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ЗА АВТОРА
Лице в лице лицето не личи.
Голямото личи от разстояние.
Щом над морето зафучи,
в платната плисва отчаяние.

С.А. Есенин

Всичко, що виждаме само изглежда 
такова,
Повърхността на морето е далече 
от дъното,
Предполагаме несъщественото за 
явно в света,
А тайната същност на нещата е 
невидима.

Омар Хайям

Тези епиграфи са своего рода кореспонденция през ве-
ковете, тъй като Омар Хайям е от преди много столетия, а 
Сергей Есенин – от  последното столетие. Образи, мисъл, 
виждания са пренесени през пластовете на времето, което 
означава, че със сигурност отразяват истинската същност 
на нещата. Някои хора плъзгат погледа си само по повърх-
ността на спокойната морска шир и виждат единствено до 
нивото на морската пяна, затова по нея съдят за реалността. 
Но има и други, които се досещат, че пяната е само повърх-
ност на нещо друго, невидимо, но те не смеят да се гмурнат 
по-надълбоко и продължават да се полюшват върху вълни-
те. Само малцина, наистина малцина, се решават да се пото-
пят в дълбините и да се докоснат до същината, намираща се 
на дъното на Мирозданието и след като са стигнали дотам 
никаква „пяна“ не може да ги заблуди, а полюшването вър-
ху вълните няма да ги задоволява, защото те вече ще имат 
основата…
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Преди десет години нищо в живота на Константин Пав-
лович Петров не подсказва, че му предстои рязка промяна. 
Блестящата му офицерска кариера бързо и уверено го из-
дига във военната йерархия: от командир на взвод до за-
местник началник на космодрума Байконур, а след това и 
на Центъра за управление на космическите полети. Но има 
различни кариери. С всяко ново издигане К.П. Петров наби-
ра все по-бързи обороти: успешно разрешава многопласто-
ви задачи – военни и производствени, научни и стопански, 
ръководи големи колективи и всичко това насочено към 
постигането на конкретни цели и накрая завършва със зла-
тен медал командния факултет на Академията за ракетни 
войски „Ф. Е. Дзержински“.

Но … в един момент спокойната морска шир кипва: „Пе-
рестройка!..“ Корабът на държавата се разлюля. На едни 
морската пяна на повърхностните промени „замаза очите“ 
с илюзията за благополучие, други „се спуснаха в трюма“, за 
да не виждат какво става, но Петров се опита да достигне до 
същността и затова „се гмурна“ в дълбините на явленията: 
четене на книги, които до сега не се вместваха в неговите 
офицерски разбирания…; безброй срещи, разговори, об-
съждания…; запознанство с пазителите на древните знания 
светите старци отец Илия от Оптина обител и отец Кирил 
от лаврата Троица-Серсиева …; и размишляване, размишля-
ване, размишляване…

В началото на 90-те се включва в политическата дей-
ност, като начало в рамките на групата, разработваща Кон-
цепцията за Обществена Безопасност.

Годината 1995 е преломна в неговия живот. Той, гене-
рал-майорът, заместник началник на Военно-космическата 
академия „А.Ф. Можайски“, докладва материалите на Кон-
цепцията за Обществена Безопасност (с патетичното име 
„Мъртва вода“) на парламентарните четения в Държавната 
Дума на Руската Федерация. В същото време с указ на пре-
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зидента на Русия Б. Н. Елцин и със заповед на министъра на 
отбраната П. С. Грачов генерал Петров е предсрочно увол-
нен от въоръжените сили за открито противопоставяне на 
перестройката в Русия и в армията и за „странична научна 
дейност“.

Изборът е направен, мостовете са изгорени. К.П. Петров 
се изправя пред сънародниците си и започва да пропаганди-
ра новото знание и концепциите за спасение на Русия, съби-
райки около себе си всички мислещи хора, неравнодушни 
към съдбата на Родината: пътувания из страната, срещи на 
различни равнища: от коридорите на Кремъл до най-отда-
лечените райони. В резултат на това по негова инициатива 
през 1997 година е създадено Общоруско народно движе-
ние, което приема за своя теоретична платформа Концеп-
цията за Обществена Безопасност, а К. П. Петров е избран за 
негов председател. 

Внедряването на Концепцията в живота минава на ка-
чествено ново равнище. Расте броят на регионалните ор-
ганизации и „Мъртвата вода“ потича през територията на 
държавите от СНГ и зад граница. Информационният поток 
расте и се насища и започва да подпира както властимащия 
елит, така и партийните „вождове“. Въпреки че „демокра-
тичните“ и „патриотични“ медии тотално блокират новата 
информация, Концепцията започва да се изучава на Алтай 
и в Абхазия, на Сахалин и в Мурманск. Тя е обект на вни-
мателно изучаване в арабския свят и успешно внедрена в 
Китай. 

Спомнете си руските предания: мъртвата вода е сред-
ство против всички зли сили и с нейна помощ добрите хора 
са заличавали рани и дори сраствали разсечени на части 
тела. След това тези тела ги напоявали с жива вода и те се 
съживявали. 

Така и нашата Родина Русия днес лежи като разсечен 
на части богатир и тялото ѝ кърви. Нужни ни са Мъртвата 
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и Живата Вода и те вече текат по всички краища на Русия, 
обединявайки и съживявайки сърцата на руските хора, а 
предлаганата книга несъмнено ще усили още повече този 
животворен поток.

      Валери Задерей 
  Главен редактор на вестник „Знание-Власт!“, 
  Член на Съюза на журналистите на Русия. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

„Никакво богатство не може да 
се мери по влияние с влиянието на 
обнародваната мисъл“.

А.С. Пушкин

За хората, милеещи за бъдещето на Русия, са непри-
емливи както предишния псевдо комунистически режим, 
така и катастрофалните промени, които бяха натрапвани 
на народа ни отвън през последните 14 години (считано от 
2000 г., когато е първото издание на книгата – бел. прев.). В 
този труд се дават основополагащи сведения за най-древ-
ната система от знания на святоруското жречество, които 
разкриват задкулисните игри както на марксистките дог-
ми, така и на новите псевдо демократични разработки. За 
първи път в многовековната ни история тези знания се из-
насят публично и намериха своето достойно въплъщение в 
„Мъртва Вода“ – Концепцията за Обществена Безопасност 
(КОБ), която от 1995-та насам премина много парламентар-
ни четения и получи тяхното одобрение. 

Тези знания се съхраняват от най-мъдрите хора, които 
сами определят с кого да общуват, не са обвързани с време-
то, не се интересуват от тайните на останалите структури и 
никога не им е хрумвало да събират компромати за някого. 
Тези и други принципи са им позволили да запазят и раз-
вият древната система от знания в мащабите не на векове, 
а на хилядолетия. От материалите по-долу ще разберете 
защо тези знания не са били обнародвани до този момент. 

Понастоящем назря необходимостта да доведем тези 
знания до колкото е възможно по-широк кръг читатели на 
пределно разбираем език. Днес всеки руски човек трябва 
да прозре КАКВО е поставено на карта на границата между 
двете хилядолетия. Проблемът не е в липсата на знания, а в 
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трудното им представяне в словесна форма, разбираема за 
непосветения читател и за добронамерената част от обще-
ството.

До сега тези знания са излагани в множество трудове 
под авторството на „Вътрешен Предиктор на СССР“ и са 
представяни в интернет (http://www.vodaspb.ru). Целта на 
тази книга е да привлече вниманието на широката аудито-
рия към Концепцията за Обществена Безопасност и към съ-
пътстващата я литература.

При това се предполага тя да заинтересува най-вече ко-
мунистите, включително и тези, които никога не са били 
членове на партията. Изложените знания могат да се ока-
жат неприемливи както за членовете на партията в мина-
лото и сега, които никога не са били и няма да бъдат ко-
мунисти, така и за сегашния партийно-политически елит, 
включително псевдо комунистическия, т.е. за всички, кои-
то под лозунга „борим се за благоденствието на народа“ се 
борят единствено за собственото си благополучие, като по 
този начин дискредитират идеите на комунизма (общин-
ността, тъй като комуна значи община), на доброто и спра-
ведливостта.

Тези знания ще са безценни за онези, които и до сега не 
са схванали действителната позиция на псевдо патриоти-
те-зюгановци и добронамерено им помагат да прикриват 
корена на всички беди на руския народ чрез празнословно 
нагнетяване на емоциите и да изпускат като от локомотив-
на свирка „парата“ на народното недоволство. 

Но книгата е предназначена на първо място за онези, 
които не знаят за съществуването на КОБ и материалите 
към нея или до момента не са намерили повод и време да 
се запознаят с тях. Повярвайте ми, тези материали несъм-
нено заслужават Вашето време и внимание. Този мой труд 
ще Ви помогне да получите цялостен поглед върху разнос-
транния материал на КОБ-а, за да схванете неговата прак-
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тическа значимост да разберете изкривяванията в истори-
ята ни и да характеризирате текущите събития, както и да 
оценяватне политическите дейци както от миналото, така 
и от настоящето. А в основата на всичко това стои умението 
ни да коригираме собствения си живот своевременно и бла-
готворно. Към сегашния момент съществуват всички усло-
вия да напоим Червения Кон с „Мъртва Вода“. 

