идеята за им-
плантирането е да предотврати изгубването на който и да е човек, 
постоянна наличност на личните му документи, удостоверяващи 
самоличността, образованието, криминалното минало, здравното 
осигуряване, финансовия статус и пр.

Така се увеличавала сигурността на хората срещу отвличане, 
защото местонахождението на всеки човек се следи непрекъснато 
от GPS-сателити. Финансовите злоупотреби също били изключе-
ни, защото при изваждане на импланта от тялото на човека, той 
спира да функционира, а към глобалния компютър се изпраща съ-
общение, че той е вън от тялото му.
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Дигиталният Ангел осигурявал също откриването изгубени 
хора, свързвал пациентите с компютъра на личния му лекар, изпра-
щал информация за здравословното състояние (кръвно налягане, 
сърдечен пулс, кръвна захар и др.).

Какви са заплахите от микро-чиповете в тялото ни?
– Без наличието на Дигиталните Ангели вие няма да можете да 

продавате, т.е. да осъществявате бизнес, няма да можете да купува-
те, защото всеки друг метод за разплащане ще бъде изключен и по 
същество ще бъде излишен.

– В Дигиталния Ангел е вложена технология, позволяваща 
ПСИХИЧЕСКИ КОНТРОЛ над хората и убежденията им.

– Информацията за всяка банкова сметка, с която боравите 
чрез кредитните и банковите ви карти, ще се съхранява и обработ-
ва от Мегакомпютъра.

– При повреда на Дигиталния Ангел, ще получите силно бо-
лезнени и обезпокояващи симптоми.

– Чрез Дигиталния Ангел вие ще се превърнете в биоробот, ще 
бъдете под постоянен психически контрол.

Био-чипът е с размери 7 мм дължина и 0.075 мм широчина. 
Той се състои от транспондер (система за запазване и възпроизвеж-
дане на информация за микрочипове) и презареждаща се литиева 
батерия. Батерията се презарежда от термодиод, който произвежда 
електричество, съответстващо на промените на телесната темпе-
ратура. Прочитането на информацията се излъчва чрез лъчение, 
както при дистанционното.

Смисълът на био-чипизацията откриваме в документ на Ев-
ропейския съюз, приет през март 2005 г. (от Европейската групи 
по етика в науката и новите технологии, раздел 5): „Съвременното 
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общество застана лице в лице с промените, които са в състояние да 
променят човешката същност…“

През юни 2008 г., на заседание на елитната международна ор-
ганизация „Билдербергски клуб“, е обсъден въпроса за широко-
мащабната имплантация на подкожни микрочипове, под предлог 
с борбата срещу тероризма и необходимостта да се гарантира на 
лекарите достъп до информация за състоянието на болните в из-
вънредни ситуации.

Предполага се, че на първо време процесът по микро-чипи-
рането ще бъде доброволен, но след първия етап ще последва за-
дължителна процедура, става ясно от съобщението от Центъра 
„Франклин“ по изучаване на законодателството, а именно: „след 
запознаване с процедурата и всички преимущества, може да се 
пристъпи към задължителна имплантация“.

По непотвърдени данни MOTOROLА е фирмата, която ще 
произведе био-чиповете.

Ако чипът бъде отстранен чрез хирургическа намеса, малката 
капсула ще се спука, човекът ще бъде заразен от лития и микробак-
териите, а глобалната система ще засече, че чипът е бил отстранен 
и ще осведоми съответните власти.

Анализирайки представената информация, можем да направим 
следните изводи: чип-имплантирането е сериозен процес, резултат 
от добре финансирани изследвания. Настоящите му възможности 
са много по-огромни, отколкото се декларират официално.
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До края на юли тази година теоретично трябва да приключи 
избора на фирма – изпълнител, а цялостният проект, ако няма об-
жалване, да бъде факт в средата на 2013 година, смята Борисов.

Всички жители на САЩ ще трябва да си поставят микрочип 
или медицински чип на ръката си.



211

ДЖЕНДЪР ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ  
„АКО МИНЕ“ ИЛИ ПРОБЛЕМЪТ  

С ТРЕТИЯТ ПОЛ И ЕВРОГЕЙСКОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

На вниманието на българските депутати! 
Пълен текст на Конвенцията и на Доклада
Обяснителният доклад на Конвенцията е ясен – закриляме и 

гейовете, и лесбийките!
Факсимиле от документ с подпис на министър Цецка Цачева
За правото на жената да има майчинство и за неговата защита 

няма нито ред в Конвенцията. Обяснителният доклад изисква – ако 
мъже: гейове или жени-лесбийки поискат да влязат в брачно съжи-
телство и им го откажем, това ще е форма на дискриминация.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева, коментирайки 
Истанбулската конвенция, обяви че „Няма да се въвеждат трети 
пол и еднополови бракове, че документът не противоречи на бъл-
гарската Конституция, че няма да се наложи нейното изменение, 
че няма да се въвеждат часове в училище за хората, които имат 
различно усещане за пола си“.

Това Цачева го повтаря от първия миг, в който избухна скан-
далът с този документ, който едва ли не силово искат да ни го 
натресат.

Да видим обаче какво се случва зад завесите – там, където 
няма камери и медии. 

Във фейсбук НПО-та гръмко обявяват, че вече са готови зако-
нодателните промени, които ще бъдат наложени с ратификацията 
на Истанбулската конвенция. Забележете – НПО-та знаят как ще се 
променят законите, депутатите – още не. И без ратификацията да 
е станала факт.

Пак във Фейсбук изтече факсимиле от документ с подпис на 
министър Цецка Цачева, в който се казва: „Що се отнася до изгот-
вените нормативни промени, свързани с въвеждането на изисква-
нията на Истанбулската конвенция в българското законодателство 
и по-конкретно на член 3, б. „в“ от нея, на този етап не предвиж-
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даме разписването на изрична дефиниция за „пол“, а сме приели 
за достатъчно определението по §1, т. 17 от Допълнителните раз-
поредби на Закон за защита от дискриминация. Счели сме за не-
обходимо обаче да допълним признаците, въз основа на които се 
забранява всяка пряка или непряка дискриминация по чл. 4, ал. 
1 от Закона за защита от дискриминация като добавим и „полова 
идентичност“. Също така предвиждаме в чл. 2, ал. 1 и чл. 3, т. 2, 
т. 9 и т.10 от Закона за защита от домашното насилие от думите 
„фактическо съпружеско съжителство“ да отпадне „Съпружеско“. 
По този начин от една страна ще се въведе хормонизация в нацио-
налната ни уредба, а от друга ще се отговори на изискванията на 
Конвенцията за защита срещу всички актове на физическо, сексу-
ално, психологическо и икономическо насилие, които се случват 
в семейството или в домакинството. Такава защита ще получат не 
само бивши или настоящи съпрузи, но и лица, които съжителстват 
с партньори от същия пол, без обаче това да налага нормативно 
уреждане на еднополовите бракове“ 

Значи НПО-тата вече знаят още нещо – че в българското зако-
нодателство влиза терминът „полова идентичност“. Влиза и „ед-
нополовото съжителство“! Което на практика ще отвори широко 
вратите и за еднополовия брак. Който пък ще влезе с гръм и трясък 
и в Конституцията! 

В разясненията си за Конвенцията външният министър Екате-
рина Захариева заявява, че присъединяването към Конвенцията не 
ни задължава да променяме Конституцията. Но министърката не 
казва какво ще правим с термина „gender“, означаващ „социален 
пол“- понятие, което не съществува в българското законодателство.

И двете с Цачева нито споменават, нито са предоставили на 
парламента 65-страничния Обяснителен доклад към Конвенцията, 
който подробно дава всички възможни детайли по тълкуването на 
текстовете. 

Сега да видим какво точно пише в този Обяснителен доклад, 
който трябва да бъде пред всеки депутат по време на гласуването, 
за да вземе той информирано решение . 

На пръв поглед Конвенцията е прекрасен документ, защото тя 
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обхваща всички форми на насилие над жените в съвременния свят 
и описва и предлага на страните конкретни мерки за борба срещу 
това явление. 

На пръв поглед! 
А при вникване в същината истината лъсва. 
В т. 23 и т. 24 на Преамбюла на Обяснителния доклад са избро-

ени десетките препоръки, резолюции и декларации на Съвета на 
Европа, касаещи именно насилието над жени и домашното наси-
лие – от 2000 година досега те над 30, които ако са били спазвани, 
би трябвало Европа да се е справила с този бич. 

В т.26 на Преамбюла са изброени основните човешки права 
на жените: сигурност, свобода, достойнство, физическа и емоцио-
нална неприкосновеност. Да ви липсва някое едно от най-важните 
права на жената? Майчинството?! Да, за правото на жената да има 
майчинство и за неговата защита няма нито ред – нито в Конвенци-
ята, нито в Обяснителния доклад.

Защо? Много просто – според джендър-идеологията на Джу-
дит Бътлър, която е втъкана във философията на Истанбулската 
конвенция „децата не се зачеват, а се „проектират“ („designed“) и 
се отглеждат с помощта на всякакви технически възможности като 
даряване на семенна течност, сурогатно майчинство, изкуствена 
утроба и генна манипулация“ 

Продължаваме по-нататък. 
В Глава I – Цели, дефиниции, равенство и недискриминация, 

общи задължения , член 3 – Определения, Точка 43 – Определе-
нието за „пол“ казва: „Терминът „пол“, използван в тази дефини-
ция, не е предназначен да замести термините „жени“ и „мъже“, 
които се използват в Конвенцията“. И се обяснява, че „съществу-
ват и социално конструирани роли, поведения, дейности и харак-
теристики на пола, които определено общество смята за подходя-
щи за жените и за мъжете“. Нещо повече – подчертано е, че „член 
12 (1) формулира изкореняването на предразсъдъците, обичаите 
традициите и другите практики, основани на стериотипните роли 
на половете...“. 

Преведено на обикновен език това означава, че Конвенцията 
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прави категорична разлика между пол – (мъж и жена) и „социален 
пол“/джендър. И това трябва да влезе в законодателството ни. Как? 
Ще видим какво са измислили в министерството на Цачева.

Член 4 – Основни права, равнопоставеност и недискриминиране  
Точка 53 дава още по-подробни разяснения кого всъщност защита-
ва Конвенцията и към кои групи в обществото не трябва да се до-
пуска дискриминация. Обяснителният доклад изисква в „услугите 
за подкрепа да бъдат включени и: гейовете, лесбийките, бисексу-
алните, транссексуалните, трансвестити, травестити и други групи 
от хора, които не отговарят на това, което обществото е определило 
като принадлежащо към категорията на „мъжете“ или „жените“.“

Обяснителният доклад вменява закрила и на „жените-мигран-
ти и бежанци, жените с увреждания и/или жените от етническите 
малцинства, ромите или жените с ХИВ/СПИН.

В Глава III – Превенция, чл. 12 – Общи задължения, Точка 87 
категорично забранява дискриминация следните лица: бремен-
ни жени и жени с малки деца, хора с увреждания, включително с 
умствени или когнитивни недъзи, лицата, живеещи в селски или 
отдалечени райони, лицата, злоупотребяващи с наркотици, прос-
титуиращи лица, лица с определена националност или етнически 
малцинствен произход, мигранти, включително недокументирани 
мигранти и бежанци, мъже-гейове, жени-лесбийки, бисексуални 
и транссексуални лица, както и ХИВ-позитивни лица, бездомни 
хора, деца и възрастни хора.“. 

Този текст е пределно ясен и затова скриван от Цачева и Заха-
риева. Той разбива на пух и прах „обещанията им“, че у нас няма 
да се въвеждат еднополовите бракове. Обяснителният доклад ка-
тегорично разкрива същността на Конвенцията – ако мъже: гейове 
или жени-лесбийки поискат да влязат в брачно съжителство и ние 
им го откажем, това ще е форма на дискриминация, за което на 
България ще бъде търсена съответната съдебна отговорност. 

Член 14 – Образование, точка 96, параграф 2 отваря вратите на 
Конвенция на всички нива в образованието и в спорта „разширява 
задължението за насърчаване принципите на равенство между же-
ните и мъжете, нестереотипните роли на половете във всички не-
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формални образователни структури, във всички спортни, културни 
и развлекателни учреждения, както и в медиите“.

Глава VII – Миграция и убежище, член 60 – Молби за убежи-
ще, основани на пола, точка 313 на Обяснителния доклад предпаз-
ва от преследване гейове, лесбийки, бисексуални или транссексу-
ални“.... 

И след всичко това вече две седмици ни заливат какви ли не 
абсурди, чиито автори очевидно не са си дали труда да прочетат 
нито Конвенцията, нито Обяснителния доклад към нея.

Вкарването на термина „gender“ в Конвенцията е умишле-
но – то има за цел да осигури защита срещу насилие не просто и 
не само на жените, като биологичен пол, но и на „жените“, които 
всъщност са родени като мъже, но са заявили, че се чувстват като 
жени и този социален статут им е официално признат. 

И сега стигаме до децата! 
Страните, ратифицирали Конвенцията, трябва да приемат ро-

дените като мъже, един ден да се трансформират като жени и както 
и жени в мъже и да разрешават еднополови хомосексуални двойки 
да осиновяват деца. Конвенцията изисква в училищата да се разяс-
нява на учениците, че е възможно да са родени в грешното тяло и 
ако имат такова усещане открито да го заявяват. 

А пък държавите, според препоръката CM/Rec(2010)5 на Ко-
митета на министрите за борба с дискриминацията заради сексуал-
на ориентация и джендърна идентичност (чл.18), трябва да отме-
нят всяко законодателство, което ограничава допустимата възраст 
за еднополови сексуални актове, а еднополовите бракове да имат 
еднакви права с разнополовите (чл.23 и чл.24). 

Разбирате ли какво ни готвят!
В чл. 14 на Конвенцията се препоръчва в образователните про-

грами на училищата да се включват материали по „non-stereotyped 
gender roles“. В българския превод е спестено, че става дума за „не-
стереотипни роли на социалния пол“, а е написано „нестереотипни 
роли на пола“.

Налага се впечатлението, че в официалния превод на Конвен-
цията умишлено „gender“ не се превежда навсякъде като „социа-
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лен пол“, за да се избегне неприемливото за обществото тълку-
вание 

От чл. 4, т.3 на Конвенцията става ясно, че текстовете ѝ трябва 
да се прилагат от страните без дискриминация въз основа на „sex“ 
и „gender“ , което означава, че авторите на Конвенцията правят 
ясно разграничение между пол и „социален пол“, което трябва да 
залегне в българското законодателство. И естествено и в българ-
ската Конституция. 

Ратифицирането на Истанбулската конвенция ще задължава 
страната ни да защищава от ненасилие не просто и не само жените 
като биологичен пол, но и т.н. „социален“ женски пол (мъже опре-
делили се като жени), което на практика ще означава и признаване 
на този вид пол.

Ще задължава страната ни също да въведе в образователни-
те си програми разясняващи на децата, че съществуват жени от 
т.н. „социален пол“, т.е. личности от мъжки биологичен пол, но 
определили се като жени, които трябва да бъдат защищавани от 
насилие.

Светият Синод на Българската Православна Църква излезе с 
категорична позиция, че понятията „джендър“ (gender, genre), раз-
граничено от понятието „пол“ (sex), се използват с „цел превръ-
щането в държавни политики на една идеология, която отрича, че 
човекът съществува като мъж или жена и тя се утвърждава чрез 
нов изкуствен език, който намираме в Конвенцията, и който е чужд 
и непознат за нашата народопсихология, култура, традиции и пра-
вославно Предание.

Тази идеология, която при ратификация на Конвенцията се 
превръща в правов ред, задължителен за българските граждани, 
отрича основна библейска истина: „И сътвори Бог човека по Свой 
образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори“, пишат 
митрополитите ни. 

Регламентите на Конвенцията, свързани с въвеждането на обу-
чение за нестереотипните роли на пола „в официалните учебни 
програми и на всички образователни равнища“ са насочени срещу 
установения от Бога брачен съюз между мъжа и жената – домаш-
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ната Църква, в която любовта се изразява и служи за спасението на 
човека, е мнението на Църквата.

Сега да видим българските политици как ще целуват ръце на 
Патриарха и на митрополитите!

Как ще измолват прошка, как ще искат благословия!
И пред кой Господ ще се отчитат!
БПЦ призовава българските депутати да не ратифицират Ис-

танбулската конвенция.
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ПАЯЖИНАТА НОВ СВЕТОВЕН РЕД – 
ИЗПЛИТАНЕ И КРАЕН РЕЗУЛТАТ  

ОТ РАБОТАТА НА ПАЯЦИТЕ.  
ГЛОБАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ. 

Нека отворим книгата:
Експертите на прехода – българските тинк-танкс, глобални 

мрежи за развитие, автор Достена Лаверн
Тази паяжина се плете повече от 20 години и днес продължава.
По същият начин се плете и паяжината на дигитализацията.
Съвсем по-същият начин се изплита и паяжината между бан-

ките кредитори и частните съдебни изпълнители. От едната страна 
са те, а от другата, е малкият човек, който няма как да се изправи 
срещу Съдебната система. 

Факти, факти, само този е начинът, когато тези факти станат 
достояние в обществото, тези паразити да бъдат отстранени.

Държавата е в ръцете на един кръг от апаратчици намира-
щи се под контрола на Колониални господари! Апаратчиците се 
грижат за бюджета на държавата. Хазната трябва да се напълни! 
Частни съдебни изпълнители ЧСИ бива назначавани за събира-
не на вземания на държавата. Частните съдебни изпълнители за-
веждат дела и след това таксите на всяко отделно дело, както и 
разходите на частният съдебен изпълнител се заплащат от обик-
новеният гражданин срещу който е било заведено делото. Тоест 
ако имаме вземане на 55 лева, таксата за ЧСИ може да достигне 
до 80 лева, повече от самата вноска от 55 лева. И така вие вие 
вече дължите вместо 55 лева, сумата от 135 лева. Тоест общо 
държавата взема за себе си 55 лева, но Частният Съдебен Изпъл-
нител като пазвантин взема още по-голям дял от обикновеният 
човек цели 80 лева за труда си на събирател. Остава сега да за-
дадем въпроса: А защо този обикновен човек не си е заплатил. 
Това е вече генерален въпрос за държавата, която със сигурност 
е иначе социална държава но това е само на думи. И това ли е 
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великият начин държавата да си събере дълговете? Към малките 
длъжници!

Имаш ли да даваш, ще се окаже, че вече има да даваш умно-
жено по 10, защото девет десети вече ще са отишли в събирача 
на дълга. И така в притурка на Частните съдебни изпълнители ще 
трябва да изобретим тогава и институцията на Робин Худ, а защо 
не! Та нали когато има алчни за събиране на дългове, винаги се на-
мират и защитници на онеправданите. Така ли е! Държавата никога 
не е била създавана за да преследва и подтиска своите граждани. 
Щом не са си платили, явно е имало причина за това. Това е дър-
жавата в бъдещото общество. Държава която поощрява алчността 
на лихварите и събирачите на сметки, тази държава е от миналото. 
Този, който е решил да става събирач на дългове, нека знае, че ще 
бъде споходен рано или късно от Робин Худ.

Държавата не може да напълни своята хазна при положение, 
че се управлява от банда апаратчици, които нехаят за народа и кои-
то разпиляват народните пари без да питат електората за своите 
решения. И когато има такова разпиляване на народни средства, 
как тогава държавата ще напълни хазната си от малките длъжници, 
неплатили това или онова, задлъжняли с малки суми по линия на 
данъци и неплатени сметки.

Държавата не бива да се превръща в инструмент на насилие! 
Новият световен ред ако допусне това, с това само ще подпище 
своята присъда, просто няма да се състои. Ще бъде наречен още от 
самото начало Нов световен безпорядък!

Насилие спрямо малките данъкоплатци, спрямо неплатилите 
своите осигуровки, това ли искате господа глобалисти! На тази 
планета е ясно, че всеки има своят глас и вие знате това. Робите 
днес, утре могат да станат господарите. Въпреки че място за роби 
и господари, Създателят не е допускал на тази планета. Вразумете 
се, оправете предначертанията си, майката земя е над всички нас, 
утре може да ни няма всички до един! Глобализацията е изпит, но 
при този изпит трябва да се внимава, с насилието, защото и този 
който е началник, утре може да бъде изпитван от по-високият на-
чалник. Трябва да се внимава с метода на моркова и тоягата. И не 
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бива да се разпространява повече лъжата, че българите можели да 
се оправят само с тоягата. Нека този, който го разпространява този 
мит, пръв да го докаже. Защото може да се докаже и другата стра-
на, че в самата държава, голяма част от нейните служители прила-
гайки моркова итоягата спрямо другите, трябва да го приложат и 
спрямо себе си. С каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери! 
Господа Бойковисти и Гербери, с рестрикции и лъжа, не може да 
се отива напред към бъдещето. Идват нови поколения, които четат 
вашите мисли и пред тях вие сте прозрачни с вашите намерения. 
Замислете се. Робин Худ е една реалност! Тъй както е реалност и 
алчният събирач на дългове! Стрелите ще летат от един гражданин 
към друг и кой ще спечели от това, в лицето на тази кампания на 
Социалната държава! Частните съдебни изпълнители ще страдат 
от това, че са измъчвали своите длъжници, а държавните чиновни-
ци не ще могат да спят от притесненията, които са причинили на 
своите съседи. И всичко това заради какво, може би заради това, 
че държавата не умее да структурира своите големи разходи и се 
напъва да компенсира некадърността на своите служители шури и 
баджанаци на поредният министър, с великите мерки на държав-
ните вземания.

Нека видим в държавните институции сред няколко стотин-
те хиляди административен персонал, кой на кого какъв е! Една 
държава трябва да поддържа реда в себе си. Тя трябва да създава 
хармония, и когато начело на тази държава и нейните институции 
застанат некадърни представители, тогава тази държава трябва да 
подменя своите апаратчици. Смяна на персонала докато в хазната 
започнат да влизат нормалните средства. Това е пътят, и в него няма 
място за никакви моркови и тояги. Хората трябва да се стимулират 
доброволно да плащат своите данъци. Трябва да има справедлива 
съдебна система.
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ОКУЛТНИЯТ ЕЛИТ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Март Атанасов

Известна е следната, вече 100 годишна прогноза на д-р Рудолф 
Щайнер (1), който в 1917 казва: 

„Властта се държи от група хора, които искат да управля-
ват света с помощта на гъвкави капиталови, икономически 
импулси. Към нея се отнасят различни кръгове, които тя е в 
състояние да обедини и организира на икономическа основа. Съ-
щественото е, че тази група знае, че руската област е населена 
от неорганизирана човешка маса, в която е заложен зародишът 
на социалистическата организация на бъдещето. Овладяване-
то на зародиша на социалистическия импулс е висшата цел на 
въпросната антисоциална група. Тя няма да може да я постигне, 
ако Централна Европа потърси обединение със зародишния им-
пулс на Изтока. В момента, в който Централна Европа разкрие 
този факт на света, една неистина ще бъде заменена с истина. 
По един или друг начин войната ще продължи дотогава, докато 
германците и славяните не се обединят в името на общата цел за 
освобождението на човечеството от робството на Запада.

Алтернативата е само една – лъжата, която Западът из-
ползва за постигането на целите си, да бъде разобличена със за-
явлението, че създателите на англо-американизма са двигатели-
те на едно движение, което се корени в импулсите на Френската 
революция и цели по капиталов път и чрез използването на ре-
волюционни фрази само за прикритие да наложи световно гос-
подство. В противен случай противопоставянето на световното 
господство на тази окултна група от англо-американския свят 
ще стане в бъдеще по кървав път от поробения германско-сла-
вянски свят, с което истинската духовна цел на Земята ще бъде 
спасена.“ Рудолф Щайнер, 1917, Събр. Съч. 173 С

Факт е, че днес вместо необходимото обединение на Централ-
на Европа и в частност на Германия със зародишния импулс на 
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Изтока или на Русия, е налице тяхното все по-голямо отчуждение 
и дори активно противопоставяне на икономическа, политическа, 
а също и военна основа в рамките на НАТО. За това още в 2015 г. 
предупреди руският президент Владимир Путин, който в телегра-
ма до президента на Германия Йоахим Гаук от 3 октомври написа: 

„В днешната сложна международна ситуация е много важно 
да не се допуска отчуждаване, а да се съхрани натрупания през 
годините позитивен потенциал за сътрудничество.“ МОСКВА, 3 
октомври, 2015. /ТАСС/. 

Външните причини за това отчуждение между Германия и Ру-
сия са повече или по-малко ясни или най-малкото често обсъжда-
ни в медийното пространство, но вътрешните, които са скрити и 
по-трудно осезаеми, придобиват конкретни измерения с прогнози 
като горната на д-р Рудолф Щайнер. Тя сочи към съществуването 
на специална англо-американска окултна групировка, която цели 
да наложи световно господство чрез използването преди всичко на 
определени икономически инструменти. 

Гъвкавите капиталови, икономически импулси 

За тях Рудолф Щайнер говори и на други места в своето твор-
чество, като например: 

„В новото време най-ефективният, най-действеният прин-
цип за налагане на власт над възможно най-голям брой хора е 
икономическият, принципът на икономическата зависимост!“ 
Събр. Съч. 180, 24.12.1917. 

„Може да се каже, и ви моля да приемете това наистина 
сериозно, че ако духовно-научният импулс не проникне в света, 
тогава Изтокът постепенно ще спре да развива свой собствен 
стопански живот, свое собствено стопанство и свое стопанско 
мислене. Тогава той ще се окаже в състояние само да произвеж-
да, т.е. непосредствено да обработва земята, да добива природни 
продукти с инструменти, с които е снабден от Запад. А всичко, 
с което ще се стопанисва въз основата на човешкия разум, ще се 
развива на Запад. От тази гледна точка току-що приключилата 
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катастрофа (Първата Световна война, бел. моя.) не е нищо дру-
го, освен началото на тенденцията, Изтокът да бъде пронизан 
икономически от Запада, да бъде превърнат в област, където хо-
рата да работят, а Западът да бъде областта, която да се въз-
ползва от произведените на Изток природни ресурси.

Къде точно ще бъде границата между Изтока и Запада не 
е толкова важно, защото това е нещо, подлежащо на промяна. 
Ако така съществуващата тенденция се запази, и ако цивилиза-
цията не бъде пронизана от нова духовност, тогава – за сега ще 
го кажем това само хипотетично – несъмнено ще стане следно-
то: Целият Изток ще стане обект на стопанска експлоатация 
от Запада! Тогава обаче на такъв ход на развитието ще се гледа 
като на някаква човешка, земна даденост. Той ще се разглежда 
като нещо „справедливо“ и разбиращо се „от само себе си“. Няма 
друг начин едната половината от човечеството да не стане роб 
на другата, освен ако духовността не бъде всеобщо завоювана и 
разпространена.“ Съч. 191, 14.11. 1919.

Накратко, това обяснява всички тенденции, наложили се през 
последните години, за редуцирането на българските научно-из-
следователски звена като тези на БАН, което автоматично изтегля 
по-способните българи на Запад. Това е нещо, което практически 
се случва от години, докато на местна почва все повече остават хо-
рата, подходящи за работна ръка в селското стопанство или в раз-
личните работни, но не и развойни филиали на западноевропейски 
предприятия или вериги от магазини. Явно последните хора Ру-
долф Щайнер нарича „роби“, както прави това и в следния цитат:

„Чувствата на отиващите си висши класи, които искат да 
запазят старите обичаи, се изправят срещу чувствата на омраза 
на масите.... Целта на западния окултизъм е да установи каста 
от господари и каста от роби – на Изток от Рейн към Азия.“

Намек за това, кои институции стоят в дъното на икономиче-
ския и капиталовия интрументариум за налагане на световното 
господство се съдържа в следното изказване на Рудолф Щайнер:

„Тези, които днес са на власт, са подчинени или „слуги“ на 
икономистите. Не трябва да се мисли, че понастоящем полити-
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ците са нещо друго, освен подчинени на икономистите. И всичко, 
което се гласува като закони и законодателство – това трябва 
да се изучи много внимателно, – е само следствие на това, което 
смятат икономически ориентираните хора. През 19 в. за първи 
път човекът-икономист е заменен от човека-банкер! И тогава 
се създава финансовата организация, която надделява всички 
останали отношения!“ Събр. Съч. 193

Както тогава, така и днес обществото би трябвало да се про-
тивопостави на тенденцията цялата власт да премине в ръцете на 
банките, защото: 

„Ако хората не осъзнаят, че правовият и духовният живот 
трябва да се противопоставят на стопанския ред на икономи-
стите и банкерите, Ариман (персийското съответствие на Дя-
вола, бел. моя.) ще се сдобие с важен инструмент ...“ Събр. Съч. 
193

И още:
„Необходимо е да се знае, че единствено продуктивният ду-

ховен живот, който трябва да произлезе от Средна Европа, ще 
създаде онова велико братство, което трябва да се разпространи 
на Изток и да обедини Източна и Средна Европа, докато гру-
бите стопански машинации могат само да създадат пропаст 
между тях. Изключително наложително е тези неща да се знаят 
и да станат общоизвестни!“ Събр. съч. 338, 12.2.1921. 

Рудолф Щайнер неслучайно апелира такива „неща“ да станат 
общоизвестни, защото единствено така обществото може да се 
предпази от тях. Това е свързано и с необходимостта дейността 
на англо-американската окултна група, посочена във встъпителния 
цитат, да бъде разобличена публично. 

Революционните фрази само за прикритие

Встъпителният цитат загатва и за другото средство на тайните 
общества на Запад да наложат властта си над целия свят, а именно 
традициите на някои от тях да организират революции като тази 
във Франция през 1789 г. и в Русия през 1917. За първата той казва, 
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че е организирана именно от едно от тях, а за втората, която ни 
засяга повече, казва следното:

„Обществата, които се занимават с окултни истини, за да 
въздействат върху околния свят, следват принципи като този, 
предвиждащ свалянето от трона на руския цар и взимането 
на политически курс към провеждането на социалистически 
експерименти в Русия. Такива не трябва да бъдат извършвани 
в западните страни, тъй като там те са неизгодни или неже-
лателни. (...) Това, което се експериментира в Русия, в основата 
си е реализиране на нещо, замислено на Запад! (...) Знае се, че е 
важно тези страни да се докарат до състояние социалистиче-
ските експерименти да бъдат неизбежни при тях. Ако след това 
те започнат да се провеждат без да се познава същността на 
обществения ред, на практика това ще означава да се формира 
социалния ред и да се режисира социалистическия експеримент. 