Моята работа може да е полезна за всеки, който не се 
ръководи от принципа: „След мен може и потоп“. Изложе-
ните тук знания имат едно основно положение: за всички 
жители на Земята съществува Единен Бог, Творец и Вседър-
жител. Без приемане на това разглежданата тук тематика 
и целта на книгата ще Ви се сторят безинтересни и дори 
безсмислени. Разбирам, че на това място ще оставят на-
страна книгата тези, които се смятат за материалисти, но 
не правете това, доверете се на чуждия опит. Основателите 
на системата от знания на КОБ смятат себе си за искрено 
вярващи, въпреки (или точно поради това – бел. прев.) че 
не ходят на църква и не изпълняват ритуалите ѝ. „Възмож-
но ли е това?“ – ще кажат мнозина. Да, възможно е и до края 
на книгата ще се убедите в това. 

Основополагащият стълб на системата знания на КОБ се 
явява Достатъчно Общата Теория на Управлението (ДОТУ) 
и по-специално нейната постановка, че не е възможно ре-
ално да се управлява държава, ако ръководителите ѝ не 
владеят шестте управленчески приоритета и не реализи-
рат самостоятелно своята концептуална власт. Точно това 
е характерно за Русия от настоящето и от близкото минало. 
Настоящата книга разкрива тези шест приоритета и тяхна-
та реална взаимовръзка с всичко, което става в страната. В 
основата на всички неуредици в Русия стои една конкретна 
причина: започвайки от покръстването на Русия и особе-
но след 1917-та управлението вече не е по наша собствена 
концепция на развитие и като резултат сме подчинени на 
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чужда концептуална власт („запечатани“ в тази власт).
Зад всичко това не трябва да търсим някакъв особен 

заговор, а по-скоро елементарното непознаване на азбука-
та на реалното държавно управление от страна на висшето 
ръководство на страната, от страна на елита на общество-
то включително академичния, формиран на същия чужд 
принцип, както и от тези, които излизат пред народа по 
телевизията. Всички те „искат да стане по-добре, а се по-
лучава както винаги“,  тъй като тяхната неосведоменост  
по въпросите на глобалното геополитическо управление 
автоматично ги прави марионетки в ръцете на реално съ-
ществуващото наддържавно управленческо равнище (това, 
което се нарича „световно правителство“). Концептуално 
неграмотната върхушка на една държава всъщност е само 
управленческа периферия на цялостната система на упра-
вление на Планетата Земя. На основата на дозиране на зна-
нията е изградена глобална пирамида, в която всеки според 
нивото на своето разбиране работи за себе си, а когато не 
разбира, работи за този, който разбира повече. За такова 
състояние на управлението на обществото говори и Пуш-
кин в прав текст и некодирана форма:

Народи кротки, в мир пасете!
Честта не ще ви сепне с вик.
Не искат свобода овцете, 
А да ги водят със камшик.
И мъкнат те през вековете
Окичен с хлопки оглавник.

За щастие руският генофонд не се изчерпва само с уме-
ло разпределените по целия фронт на информационната 
война срещу Русия Чубайс, Гайдар, Зюганов, Жириновски и 
подобни. Всички те се хранят от една наддържавна паничка 
и се различават само по ролята, която е отредена на всеки 
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един от тях в глобалния антируски сценарий. 
Днес Русия вече разполага с най-мощният концепту-

ално грамотен кадрови потенциал във всички региони на 
страната и именно тези хора са бъдещето на Русия и за щас-
тие не са изчезнали, въпреки че не присъстват във виртуал-
ната „телевизионна реалност“. На тях са посветени следни-
те великолепни поетични редове:

В Отечеството ни има пророци!
И настъпват последните срокове,
За пробуждане на синовете на Русия. 

Процесът на усвояване на КОБ носи многостъпков ха-
рактер. На първия етап ще се запознаете с отделните фраг-
менти на концепцията, но няма да разбирате взаимовръз-
ката помежду им, както и предназначението на всеки от тях 
и поради това ще възникват въпроси от рода: „За какво ми 
е това?“ или „Каква връзка има с моя живот?“ Развитието и 
самоусъвършенстването на собствения светоглед протича 
именно чрез задаване на въпроси и размишляване върху 
тях. 

Когато отново се върнете към тези материали (въз-
можно и неведнъж) вече ще ги четете с други очи, посте-
пенно формирайки взаимното проникване и цялостността 
на информацията. Една истинска работа с материалите ще 
ви помогне за кратко време да успеете да формирате в съз-
нанието си, а после и в душата си една нова информацион-
на матрица, в която оттук нататък органично ще се вписва 
всяко новопостъпващо знание за системата на КОБ. Обаче, 
възприемането ѝ като цялостна система и като свое лично 
убеждение ще се случи едва на етапа на сериозната промя-
на в собственото Ви съзнание и начин на живот.

Една най-елементарна контролна проверка на истин-
ското усвояване на КОБ ще се прояви, колкото и да Ви е 
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странно, чрез промяната в отношението Ви към алкохола 
и тютюнопушенето, тъй като те се явяват сериозен ин-
струмент за управление както на отделния човек, така и 
на цели държави и континенти (запознаването Ви с КОБ 
ще Ви помогне да разберете това още по-ясно). Когато чо-
век пропусне това знание през душата си, всъщност повече 
няма да може да пие и да пуши. На него ще му стане ясна 
порочността на самата идея за „културното“ пиене (пиене-
то за здраве) и на мирогледно равнище алкохолът ще ста-
не недопустим. За някои начинаещи този етап продължава 
няколко години, за други процесът в съзнанието протича 
бързо, за няколко седмици, а някои и веднага се отказват от 
лошите навици. За сравнение хората, които от поколения 
на поколение предават и пазят това знание, не допускат за 
себе си дори еднократна употреба на алкохол (или тютюн) 
в продължение на целия си живот.

И един последен съвет: не жалете време за усвояването 
на Концепцията, защото тя ще Ви го възвърне многократно. 
За себе си ще откриете редица непознати досега ценности 
и ще се освободите от навиците, потискащи Вашия генотип. 
Всичко, което се случва с Вас, колкото и да изглежда злона-
мерено, ще Ви се разкрие в своята цялостност и логичност. 
Ще се научите от няколко думи и фрази да усещате истин-
ния, а не измамния и външен облик и цели на човека срещу 
Вас. Ще престанете да се подчинявате на добронамерени 
идиоти, да си губите времето с емоционални изблици или 
да се борите с вятърни мелници. Тази информация ще подо-
бри до неузнаваемост не само Вашето духовно, но и физи-
ческото Ви самочувствие, тъй като повечето ни физически 
проблеми са пряко следствие от дисбаланса във възприя-
тието ни за света. Тогава безсмъртните редове на Пушкин 
(„По пиндемонти“) ще се превърнат във Ваше постоянно 
състояние на душата:
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Не мога да ценя високите права
Замаяли ума на не една глава,
И не роптая аз, че не реши съдбата
За данъците спор да водя с реч крилата.
Или да отклоня царете от войни,
И все ми е едно печатът в наши дни
Ще мами ли глупци и цензура ли зорко
Ще бди, за да възпре досадния бърборко.
Това са днес, уви, слова, слова, слова…
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„ЗАКОННАТА“  
СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

ТАЙНАТА НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ВЛАСТ И НЕЙНИЯТ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ.  

ЗАКОНЪТ НА ВРЕМЕТО.

Много неща са непонятни за нас
не защото понятията ни са слаби, 
а защото тези неща 
не влизат в кръга на нашите 
понятия.

Козма Прутков

Обичайното мислене, формирано от действащата сис-
тема на образование и от медиите, възприема държавната 
власт като висша форма на управление. В историята си чо-
вечеството е имало различни форми на управление:

–  Анархия;
–  Аристокрация;
–  Олигархия;
–  Монархия;
–  Диктатура;
–  Демокрация.
Днес на хората упорито им се втълпява, че истинското 

народовластие (демокрацията) може да се осъществи чрез 
три „независими клона“ на властта:

–  Законодателна власт;
–  Изпълнителна власт;
–  Съдебна власт.
В главата на разумния човек веднага възниква съответ-

ния образ: клоните растат на дърво; всяко дърво има корен 
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и ствол; клоните не могат да съществуват от само себе си 
без ствола, по който текат соковете и още повече без коре-
на, който държи ствола. 

Храстите също имат клони и също имат корен, тъй като 
без него клоните ще изсъхнат. Затова: „Гледай в корена на 
нещата!“ (Козма Прутков).

„Тогава къде е корена на тези три „независими клона“? 
Отговор на този въпрос няма да намерите никъде – нито 
в демократичната преса, нито в опозиционния печат, нито 
в социологическата „научна“ литература. А нашите съвре-
менни политолози и социолози приемат догмата за „света-
та троица“ като нещо неопровержимо, вкоренено в умовете 
и на обикновените хора. Това доста ще затрудни възпри-
емането на новото знание и новото разбиране на нещата, 
не отговарящо на досегашните вкоренени представи.

„Земята се върти!“ – заявил Джордано Бруно, а христи-
янската инквизиция го изгорила на кладата. 300 години 
след откровеното убийство на Дж. Бруно наследниците на 
същата християнска църква поднасят официално извине-
ние: „Извинявай, Джордано, не бяхме прави…“.

Дааа, не е лесно да се опровергаят вековните догми в 
умовете на хората и трудността е свързана не с ограниче-
ните знания и не с разликата в умствените възможности на 
хората тогава и сега, а на първо място е свързано с особено-
стите на мисловния процес и те са следните:

Човек възприема заобикалящия свят със сетивата си: 
зрение, слух, обоняние, вкус и осезание (и биополе, с което 
също възприема). Постъпилата информация се обработва в 
мозъка, състоящ се от две полукълба – дясно и ляво.

Дясното – това е подсъзнанието, което отговаря за об-
разното (цялостното) мислене. Лявото – това е съзнанието, 
което отговаря за логическото (фрагментарното) мисле-
не. Възможностите на двете полукълба се различават като 
океана и капката. Подсъзнанието е океана, а съзнанието е 
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капката в него. Подсъзнанието пази цялата информация. 
Там са и генетичната информация, и данни за самия човек, 
за всички събития, случили се в неговия живот. Там се пази 
дори това, което човекът не е успял да забележи, разбере, 
усвои, осъзнае.

Съзнанието получава разноОБРАЗна информация през 
целия ден и част от нея успява да обработи, а част – не, но 
цялата без изключение информация (и обработената, и нео-
бработената) се складира в подсъзнанието, пази се там през 
целия живот на човека и когато му потрябва съзнанието си 
взема оттам, от подсъзнанието, необходимата информация. 

Така между съзнанието и подсъзнанието тече непре-
късната обмяна на информация и това се случва по опре-
делени алгоритми. Механизмът на тези процеси обяснява 
защо човек:

–  Може да не допуска безразборно в съзнанието си по-
лезни за него знания, които преди не са влизали в 
„кръга на неговите понятия“;

–  Може да чете безразборно книги и да попива абсо-
лютно безполезна информация само защото тя влиза 
в „кръга на неговите понятия“.

Тези две особености водят до това, за което Козма Пру-
тков казва: „Много неща са непонятни за нас не защото по-
нятията ни са слаби, а защото тези неща не влизат в кръга 
на нашите понятия!“. 

Оттук следва простия извод: „Трябва да разширяваме 
кръга на своите понятия!“.

Когато четете изложеното в тази книга, то за всяка ми-
съл ще трябва да съОБРАЗите, т.е. да съвместите ОБРАЗЪТ, 
който възниква у вас в процеса на четене с най-близкия 
до него ОБРАЗ от Вашето подсъзнание и в зависимост от 
степента на съвпадение да направите нужните корекции 
в своето подсъзнание. Когато образите са еднакви нямат 
нужда от корекции, тъй като те не дават нищо ново и то-
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гава четенето върви леко. Ако се появи някакъв ОБРАЗ, 
който въобще няма аналог в подсъзнанието Ви, тогава по 
принцип Вие няма с какво да го съвместите и четенето не е 
съпроводено със съОБРАЗяване. Най-честия резултат след 
такова четене и оставянето на книгата настрана. Именно 
такава мисъл ще Ви минава нееднократно, докато четете 
тази книга и докато изучавате Концепцията „Мъртва Вода“. 

Най-достъпно можем да поясним този привиден пара-
докс (когато полезната за човека информация не се въз-
приема от съзнанието) със следния пример: Представете си 
един човек, който, както и предшествениците му, цял жи-
вот живее в пустинята. Вие идвате при него и му разказвате 
за реката, на която сте били наскоро. Говорите на неговия 
език с елементарни думи и изглежда, че човекът е разбрал 
всичко, обаче когато на другия ден го попитате какво ми-
сли за Вашата река, той ще Ви отвърне с въпрос: „Какво 
беше това?“ В неговото подсъзнание липсва  ОБРАЗ за река 
и той не е могъл да съОБРАЗи нищо от вчерашния разговор.

След това отклонение, важно за разбирането на по-на-
татъшния материал, прочетете още веднъж епиграфа към 
настоящата глава, създайте си ОБРАЗна представа за него и 
тогава можем да пристъпим към осмислянето на явлението 
концептуална власт, тъй като и до днес хора от държавно-
то управление смятат, че концептуалната власт е мит, а не 
реалност. Всъщност точно затова ги допускат до управле-
нието или както те го наричат „до властта“. Плутарх мъдро 
е определил следната закономерност: „Ти управляваш, но и 
теб те управляват“. За щастие сред руския народ винаги са 
присъствали носителите на знание, надхвърлящо разбира-
нията на официалната власт. 

Несъмнено този, който прочете книгата, повече няма 
да позволява да го използват „задкулисно“ в спектаклите, 
защото той вече ще играе по сценария на собствената кон-
цептуална власт: било то избори, референдуми, депутат-



20

ски дебати или други не по-малко мащабни „тоталитарни“ 
представления и скоро тези спектакли ще се играят пред 
празна зала. 

Концепция – от латинската дума conceptio, което значи 
възприемане. Концепцията е начина на възприемане, раз-
глеждане, разбиране на дадени явления. А възприемането 
на човек може да е:

–  Или правилно (съвпада с това, което е всъщност); 
–  Или неправилно (изкривено, с грешки).
Ако човек възприема и разбира нещата правилно, то 

най-вероятно той и ще действа правилно и без грешки. Ако 
той възприема и приема нещата невярно, изкривено и с 
грешки, то и действията му ще са неправилни и с грешки. 
Т.е. едно и също събитие, явление и факт в различни кон-
цепции и при различно възприемане и разбиране ще полу-
чат различни оценки, може и противоположни. Така че за 
човешкото общество е валиден детския въпрос: „Какво е 
добро и какво е лошо?“ – основен въпрос и на цялата чо-
вешка цивилизация. Това е способността за самостоятелно 
разграничаване на добро от зло, на правилно от неправил-
но, наречена различаване.

По същество в продължение на цялата човешка история 
на планетата Земя се е водила непрекъсната борба на две 
концепции на жизнено устройство. Концепцията (замисъ-
лът) на хората, които са на вълната на Божия ПроМисъл  
е концепция на добро-нравието, концепция на Богодържа-
вието на Земята. „…да дойде Твоето царство; да бъде Твоята 
воля, както на небето така и на земята“ (Евангелие от Ма-
тея 6:10) и „…И нека сред вас има общност, която зове към 
благото… « (Коран 3:104) Другата концепция – сатанинска-
та, античовешката, концепцията за живот въпреки Божия 
ПроМисъл е концепция на зло-нравието, където важат раз-
биранията: „всеки за себе си“, „живеем един път“, „след мен 
може и потоп“.
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До сега на планетата тържествуваше втората концеп-
ция, създадена преди 3 хиляди години от египетските жре-
ци с цел поробване на всички страни и народи на планетата 
Земя. През тези хилядолетия наследниците на тези жреци 
многократно са модифицирали своята концепция, приспо-
собявайки я към промените в обществото, но същността ѝ 
остава първоначалната – създаване на глобална поробена 
цивилизация на планетата, чиято основа е лихварството.

Сатанинската концептуална власт в своите корист-
ни интереси е създала от хората „тълпа“, която живее по 
умишлено изфабрикувани специално за нея предания (ис-
торически митове, тълкувания на религиозните учения, 
биографии за живота и делото на вождовете и т.н.) и която 
разсъждава така, както ѝ „заповядат“ („съветват“) „автори-
тетите“, отгледани от сатанинската власт или подкупени от 
нея. 

Това, което се поощрява и поддържа от едната концеп-
ция, в другата се оценява като най-тежко престъпление; 
дори са различни целите на развитието и разбирането за 
човешкия прогрес. За пример си представете законите, 
обичаите и нравите в общество, живеещо по закона: „След 
мен може и потоп“, след това го съпоставете с концептуал-
но противоположната държавност: „Да съхраним всичко за 
потомците“ и ще разберете, че всеки закон е следствие от 
господстващите нравствени устои на обществото. 

При различните концепции и различните светогледи 
смисълът на живота и целите на Битието се възприемат 
по различен начин. Така наречената „западна цивилиза-
ция“ има чисто технократичен характер. На фона на бър-
зите темпове на развитие и забогатяване в нея се изпуска 
една „подробност“ – самите хора. Функционирането на тех-
нологичните чудовища се е превърнало в самостоятелна 
ценност, а хората остават като допълнение към тях и като 
обслужващ персонал. Вместо развиването на способности-
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те на самия човек системата се увлича по разработване на 
различни „патерици“, заменящи и блокиращи естественото 
развитие на вида „разумен човек“.