Виждате, че скриването на такова окултно познание, какво-
то внимателно се практикува в тези центрове, води до получава-
нето на огромна власт. Противниковата страна не може да се 
опази по никакъв начин, освен ако не придобие същото познание, 
с което да се противопостави.“ Събр. съч., 186, 3 

Тези думи са достатъчно красноречиви и ясно показват какъв 
е произходът на източно-европейския социализъм, както и роля-
та на западните тайни общества в предизвикването на революции 
като тази в Русия от 1917 г. Практиките за предизвикване на такива 
световни революции явно са подновени и днес чрез използването 
на, точно както казва Рудолф Щайнер, определени „революционни 
фрази само за прикритие“. Именно чрез „революционната“ рито-
рика в американските медии и електронните мрежи през последни-
те години бяха предизвикани революциите и повече или по-малко 
успешните опити за смяна на правителства в редица африкански, 
азиатски и една европейска страна – Украйна! Почвата за тях беше 
подготвена от заливането на медийното пространство с револю-
ционни фрази като „демокрация“, „демократични ценности“, „ев-
роатлантизъм“, „права на малцинствата“, „равенство между инди-
видите, расите, половете, религиите“ и пр., които наелектризират 
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масите. Те подсигуряват идеологически „цветните“ и „пролетни-
те“ революции от последните години. 

Специален интерес практикуващите „революции“ западни 
тайни общества днес проявяват към Русия. Тя също е обект на „ре-
волюционизиране“, което първо се подготвя с мерки за влошаване 
на икономическото и социалното ѝ положение. За това бяха нало-
жени икономическите санкции под претекста за намеса в Украйна 
и Крим, а допълнително тя се въвлича във войни на „изтощение-
то“, подобни на тази в Афганистан в края на 80-те. По изкуствен 
начин ѝ се създават противници в лицето на крайните национали-
сти в Украйна и ИДИЛ в Близкия Изток. Целта е икономическият 
колапс, който да отприщи вътрешна вълна на недоволство срещу 
властта в лицето на Владимир Путин, водеща до свалянето му от 
власт по „октомврийски“ образец. Идеята е Русия да бъде завладя-
на отвътре, а не отвън, което да доведе до разпадането на нейната 
държавност и пълното ѝ по-нататъшно подчинение на интересите 
на Запада. (2)

Социалистическата организация на бъдещето

Старата „революционна“ тактиката на въпросния англо-аме-
рикански окултизъм гони и по-далечни цели, които не се огранича-
ват само с икономическото и политическото надмощие над Русия 
и Източна Европа като цяло. Те целят нещо съвсем различно, а 
именно духовното заробване на техния потенциал, който има да се 
реализира едва в бъдеще, и поставянето му в зависимост от амери-
канския. Това е свързано, както в началото казва Рудолф Щайнер, 
с овладяването на „зародиша на социалистическата организация 
на бъдещето“, заложен в руския народ или по-точно казано, в 
славянството като цяло. За това бъдеще Рудолф Щайнер е говорил 
много пъти, като например:

„Фактът, че в източната част на Европа установяваме на-
личието на един отличителен народностен елемент, е известен 
на всички, които от 19 в. насам сериозно се занимават с опреде-
лено окултно познание. Окултистите знаят и винаги са знаели, 
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че в славянската душевност живее народностният елемент на 
бъдещето. И ако сред окултистите на Теософското общество 
се твърди нещо друго, като например това, че този бъден наро-
дностен елемент на Шестата (славянската, бел. моя.) епоха е 
заложен в американците, това показва само, че тези окултисти 
не са никакви окултисти или такива, които искат да постигнат 
нещо различно от фактологически заложеното. Следователно 
трябва да държим сметка на това, че на Изток от нас има един 
носещ в себе си определено бъдеще и сякаш произтичащ от кръв-
та елемент, който днес до голяма степен все още е пасивен, нео-
съзнат, но инстинктивно-пророчески съдържа нещо, което един 
ден трябва да произлезе от него.“ Събр. Съч. 173, 2

Славянският и в частност руският елемент на бъдещето обаче 
в значителна степен зависи от връзката със Средна Европа, от коя-
то черпи вдъхновение в много отношения. Ето как изразява това 
Рудолф Щайнер:

„Oт общуването на средноевропейския духовен живот с ру-
ското народно начало може да произлезе нещо грандиозно, нещо 
изключително ползотворно за бъдещето. Трябва да се почувства, 
доколко такова общуване може да твори цивилизация. Само че то 
трябва да става на чисто духовно ниво и да се основава на това, 
което действа от човек на човек. До такова отношение с Изтока 
трябва да достигнем. И ако това се разбере, тогава случващото 
се в неговия духовен живот от само себе си ще се допълни с една 
стопанска общност.“ Събр. Съч. 338, лекция от 12.02.1921.

Към същата цел обаче, а именно сключването на съюз или 
„брак“ със славяните се стреми и англо-саксонският народностен 
елемент в лицето на неговите тайни общества. Ето по-подробно 
как представя това Рудолф Щайнер:

„Тези Западни общества и по-специално определени тайни 
общества от по-високите нива разполагат с едно традиционно 
историческо познание, придобивано от всеки техен член. Те имат 
определено становище, бих казал, за политическото положение 
в Европа, чиято главна тайна се състои, от една страна, в съд-
боносната предопределеност и възприемчивост на Източна Ев-
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ропа към определени импулси, а от друга, в предопределеността 
на областите на Запад от Източна Европа (т.е. Германия, бел. 
моя.) да развият това, което тя ще възприеме. Водачите на тези 
Западни тайни общества несъмнено разполагат с това познание 
и със сигурност говорят за него, представяйки основната идея на 
своята окултна дейност и влияние. 

Нещо много специфично възниква във връзка с тези основни 
идеи на Запада. Можем да го разберем най-лесно, когато раз-
гледаме тези неща там, където те изглеждат най-втвърдени 
и фиксирани, каквито са английските тайни общества. Хора, 
които са посветени в определени по-високи нива – високи нива, 
които са им предадени теоретично, в които обаче те реално не 
са посветени по жив начин (има се предвид липсата на реално 
посвещение в Мистериите, бел. моя.) – поддържат възгледа, че 
англосаксонският народностен елемент трябва да стигне до 
там, да се обедини с руския народностен елемент чрез един вид 
духовен и културен брак. Хората, които са част от англо-сак-
сонския окултизъм по описания току-що начин, смятат, че ро-
лята на този окултизъм е да заеме мястото на най-дълбоките 
окултни движещи сили с гръцки и римски произход. Според тех-
ния начин на мислене цивилизацията, формирана от елементи, 
които са възникнали от гръко-римската култура – включител-
но и окултни такива – по време на Четвъртата следатлантска 
епоха, трябва да бъде заместена от такава с англо-саксонски 
елемент по време на Петата следатлантска епоха. Те считат 
това за един вид „насъщна необходимост“, която трябва да 
бъде приведена в реализация. Тази догма, че цивилизацията по 
времето на Петата следатлантска епоха трябва да има англо-
саксонска физиономия, да носи белега на англо-саксонската кул-
тура, съдържа в себе си и един волеви елемент и всеки, който я 
превръща в своя собствена, също държи пред себе си определен 
образ на това, как трябва да изглежда бъдеща Европа. Обра-
зът, който тези хора имат, включва това – всякаква духовност, 
съществуваща в Централна Европа, да бъде абсолютно поти-
сната и да бъде предотвратена възможността да влияе върху 
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бъдещето на човешката раса. Според тях тя трябва да бъде 
игнорирана като нещо незначително.

Тази догма е съзнателно или до определена степен несъзнател-
но следвана във всички англо-саксонски тайни общества и оттам 
също във всички тайни общества, които имат някаква връзка, на-
пример, с Гранд Ориент във Франция и всички тайни общества в 
Западна Европа. Това е базисната догма, следвана съзнателно или 
донякъде несъзнателно, а именно че на централноевропейското 
познание не може и на практика не трябва да му се позволява да 
играе каквато и да било роля по време на Петата следатлантска 
цивилизация. Нещата трябва да се организират по такъв начин, 
че Петата следатлантска цивилизация да има англо-саксонска 
физиономия. Това изисква сключването на един вид брак между 
Западна и Източна Европа, оставяйки настрана всичко, което 
Централна Европа може да предложи. 

Войната, която сега се води в Европа (Първата Световна, 
бел. моя.), е била обсъждана много, много години в тези тайни 
общества и повярвайте ми, в тяхното въображение тя не е била 
по-малко жестока, отколкото понастоящем, когато се е превър-
нала в реалност. Наивно е да се мисли, че войната е дошла нео-
чаквано и че не е била предвиждана, защото за нея наистина са 
говорили много, много хора. Тя е била разисквана многократно! 
Ще откриете, че темата за голямата европейска война, която 
е трябвало да дойде, е била споменавана и обсъждана навсякъде 
и непрекъснато, особено в англо-саксонските тайни общества. 
Отново и отново са възниквали индикации, че един такъв осно-
вен европейски конфликт е бил неизбежен. И така е било пред-
виждано бъдещето на Европа. Знаело се е, че качествата, бих 
казал, кръвните качества на руснаците са свързани с Шестата 
следатлантска цивилизация, която англо-саксонската термино-
логия нарича някак материалистично „Шеста подраса“, и че сле-
дователно западноевропейските и руските елементи трябва да 
бъдат свързани в едно цяло. Тези неща трябва да се разпознават 
напълно ясно, иначе ще проспим окултното движение на насто-
ящото време.“ Събр. Съч. 174 А
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Конкуренцията, възникнала между Западна и Средна Европа 
за Душата на Източна Европа, личи и от следното:

„Aко не се осъществи значително развитие на средноевро-
пейската духовност, тогава Изтокът и Западът ще се свържат 
един с друг изключвайки Средна Европа – отначало вероятно ще 
има страшна вражда, но след това с нейното преодоляване ще 
се обединят в определено неблагоприятно за Средна Европа тече-
ние, което ще започне да се разпространява като световна култу-
ра, световна цивилизация.“ Събр. Съч. 203, лекция от 09.01.1921. 

Също в посоката на сключването на „брак“ между англо-сак-
сонския свят и този на Русия или Източна Европа е следното крат-
ко, но изчерпателно изявление на Рудолф Щайнер:

„Идеалът на всички англо-саксонски окултисти е използване-
то на руската душа за своеобразен восък, в който да се отпеча-
ти желаното от англо-саксонския окултизъм.“ Рудолф Щайнер, 
Събр. Съч. 174 б 

Елитът на Източна Европа 

Известно е, че в много отношения елитът на Запада е свързан с 
ложите на Свободното масонство, сред които има и такива с напъл-
но неизвестен или окултен характер. Това обаче, което до момента 
е още по-малко известно, е, че Изтокът в лицето на Източна Европа 
също има свой елит, за който до момента не се подозира. Негови-
ят характер и маниер на действие са коренно противоположни на 
западните, които обичат да се занимават преди всичко със земни 
дела! Той, обратно на него, първо отправя погледа си буквално към 
духовния свят, за да намери подтик за действия в земното. Къде е 
той и с какво понастоящем е зает, е сложен и многопластов въпрос, 
за който можем да почерпим известна насока от следното сведение 
на д-р Рудолф Щайнер:

„Едно от нещата, които неумолимо ще се наложат, е че 
хората – много повече отпреди – ще започнат да се ръководят 
от окултни принципи. В общия характер на развитието през Пе-
тата следатлантска културна епоха е залегнала възможността 
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упражняването на власт, на въздействие, да премине в ръцете 
на определени малки групи, които да добият силна власт върху 
широките маси. Част от общественото мнение живо ще окаже 
съпротива, но все пак това ще стане. Ще стане по простата 
причина, че заради вътрешното душевно съзряване и необходи-
мостта от развитие през Петата следатлантска културна епо-
ха голяма част от човечеството ще развие определен духовен по-
тенциал за естествено съзерцание на духовния свят. Тази част 
от човечеството обаче, която ще положи най-добрата основа за 
това, което ще настъпи през следващата Шеста следатлантска 
културна епоха, тази част от човечеството по време на Петата 
следатлантска културна епоха, в която това ще се подготвя, ще 
се окаже едва малко склонна да се занимава с дейности на физиче-
ското поле. В известна степен тя показва недостатъчен интерес 
към работите на физическото поле и ще работи за издигане на 
душевния живот на по-висока степен – за уреждането на опреде-
лена духовност. Поради тази причина други хора, които са по-
малко подходящи за духовен живот, ще могат да завоюват оп-
ределени властови позиции.“ Събр. Съч. 178, лекция от 06.11.17.

Именно въпросната част от човечеството, която има задачата 
да положи най-добрата основа на бъдещата Шеста следатлантска 
славянска културна епоха, е въпросният културен или духовен елит 
на Източна Европа. Той обаче, както се разбира, днес по никакъв 
начин не е ангажиран с определяща битието външна дейност, което 
– и това е забележителното – реално води до положението земната 
власт да се поеме от друга група хора, която не е толкова духовно 
талантлива, но за сметка на това е изпълнена с желанието да упра-
влява света. Става въпрос за окултната групировка, която според 
даденостите на своя талант и с помощта на определени капитало-
ви и икономически импулси, или с други думи, чрез различните 
съвременни финансови европейски и други фондове, се опитва да 
наложи световна власт. Това е наистина парадоксално, защото из-
лиза, че между западния и източния елит съществува определена 
зависимост, изразяваща се в това, че със своите действия или 
по-точно казано, със своето бездействие или резигнация единият 
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практически овластява другия! (3) Което прави от двете групиров-
ки един вид „скачени съдове“.

Потенциалът на източния елит е в две главни области, една-
та от които бе засегната в началото на материала, а именно това 
е социологията или възможността за създаването на правилната 
социалистическа организация на бъдещето. Другата е евгениката, 
която е специално разгледана от Рудолф Щайнер в сравнение със 
технологичните способности на западния окултизъм:

„Способността за задвижване на двигатели според закони-
те на реципрочните трептения ще се развие в голям мащаб сред 
англо-говорящите народи. Това е известно в тайните им кръгове 
и се смята за средство за упражняване на власт над останала-
та част от населението на Земята, което трябва да стане още 
по времето на Петата Следатлантска епоха. И нещо друго е из-
вестно на тези кръгове. Известно им е, че има и други две способ-
ности, които също ще се развият. Едната ще я обознача като ев-
генична. Тя ще се развие предимно сред хората на Изтока, Русия 
и азиатския хинтерланд. В тези тайни кръгове на Запада е също 
известно, че този евгеничен окултизъм няма да бъде естестве-
но вроден в англоезичните народи, а само в тези, принадлежащи 
на Азия и Русия. Тези факти са известни в тайните кръгове на 
Запада. Те се вземат предвид и се считат за движващи сили на 
бъдещата еволюция.

Под евгенична способност имам предвид премахването на 
възможността възпроизвеждането на хората да става чисто 
произволно или случайно. Сред народите на Изтока постепенно 
ще се развие брилянтно ясно познание за това, как законите на 
населяването на земята трябва да вървят паралелно с определени 
космически явления. Бивайки осведомени (чрез посвещението си в 
Мистериите, бел. моя.), те ще знаят че, ако зачатието става в 
съответствие с определени космически съзвездия, това ще съз-
даде възможност на души с добра или зла природа да получат 
достъп до земно въплъщение. Тази способност ще се придобива 
само от такива индивиди, които са продължение на расите, на 
кръвния поток на азиатците. Те просто ще имат способността 
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да виждат детайлно как това, което днес действа хаотично и 
произволно в зачатието и раждането, може да бъде приведено 
в хармония с великите закони на космоса във всеки индивидуален 
случаи. Тук абстрактните закони няма да помогнат. Това, кое-
то ще бъде необходимо, е конкретната способност да се знае във 
всеки индивидуален случай, дали зачатието трябва да се случи в 
определено време или не.

Това знание, което ще позволи да се свалят от небето дви-
жещи сили за морализиране или деморализиране на Земята чрез 
самата природа на човека – тази специална способност се разви-
ва като продължение на кръвните способности на расите на Из-
тока. Това, което там се развива като способност, наричам ев-
геничен окултизъм. Това е втората способност – способността, 
която ще предотврати възможността еволюцията на човечест-
вото по отношение на зачатието и раждането да поеме курс на 
произволие и случайност. Моля да вземете предвид огромните со-
циални последици, огромните социални движещи сили, които вли-
зат в действие в случая! Тези способности са латентни. В тези 
тайни кръгове на англоезичните народи е добре известно, че те 
ще се развият сред народите на Изтока. 