Двадесет и първи век ще стане век на една биологична 
цивилизация, когато човечеството осъзнае, че много проце-
си, които преди е възприемало като прогресивни, в дейст-
вителност са водели до „задънена улица“ и затова те не бива 
да остават за в бъдеще. Дошло е време вместо да покорява-
ме Природата да превключим към осъзнаване на нейното 
величие като най-висша ценност в Мирозданието. Човекът 
никога не би могъл да създаде нещо по-съвършено от това, 
което е създадено Свише, нито дори една буболечка. Защо 
забравяме това в името на някаква митична „цивилизова-
ност“? Развитието на технологиите трябва да продължи, но 
те трябва да останат вторични, каквито са, а не да са само-
цел. Всъщност те представляват един сериозен полигон за 
изграждане на новия човек и на новото общество, при това 
полигон, създаден изключително на принципа на биосфер-
но допустимото развитие. Така и ще бъде, иначе алтернати-
вата ни е изчезване на вида „разумен човек“ от биосферата 
на Земята. Предстои процес на помъдряване на човечество-
то с формиране в него на глобален обществен разум (един-
но поле на съзнание – бел. прев.) 

На даден етап от своето развитие йерархията на власт-
та в човешкото общество може да постигне положителни 
резултати, само ако съгласува действията си с йерархично 
по-висшето от нея управление, без да встъпва в противоре-
чие с него. 

Концептуалната власт се явява най-висшето и глобално 
равнище  на социално управление на човешкото общество 
като цяло. Тя се основава на своето разбиране за развитие-
то на човешката цивилизация в екологичната система на 
биосферата на нашата планета. С това концептуално равни-
ще неизбежно се сблъскват и са напълно подчинени на него 
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всички останали видове власт, дори и абсолютното болшин-
ство от тях да не разбират това. Концептуалната власт не се 
интересува дали едни или други структури и обществени 
дейци работят за нея структурно или са ѝ подчинени несъз-
нателно поради тъпоумие („искахме да стане по-добре, а се 
получи както винаги“). Тя не се интересува дали се създават 
нови структури за реализиране на основните ѝ идеи или се 
приспособяват вече съществуващите. Тук много неща се ре-
шават по безструктурния метод на управление. Ако дейст-
ващите властимащи структури не забелязват всевластието 
на концептуалния център, то това не значи, че него го няма. 
Той формира тенденциите в развитието и реализира упра-
вленческите си пълномощия от наддържавно равнище чрез 
управленческа периферия, подчинената на него пряко или 
несъзнателно. Получава се така, че властта, която действа в 
държавата доста се различава от официално провъзгласе-
ната и изписана на табелките на служебните кабинети. 

Явлението концептуална власт се състои преди всичко 
в това, че тя е автократична по природа и никой не я из-
бира. Наблюдателят, нямащ представа от безструктурния 
метод на управление, вижда само един или няколко фраг-
мента от пълната управленческа система, реализирана от 
концептуалната власт на дадена държава. 

Концептуалната власт може да се разглежда в двояк 
смисъл:

–  Като власт на конкретен набор от идеи, приети за ре-
ализиране (власт на концепцията);

–  Като власт на хора, разбиращи тези идеи и претворя-
ваши ги в обществения живот. 

Концепцията, чиито смисъл умишлено се крие от об-
щественото съзнание, се нарича херметическа. Хората, уп-
ражняващи концептуалната власт могат да не са структур-
но свързани, но да са обединени от единната обща сходна 
мяра (степен) на разбиране на всичко, което се случва в Ми-
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розданието и в човешкото общество, с други думи сходната 
нравственост (или безнравственост). 

Така ако ограничим разглеждането на властта до соци-
алните системи на Земята, то на върха на управленческата 
йерархия стои концептуалната власт като най-висше рав-
нище на социално управление. 

Господарите на господстващата днес херметическа Ев-
ро-Американска сатанинска библейска концепция управля-
ват във всички контролирани от нея държави с помощта на 
шестте приоритета на обобщените средства на противопос-
тавяне (обобщени оръжия). За сведение много от тези стра-
ни са отбелязани с бяло-синьо-червени цветове на своето 
държавно знаме. 

При осъществяване на подобно управление не в чужди 
страни, а в своята собствена, тези шест равнища се наричат 
приоритети на обществените средства на управление (при-
оритет означава ниво на важност и значимост).

Важно е да разберете, че подчиняването на дадени ор-
гани или държавни структури на някаква концептуална 
власт не носи пряк директивен характер, а както казах по-
горе, в тази страна се създават такива условия, в които все-
ки според степента на своето разбиране работи за себе си, 
а когато не разбира, работи за този, който разбира повече. 
Повишаването на равнището на разбиране на участниците 
в управленческия процес е основният и едва ли не един-
ственият начин да се противодейства на чуждата концеп-
туална власт.

Последователността на тези приоритети на обобщени-
те средства по намаляваща сила (но по нарастващо бързо-
действие) изглежда по следния начин:

1. Методологически приоритет. Характеризира раз-
бирането за света, методологията. На това равнище се фор-
мират целите на развитието и основите на управлението и 
то в мащабите на векове.
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Такова разбиране за света може да бъде изложено в сло-
весна форма (Библията, Корана). То може да присъства в 
подсъзнанието и в съзнанието на хората или да е отразено 
само в народния епос – приказки, пословици, поговорки, на-
родни песни, обичаи, традиции, национална нравственост.

2. Хронологически приоритет. Информация в хроноло-
гичен ред за факти и явления. Тези, които осъществяват кон-
цептуалното управление, формират  информация с летописен 
(исторически) характер,  която би им осигурила възможност 
да управляват хората в съответствие с техните цели.

Най-точно значимостта на този приоритет е характе-
ризирана от Дж. Оруел („Година 1984“) „Който контролира 
миналото, контролира бъдещето, а който контролира на-
стоящето, има пълна власт над миналото“. Ето Ви корена и 
алгоритъма за пренаписването на историята на псевдо ко-
мунистическото минало, започвало от 1917-та и завършило 
по време на перестройката.

3. Фактологичен приоритет. По отношение на обще-
ството  това е идеологически приоритет, на който от пози-
цията на дадена концепция се формират религии, идеоло-
гии, „духовни“ и други „учения“, реализиращи определени 
линии на поведение за различни групи от хора, включител-
но и партии привидно „противоположни“  помежду си, как-
то и движения, блокове и съответните им медии. 

За концептуалната власт всичко това е единен „фронт“, 
състоящ се от „леви“, „десни“ и „център“. Мнозина от учас-
тниците в този фронт добронамерено (както им се струва) 
работят за интересите на Русия, но всъщност на тях им вли-
яят несъзнателно.

4. Икономически приоритет. Информация за сред-
ствата за разплащане: държавните и световните пари. 

Това е създаване на финансови схеми, позволяващи да 
се пренасочват материалните богатства в полза на „златния 
милиард“, използвайки за целта финансово-кредитната сис-
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тема и лихвата. Част от заграбеното се пада и на тези, които 
непосредствено реализират този осветен от библейските за-
кони грабеж под формата на „културно сътрудничество“. 

ТЪЛПО-ЕЛИТАРНО ОБЩЕСТВО 
 

СХЕМА ЗА УСТРОЙСТВОТО  
НА ТЪЛПО-ЕЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО

Пирамида отразяваща 
структурата на общество-

то

Пирамида отра-
зяваща владеене 

на знанията

Слой на общество Тип на знания Обем на знания Съдържание на 
знанията

Жречество Мозайка Цялостно знание Методология и 
фактология

Елит Калейдоскоп Частично Фактология

Тълпа Следи от знание Фрагментарно Целенасочено пре-
махване пълнота 

на знание

Цялостни 
знания

Частични 
знания 

Фрагментарни 
знания

Глобален 
предиктор

Елит 

Тълпа
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5. Геноцид. Подриване на генофонда, отслабване и 
унищожаване на бъдещите поколения. 

Тук спадат средства като алкохол, тютюнопушене, нар-
котици, генно инженерство. По правило наркоманизиране-
то на населението се провежда несъзнателно с меко подтик-
ване на хората по този път чрез внедряване в общественото 
съзнание на специфични традиции, обичаи, пословици и 
поговорки. По този мек вариант действат почти всички ка-
нали на руските средства за масова информация.

6. Военен приоритет. Унищожаване на хората и обек-
тите на материалната култура и шантаж. 

Самият факт на зачестилото използване на този прио-
ритет говори за нарастващата концептуална безпомощност 
на Запада и за все по-затрудненото използване на по-фини-
те методи за „културно сътрудничество“.

През 21-ви век на Русия няма да ѝ се наложи да използ-
ва войската си, когато излезе пред човечеството с КОБ.

По този начин за да се управляват реално хората и об-
ществените процеси е необходимо владеенето на всичките 
шест приоритета на обобщените средства (оръжия). Този 
процес започва с единното разбиране на глобалната цел на 
развитието, която се формира от Предиктора (Предсказате-
ля) с първия (методологическия) приоритет. 

По-нататък ние сме длъжни да създадем вектор на це-
лите на развитието на обществото (вектор на целите на 
управлението на обществото). Той представлява списък от 
целите (желанията) за това, което трябва да бъде постиг-
нато при идеален вариант на управление – на първо мяс-
то най-важната цел, на второ място по-малко важната цел 
и така нататък, като накрая са целите, неизпълнението на 
които няма да доведе до сериозен ущърб и на практика мо-
гат и да не се постигат. 

В управленческия процес ще ни се появява вектор на 
текущото състояние. По форма това е същия вектор на це-
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лите, но вече не списък на желанията, а списък на това, кое-
то имаме в действителност. 

Разликата между вектора на целите („какво желаем“) 
и вектора на текущото състояние („какво имаме“) ни дава 
вектора на управленческа грешка. Схемата с трите вектора 
може да бъде приложена и в семейството, в града, в облас-
тта, в държавата и дори към човечеството.

При идеално управление векторът на грешката тряб-
ва да е равен на нула. Това ще съответства на известната 
съветска песен: „Ние сме родени да направим приказката 
(вектора на целта) реалност (вектора на текущото състоя-
ние)“. Векторът на управленческа грешка свидетелства за 
качеството на управлението. Тъй като е много трудно да се 
постигне идеалното положение в нещо, то в реалния жи-
вот винаги съществува вектор на грешката, но трябва да 
се стремим да го сведем до минимум, т.е. да се стараем да 
повишаваме качеството на управление. Това е задачата на 
Коректора (Поправчика). Подобни схеми могат да бъдат 
отнесени към системи на управление от типа „Предиктор-
Коректор“. В държавата тези управленчески задачи са по 
силите само на състав от професионални управници – хора 
с висока нравственост и чувство за дълг пред обществото, 
което управляват. До решаването на тези задачи не бива да 
бъдат допускани партии и движения, които издигат свои 
ограничени цели (идеи) на развитието без оглед на устой-
чивото управление на всички слоеве на обществото или се 
опитват да решават  задачите в свои частни сфери на дей-
ност. 

Властта представлява не табелката на нечий кабинет, 
а способността за управление, реализирана на практи-
ка. Функцията на пълно управление на човешкото обще-
ство може да осъществява само този, който притежавайки 
собствена концептуална власт координира усилията на ос-
таналите видове власт. При това схемата за тяхното взаимо-
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действие, приложена към библейската концепция, изглеж-
да така:

Идеологическата власт облича реализираната кон-
цепция във форми, привлекателни за хората.

При това неоповестената цел на концепцията, извест-
на само на библейската концептуална власт може да бъде 
малко или много различна от придадената ѝ идеологиче-
ска окраска. Един пример – у нас (т.е. в Русия – бел. прев.) 
перестройката започна с идеята за ускоряване на икономи-
ческото развитие, за социализъм с човешко лице и за бор-
ба с пиянството, но по всеки свой тезис се трансформира в 
своята противоположност. Според библейската концепция 
за управление на света смисълът на идеологията е да скри-
ва истинските цели на управниците, като се провъзгласява 
едно, а по премълчаване се реализира противоположното.  

Законодателната власт създава правните норми,  необ-
ходимите за целите на господстващата концепция, като тя е 
вторична и марионетна. Само достатъчно ограничени хора 
могат да се доверят на идеите на такава абстрактна „пра-
вова“ държава. Производство на домашен алкохол, спекула-
ции, хомосексуализъм –до скоро всички те бяха третирани 
като престъпления. При друго концептуално целеполагане 
същите деяния започнаха да се поощряват от структурите 
на властта. 

Изпълнителната власт осигурява реализирането на 
концепцията в живота със структурни и с безструктурни 
методи, при което резултатът винаги ще е този, който е 
предвиден от концепцията, а не от изпълнителната власт, 
ако самата тя не е посветена в съдържанието на концепция-
та. Дори ако властта иска да направи нещата „колкото може 
по-добре“, накрая ще ѝ се получава „както винаги“.

Съдебната власт следи за спазването на „законността“ 
в обществото, а фактически охранява злостните законни 
кражби от нравствените действия, насочени срещу тях.  
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По този начин реалната управленческа йерархия в една 
държава, включително и в Русия, може да бъде представена 
със следната схема (рис. 2).

КОНЦЕПТУАЛНА ВЛАСТ

1. Методология 3. Идеология 5. Средства за геноцид
2.Хронология 4. Икономика 6.Военни средства

Посредници – лидери и структури, партии и движения

ЮРИДИЧЕСКИ УСТАНОВЕНА ВЛАСТ

Законодателна    Изпълнителна Съдебна

Ако някоя партия премълчава въпроса за концептуал-
ната власт, то това означава, че тя претендира не за участие 
в реалното управление, а само за изпълняване на мисията 
на посредник в съзнателно признат и приет от нея глоба-
лен сценарий на управление на страната. В Русия всички 
регистрирани партии и движения с изключение на Руското 
Общонародно Движение Курс към Правда и Единение (РОД 
КПЕ) (в 2000г. НДКБ-бел.ред. към първото издание) се бо-
рят помежду си за правото да получат комисионни доходи 
за изпълняване на тази посредническа функция и разлика-
та между тях е само в това, че едни правят това умишлено и 
осъзнато, а други от неразбиране. 
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Навремето материалите на Концепцията за Обществена 
Безопасност бяха изпратени практически до всички партии 
и до всички управленчески структури в страната. На някои 
от лидерите, например на Г.А. Зюганов и А.И. Лебед не само 
бяха връчени писмени материали, но с тях бяха проведени и 
сериозни разговори на четири очи, затова в техния случай 
те не могат да се оправдаят, че не знаят и не са разбрали и 
затова зад думите им „за благото на Русия“ се крие пряко 
предателство на нейните интереси и разчитане на комиси-
онни за съдействието им при реализиране в Русия на сце-
нариите на чуждата концептуална власт. Подобни псевдо 
патриоти, безукорно играещи отредената им роля са зна-
чително по-опасни от откритите привърженици на Запада, 
тъй като народът вярва на техните добронамерени приказ-
ки и ги следва с надеждата за по-добро бъдеще. 

Цялата плеяда сегашни политически лидери осъзнавай-
ки или не това, вече е превърната от телевизията в куклен 
театър и в безнравствена говорилня. Колкото и да се обеди-
няват в някакви „блокове“ или да се разединяват помежду 
си, в съзнанието на народа всички те вече са изключително 
далеч от неговите проблеми. 

В същото време под формата на обществена инициати-
ва тече формирането на нова кадрова база, която може да 
се издигне от политическото (3-ти приоритет) на методо-
логическото равнище (1-ви приоритет). В действителност 
в Русия вместо 140-те партии е нужно да има едно общо-
народно движение, реализиращо концептуалната власт на 
базата на собствена концепция за развитие, различна от 
тълпо-елитаризма и от господстващата днес библейска уп-
равленческа концепция. Степента на осъзнатост на новата 
кадрова база я прави напълно достойна в най-кратки сро-
кове да вземе властта от Глобалния Предиктор.

Принципно безплодни са дискусиите за алтернативите 
(социализъм-капитализъм и частна собственост-общест-
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вена собственост и т.п.), натрапени на общество ни от из-
вестни на всички лидери, тъй като при липса на концепция, 
обединяваща и сплотяваща всички слоеве на обществото, 
нито един от двата варианта няма шанс. На външната по 
отношение на Русия библейска концептуална власт ѝ е аб-
солютно безразлично дали ще строим капитализъм с Гай-
дар и Явлински или социализъм със Зюганов. Важното за 
нея е да не допусне САМоДЪРЖАвие в Русия и развитието 
на страната по собствена концепция в интерес на народа. 

И обратното – при грамотното концептуално самосто-
ятелно държавно управление прекрасно работят и двата 
типа собственост – частната и обществената. 

Основният въпрос, който би решил сегашната кон-
цептуална неопределеност на управлението на Русия на 
равнището на 4-ия икономически приоритет, изглежда по 
следния начин: „Русия е нашият Дом или е общоевропейски 
Газпром?“. По този въпрос може да се появят различни мне-
ния, но народът трябва да знае накъде вървим и ако Русия е 
нашият Дом, то ние не можем да го превръщаме в помийна 
яма, а трябва да създаваме за хората условия за живот, за 
работа, за учене и почивка. За това са нужни едни закони. В 
противен случай всичко, което ни е необходимо, го плани-
рат други извън Русия. 

В двете концепции понятията за добро и лошо, за по-
лезно и вредно по отношение на едни и същи жизнени яв-
ления ще бъдат противоположни. Затова приетият в Русия 
добър закон няма да работи, а да живееш въпреки закона 
е сценарият на библейската концепция, която за сега тър-
жествува в обществото ни на равнището на идеологическа-
та власт, тъй като у нас тя е по-силна от законодателната. 
Но не само законите, а и самата терминологична база има 
полярно съдържание в двете концепции. За концепцията 
„Русия е нашият ДОМ“ терминът „самодържавие“ характе-
ризира нормалното състояние на общество, което само из-
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бира курса на своето развитие и го следва самостоятелно. 
За концепцията „Русия е общоевропейски Газпром“ същият 
терми „самодържавие“ характеризира режим, недопустим 
поради несъвместимост с основната цел, с който е нужно 
да се борим. Към дискредитиране на самодържавието са 
насочени идеологията и машината за пропаганда (медии-
те), а вместо самодостатъчност са нужни ценности от друг 
характер. 