Те знаят, че те самите няма да имат тези способности 
като потенциал, даден по рождение. Те знаят, че Земята няма 
да може да достигне целта си, няма да може да премине към 
Юпитер (следващото състояние на планетата Земя, бел. моя.) 
и наистина знаят, че ако се прилагат само силите, с които раз-
полага Западът, тя за сравнително кратко време ще се отклони 
от пътя си към целта. Постепенно ще стане така, че на Запад 
ще се развие единствено население без душа – население, което 
ще бъде възможно най-бездушно. Това е известно. Поради тази 
причина тези хора се стремят да развият в своите собствени 
кръгове, чрез собствените си способности, механичния окул-
тизъм. Чрез него ще направят опит да наложат властта си 
над народите, които ще развият евгеничния окултизъм. Все-
ки, обучен в кръговете на Запада, твърди това: Необходимо е да 
управляваме Индия, защото само чрез продължаването на това, 
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което произлиза от индийските тела – когато то се обедини с 
другото, което се получава на Запад от посоката на механичния 
окултизъм – могат да възникнат тела, в които душите да се въп-
лътят в бъдеще, с което Земята все пак да се преведе към бъдни-
те ѝ еволюционни степени. 

Англоезичните окултисти знаят, че не могат да разчитат 
на телата, които произлизат от основния характер на техния 
народ, заради което се стремят да придобият власт над народа, 
който ще осигури тела, с помощта на които еволюцията на Земя-
та ще продължи занапред.

Американските окултисти знаят, че никога няма да пренесат 
в бъдещето това, което искат да пренесат, ако не отгледат не-
щото, което ще се развие под формата на бъдещи тела сред ру-
ското население чрез неговите евгенически окултни способности, 
ако не добият власт над него, така че постепенно да се създаде 
един социален съюз между техните собствени декадентски расо-
ви особености и покълващите психически расови характеристики 
на европейска Русия.“ Събр. Съч. 186, 3, 1st December, 1918

И така, тук преди всичко отново става въпрос за желания съюз 
или „брак“ между европейския Изток и англо-американския Запад, 
но този път се изясняват причините за него. Талантът и усилията 
на западния окултизъм са насочени, от една страна, към създаване-
то на задвижвани с етерна енергия двигатели, или с други думи ка-
зано, на биороботи, а от друга към „производството“ на човешки 
англо-американски тела за бъдещето. Последното отново ги схо-
жда с хората на източноевропейския, евгеничния окултизъм, които 
също са склонни, но по естествен начин, към „създаването“ на чо-
вешки тела! Вторите обаче наистина могат да създават подходящи 
или истински, изпълнени с морални импулси човешки тела, докато 
първите само правят изкуствени опити за това с неясен резултат. 
Едното става по законите на божествения свят, а другото по тези на 
човешкия или...технологичния! В първия случай става въпрос за 
евгеничен окултизъм, а във втория за наистина механичен. 

Колкото и футурустично да звучи, за постигането на своите 
цели английският окултен фактор търси да се съюзи с индийския, 
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посигурявайки си по този начин подходящи тела за бъдещето, до-
като другият в Америка има за цел Русия и нейната „телесност“. 
Това обяснява лесният достъп на индийци и други подобни нацио-
налности във Великобритания от много години насам, както и поз-
воляването на големи маси от хора от Предна Азия да се заселят 
през последните в Европа на имигрантска основа. Това е предоп-
ределено от западните окултни общества, които са наясно с необ-
ходимостите на бъдещето и представлява своеобразна изкуствена 
форма на евгеника или механичен окултизъм в действие. 

Ето още нещо по този въпрос от Рудолф Щайнер:
„Американските окултисти знаят, че в бъдеще ще могат 

да се домогнат до това, към което се стремят, само ако се по-
грижат за завладеят зародишите на евгеничния окултизъм, 
положени за в бъдещето в телата на руското население, и да 
напаснат социалната връзка между тяхната отмираща раса и 
зараждащите се психични особености на руснаците в Европа. 
Поради това, че механическия окултизъм, към който Западът е 
предразположен и върху който в бъдеще ще се стреми да основе 
своето могъщество, неизбежно напълно ще се изроди и дегенери-
ра, ако неговите кръгове не успеят да си осигурят властта върху 
изначално предразположените към евгеничен окултизъм народи! 
Именно затова се стремят да подчинят тези народи, които го 
развиват. .... Тези егенично-окултни способности, които са налице 
само в хората на Изток, ще бъдат използвани тъкмо на Запад, 
ако той успее да наложи властта си над източно-европейците и 
започнат бракосъчетания между тях и тези на Запад.“ Рудолф 
Щайнер, Събр. Съч. 186, лекция от 01.12.18.

Интересът на западните окултисти е насочен основно към из-
точноевропейската или по-общо казано, източната телесност. Цел-
та е подсигуряването на нова почва за продължаването на досе-
гашното западно развитие, чиято най-изтъкната черта е земният 
материализъм. Идеята, че чрез Източна Европа и нейния телесен 
потенциал той да бъде увековечен или най-малкото продължен въз-
можно най-дълго е целта, която се подразбира и от следните думи 
на Рудолф Щайнер: 
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„Идеалът на всички англо-саксонски окултисти е да използ-
ват руската душа като своеобразен восък, в който да отпечатат 
това, което англо-саксонският окултизъм желае.“ Събр. Съч. 
174 б.

Изглежда така, сякаш западните окултисти се опитват да съз-
дадат своя собствена евгеника, без реално да разполагат с подхо-
дящите способности. Въпросът е, няма ли това да бъде хазартен 
ход, защото в края на краищата става въпрос за човешките души 
и техният свободен избор да „населят“ тези тела или не. Защото, 
ако те не проявят желание да населят тези, макар и добри физи-
ологично тела, които се явяват вследствие на добре инженирани 
смесени бракове заради необходимостта да оперират с тях в мате-
риалистично ориентираната западна култура, тогава ще се стигне 
до феномена, който днес вече прозира зад кулисите на западното 
развитие. А именно Западът да се изпълва с хора, които нямат ка-
чествата на добрите, стари, продуктивни западни поколения, а се 
отличават само с подчертан вкус за безогледната консумация на 
материални блага. Заради което, според Рудолф Щайнер, в Апока-
липсиса на Йоан те са наречени „скакалци“. 

Какво от това, че на Запад има на разположение много физи-
чески тела от смесени бракове? Само тела не са достатъчни, но и 
подходящи души, които да изберат да ги „населят“ – души, из-
пълнени с морални импулси. Те обаче могат и да откажат да го на-
правят, ако не са водени от истинските евгеници и тогава другите, 
които не са толкова морални, но изберат да населят тези тела, ще се 
окажат в положението на един, който разполага с последен модел 
мощна кола, но не умее да я управлява.. 

Всичко това може да доведе, както казва Рудолф Щайнер, в 
кратки срокове до деморализирането на човечеството. От което ще 
се види възможностите или невъзможностите на западния, маха-
ничния окултизъм да „създава“ физически тела, което ще напомни 
за богомилските приказки, разказващи за желанието на Дявола да 
конкурира Дядо Господ в създаването на човешки тела. Това, което 
той максимум успял да направи, било тялото на един вълк, който 
като станал готов.....скочил и изял своя създател! 



237

Душевният интерес

По нищо не личи западните окултисти да проявяват особен ин-
терес към душите на източноевропейците. Или ако имат такъв, той 
се изчерпва с подготовката за следното манипулиране: 

„И така, без да упражнявам критика, бих искал най-напред 
чисто реферативно да представя някои учения от окултните 
братства в Англия, като наблегна на това, за което вече имате 
готовност. Там се учело и продължава да се учи, че еволюцията 
на Европа може да бъде разбрана, ако по-напред ретроспективно 
се погледне към прехода от романската, от Четвъртата следат-
лантска епоха към Петата следатлантска епоха. (...) 

Петата подраса, появила се в началото на XV век, включва 
тези народи, които са призвани да говорят по света на англий-
ски. Англофонските народи представляват Петата подраса, а 
цялостната задача на Петата следатлантска епоха се състоя-
ла в това, светът да бъде завладян за англо-говорящите народи. 
Остатъците от четвъртата подраса – латински облъхнатите 
народи, очевидно ще изпадат във все по-голям материализъм; те 
съдържат в себе си елемента на своето вътрешно разложение, а 
и във физическо отношение са носители на упадъка. Както вече 
казах, аз само реферирам, без да излагам нещо като мое твърде-
ние. Елементът на петата подраса съдържал обаче предразполо-
женост към спиритуализъм, към възприемане на духовния свят. 
Трябвало да се разбере как четвъртата подраса е въздействала 
върху петата, като за целта погледът се насочи към миналото, 
където северните народности, станали после брити, гали, гер-
мани, влизат в допир с Римската империя. Поставя се въпросът: 
какво собствено са били тези народности по времето, когато 
Римската империя повела война срещу тях, тоест когато в из-
вестен смисъл е подета битката между четвъртата и петата 
подраса? На възраст тези народи са като кърмачета! Важно е 
следователно да се изтъкне, че римляните – романският елемент, 
четвъртата подраса – идват, за да се погрижат за тях като 
дойка. Тези изрази са нужни, за да се посочи аналогията между 
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народностния елемент и елемента на отделния човек. Така рим-
ляните се превърнали в дойка и тази им роля продължава дотога-
ва, докато те повече или по-малко разпростират господството 
си над северните народи, намиращи се в кърмаческа възраст.

Кърмачето става дете; това е времето, когато в Рим се уч-
редява папската институция и със своята власт папата става 
настойник на детето, тъй както римляните били негова дойка. 
Както казах, аз не твърдя нищо, а само реферирам. После след-
ва взаимодействието между папството и северните дадености, 
всичко, което пронизва Централна Европа чак до Британия – 
това е възпитанието под папското настойничество, чрез което 
продължава въздействието на романския елемент от Четвърта-
та следатлантска епоха. Някъде към ХІІ век, когато папството 
престанало да бъде такова, каквото е било преди, започва юно-
шеството на тези различни народности, което се характеризира 
с пробуждането на собствената им интелигентност. Настой-
никът се оттегля. Юношеството трае до към края на XVIII век. 
При преподаването на подобни неща настоящето по правило се 
изпуска, тъй като то поради определени съображения се смята 
за добро. Хората не трябва да чуват твърде ясно какво се мисли 
за настоящето – предпочита се то да им бъде поднесено по су-
гестивен начин.

Така с течение на времето, на север под покровителството 
на дойката, на настойника и т.н. се оформя сегашната зрялост 
на онова, което вече съдържало предпоставката за постепен-
ното превръщане на Британия в господстващ народ на Пета-
та следатлантска епоха, какъвто били не само римляните, но и 
романизмът по времето, когато от него произлиза папството. 
Следователно, според това виждане, докато от ствола на чове-
чеството се отронват останките на латинския елемент, като 
нов плодоносен елемент се разпростира онова, в което живее бри-
танската същност. И тук се намеква, че всички външни действия 
и мерки, които могат да имат въобще някакъв смисъл и да бъдат 
плодотворни, трябва да се предприемат така, че да стоят под 
знака на тези виждания. Защото каквото и да става без тези 
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виждания – да се вярва например, че латинският елемент не се 
намира в упадък или че британският не е във възход, – е обречено 
на изсъхване. Подобни работи – така казват тези хора, могат 
естествено да се вършат, но са осъдени да нямат значение, те, 
така да се каже, не покълват. Все едно да хвърлиш семе в непод-
ходяща почва. 

Скицираното по този начин учение представлява фундамент, 
просмукал се във всички, дори в по-езотеричните братства, в оне-
зи окултни братства, които после започват да действат в запад-
ните региони като така нареченото високостепенно масонство 
и прочее. От хора, поддържали по-тясна или по-далечна връзка с 
тези братства, то се привнася в публичните дела нерядко по тол-
кова прикрит начин, че хората, които трябвало да го застъпват 
в живота, нямали никаква представа как са им били предадени 
тези неща. В много събития, които ние изживяваме в рамките 
на еволюцията на човечеството, особено от XVI век насам, тези 
неща са били привнесени от Запада.

И още нещо се твърди в това учение. Казва се, че както хо-
рата на Север от някогашния романски елемент се подготвят за 
петата подраса, по сходен начин днес славяните се изправят сре-
щу Запада като възникваща шеста подраса – точно както някога 
германските народности настъпват от север срещу романския 
елемент. Под управлението на едно водещо към гибел деспотично 
правителство – така твърди учението – на Изток живеят из-
вестен брой народности, които също като германите от време-
то, когато Римската империя се разпростира на север, още не са 
били народи, а само народности. Тези народности съставляват 
отделните елементи на така наречения славянски народ, който 
днес само формално се държи обединен от едно подлежащо на 
сваляне деспотично правителство. Аз си служа с обичайните за 
тези окултни братства изрази. (…) Тези балкански славяни – се 
казва там – ще могат да запазят самостоятелността си само до 
Голямата европейска война, след което им предстоят съвсем дру-
ги съдбини. Сега тези народности – гласи учението – се намират 
в пеленаческата си възраст и понеже са обявени за бъдната шес-
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та, а британците – за петата подраса, с това вече се намеква, 
че британците трябва да заемат спрямо тях същото положение, 
което нявга римляните заемат спрямо северните германски на-
родности – сиреч те първо трябва да бъдат дойка, в тази роля се 
криела първоначалната им задача.

Според това учение ролята на дойка ще приключи в момента, 
когато тези народи стигнат дотам, Руската империя повече да 
не съществува, а те въз основа на собствените си умствени за-
ложби да изградят специални форми. Лека полека обаче дойката, 
разбира се, трябва да отстъпи място на настойника, тоест от 
онези на Запад, които съставляват същинската пета под- раса, 
които трябва създадат едно своеобразно „папство“. В него духо-
вността трябва да се развие особено силно и както по времето на 
папството в Централна Европа, така и сега трябва да възникне 
определена конфигурация, която да действа в посока от запад на 
изток и това да доведе до използването на Изтока за създаване на 
определени институции по начин, сходен на папските институции 
в някогашна Европа. (Има се предвид, вероятно, създаването на 
масонски ложи, каквито вече съществуват навсякъде в Източна 
Европа, бел. моя.) Оттогава естествено е налице напредък с една 
подраса и докато папството по най-различни начини основава 
църкви и църковни общини, то западното папство, което щяло 
да се развие от средите на британизма, има за задача да прове-
де на изток точно определени икономически експерименти, сиреч 
да изгради определена форма на икономическо съжителство по 
социалистически начин, която се счита за неприемлива на Запад, 
тъй като Западът представлявал петата, а не шестата под-
раса. Изтокът трябва, първоначално опитно, да се използва за 
провеждането на такива гледащи към бъдещето експерименти. 
Наложително било се проведат политически, духовни и икономи-
чески експерименти. 

Естествено никой не е толкова безумен да твърди, че господ-
ството на Запада ще трае вечно, защото никой сериозен ученик 
на окултизма няма да го повярва. Съществува обаче пълна яснота 
за това, че най-напред трябва да премине етапа на „дойката“, 
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последван от настойничеството, тоест от едно своего рода бъ-
дещо папство от страна на западната култура.