При народовластието с наличие на собствена концеп-
туална власт единственият пропуск към структурите на 
властта се явяват знанията и компетентността, а обще-
ството като цяло е социалната база на управниците. Ако 
принципите за осъществяване на концептуалната власт са 
известни само на посветените, то техният тесен кръг е со-
циалната база на управниците, а обществото се явява мари-
онетка в ръцете на концептуалния управленчески център.  
Явно доказателство за това са днешните „демократични 
процедури“ в Русия, а и практически цялата ѝ история от 
покръстването насам и злонамереното натрапване на пра-
вославието, докато собствената ѝ концептуална власт е 
била принудена да се оттегли в дълбока нелегалност. 

Вече отбелязахме, че концептуалната власт се реализи-
ра двояко – като власт на идеи и като власт на хората, при-
тежаващи тези идеи. Да разгледаме това през призмата на 
човешкия фактор. 

Ако не смятаме преданията за безпочвени приказки, то 
висшата концептуална власт в древно руското общество е 
принадлежала на тази малко известна социална група, коя-
то в древните предания се нарича „влъхви“. Имената им са 
били известни само на техните кланове и не се спомена-
ват в преданията за разлика от имената на богатирите, но 
именно влъхвите са призовавали богатирите и са направ-
лявали дейността им, вразумявали са князете, оглупели от 
мощта на подчинената им военна сила. Те учили тогаваш-
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ното общество да живее в хармония с околната среда и с 
Божия Промисъл. Характерът на тази група и същността на 
нейната дейност са отразени в „Песен за мъдрия Олег“ на 
Пушкин:

Влъхви пред княжески лик
Съвсем не изпитват тревога.
Те имат правдив и свободен език
И той е съюзник на Бога.

Висшата управленческа дейност на влъхвите не винаги 
е била разбирана от хората, но те винаги са оценявали тях-
ната обществена значимост и да им имали доверие: „Лю-
бимецо божи, кажи ми сега, какво ми отрежда съдбата?“. И 
те от своя страна са предупреждавали „господарите“: „Ще 
приемеш смъртта си от своя кон“, като конят от древни вре-
мена е бил символ на народа, чиито дела са били поверени 
на „господарите“ да ги управляват. Висшите управници не 
са се отличавали от обществото с богатство, а движението 
в системата на висшата власт е било не на основата на из-
борни процедури, а изключително въз основа на усвояване 
на истински знания за методите на социално управление 
(вместо изучаване на официално приети „теории“ как се 
управлява).

Една от клановите славянски системи още от езически 
времена твърди, че А.С. Пушкин и неговите „приказки“ за 
живота се отнасят към тяхната система на посвещение. В 
произведенията си А.С. Пушкин в кодирана форма дава ин-
формация за принципите на управление на човешкото 
общество и за принципите на концептуалната власт. 
Чрез смислов порядък от по-високо равнище на разбира-
не Пушкин не само разкрива действащите по онова време 
херметически принципи на управление, но и предсказва 
бъдещето. Затова в годината на 200 годишния юбилей от 
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неговото рождение той се изправя пред нас като нашия ис-
тински руски Пророк. Ние не се учудваме на втория смислов 
порядък (подтекста – бел. прев.) в басните му. Едно дете ги 
приема в прекия им смисъл, докато възрастните зад всеки 
персонаж виждат човешки достойнства или пороци, така 
че, когато четем Пушкин нека не бъдем като деца. Той се 
явява „баснописец“ на новата епоха, епохата на новата ло-
гика на социално поведение. Чрез хората и техните харак-
терни особености той дава информация за някои социални 
явления и управленчески йерархии. Оттук идва и загадъч-
ността, притегателната сила и дори мистичност на много от 
неговите безсмъртни творения. Със системата на кодиране 
той показва, че реални промени в човешкия живот могат да 
настъпят само когато се борим срещу социалните явления, 
а не срещу конкретни хора, които често се явяват заложни-
ци на обстоятелствата, на порочната концепция или на кон-
цептуално неопределени управленчески решения. 

Ако анализирате такива произведения на Пушкин като 
„Медният конник“ и „Къщурка в Коломна“ то на пръв по-
глед няма да откриете нищо интересно, освен някакъв за-
плетен сюжет. Вече столетие и половина те като магнит 
привличат изследователите на творчеството му със своята 
загадъчност и скрит смисъл. Но търсенето на такъв сми-
съл е безплодно на равнището на първия смислов порядък 
(пряк смисъл – бел. прев.) на равнището на това, което на-
ричаме сюжет, но картината става абсолютно различна, ко-
гато вникнете в подтекста. Ще дам за пример символната 
система на поемата „Руслан и Людмила“ в представите на 
Вътрешния Предиктор на СССР. 
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Руслан Славянският център, формиращ стра-
тегията и тактиката на самобитното 
развитие на народите на Русия (ВЪ-
ТРЕШНИЯТ ПРЕДИКТОР)

Людмила Люд Мил – славянските народи
Фин Святоруското (ведическото) жре-

чество, намиращо се в нелегалност
Владимир Добронамерените държавни структу-

ри
Черномор Международният център за управле-

ние на народите в света по Библейска-
та Концепция (ГЛОБАЛНИЯТ ПРЕДИ-
КТОР)

Глава Правителството на Русия под гнета на 
Черномор от Владимир до наши дни

Наина Равините и висшите масонски струк-
тури, чрез които Черномор управлява 
народите

Фарлаф Нисшите слоеве на масонството
Ратмир Елитът на редица славянски племена, 

приели юдаизма и излезли от истори-
ята (Хазарския хаганат)

Рогдай Езическият военен елит
Печенеги Националните „елитарни“ структури
Кон Тълпата, неузряла да бъде народ
Дванаде сетте 
деви

Дванадесетте апостоли, християн-
ството

Подобно разшифроване вече прави поемата на Пушкин 
стройна и логична от начало до край. Това не означава, че 
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когато е пишел поемата си, Пушкин е имал точно такива 
представи на съзнателно ниво. По-скоро чрез неговото под-
съзнание с картините и образите, лежащи в основата на те-
кста, Свише му е била спускана глобална информация и той 
я е отразявал в произведенията си. Предложеният вариант 
за разшифроване подкупва със своята логика и степен на 
съответствие с текста, но съвсем не претендира за изклю-
чителност. Не по-малко интересен и ценен ще е и всеки друг 
вариант, още по-съзвучен със сюжета и символната система 
на Пушкин, ако някой от читателите може да предложи та-
къв. Подобни кодировки достигат до своите автори по ин-
формационни канали, които хората на изкуството наричат 
творческа муза.

И така, какво представлява Черномор на Пушкин, магът 
с дълга брада, символ на финансово-кредитната система, 
който се крие в страната на „среднощните планини“ (Швей-
цария)? Тук трябва да се обърнем към 2-ия приоритет – ис-
торическия.

Висшето жречество на Египет се е състояло от десет ви-
сши посветени от Севера и десет висши посветени от Юга. 
Всяка десетка е била оглавявана от единадесети жрец, неин 
ръководител и първойерарх, който се избирал по наслед-
ство от баща на син. При прекъсване на генетичната линия 
бил избиран ненаследствен жрец. Те са познавали предим-
ствата на тандемния принцип на управление по отношение 
към единоначалието. Ако гласовете на първойерарсите се 
разделяли поравно, то те в тандем намирали трето реше-
ние. 

Представителите на тази концептуална власт, стояща 
столетия наред над фараоните и държавната машина на 
Египет, по времето на Моисей напуснала Египет заедно със 
служителите на Амон и излязла на наддържавно равнище 
на управление. Тогава самото жречество се трансформира-
ло в знахарство, като приспособило наличните си концеп-
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туални знания и навици за осъществяване на концептуална 
власт и за постигане на собствените си кланови интереси, 
вместо да се грижи за благото на обществото и за хармо-
ничните му взаимоотношения със заобикалящата го среда. 
От тогава не се е променило почти нищо и на върха на упра-
вленческата пирамида и днес виждаме същите 22 наслед-
ствени кланове, изкуствено разделени на две партии – лява 
и дясна, които посредством подконтролните им медии си-
мулират за пред тълпата някакво противоборство. 

Персоналният наследствен кланов състав е представен 
както в печатните материали на КОБ, така и на парламен-
тарните четения през 1995-та година. В състава на струк-
турата Глобален Предиктор като водещи влизат следните 
наследствени кланове: Ротшилд, Вартбург, Монтефьор, 
Мендел, Дюпон, Опенхаймер, Бляйхрод, Морган, Мелон, Ва-
ленберг, Круп, Флип, Коен, Сасун, Форд, Голдшмид, Хайне, 
Рокфелер. Тази управленческа върхушка на Евро-Амери-
канския конгломерат управлява реално в подконтролните 
ѝ страни в мащабите на Земното кълбо чрез наследстве-
ната корпорация на клановите финансови семейства, кон-
тролиращи международните организации, партии, фонове, 
транснационални корпорации и банки. Тази мисия е била 
щедро възнаграждавана. По данни на агенция „Ройтер“ 
(15.06.96г.) 358 –те кланове на милиардерите имат доход, 
който надхвърля общия доход на 45% от населението на 
Земята.

На населението на всяка от контролираните държави е 
предоставено „право на избор“ на управляваща власт меж-
ду „дясна“ и „лява“, които периодично се разменят. При това 
всеки един от двата избора стопроцентово устройва тези, 
които осъществяват библейската сатанинска концептуал-
на власт. Що се отнася до смяната на наименованията (зю-
гановци от „десни“ станаха „леви“), това зависи от къде се 
гледа – ако са от президиума, са „десни, а ако са от залата 
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са „леви“. Смяната на местоположението на щаб-квартира-
та на Глобалния Предиктор от Египет във Византия, а по-
сле в Швейцария е свързана с повишаване на комфорта на 
живота в тези страни с развитието в тях на технологиите и 
на енегрийната система, осигуряваща живота през зимните 
периоди. 

Устойчивостта на управленческата система в Египет е 
била осигурявана от особеното въздействие на египетски-
те пирамиди върху контролираните народи. Подобни въз-
действия имат полеви характер и се формират от обекти, 
чиято геометрия съдържа мистичното число Пи „&#960;“ 
(3,14), известно от математиката. При пирамидите то 
свързва височината с дължината на страничните стени, 
както и дължината на полукръга с неговия диаметър при 
арката. При преминаването на управлението на наддържав-
но и между-„народно“ равнище вместо по целия свят да се 
строят скъпоструващите и трудно реализуеми пирамиди и 
поради ограничеността на радиуса им на въздействие, бил 
разработен и проведен най-глобалният социален експери-
мент в цялата човешка история. Проектът бил реализиран 
от добронамерения ненаследствен жрец Моисей, който оба-
че не е бил посветен в неговата крайна цел. 

В какво са се състояли действителните цели и същност-
та на този проект с кодово име „Изход“, описан в Библията, 
като там той е представен като добро дело за излизане от 
робството? Наблюдавайки различни биологични животин-
ски видове (светулки, пчели, риби и т.н.) жреческо-знахар-
ските структури на Египет стигнали до извода, че за всички 
тях е характерен т.нар. режим на автосинхронизиране. Той 
се изразява в това, че ако 5–10% от членовете на някоя група 
започнат да правят нещо едновременно, то цялата група ав-
томатично преминава на този режим. Така случайното син-
хронно (едновременно) мигване на 5–10 % от светулките 
водело до това, че всички светулки от тази част в долината 
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на Нил започвали да мигат в този режим, като неговата про-
дължителност достигала до 30–40 секунди. Пчелният рой 
излита от кошера на същия принцип. Има и други примери 
за „ефекта на стоте маймуни“ и затова жреците направили 
подобни експерименти и в човешкото общество  с тълпата, 
събрана на стадиона. Картината била аналогична – цели-
ят стадион започвал да се държи по програмата, задавана 
от 10% от седналите в тълпата подставени лица (ставане, 
викане, аплодиране), а не според това, което се случва на 
терена. 

Така древните египетски „жреци“ разбрали очевидно-
то – че за ефективно наддържавно управление не са нужни 
пирамиди и не е нужно всеки да бъде воден за ръката. Ос-
татъчно е във всяка страна да имат 5–10% безпрекословно 
подвластни индивиди, на които да дават своите команди 
с някакви знакови съобщения и така по-нататъшните съ-
бития в тази страна ще се развиват в нужната на „жреци-
те“ посока по силата на режима на автосинхронизиране. 
На дневен ред излязъл въпросът за подготвянето на такъв 
генофонд и последващото му разпръсване (разселване) по 
цялата Земя. Как станало това?

Човешкият мозък има дясно полукълбо, отговорно за 
предметно-образното мислене (различаването) и ляво по-
лукълбо, отговорно за абстрактно-логическото мислене. 
По онова време дясното полукълбо било развито при рас-
тениевъдите, принудени да съпоставят и разграничават 
много и различни параметри, влияещи на добивите. Ляво-
то полукълбо било развито при животновъдите, монотон-
но извършващи и решаващи тесен кръг проблеми. (Понас-
тоящем лявото полукълбо е отговорно за такива сфери на 
дейност като шахмат, математика, програмиране, музика 
и т.н.). Затова египетското псевдо жречество подбрало 
юноши и девойки от семейства на семити-животновъди, 
като под предлог за освобождаване от военна служба едно 
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от семитските животновъдни племена било водено от Мо-
исей на 42 годишния поход из пустинята. Тези хора не ра-
ботели и се хранели с „манна небесна“. Тя не би могла да е 
ново природно явление, иначе макар и рядко, щеше да се 
появява и в по-нататъшната човешка история, а нейният 
източник бил житниците на египетските храмове, от кои-
то я доставяли на племето по предварително уговорени 
маршрути. Единственото, което участниците в този екс-
перимент трябвало да правят, както и три техни поколе-
ния, родени и отгледани по време на похода, било безпре-
кословно да изпълняват всички препоръки на „водещия“, 
в противен случай били лишавани от храна или вода. Чи-
тателят може да прочете самостоятелно в Петокнижието 
на Моисей (Тората) какво е говорено и внушавано на тези 
нещастни хора. Всички, които влезли в пустинята с ня-
каква представа за човешкото общество, не излезли живи 
от там, включително и самият Моисей. След 42-те годи-
ни, прекарани в пустинята, в Палестина влязло племе със 
закърняло дясно полукълбо, лишено от способността за 
различаване, нямащо представа от живота на човешкото 
общество от онова време, неразбиращо разликата между 
добро и зло и всъщност явяващо се племе от лесно упра-
вляеми хора чрез подсъзнанието, неспособни да живеят 
без „водещ“ (пастир). 

Тези хора и техните потомци, разселени по цялото земно 
кълбо персонално не са виновни за това, което се извършва 
чрез тях. Те са заложници на системата и в крайна сметка 
те дори са по-нещастни от онези, които са управлявани от 
системата с тяхно „съгласие“. Мисията им е да бъдат програ-
мируема управленческа периферия на социалните знахар-
ски структури и на библейската сатанинска концептуална 
власт на Глобалния Предиктор. За тях с голяма болка е пи-
сал Пушкин в „Медният конник“: 
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И тъй в живота си нелек
Не бе ни куче, ни човек,
Ни призрак, нито земен жител, 
ни труп…

От тогава до сега схемата на управление на държави-
те и народите всъщност не се е променила и историята 
на Русия доказва нейната ефективност. Набелязани авто-
ритети издигат лозунга: „Да живее комунизма!“ и 5–10% 
от жителите на страната (а това точно е числеността на 
наследствената наднационална мафия) за три дни стават 
„комунисти“, след което в режима на автосинхронизи-
ране държавата започва да реализира чуждия глобален 
сценарий за „светло бъдеще“, чиито драматичен финал е 
програмиран още преди старта. Този сценарий приключ-
ва и се издига нов призив: „Долу комунистите!“ и същите 
5–10% внуци и внучки на „пламенните революционери“ 
за три дни всички до един изгарят партийните си билети. 
И отново в режим на автосинхронизиране! Иска ми се да 
подчертая, че единството на тези „обществени брожения“ 
се постига изключително на базата на историческия мит, 
изложен в еврейската Тора и в християнската Библия, кои-
то успешно формират у хората определен тип психика, за 
която ще разкажа подробно малко по-долу.  И така е било в 
продължение на почти 3 хиляди години! Нима сме попад-
нали в безизходица? 

КОБ твърди, че този драматичен период от човешката 
история вече е приключил в галактически мащаб и по-на-
татъшното управление по библейската концепция е не-
възможно, тъй като тя е напълно изчерпана по силата на 
действието на Закона на Времето. Още египетските псевдо 
жреци (знахари) са знаели, че този момент ще дойде и са 
го нарекли Апокалипсис. Те много добре са разбирали, че 
библейската концепция си има граници на използване във 
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времето. Но Апокалипсисът не е крах за човечеството, а 
краха на господстващата до сега управленческа система, на 
елитарните йерархии, както и преход от „царството на звя-
ра“ към „царството на човека“. Тълпо-елитарните методи на 
управление са изчерпани и сега влизаме в „епохата на сри-
ване на пирамидите“, което е най-трудното, но и най-инте-
ресното време в цялата човешка история. Настъпването на 
този момент, момента на „звездата“ е предречено от руски-
те жречески структури и е отразено в поезията ни: „Дълго 
ли ще бъдеш скрита в  мъгла, Руска  звезда“ (Ф.И. Тютчев); 
„На свободата сеятел пустинен, аз рано стигнах до звездата“ 
(А. С. Пушкин).

Впрочем в своята гениална поема „Руслан и Людмила“ 
Пушкин говори открито и в прав текст как Глобалният Пре-
диктор разбира Закона на Времето и колко е безпомощен 
пред този закон:

Луната тръпне в небосклона,
Щом свирне; сваля той звезди;
Ала на ВРЕМЕТО ЗАКОНА
Безсилен е да победи.

Същината на Закона на Времето се свежда до това, че 
за цялата човешка история досега, през 20-ти век е настъ-
пил момент, в който продължителността на неизменният 
период на смяна на поколенията (средно 25 години от раж-
дането на майката до раждането на детето) е по-голяма от 
продължителността на периода на смяната на технологи-
ите, господстващи на Земята.  Ако в древността основните 
технически оръдия на труда (каменната брадва) са имали 
период на живот от порядъка на хилядолетия, то следва-
щите технологии преди да бъдат сменени са съществували 
столетия, докато сега, по мнението на японците, успешното 
развитие се измерва с пълно обновяване на технологиите 
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на всеки 5–10 години, т.е. многократно за един човешки жи-
вот.