Това беше реферативното представяне, скъпи мои приятели! 
Тези неща са залегнали много дълбоко в ученията на западното 
франкмасонство и целта е да се види, дали именно влиятелните 
учения, за които току-що говорих, действително са последица от 
еволюцията на човечеството и са създадени за благото на целия 
човешки род или трябва да бъдат коригирани.“ Събр. Съч. 173, 6 
(4)

В края на краищата всичко опира до основния проблем, до ос-
новната тайна, до която се домогва англо-саксонския елит, а имен-
но:

„... тайната, как върху масите, които малко се интересуват 
от външните събития, но пък имат духовни заложби да подгот-
вят Шестата културна епоха, как върху тези човешки маси да се 
наложи абсолютно господство – как господството над тях да се 
осъществи от малък кръг хора!“ Събр. Съч. 178, 06.11.1917. 

Макар и един само на пръв поглед безутешен отговор на въ-
проса, къде в момента се намира източноевропейският евгеничен 
елит и защо, както личи по всичко, не е инкарниран на Земята през 
20 и 21 в., дава Рудолф Щайнер в самия край на своя живот: 

„Описаните трудности, даже невъзможността на (архан-
гел, бел. моя.) Михаил да действа в човешките души (през 19 и 
20 в., бел. моя.), са свързани с това, че той самият не желае да 
влиза по какъвто и да било начин в съприкосновение с физиче-
ското настояще на земния живот. Той иска да остане в онова 
отношение на силите, което от най-дълбока древност е валидно 
за духове и хора като него. Всякакво съприкосновение с това, с 
което човекът си има работа във физическия живот на земята, 
за него е кощунство!“ GA 26 

Въпросната незаинтересуваност от външните събития на ели-
та на Източна Европа през 20 в., която повече от явно продължава 
и през 21-ви, е в пряка връзка с дейностите на архангел Михаил на 
Земята след неговата и на неговите хора епична победа над Ари-
ман на Небето в края на 19 в. Парадоксално това предава властта 
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над Земята в ръцете на англо-саксонския елит, в което има опре-
делен, висш умисъл, който е разгледан в упоменатата вече книга, 
както и на други места. (5) Само ясното осъзнаване на случващото 
се, каквато е целта на този материал, може да бъде спасително за 
хората, които искат да се спасят. Всичко останало произтича от 
това!

Бележки:
1. Д-р Рудолф Щайнер е роден в Австро-Унгария през 1861 г. 

Доктор по философия и редактор на естественонаучните трудове 
на Гьоте. Секретар на немската секция на Теософското общество 
от 1902 до 1912. Последният външно известен посветен в истин-
ското розенкройцерство. По покана на Мемфис-Мизраимското ма-
сонство през 1904 става Майстор в основаната от него масонска 
ложа „Мистика Етерна“, която ръководи до 1914. Създател на ан-
тропософията като системен научен метод за постигане на духовно 
познание и лигитимно посвещение в духовния свят според прави-
лата на Мистериите. 

2. Противопоставянето на Запада на Русия включва и такива 
аспекти: „Kакто масонството произлезе в миналото от майсто-
рите-зидари, от строителството на катедрали и храмове, така 
и занапред хората ще се научат да строят с най-малките градив-
ни „камъни“, а именно с кондензираните маси електричество. За 
тази цел ще е необходимо нов вид масонство. Тогава индустрията 
няма да може да се развива както днес. Тя ще стане хаотична 
и ще служи единствено за борба за оцеляване, докато не се раз-
бере... /Празнина в бележките/ Тогава ще бъде възможно някой 
да се вози в кола в Берлин, докато в Москва да се случи разруше-
ние, причинено от самият него. И никой няма да е в състояние 
да предположи, че то е причинено от този човек. Безжичният 
телеграф е само началото на това. Нещата, за които говоря, 
ще се случват в бъдеще. Има само две възможности: или нещата 
ще продължат да се развиват хаотично, както досега е случа-
ят с индустрията и техниката, и тогава този, който разполага 
със съответните технически средства, ще може да предизвиква 
големи разрушения, или те ще се развият хармонично, каквато е 
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целта на масонството (определена бъдеща форма на масонство-
то, която няма много общо с настоящите, бел. моя.), и това ще 
доведе до нещо най-висше.“ Събр. Съч. 93, 9 Запознатите с начина 
на изразяване на д-р Щайнер, знаят, че споменаването на столици-
те на Германия и Русия не е случайно, а съвсем преднамерено и 
целенасочено. То визира бъдещите проблеми между двете страни, 
както и насилието, което Зпадът като цяло е готов да окаже над 
втората с цел нейното завладяване. Потърпевшият е явно упоменат 
– Русия, чийто символ е Москва. Предсказана е бъдещата роля на 
технологиите, в чието развитие Западът е „цар“.

3. Въпросът е подробно разгледан в книгата „Рокфелер център 
в Ню Йорк и тайните жестове на масонството“ 2 част, изд. „Труд“, 
2017 г.

4. Според Рудолф Щайнер тези планове на англо-американ-
ските окултисти предизвикват в душата на източноевропееца след-
ното: „Другият аспект е този, че във връзка с мястото му в со-
циалната структура, на Изток преобладава един определен образ 
за човека ... образът на един кошмар, чиято поява се наблюдава, 
когато подхождаме към Пазача на Прага. Той от своя страна се 
появява като кошмар, заради инстинктите, които се питаят на 
Изток и които стават ефективни при образуването му, подхран-
ващи се от една сила, която е все още несъвършена. Тази сила 
всъщност изисква импулс, който да я подпомогне. Преди съзна-
нието да се събуди – а на Изток то наистина първо трябва да 
се събуди – тази сила изисква инстинктивна база. Тази инстинк-
тивна база, живееща в народите на Изтока при формирането на 
техния образ на човека, е именно която действа като кошмар.....
такъв кошмар, от който те трябва да се освободят. Това прео-
доляване става по същия начин, както когато се освобождаваме 
от един кошмар след като сме се събудили и ясно сме осъзнали 
случващото се. Тази сила, която трябва да действа на Изток, не 
е нещо от миналото, а по-скоро се случва за първи път в наша-
та епоха. Тя се образува от силите на Британската Империя! 
(...) Собственият човешки образ е така отпечатан в душата на 
Изтока, че задаващите се бъдещи деяния на Британската Импе-
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рия, се превръщат за нея в кошмар.......това, което е в процес на 
подготовка и действа в настоящата епоха (от страна на англо-
американската страна, бел. прев.), се изявява като кошмар, като 
противодействащата сила на един кошмар, който цели да събу-
ди хората на Изтока за съзнателния, адекватен образ на човека. 
Тези неща не е приятно да се казват днес, нито е приятно да се 
чуват. Простата истина обаче е, че сме стигнали до една епоха 
в еволюцията, в която не може да се постигне нищо, ако хората 
не вникват в нещата от света на основата на познанието, на 
пълното съзнание и истинското запознаване с обективните зако-
номерности в света.“ Събр. Съч. 186, 1

5. Подробен отговор на този въпрос дава статията „Резигна-
цията на михаилитите през 19 и 20 в.“, публикувана текстово в 
http://aobg.org/files/newspaper/bg/..., както и лекцията със заглавие 
„Възникване и смисъл на злото през XIX и XX век“ – https://www.
youtube.com/watch?v=psw...
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КОЛОНИАЛЕН МОДЕЛ

– МОДЕЛ НА ХИЩНИКА, КОЙТО ТЪРСИ В ЧУЖДАТА 
ТЕРИТОРИЯ СРЕДСТВА ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ СЕД КАТО Е 
СВРЪХЕКСПЛОАТИРАЛ СОБСТВЕНАТА СИ ЗЕМЯ

ОЛИГАРХИЧЕН МОДЕЛ ИЛИ ОЛИГАРХАТ

– МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ ГРУПА НАЗНАЧЕНИ 
ФАКТОРИ, КОИТО ПОСЛУШНО ИЗПЪЛНЯВАТ ВОЛЯТА НА 
ГЛАВНИЯТ ГОСПОДАР И В ЗАМЯНА НА ТОВА ПОЛУЧАВАТ 
ОТ НЕГО ПАРИ И ПРИВИЛЕГИИ

Те живеят в свой собствен свят.
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СПИСЪК НА АГЕНТИ БЪЛГАРИ, КОИТО 
СА ЧЛЕНОВЕ НА ЧУЖДИ ОРГАНИЗАЦИИ 
– ЗАЩО Е НУЖЕН ТОЗИ СПИСЪК ДА СЕ 

РАЗГЛАСИ СРЕД НАРОДА

Защото тези хора изпълняват срещу заплащане на първо мяс-
то директивите на Чуждите организации и като такива заплатени 
от тези организации, те получавайки пари, предават интересите на 
своя народ. В този списък не влизат разузнавачи и служители на 
Външно министерство, които изпълняват служебно своите задачи, 
работейки за държавата.

Нека всеки буден българин допринесе за попълването на тази 
страница!
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СЕДЕМТЕ ДЕ-ТА

или направления по които се деструктурира България 
– дехуманизация, депопулация, денационализация, 

деиндустриализация, дезинформация, дерационализация-
дебилизация (последното се оспорва от НС), въздействие 

върху Генома, въздействие върху Българският език

1. ДЕ-ХУМАНИЗАЦИЯ
2. ДЕ-НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
3. ДЕ-ПОПУЛАЦИЯ
4. ДЕ-ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
5. ДЕ-РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ /ДЕБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ ОГЛУ-

ПЯВАНЕ/

СРЕДСТВОТО Е ДЕЗ-ИНФОРМАЦИЯ И МЕДИЕН 
КОНТРОЛ

СПЕЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ДНК ИЛИ ГЕНОМА 
7. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК
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ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА И КАМПАНИЯТА  
ЗА ФАЛШИВИ НОВИНИ

Фалшивите новини и глобализацията, битката с тероризма и 
сформираният антитероризъм

Теза, антитеза, синтеза!
Създаваме инцидент, намираме един луд човек, който срещу 

пари извършва дадена глупост, деяние с антиобществена проява, 
пращаме съответанат медия на произшествието, раздухваме скан-
дала, след това правим от това събитие, после кампания, след това 
вече искаме да се съзадде промяна в закона, и така малко по-малко, 
от един насаден педофил, който не е педофил, може да се създаде 
кампания за защита или за борба с педофилите, това вече зависи 
от накъзе ще обърнем стремката на общественото мнение, а то е 
толкова лесно за пренасочване, хората са като овце.....

Фалшивите новини, са като терористичните акции. Кое е теро-
ризъм и кое не е тероризъм, никой досега не е определил това като 
съдържание. Кой енаркодилъл и кой не е, това също не е опреде-
лено, колко е допустимата доза заради която трябва да има строго 
наказание. Нещата са толкова разтегливи, вкарвайки ги в алинеите 
и конституционалните точки. Законът е създаден за да се прилага 
от мъдри хора, по презумпция, съдиите трябва да са служители на 
София-Мъдростта. Но ето ви е и корупцията! В този сектор това 
вече означава несправедлива съдебна система. Нов проблем. Така 
обществото се води за носа. Защо се води така и от кого се води! 
Това са въпросите. Възпитава ли се обществото с тези методи на 
водене на кервана на обществото! Методи на моркова и тоягата! 
Това ли е вашият път, господа водачи, само с моркови и тояги да 
възпитавате това човечество?

Керванджиите – водачи илюминати, смятат ли, че така може 
да продължава до безкрайност, защото под благите приказки за 
правосъдие и антикорупция, отдолу се прокарват най-безумни 
действия за развращаване на обществото. Под благите приказки 
за правата на човека се извършват престъпления срещу исконните 
права на човека от Пета раса. Под претест за защита на правата на 
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жените се предлага Конвенция, която нахално вкарва в съзнанието 
на хората понятието за социален пол. После се започва кампания 
по внедряване на тази конвенция в съзнанието на хората и с наси-
лие се опитват да я ратифицират.

Всичко това, фалшиви новини ли са!
Кои са фалшивите новини!
Като капак на информациите за ГМО-Монсанто, за Вакси-

ните, прекаляването с тях и насилието върху майките и децата, 
Микрочипа, тоест дигитализацията с ускорени темпове, Джен-
дър проекта и напъните да се прокара Конвенцията в Българското 
законодателство, Кемтрейлите, абсурдните дебели следи остава-
щи след самолетите, в 90 процента от случаите /значи има и 10 при 
които няма дебели следи...../Електронните карти в здравеопазва-
нето и неуспялият опит за пръстов отпечатък, на фона на всич-
ко това, ето ви я и информацията за фалшивите новини. И така: 
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ! ТЕРОРИСТИТЕ И БОРБАТА С ТЯХ! 
Колко му е да направим от един обикновен човек терорист и после 
да ходим да го гоним из горите и да го заловим в момент на самоот-
брана, вече мъртав. Тъжна картина, скъпи граждани на тази земя!

Докога ще си играем на Глобализъм и антиглобализъм, на те-
роризъм и антитероризъм, всички хора са като скачени съдове вър-
ху десницата на Създателят и Той ги наблюдава. Този театър на 
спомага на еволюцията на човеците на тази планета!

Фалшивите новини, та това е най-лесният начин да извършиш 
т.нар. ДЕЗ-ИНФОРМАЦИЯ!
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КОЕ РАЗЕДИНЯВА НАЦИЯТА!

1. КОЛОНИАЛНИЯТ ФАКТОР, КОЙТО ДЕЙСТВУВА НА 
ПРИНИЦИПА „РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ“, КУПУВА И ПРОДАВА 
ТЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО СА ГОТОВИ ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ 
ДА СЕ ПРОДАДАТ.

2. ЛИПСА НА СОЛИДАРНОСТ ИЛИ СПОЙКА-СЦЕПЛЕ-
НИЕ В МЕЖДУЛИЧНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ, СВРЪХ-ИНДИ-
ВИДУАЛИЗИРАНЕ

3. ПОЕДИНИЧНО ОЦЕЛЯВАНЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗЧЕЗ-
ВАНЕ НА ВИДА, КОГАТО ВИДА Е ЗАСТРАШЕН, НЕ МОЖЕ ДА 
ИМА ПОЕДИНИЧНО ОЦЕЛЯВАНЕ /СПАСЕНИЕТО НА ВСЕКИ 
МИНАВА ПРЕЗ СПАСЕНИЕТО НА ВСИЧКИ/

4. ЗАТРУДНЕНА РАБОТА НА ИМУННАТА СИСТЕМА ПО-
РАДИ ОТСЛАБЕНА ВРЪЗКА С ДУХА – БЪЛГАРИТЕ СА ЗАГУ-
БИЛИ ВРЪЗКАТА С КАУЗАТА, МИСЛЯТ САМО ЗА ТОВА – ДА 
ЖИВЕЯТ ДОБРЕ, ДА ИМАТ ДОБРИ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ, 
НЕ ОТЧИТАЙКИ ЗАЩО ИМ СЕ ДАВАТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, КА-
КВИТО СА СЕГАШНИТЕ
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КОЕ ОБЕДИНЯВА НАЦИЯТА

1. ПРОСВЕТАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, ОГРАМОТЯВАНЕ-
ТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

2. ПРАВОСЛАВИЕТО И ВРЪЗКАТА С БОГА
3. ПАЗИТЕЛЯТ НА НАЦИЯТА В ЛИЦЕТО НА СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ
4. НАЦИОНАЛНОТО НАСЛЕДСТВО БЕИНСА ДУНО ИЛИ 

УЧЕНИЕТО НА ПЕТЪР ДЪНОВ, ПЪЛНО С НАМИРАНЕ НА ИЗ-
ХОД ОТ СЕГАШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, УЧЕНИЕ КОЕТО НОСИ 
ВРЪЗКА С ДУХА

5. ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ И КОРЕНИТЕ НА 
БЪЛГАРИТЕ, ПРОИЗХОДЪТ НА БЪЛГАРИТЕ Е ИЗНАЧАЛНО 
ОТ ТЕЗИ ЗЕМИ

6. БОГАТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА ВЪРХУ КОЯТО Е 
РАЗПОЛОЖЕНА БЪЛГАРИЯ, РАЙСКО МЯСТО С ПОДЗЕМНИ И 
НАДЗЕМНИ БОГАТСТВА

7. ДУХЪТ И ВРЪЗКАТА НА ОТДЕЛНИ БЪЛГАРИ С БОГ 
ОТЕЦ, ПРАТЕНИЦИ НА БОГА В ТАЗИ ЗЕМЯ
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ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СВОБОДАТА

Мирослав Янков

1. Поглед върху обществото от стратегическа висота

Обществото представлява СУПЕРСИСТЕМА, т.e. система, 
която е образувана от огромен брой елементи (хора, семейства), 
обменящи информация помежду си и които сами по себе си също 
могат да бъдат системи или суперсистеми. Например семейството 
– най-малкoтo семенце на обществото – е система от личности и 
връзки на общуване между тях. Отделният човек е също сам по 
себе си суперсистема от нравственост, вярвания, знания, опит и 
т.н. 

В обществото циркулира информация, обменяна между хора-
та, кодирана по определен начин от символи, език, думи, понятия, 
смисли и уплътнена в информационни, йерархически вписани 
един в друг, управленски контури.

За да може да оцелява в условията на постоянно променящата 
се среда, обществото предава знанията и опита си за живота, обра-
зовайки новите си членове. В този смисъл най-важната дисциплина, 
от която зависи живота и оцеляването на обществото, това е педа-
гогиката. Младият човек с възраст до около 30 години, трябва да е 
възприел всички необходими знания, така че да може да решава по-
ставените от средата, важни за оцеляването пред обществото задачи. 

Средата оказва агресивно управляващо въздействие върху об-
ществото с повече от над 200 фактора, които влияят върху качест-
вото му на живот. Тя се явява субект на управление, тя управлява 
обществото, а то е обект на управление. 

Средата поставя задачи, които са свързани с оцеляване, а об-
ществото трябва да реши тези задачи. Всяко неадекватно пове-
дение се наказва с катастрофа или смърт. Следователно средата 
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изхвърля идиотите от обществото, в него те нямат място и нор-
мално такива са изключително малко на брой.

Обществото, в резултат на жизнената си дейност, произвежда 
от средата ресурси, които са необходими за неговото развитие и 
адаптиране към новите изменения, т.е. за оцеляване, трансформа-
ция на управлението, образование, усвояване на нови знания, на-
ука и технологии. Без ресурси е невъзможно адекватно поведение 
в агресивната среда и обществото спира развитието си, деградира, 
разпада се и изчезва. 

В епохата на капитализма най-ценният ресурс е глупост-
та. И понеже тя естествено в природата не съществува, заинтере-
сованите висшестоящи управляващи кръгове в глобалния свят са 
създали идеи, идеологии, технологии и наддържавни структури за 
да я култивират, отглеждат и умножават (например: неолиберали-
зъм, джендъризъм, медийно зомбиране, наддържавно управление 
за насаждане на неограничена толерантност към всички форми на 
идиотизъм и антиприродно поведение).

Нашата основна задача като общество е да си възвърнем 
адекватността и самоуправлението, ако искаме да оцелеем. 
Необходимо е да изхвърлим идиотите, както от управлението в 
държавните структури, така и от безструктурното информационно 
и медийно управление на обществото ни. Нужно е да образоваме 
народа си към трезвост, критичност, управленски умения и адек-
ватност към необходимостите на съвремието ни.

2. Управление на обществото. Основни понятия.

Обществото изгражда в себе си управляващи структури (на-
пример държавен апарат, армия и др.), чрез които то се самоорга-
низира и реагира на въздействията на средата и другите общества. 
Основната задача на тези структури е прихващането и управление-
то на онези над 200 фактора на средата, от кото заввиси качеството 
на живота в обществото. 

За прегледност, тези фактори са групирани в шест управлен-
ски приоритета:
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1. Методологичен – мироглед, култура, нравственост, методо-
логия на познанието...

2. Хронологичен – история, хронология, показва тенденцията 
на процесите в социума...

3. Идеологичен – идеи, идеологии, технологии, религии, ме-
дии...

4. Финансов – икономика, финанси, правила за движение на 
паричните потоци...

5. Геноциден – всичко влияещо на генетиката на поколенията: 
цигари, алкохол, наркотици, ГМО продукти, ядрено оръжие, вакси-
ни с токсични метали, хранителни добавки...

6. Военен – всички видове конвенционални оръжия и средства 
носещи смърт.

За всеки един фактор на средата има съставен управляем мо-
дел и при въздействие в една или друга посока резултатът може да 
се предвиди. 

Задачата на държавния апарат и на изпълнителната власт 
е да управлява всички фактори, от всички управленски при-
оритети в полза на обществото, за да му гарантира устойчиво 
повишаване на качеството на живота. 

Днешният модел на либерално държавно управление абдики-
ра от всичко горепосочено и не само е оставил процесите на само-
тек, но и ги насочва в ущърб на обществото ни. 

Във Вселената обаче, няма неуправляеми процеси. Ако дър-
жавата не управлява факторите на средата, то тогава това го прави 
някой друг, при това съвсем не в наша полза. 

Друго общество е прихванало управлението ни и контро-
лира както държадния апарат, така и факторите на средата, по 
всичките шест управленски приоритета.

Всяко общество си поставя цели и се движи към тях. Те са 
подредени в т.н. вектор на целите (ВЦ). Текущото състояние на 
нещата формират т.н. вектор на състоянието(ВС). Разликата меж-
ду ВЦ и ВС се нарича вектор на грешката (ВГ). Целта на всяко 
управление е достигане на целта, т.е. ВГ да е равен на нула.

В условията на конкурентна борба между обществата, воюва-
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щи помежду си за достъп до повече ресурси за оцеляване, ВГ ста-
ва обратим, т.е. ВГ на едното общество става ВЦ на враждебното 
нему. Целта на вражеското общество е нарастване на грешките в 
управлението на конкурента му, така че той никога да не достигне 
целите си. Поставя се ясната задача за отслабване и унищожение 
на противника. Това е естествена проява на биосферните закони 
за оцеляване. Уменията за оцеляване и живот са умения за неут-
рализиране на чуждо агресивно влияние. Ето защо е небходимо 
адекватно сработване на механизмите на държавния апарат за 
защита на обществото. Днес българското общесво няма контрол 
върху управлението на България в своя полза. Държавния апарат 
не противодейства на процесите на обществен разпад и смърт, а 
напротив. Логичен е въпросът : 

3. Как и кой реално управлява България? 

От теорията на управление занаем, че субекта на управление( 
този, който управлява) въздейства на обекта на управление (този, 
който е управляван) и се движи към целта, отчитайки, затворените, 
към субекта на управление, система от обратни връзки от средата. 

В конституцията на България никъде не е описано, кой е су-
бекта на управление и как обществото контролира действията на 
държавния апарат в своя полза! Липсва обратната връзка затворена 
към народа, което значи, че той не управлява! Описаният в кон-
ституцията модел е без яснота за това кой и по чия воля реално 
управлява България и това може да бъде всеки, който се докопа 
до властта. Власт това е умението реално да се управлява на 
практика.

Всяко управление или самоуправление става по т.н. Пълна 
Функция на Управление (ПФУ), която има седем етапа:

1. Различаване и разпознаване на новия фактор на средата(ФС).
2. Самоопределяне – създаване на стереотипи към ФС – добре 

или зле е влиянието му.
3. Поставяне на цел спрямо ФС.
4. Избор на концепция за постигане на целта.
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5. Създаване на структура по избраната концепция за постига-
не на целта.

6. Поддържане на работата на структурата с всичко необходи-
мо и движение към целта.

7. Унищожаване на структурата, след достигане на целта.
Който участва в първите четири етапа на ПФУ – той упра-

влява, той е концептуално властен. А който не умее да формулира 
цели и концепция, се явява участник в структура за управление, 
построена от този, който реално управлява. 

Тези първи четири етапа предполагат наличие на т.н. концеп-
туална власт – тази, която знае какво иска и как да го постигне. 

Широко разпространеното в света, еднакво по форма и тип, 
„демократочно управление“ на държавите е признак, че това не е 
случаен процес и че зад него стои някой, който има полза от това. 
Следователно това е едно видимо проявление на глобалната кон-
цептуална власт, която реално управлява обществата в почти 
целия свят, чрез държавните им структури и по всички упра-
вленски приоритети. 

В днешната ни конституция подробно се описва структурата 
на държавното управление, съставено от трите „независими вла-
сти“. Но никъде не се споменава от кой управлява и кой може да 
формулира цели и концепция. В нея се посочва единственно, че 
властта произтича от народа, което по същество означава, че наро-
дът може единствено и само да избира управниците си в държав-
ния апарат. Кой формулира целите, за написването на законите, в 
главите на депутатите от парламента и министрите от правител-
ството – не е ясно.

В реалността, властите не са три, а пет. И не са независими, 
а строго йерархично вписани и произтичащи една от друга, както 
следва:

1. Концептуална власт;
2. Идеологическа власт;
3. Законодателна власт;
4. Изпълнителна власт;
5. Съдебно-наказателна власт;



257

В света съществуват само две концепции на управление. 
Първата концепция на управление е несправедлива и Ро-

бовладелска – „Аз съм господар, а вие сте ми роби“.
Съвременното дребно-собственическо капиталистическо об-

щество е завоалирано робовладелско обществото, където отноше-
нията робовладелец-роб са под формата на днешните работодател 
– работник. Обществото е разделено на богати, притежаващи бо-
гатство и финансова състоятеност господари ( работодатели – ро-
бовладелци) , и бедни ( работници – роби).

Съвременното робство се заключава в невъзможността на ра-
ботника да се разпорежда с плодовете от труда си, понежа не при-
тежава средства за производство. В замяна за труда си той получава 
нищожнй пари (в сравнение с огромните печалби на работодателя 
си), колкото да преживява от днес за утре. Днес това несправедли-
во разпределение на ресурсите за живот, наречено експлоатация, е 
разпростряно като норма в целия свят. 

Човек може да прояви себе си, творчеството и волята си в полза 
на обществото, само ако разполага с ресурсите за това. Отнемайки 
силите на 99% от населението на планетата, шепата богаташи спи-
рат прогреса и развитието на обществото и цивилизацията, като сте-
сняват възможността за вземане на правилни, съдбоносни решения, 
до ограниченото нивото на компетентност на само 1% от население-
то на планетата. Същата, умалена по мащаб картинка я наблюдаваме 
в България. Ако искаме да оцелеем – необходима е промяна!

Втората концепция на управление е справедлива – „Нека 
всички заедно да си сътрудничим и оцеляваме, посрещайки 
предизвикателствата на живота“.

Тя не носи недостатъците на първата. Трудът е доброволен, 
кооперативен, на базата на сътрудничество и прозрачност. Ресур-
сите се разпределят справедливо за развитие както на личността, 
така и на цялото общество. Информацията е всеобщо достъпна. 
Обществото контролира работата на структурите на управлението 
си така, че да изпълняват взетите на референдуми стратегически 
цели на развитие и правилата и законите на живота си.
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Идеологическата власт се осъществява от медии и партии, 
застанали зад идеи, с различни посоки, прикриващи истинската 
същност на робовладелската концепция на управление. Идеите и 
идеологиите я представят в лицеприятна идейна опаковка, за да 
бъде безпроблемно приета от хората. Те не бива да осъзнават роб-
ската си участ. Медийното информационно осветяване на събити-
ята в едно незряло и необразовано, тълпо-елитарно общество, е 
посъщество манипулация.

При справедливата концепция на управление, партии не са 
нужни, защото има прозрачност на целите на управлението, които 
хората разпознават и са издигнали за свои. Идеологическа власт 
обаче съществува и тя се изразява във влиянието на структурите 
за информационен обмен и разпространение на информация. Чрез 
тях хората формират мнението си, формулират целите си и правят 
самостоятелно избора си. Затова от основно значение тук е образо-
ванието, културата и пълния достъп на всеки, до всяко ниво, тип и 
род достоверна информация.

Законодателната власт пише законите съобразно установе-
ната концепция на управление.

Изпълнителната власт управлява живота на обществото по 
така написаните и определени от концепцията закони.

Съдебно-наказателната власт разрешава спорове, съди и 
раздава присъди и наказания за всички, които не спазват устано-
вените закони.

4. Защо в България се появиха олигарси след 10.11.1989г.

Отговорът на този въпрос трябва да потърсим в правилата на 
живота на обществото ни при социализма. Там ролята на един-
ствен работодател беше държавата. Това правило беше записано 
в конституцията само с едно изречение: „Забранява се експлоата-
цията на човек от човека“ . Това буквално означава, че нито един 
член на обществото няма право да стане работодател, ( т.е. ро-
бовладелец)! По същество социализма беше държавно-корпорати-
вен капитализъм– една гигантска корпорация с размерите на ця-
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лата ни държава. Работника отново не притежаваше средствата за 
производство и не можеше да се разпорежда с плодовете от труда 
си, т.е беше роб. И по това не се отличаваше от работниците в оста-
налите капиталистически страни. Но това някак не се забелязаше, 
защото правилото важеше за всички. Хората не виждаха сред себе 
си робовладелци-работодатели, а всички споделяха един начин на 
живот. Задължение на държавата – робовладелец беше, да осигури 
нормален живот на народа и всички ресурси да се влагат за разви-
тие на обществото. Затова в при социализма нямаше олигарси, а 
обществото се просперираше.

Недостатъците на социализма могат да се избегнат, ако прави-
лото записано в конституцията изглежда така:

„Забранява се експлоатацията на човек от човека и на човек 
от държавата!“

При това правило на живот, обществото се превръща в спра-
ведливо, неробовладелско общество от качествено нов тип, с огро-
мен потенциал от възможности за развитие.. В него не съществува 
понятието наемен труд. 

Днес в нашата конституция липсват и двете части на това 
правило. Тази липса позволи днешните уродливи размери на про-
цесите на жестока експлоатация, обедняване на 95% от населе-
нието и превръщането на работодателите-робовладелци в олигар-
си (едно време свръхбогатите капиталисти се наричаха буржоа). 
Олигарсите с парите си и установените, неписани корупционни 
правила, влияят на решенията на целия държавния апарат в своя 
полза и кадруват всички нива в него от долу нагоре до: прези-
дент, вицепрезидент, министър председател, председател на на-
родното събрание, министър на вътрешните и външните работи 
( горе изброените се одобряват предварително от структурите на 
наддържавно управление на България, като това е само част от 
колониалния статус на държавата ни). Изборите в България са 
фарс за пред народа.

За почти 30 години лъжи за „демокрация“, на българите за-
почна да им става ясно, че нещо не е на ред. „Демокрацията“ по 
същество се оказа форма за дистанционно наддържавно упра-
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вление на страната ни, с цел ликвидация на народа ни. Хората 
проумяха това, въпреки оглупяващото въздействие на медиите, ми-
нистерството на образованието и платените от бюджета на САЩ 
соросоидни НПО-та и фондации.

България беше част от икономическото обединение на страни-
те от Варшавския договор и заедно с него загуби Студената война. 
В САЩ си раздадаха медали за победата в нея! А ние, като победе-
ни, нямаме право на собствено управление и се превърнахме в ре-
ално експлоатирана колония с затихващи функции. Колониалният 
ни статус е закрепен в конституцията ни. Там се забранява да има-
ме собствена идеология за развитие на България (Чл. 11. (2) Нито 
една политическа партия или идеология не може да се обявява 
или утвърждава за държавна.) т.е. нямаме право на собствена 
стратегия за развитие, не бива да имаме идея на къде да вървим. 
Тоест вървим към катастрофа.

5. В ход срещу народа на България са запуснати и 
управлявани отвън четири основни смъртоносни за 

обществото ни процеса.

Те се осъществяват неотклонно и методично от всички до сега 
български, марионетни правителства и парламенти. 

А именно:

5.1. Улесняване по всякакъв начин на извеждането на 
всички видове ресурси извън територията на България – чо-
вешки, енергийни, финансови и суровинни.

Това се постига, чрез:
– създаване на изключително неблагоприятен бизнес климат 

от нормативната система (приемана от парламента и кабинета под 
външен диктат); 

– сключване на неизгодни, грбителски за страната коцесии, 
договори и проекти за добив на суровини и енергия; 

– отнемане на поминъка на населението, унищожаване на 
предприятията и убийствената социална система, която не оставя 
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друга възможност на хората, освен да напуснат страната си, за да 
търсят препитание; 

– сдържащите развитието на икономиката решения на непод-
контролната на правителството БНБ, която по същество се явява 
частна банкова структура за наддържавно управление, изпълнява-
ща чужди инструкции и контрол на финансовия климат в страната.

В България едър бизнес не съществува, а държавния такъв е 
ликвидиран. Всеки крупен предприемач е принуден да регистрира 
активите си вън от страната (на запад или в офшорни зони), заради 
по изгодните бизнес условия (кредити, лихви, данъци и такси), а 
също да съхранява печалбите си в „по-сигурните“ чужди банки. 
Филиали на чужди банки са пръснати из цялата страна и извличат 
от обръщение парчна маса, в размер, зависещ от лихвения процент 
по кредитите. Страната ни е във валутен борд, което означява кон-
трол въху печатането на пари или по същество върху наличната 
парична маса в обръщение ( на БНБ се дава право да емитира ле-
вове, само ако държавата вземе заем или продаде рсурси, а парите 
ги внесе като златно-валутен резерв, което е рекет спрямо страната 
ни. Лихвения процент, определян от БНБ, ежегодно изсмуква па-
рична маса и изяжда приръста за годината). В резултат България е 
в състояние на постоянно рефинансиране на държавният си дълг, с 
нови заеми от частни банки. Този дълг е вече над 50 милярда, съиз-
мерим с брутния ни вътрешен продукт, а реалната парична маса в 
обръщение е едва 15% от необходимата. Няма икономика в света, 
която задушавана по този начин, да може да се развива нормално.

Като резултат имаме неспособност не само за развитие на об-
ществото, но то гладува и боледува! Ние сме обречени на разпад, 
изчезване и буквално смърт до 10–15 години.

5.2. Оглупяване на населението с цел загуба на способност, 
както за разпознаване на добро от зло, така и за адекватно по-
ведение в условията на агресивно въздействие от страна на 
средата. 

Това оглупяване се извършва по две направления:
А) Невъзможност за предаване на правилни и адекватни 
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знания у подрастващите, в следствие умишлено деградиране на 
образователната система. Тя култивира у подрастващите клипово 
мислене, калейдоскопичен мироглед (хаос в главата и неспособ-
ност да се правят мисловни връзки) и не дава никакви знания по 
самоуправление и управление на обществото.

Б) Пагубната роля на медиите върху деградацията на 
нравствеността, психиката и поведението на хората, чрез:

– реклами оглупяващи и разболяващи хората;
– токшоута, в които се осмиват важните и сериозни проблеми 

на обществото, за да се омаловажат, а фокусът от тях да се измести, 
за да да се превърнат в търпими.

– новинарски блокове, използващи психо-технология за без-
препятствено и безкритично възприемане на посланията на упра-
вляващите, чрез въвеждане на зрителя в негативно емоционално 
състояние, от това което чува и вижда. Това негативно състояние 
води до неосъзнато и безкритично приемане на всички послания 
от екрана или радиото. Средно за новинарски блок от 20 новини, 
като правило 15–16 са негативни, 2 – 3 са неутрални и 1 е пози-
тивна. По радиата непрекъснато се въртят едни и същи музикални 
психообработени пакети.

Ежедневната обработка на населението с такава токсична 
информация е основната причина за дълбокия сън на народа ни. 
Журналистическите екипи в големите медии (алчни и нравствено 
деградирали), носят най-голямата отговорност и вина за сегашно-
то положение на народа и страната ни.

Медиите у нас са инструмент за наддържавно управление. Ня-
кои от тях са чужди, но задължително всички те са контролирани 
през чужди рейтингови агенции. Същите задават правилата за по-
даване на новините в новинарските блокове и определят рейтинга 
на медията, а съответно и цената на рекламите в нея, т.е. нейните 
приходи. 

5.3. Разбиване на българското семейство и удари срещу 
нравствените културни основи на психиката на децата ни, тра-
диции-устои, помагали ни да оцеляваме през хилядолетията.
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Семейството е най-малкото семенце на обществото. От него 
израстват новите му членове и от него зависи полагането на нрав-
ствените основи на възпитанието на децата. Ударът срещу семей-
ството и децата ни е удар върху способността на обществото ни 
да се самовъзпроизвежда и да нараства(т.е. да се развива). Това е 
удар водещ до смърт на народа ни. Отрицателният ни прираст го 
доказва. Малките деца усещат бедствието, в което се намира об-
ществото ни. Търсят обяснение от родителеите си, но те не могат 
да им го дадат, защото и те не разбират и не се ориентират в дезин-
формационната мъгла. Бунтът и недоволството в чистите детски 
души избива в самоубийствени прояви или в бягство във виртуал-
ната реалност.

5.4. Подмяна на смислите в понятията и езика ни и замяна-
та им с неточни и изкривени.

Тя води до изкривяване на информационните кодове, омало-
важаване, грешки, неадекватни решения и до късане на информа-
ционни връзки и неразбиране между обществените групи. Като 
резултат имаме цялостно разстройване и нечуваемост по всички 
нива на управлението на обществото ни. Управляващите не знаят 
какво става с народа. Хората са разделени, объркани и в ступор от 
неадекватността на посланията на управляващите от екраните.

Към тези четири основни процеса можем да добавим и:
– Целенасочената промяна на мирогледа ни и нравствена де-

градация.
– Подмяна на историята ни с многовариантна, което зачерква 

бъдещето ни.
– Натрапването и натиска за приемане в законите ни на всякак-

ви външни , чужди нам идеологии и правила.
– Принудителното вземане на огромни заеми от държавата, ре-

кета на валутния борд, високия лихвен процент на БНБ и поощтря-
ването на корупцията в страната от западните банкери. Всички бан-
ки в света са подконтролни на англо-американски с изключение на 
китайските. Корупцията в България е системообразуващ фактор, 
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наложен ни от окупатора. Запорирането на банковите сметки на 
всички крупни корупционери у нас, би ликвидирало корупцията в 
страната в рамките на една семица, но това може да стане само по 
решение на западните банкери, т.е. по заповед на окупатора.

– Узаконяването на ГМО храни и култури, евтините цигари и 
алкохол, задължителното ваксиниране с ваксини пълни с токсични 
метали и отрови.

– Ликвидирането на армията ни до 5000 реални бойци (от 
25000, за всеки реален боец, в армията ни, се грижат поне още 4–5 
в тила).

Виждаме, че имаме агресивно въздействие по абсолютно 
всичките шест управленски приоритета, които правителството и 
държавния апарат не контролират в полза на народа. Това е необя-
вена война от враг, който и до сега успява да остане невидим.

6. Какво да се прави!?!

6.1 Ясно осъзнаване на драматичността на сегашното ни по-
ложение от всеки български гражданин и ясно осъзнаване на при-
чините за това, което ни се случва. А именно, че се намираме в 
състояние на война с невоенни средства, която се води срещу 
народа на България, в продължение на вече 29 години.

6.2 Осъзнаване и яснота за образа на врага. Щом сме във вой-
на, значи имаме такъв. 

Кой е врагът? 
Той е многолик и системно стикован. 
Това са всевъзможните агенти и шпиони на чужди разузна-

вания и западни посланици, през които става наддържавното ни 
управление. 

Това са и проплатените отвън и свързани с тях медии и НПО-
та. 

Това са местните и чуждите олигарси и банкери, притежа-
ващи и източващи живота ни. Не очаквайте подкрепа и разбиране 
от тях. Те живеят на гърба ни. Естествено е те да са недоволни от 
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промяната на статуквото, но всичко си има цена и е време да си я 
платят.

Това са марионетките в сегашния държавен апарат, които 
прокарват чуждите цели за геноцид над народа на България. Сре-
щу пари и то много пари! Превръщани в имоти и влагани в офшор-
ни сметки. Марионетки, по-скоро – Предатели на народа!

Това са партийните про-олигархични, марионетни „ели-
ти“, захранвани от сегашната система.

Това са и силовите държавни и частни структури, чиито на-
чалници, по заповед от „горе“, без колебание ще хвърлят срещу 
народа.

6.3 Всяка война се води за победа. Какъв е образът на победа-
та? Какви са ползите от нея? Как изглежда България, такава каква-
то желаем да бъде.

Образът и ползите от победата това е една свободна Бълга-
рия, в която не съществуват привилегии, експлоатация и лихви, 
няма безкрайно богати и мизерстващи бедни, няма бедстващи и 
гладуващи хора по улиците, където всяко семейство може да си 
позволи с радост и достойнство да отглежда, възпитава, образова и 
задомява децата си в собствената им родина и където има свободен 
достъп до всяко знание и информация. 

България, с едно свободно, богато и силно духом общество, 
което умее само да набелязва целите си и знае как да ги постига и 
отстоява. 

Общество, което е разрешило и надскочило въпросите на фи-
зическото си оцеляване и което, в хармония с природата, създава 
условия за пълно развитие на целия генетично заложен у всеки чо-
век вътрешен потенциал от възможности.

Едно нравствено еднородно общество от личности с Човеш-
ки тип психика, с поведение, мотивирано предимно от личната им 
съвест. 

Едно жизнеспособно общество, обединено в движението си 
към постигане на огромни и трудни цели, като овладяването на 
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вътрешните способности на човешката същност, овладяването на 
космоса и др.

6.4 Образа на победата трябва да разпишем в законова 
форма – в конституция и пакет от произтичащи от нея закони. 
По тях да живеем в справедливост и достатък.

Основната цел в новата Конституция е изграждане на жиз-
неспособно и справедливо гражданско общество в България, жи-
веещо в хармония с природата и космическите закони, което да 
създава условия за развитието на пълния генетично заложен по-
тенциал от възможности във всеки човек.

6.4.1 Кои са принципите, гарантиращи справедливостта и жиз-
неспособността на обществото?

А). Общество без експлоатация.
– В България да няма експлоатация на човек от човека, както 

и на човек от държавата. Това налага изчезването на частната соб-
ственост като основен източник на експлоатация при отдаването 
ѝ под наем (когато някой без да работи получава пари, заработени 
с чужд труд, само защото има привилегията да притежава нещо, 
което другия няма). Да съществува само лична, обществена и коо-
перативна собственост.

– Общество на сътрудничеството, обединено в ресурсите си и 
фокусирано върху осъществяването на решенията си.

Б). Общество без привилегии.
– Всички граждани в България да се раждат свободни и равни 

по достойнство и права, с равен икономически и социален статус, 
и равни пред закона.

– В обществото да не съществуват никакви привилегии осно-
вани на раса, етническа принадлежност, произход, вероизповеда-
ние, пол, образование, убеждение, политическа принадлежност, 
лично или обществено положение или имуществено състояние. 

В). Общество със свободен достъп до информация.
– Всеки гражданин в България да има право на пълен достъп 
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до информация от всякакъв вид, тип, род и ниво. Това е условието 
за истинска демокрация!

– В България патентно право да не съществува, а всяка идея се 
превръща в общонародно достояние и се ползва за добро в живота 
на обществото.

Г). Справедливост в производствените отношения и раз-
пределението на благата, гарантиращи нормалното развитие 
на обществото, отглеждане на децата в семейство и вътрешно-
то израстване на личността.

– Икономиката на България да е ресурсно разпределителна, 
изградена от справедливи производствени модули, образуващи по 
възможност пълни технологични вериги. Тя да е планирана с реша-
ването на уравнението на междуотрасловия баланс, в което се от-
читат и гарантират само демографски определените потребности 
на обществото (т.е. от дрехи, храна, вода, обувки, дом, безплатни 
образование, здравеопазване, обществен транспорт и интернет и 
достойно отглеждане на децата в семейството) и без включване на 
деградационно-егоистично-паразитните такива (от излишен лукс, 
порно и шоу индустрия и др.).

– България да развива такива наука, промишленост, енергети-
ка и транспорт, които не замърсяват природата и не са опасни за 
населението. 

– Банковата система да работи с нулев лихвен процент и да 
има чисто парично разплащателни функции, гарантиращи движе-
нието на паричните потоци в икономиката. 

– Финансовата система да е тройно ешелонирана – с левове за 
вътрешно налично разплащане, безналични левове за инфраструк-
турни проекти и валутни левове за международно разплащане. 

– Да се забрани работата на фондовите борси на територията 
на България. 

– Българската народна банка да е подчинена на министерство-
то на финансите.

– Земята на България да е изключително и само общонародна 
собственост без право да бъде продавана или наследявана. 

– Трудът е доброволен и се дели на производствен и управлен-
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ски. Забранява се ползването на наемен труд. Работният ден е пре-
димно четиричасов, но не повече от осемчасов.

– В България да се забрани производството, разпространение-
то и наличието на генномодифицирани храни, растения, животни, 
продукти и съставки.

Д). Култура, водеща до единение и утвърждаваща нрав-
ствените добродетели. Адекватно образование, залагащо меч-
тите и движението към големи, общонародни цели и формира-
що общество с Човешки тип психика.

– Образованието в България да възпитава у подрастващите 
до 14-тата им година Човешки тип психика, а именно личности с 
воля, подчинена на съвестта. Читалищата отново да станат среди-
ща на просвета, самообразование и свободна обмяна на идеи чрез 
живото слово.

– Колкото е по-малка възрастта на децата, толкова да е по-го-
ляма професионалната подготовка на педагозите, които работят с 
тях.

Е). Способност за самозащита на обществото.
– Военната служба да е задължителна за здравото мъжко насе-

ление и доброволна за жените.

6.4.2 При народното самоуправление, концептуалната власт 
се осъществява, чрез всенародни и регионални референдуми, в 
които се отчита индивидуалната компетентност, чрез правилни от-
говори на допълнителни доуточняващи темата въпроси. Те влияят 
на тежестта на гласа на всеки, т.е. гласа на знаещите е с по голяма 
тежест. Така се одобряват конституцията и законите.

Ето каква трябва да бъде структурата на държавния апа-
рат. (Виж стр. 48)

Идеологическата власт се осъществява в свободното цирку-
лиране и достъп на информацията в обществото – идеи, мнения, 
предложения и занания – прозрачно и честно отразявани в медии-
те и интернет. Форумът за обсъждане е т.н. идейно събрание и то 
има само информационно оповестителен характер. Там граждани, 
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организации, движения и експерти могат да участват и представят 
идеите си с обществена значимост, за да бъдат чути от хората. 

В целия държавен апарат, конкурсно се назначават служи-
тели с мандат от 5 години, след който отново се явяват на равни 
начала заедно с новите кандидати за длъжността. При констати-
ране на нарушение, несправяне с работата, корупция или час-
тен лобизъм служителите носят наказателна отговорност, от-
страняват се веднага и се заменят с нови.

Законодателната власт, в лицето на законодателното събра-
ние пише законите според конституцията и решенията от референ-
думите. 

Изпълнителната власт се осъществява от президентството, 
министерския съвет и местната власт. Президента, вицепрезиден-
та, министър председателя, кметовете, главния прокурор, окръж-
ните прокурори и полицейски началници се избират пряко от на-
рода с референдум. Министерския съвет и общинските съвети се 
назначават с условието за работа в екип и подават колективно ос-
тавка при вот на недоверие на министър председателя или кмета.

Съдебно-наказателната власт е прдставена от съда, след-
ствието и прокуратурата.

Системата за народен контрол следи за качеството на рабо-
тата на всички служители от държавния апарат, пряко или с видео 
наблюденя в заседанията и едновременно с това проучва състоя-
нието и реагира в посока на удовлетворяване на потребностите на 
обществото. Системата за народен контрол контролира и работата 
на рейтинговите агенции и влиянието им върху медиите. Система-
та за народен контрол е задължителен елемент от структурата на 
който и да е тип държавно – народно самоуправление, независимо 
дали е от горепосочения тип, пряка демокрация или представител-
на демокрация.

6.5 Небходимо е да огласим всичко това, което желаем във все-
народна доктрина за свободна България, в която да залегнат це-
лите ни и желаните принципи на живот. Зад нея трябва да застанат 
хората – всички пронародни и родолюбиви обществени групи и 
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граждани – обединени в общ народен фронт за смяна на системата 
на окупатора. 

Общонародна доктрина за свободна България

Главни цели и задачи пред българите за изграждане на 
справедливо общество в България:

1. Основната цел, която си поставяме е изграждане на 
справедливо жизнеспособно общество в България, което да 
създава условия за пълното развитие на способностите на все-
ки човек и заложените му от природата възможности на гене-
тичения потенциал.

2. Необходимо е да огласим българската общонародна идея 
за създаването на справедливо и жизнеспособно общество в Бъл-
гария. Общество на силата на духа, в което всеки живее по съвест, 
в хармония със света и създателя, общество на разнообразие на 
мислене и личности, всеки със своите вярвания и желания, но обе-
динени от стремежа към добро за обществото. 

3. Необходимо е възраждане на изконната българска култура, 
дух и добродетели, на любов към семейството и обществото и връ-
щане към онези нравственно-добродетелни и мирогледни основи, 
които са помагали на народа ни да оцелява през хилядолетията, и 
които да гарантират верен избор при вземане на решения в бързо 
променящия се свят.

4. Това означава правилно разбиране на света и мироглед, по-
роден от адекватно за съвремието ни образование и системно-под-
помагано самообразование, при гарантиран достъп до всякакъв 
вид, ниво, тип и род достоверна информация.

5. Културата и образованието формират мирогледа на всеки 
човек и му дават ключовете за правилното разбиране на огромния 
информационен поток, за да може той да избегне гршки в решени-
ята си, водещи до катастрофи в живота. В образователната система 
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да работят педагози, със толково по-високи изисквания за компе-
тентност, колкото е по-малка възрастта на децата, които се обуча-
ват.

6. Образованието и самообразованието да създават личности, 
които умеят да се самоопределят и самоосъзнават, за да могат да 
се самоорганизират, да формират целите си, използвайки съвестта 
и сърцето, да проявяват творчество и воля и да поемат отговорност 
за решенията си.

7. Образованието и културата да подпомагат придобиването на 
умения за себеутвърждаване и преодоляване на трудности (и дори 
за съзнателното им търсене), за генериране на сила на духа, воля 
и увереност. Това е залог за вътрешно развитие на личността, за 
разкриване на скритите заложби и потенциал у всеки човек, и пре-
връщането му в Човек с главно „Ч“, т.е. личност с воля подчинена 
на съвестта.

8. Такива личности могат да създадат такава нравствена нау-
ка, която има технологии и решения, недопускащи вероятност за 
технологични катастрофи и които работят в хармония с природата 
и човека.

9. Ако исаме да управляваме настоящето, трябва сами да на-
пишем историята си – кои сме били през хилядолетията, за да си 
гарантираме силата и да овладеем бъдещето си в наша полза. Има 
достатъчно достоверни исторически източници, които са умишле-
но укривани и неглижирани. Стига други са писали историята ни, 
време е сами да го направим.

10. Необходимо е средствата за масова информация да подкре-
пят и подпомагат тези идеи, а не да вредят, т.е. посоката и начина 
на работата им да бъдат определени от решения на народа взети на 
референдум и контролирани от обществени органи, защитаващи 
интересите на народа.

11. Установяване на справедливи обществено-икономически 
отношения в производството – без експлоатация на човек от чо-
века и на човек от държавата. Като се прилагат справедливи фор-
ми на обществен труд – личностен и кооперативен – на открита 
и равноправна основа. В днешното робовладелско капиталистиче-
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ско, общество отношенията „робовладелец – роб“ са завоалирани 
като „работодател – работник“. В света няма пример на неробовла-
делско общество, но ние българите, може да сме първите, които да 
покажем, че е възможно да се живее свободно!

12. Това означава да има справедливо разпределение на про-
изведените блага и ресурси, които да се използват за развитие на 
цялото ни общество и повишаване на качеството му на живот.

13. Гарантиране на нормалните демографски обусловени 
потребности на хората от вода, храна, дрехи, обувки, дом, без-
платни образование, здравеопазване, транспорт и достъп до медии 
и интернет.

14. Финансовата система да работи с нулев лихвен процент, 
с чисто разчетни функции за движението на паричните потоци и 
да е защитена от външни влияния, чрез забрана за функциониране 
на фондовите борси и тройно ешелониране на парична система ( 
с левове за вътрешно-налични разплащания, валутни левове и без-
налични левове за инфраструктурни проекти).

15. Икономиката да е изградена от справедливи производ-
ствени модули, свързани по между си и образуващи пълни тех-
нологични вериги, целящи предимно обществена полезност, а не 
печалба за малцина.

16. Всяко физическо или юридическо лице, което извършва 
дейност на територията на страната, да е задължително данъчно 
регистрирано в България. А също да се възпрепятства целенасо-
ченото изнасяне на ресурси и финанси от страната, чрез законови 
мерки.

17. Развитието на енергетиката, транспорта, промишлеността 
и селското стопанство да е в хармония с природата и човека. Сел-
ското стопанство да е екологично ориентирано към незамърсява-
щи средата, безотпадъчни технологии. Развитие на културно-исто-
рически и еко-туризъм от семеен тип.

18. Обучение и придобиване на навици у хората за здрав на-
чин на живот и премахване на вредните дефективни навици на 
днешната култура. Изграждане на умения у хората за разпознаване 
на вредното за тялото, психиката и духа. Придобиване на знания 
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за пагубното влияние върху генетиката на организма, за поколения 
напред, на ГМО-храните, цигарите, алкохола, наркотиците и вак-
сините с тежки и вредни метали. Обучение на хората за придоби-
ване на индивидуални умения за ориентиране в информационните 
потоци, а също отсяване и неутрализиране на токсичната инфор-
мация от средата.

19. За защита на обществото, на създаденото и постигнатото 
в живота ни, е необходима силна българска всенародна армия 
и въоръжени сили. Тя да бъде добре обучна и въоръжена, с висок 
патриотичен боен дух, за да може да осуетим всеки опит на външ-
на вражеска намеса върху териториалната ни цялост, суверинитета 
на страната ни и промяна на избраните от нас правила на живота 
на обществото ни.

20. За да постигнем всичко това е необходима подобаваща 
структура на държавния апарат, която да е подробно описана в 
конституцията и в законите на станата и която да осигури реализи-
рането на гореизложените цели, за да се гарантират справедливост 
и жизнеспособност на обществото ни.

21. Необходимо е всяко стратегически важно за страната 
и народа ни решение, да се взима чрез всенародно допитване – 
референдум. Необходимо е преразглеждане, от гледна точка на 
националния ни интерес и ползите за обществото ни, на всички 
досегашни международни договори, споразумения и участия на 
България в наддържавни структури на управление. 

22. За постигане на гореизложените цели, е необходимо свик-
ването на Велико народно събрание, което да приеме нова кон-
ституция на България. След всенародно обсъждане и решения 
от референдуми, в нея да залегнат гореизброените основни цели и 
правила за живот, идеите за стратегическото ни развитие и подроб-
но описание на работата на всички структури на държавния апарат, 
както и възможността за неговия контрол от народа и обществото.

6.6 Необходима е концепция за избор на пътя за постигане 
на целите ни. Но какъвто и да е той, при всички случаи се минава 
през взимане и удържане на властта.
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6.6.1 Взимането на властта може да стане по следните начи-
ни:

а) по еволюционен мирен път, чрез просвета на населението 
и с последващи избори, на които народът гласува за партията, коя-
то е разпознал за своя: заради целите ѝ, съвпадащи с целите от 
всенародната доктрина за свободна България; заради програмата 
ѝ; действията ѝ; и заради това какво ще прави след взимането на 
властта – свикване на Велико народно събрание(ВНС), референду-
ми за нова конституция, приемане на нова конституция от ВНС и 
разпускане на партията след постигане на целите на народа.

б) чрез „нежна революция“, с последващи избори и добиване 
на мнозинство в парламента.

в)чрез всенародно, спонтанно провокирано избухване на въз-
стание, поради външна интервенция, вътрешен сепаратизъм или 
хибридна, необявена война на чужди, платени, нерегулярни армии.

г)в следствие на саморазпад на държавността поради финан-
сово-природен катаклизъм.

6.6.2 За удържането на властта е необходима предварителна 
подготовка на управленски екип (т.е. управленци, умеещи да рабо-
тят в екип), който да поеме управлението на живота на страната, 
без да създава катастрофни ситуации на населението.

6.7 За всичко това е необходимо създаването на легална струк-
тура (партия), която да поеме отговорността и да осъществява 
организирането на действията на хората в три направления.

а) разпространение сред народа, по всички възможни начини 
на гореизложените идеи, а също и идеите във всенародната док-
трина за свободна България, проектите за нова конституция и при-
вличане на всички пронародни и родолюбиви обществени групи и 
граждани в общ народен фронт за събаряне и смяна на системата 
на окупатора.

б) разработване на конституция, пакет от закони и подготовка 
на управленски кадри и екипи за бъдещото управление на страната.

в) бойна, стратегическа и тактическа самоподготовка и само-
организиране на населението за самозащита в условията на хи-
бридна необявена война.
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6.8 След взимане на властта, чрез мнозинство в парламента се 
гласува свикването на Велико народно събрание, което да приеме 
новата, конституция на България.

Тя трябва да е желана от народа, затова до момента на свиква-
нето на Великото народно събрание се извършва:

Провеждане на референдуми, на които народът гласува кои да 
бъдат основните правила на живот в България, които да залегнат в 
конституцията.

Промяна на закона за свикване на Велико народно събрание
Промяна на закона за референдумите
Образование и реално информиране на населението, през ме-

диите, за посоката на развитие на страната, правилата и начина на 
живот в България.

6.9 След приемане на конституцията от великото народно 
събрание, партията не е необходима и се задължава да разпусне 
структурите си, а членовете и, заедно с всички граждани на Бълга-
рия, се включват във възстановяването и управлението на страната. 

31.01.2018
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Пластичен знак по идея на НДК, реализиран с подкрепата 
на: Министерство на Културата, Национален фонд Култура, Ми-
нистерство на отбраната, Министерство на транспорта, Столична 
община, Българско Национално Радио, МТел, Банка ДСК, КНСБ, 
ГУСВ

Поръчката е изпълнена от Красимир Трендафилов с псевдо-
ним Ботрен и е приета с подписа на архитект Агура, който незнай-
но защо си отива от този свят предишният ден, преди откриването 
на паметника, тоест не дочаква да види какво е подписал.

Ярък пример за култура представена с буквите  
Г У З – Т Ш А К. 

От 2008 година това „невиждано чудо“ краси центърът на Со-
фия и покрай него са преминали около над милион хора, софиянци 
и гости на София, а колко ли чужденци са го заснели, все хора, 
повечето от които все пак са прочели буквите и са ги свързали ако 
умеят все пак да четат отдясно наляво. 

Да припомним по кое време образа на България бе представен 
като нужник, тоест клозет. Десет години българите минават покрай 
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този словесен символ, който са именували ПЛАСТИЧЕН ЗНАК.
НА КАКВО Е ЗНАК!

ЗНАК ЗА МУЗЕЯТ НА ГЛУПОСТТА! Пластичен знак на Глу-
постта! 

ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА МЪЛЧАТ! ТЕ НЯМАТ ЧУВСТВО 
ЗА ОТГОВОРНОСТ! (ТОВА ВСЪЩНОСТ ЦЕНТЪРЪТ НА СО-
ФИЯ ЛИ Е, НА 50 МЕТРА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯТ ВХОД НА НДК, 
И В КРАЙНА СМЕТКА ВЕЧЕ Е ПОСТАВЕН ТОЗИ ПАМЕТ-
НИК......НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ, ВСЕ ЕДНО ЧЕ НЕ ГО ВИЖДАМЕ, 
КАТО ЩРАУСИТЕ С ГЛАВИТЕ В ПЯСЪКА! НАСЕЛЕНИЕТО Е 
СПЯЩО, НАЛИ?)

И така Скъпи Сънародници, Драги Българи, кой изготви тази 
гавра с всички нас, които сме родени като българи! В тази страна 
на име България! Кой!
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Фейсбук групи:
Новозаветна конституция
Балканска федерация

• РОЗОВА ЗОРА – ТРАКИЯ
• ФЕНОВЕ НА РОЗОВА ЗОРА ТРАКИЯ
•  РОЗОВА ЗОРА ПИТА И ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО
• ШКОЛА ЗА ЕЗОТЕРИЧНИ ТАНЦИ – КОИНСИДИР
•  БЪЛГАРСКА ЕКОЛОГИЧНА ОБЩНОСТ – ОРИГИНАЛЕН ПЪТ 

КЪМ БЪДЕЩЕТО
•  СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ОБЕДИНИТЕЛ НА ВСЕ БЪЛГАРИ В 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
• МЕДЕНКАТА ЛЮБЯ
• НАЙ-ВРЕДНИТЕ ХРАНИ И КОНСЕРВАНТИ
• ГЕНОЦИД ЧРЕЗ ОТРОВИТЕ В ХРАНИТЕ
•  НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ 

В БЪЛГАРИЯ
•  ДЕСЕТТЕ СУПЕР ГЕНИАЛНО-МАНИПУЛАТИВНИ ПРОЕКТА НА 

ГОСПОДА ИЛЮМИНАТИ
•  ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОНИКА И ЕГРЕГОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
• АЛЛАТРА В БЪЛГАРИЯ
• МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА

www.allatra.tv
www.7rilskiezera.com
www.heliopol.com
www.rosovazora.com
www.book-heliopol.com



280

ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
„СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“

КНИЖАРНИЦА „НОВОТО БИТИЕ“

София 1000, ул. Хан Крум 7 А (до пл. Славейков)
За контакти: тел. 0887 025 404

e-mail: heliopol@abv.bg

Интернет сайтове на Хелиопол:
www.book-heliopol.com

www.rosovazora.com
www.imadrugpat.org

www.heliopol.com
www.beinsa.net

www.7rilskiezera.com

Книжарница „Новото Битие“ 
Книжарница „Кито“, ул. Денкоглу № 46

Книжна борса Болид, ет. 2
Книжарница „Астея“ тел. 02 981 10 58

Книжарница „Новата Епоха“ тел. 02 981 32 79
Книжарница „Розова Зора - Билкария“, гр, Стара Загора, 

ул. Княз Борис I № 104, срещу централна поща
Книжарница, гр. Русе, ул. „Борисова“ № 56

Верига книжарници Сиела
Верига книжарници Букпойнт 
 Верига книжарници Хеликон
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