Това довело обществото до принципно ново информа-
ционно състояние, при което се променя логиката на соци-
алното поведение. Тези промени се дължат на това, че за 
разлика от предишния исторически период, сега за един чо-
вешки живот протичат многократни промени в технологи-
ите и в надстроечните отношения, в обществените навици, 
в господстващите идеологически и икономически догми и 
във всичко останало.

Преди настъпването на тази промяна на логиката на со-
циално поведение човек се е раждал, получавал е определе-
на информация (това е Бога, това е Царя, а това е Църквата) 
и тя е била неоспорима и непроменяема до края на живота 
му. Този, който в началото на своя живот е получавал нещо 
като откровение в някаква област, е можел благодарение на 
това знание да живее в достатък през останалата част от 
живота си, а този, който не е бил посвещаван в нещо подоб-
но, е „копал земята цял живот“. 

Днес тези посвещения губят предишния си смисъл, тъй 
като нововъведенията, получавани като откровения по 
този начин, имат давност не повече от 5 години. Именно 
затова две поколения след епохата на „резонанса“ (1910–
1950г., когато периода на смяната на поколенията беше ра-
вен на периода на смяната на технологиите) вече се дава 
концепция за живота с нова логика на социално поведение. 
До сега тя не можеше да бъде практически въплътена в жи-
вота на хората поради господството на бившата, но все още 
дееспособна концепция на „резонанса“, когато Апокалипси-
сът още не беше приключил, а периодът на „звездата“ още 
не беше настъпил.

Сега, в нашето време (от 2000-та година насам – бел. 
прев.) или човекът усвоява новите знания и разчупва пре-
дишните си стереотипи, или се оказва изхвърлен от ис-
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торията. Генотипът, който беше свикнал да лежи на ста-
ри лаври вече е неспособен за никаква ефективна работа, 
включително и управленческа. Хората, свикнали с „ляво-
мозъчното“ мислене заспиват и се събуждат вече в стра-
ната на „дясномозъчното“ мислене. Времето на т.нар. елит 
приключи, но той все още поразително нехае за това и 
дори не забелязва какво се случва, за разлика от този, кой-
то много добре разбира, че вече е изгубил управлението 
на планетата и това е Глобалният Предиктор, концепту-
алният център на наддържавното управление на всички 
страни и народи. Той с един замах ще помете и вече поми-
та нищо неподозиращия и на нищо неспособен елит и сега 
хората му, които са живели по принципа: „Лапай, докато 
има!“ вече са достигнали границата във времето, след 
която ще трябва да отговарят за всичко.

Безспорно 21-ви век е векът на преображението на 
Русия. Ако приложим триединството Материя-Инфор-
мация-Мяра в рамките на човешкото общество, то ще 
видим, че Евро-Американският конгломерат олицетво-
рява цивилизацията на Материята; Изтокът – цивилиза-
цията на Информацията (Духа), а Русия – цивилизацията 
на Мярата, през вековете съхранила и развила силен ге-
нофонд, формиран от преодоляването на трудностите и 
несгодите до сега. Мнозина възприемат Русия като една 
от държавите на Земята, но те се заблуждават, тъй като 
Русия е една самодостатъчна регионална цивилизация с 
глобална значимост, макар че на управленческо равнище 
тя дълго време се намираше под властта на сатанинската 
концепция на Евро-Американския конгломерат. Особе-
ността на Русия е в това, че границите на цивилизацията 
съвпадат с границите на държавата. Наддържавното рав-
нище на управление на нейната цивилизация на огромна-
та ѝ територия, някога раздробена на отделни княжества 
с различни народи, езици и религии отдавна е разрешило 
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онези обединителни задачи, към които Европа тепърва 
пристъпва: единен език, единна валута, единен стандарт 
и много други принципни въпроси. Русия е цивилизация 
на мярата, а мярата пребивава със всичко и всичко пре-
бивава в мяра.

Ден след ден от всички канали на СМИ върху нашия на-
род се стоварваше повсеместно разрушително очерняне. 
Чуйте само или прочетете използваната от медиите тер-
минология, която представлява отдавна известен и отра-
ботен метод в телевизията за вербално програмиране на 
тотална безизходица с цел пълно парализиране на волята 
и съзнанието на народа. Но тези опити на „сценаристите“ са 
напразни, тъй като те лошо познават руските наддържав-
ни структури на собствената ни концептуална власт, които 
дълго време се намираха в дълбока нелегалност, но не и в 
бездействие и в които се препънаха и кръстоносците, и На-
полеон, и Хитлер, и всички останали. Тях ги чака ефекта на 
„маймунската лапа“, при който лошото, което някой замис-
ля против някого, се връща към този, който го е замислил. 
Нека пушкиновата строфа в стихотворението „Към клеве-
тниците на Русия“ звучи като грозно предупреждение за 
съвременните „фарлафи“:

И тъй, пратете ни, витии,
Надменните си синове:
Ще им намери гроб Русия
Сред братските им гробове.

В душата на руския народ е звучало и звучи (макар и на 
подсъзнателно ниво) пушкиновото пророчество за осво-
бождаването на Русия от хилядолетното иго и за премина-
ване от управленческата криза към устойчиво развитие на 
основата на самовластието:
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Руслане, твоят оскърбител
Е Черномор, вълшебник стар,
На хубавици похитител
И северен планински цар.
Не е пристъпвал земен жител
В дома на тоя господар;
Но ти, над злото победител,
Пред Черномор ще се явиш
И сам злодея ще сразиш.
Достатъчно научи, сине:
Знай, своята съдба държиш
Във своите ръце отнине.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО. 

БОГ И НЕГОВИТЕ ПОСЛАНИЦИ.

ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО,  
КОРАНА И ЕДИННИЯ ЗАВЕТ.  

 
ПРЕДСТАВАТА ЗА РЕЛИГИИТЕ И ЗА АТЕИЗМА.

От казаното по-горе следва, че втори по значимост и 
сила на въздействие се явява хронологическият приоритет. 
Да управлява действително и продължително време мили-
они хора, страни и народи може само този, който има въз-
можността да пише и пренаписва историята отново. Всяка 
представа за перспективите на развитието на обществото 
ни е толкова по-точна, на колкото по-древни исторически 
сведения се позовава. Това ни се демонстрира особено на-
гледно в целия период след 1917-та. Крахът  на идеите за 
построяване на „светло бъдеще“  е бил предопределен, ко-
гато са били изтрити всички исторически корени на обще-
ството ни, с фиксирането на 1917-та като „нулева“ точка на 
отчитане.

„Мъртвата Вода“ се позовава и се опира на осмислянето 
на историческите събития от последните 3–4 хилядолетия 
(като минимум) от глобалната човешка история. При това 
на аналитично разглеждане бяха подложени самите пър-
воизточници, включително папируси, а не техните тълку-
вания. Ние считаме, че опитите да бъде разбрана текущата 
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история на страната ни са абсолютно безплодни, както и да 
бъде управлявано бъдещето ни въз основа на изучаване на 
минало единствено в рамките от покръстването на Русия 
или от 1917-та насам.

Добронамерената патриотична общественост ще за-
щитава твърдо „вековните традиции“, които при по-задъл-
бочен исторически преглед ще се окажат дефакто чужди 
на руската генетика и привнесени в далечното минало от 
противостоящата ни библейска сатанинска концептуална 
власт. Ето защо за да анализираме съдържателно съвремен-
ната епоха е необходимо да имаме ясна представа за събити-
ята, като минимум започвайки от стълкновението на двете 
древноегипетски йерархии на Атон и на Амон по времето 
на религиозната реформа на Ехнатон (1375–1358 г.пр.Хр.). 
Именно в този период са корените на сегашната Евро-Аме-
риканска (библейската) управленческа концепция, както и 
на принципно различните мирогледни представи на свято-
руското жречество, контактуващо с египетската йерархия 
на РА в един по-раншен период, когато последната все още 
не е била по контрола на Амон.

Като концепция за обществено управление Библията 
се явява историческо наследство от древноегипетската йе-
рархия на Амон.

„Мъртва Вода“ има принципно различни представи за 
Мирозданието и за глобалния исторически процес, присъ-
щи и на йерархията на Атон. Основополагащите разлики 
между тези две направления на знанието са свързани с пос-
тулата за устройството на Мирозданието. 

Четириединството на Мирозданието е било приемано 
от йерархията на Амон: пространство, време, енергия, ма-
терия.

Триединството на Мирозданието е било приемано от 
йерархията на Атон: материя, информация, мяра.

Да се обърнем към първоизточниците. 
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В „Книга за начално четене“ на В. Водовозов (СПб, 
1878г.), предназначена за самообразоване на руснаците от 
края на 19-ти век, в главата за представите за Мироздание-
то на древните египтяни четем:

„Най-главната каста, която е управлявала всички (т.е. 
притежаваща пълна вътрешно обществена власт, включи-
телно и концептуална в двете значения на този термин-
бел. на автора) е била кастата на духовните или на жреци-
те. Те давали препоръки и на царя (т.е. на фараона-бел. на 
автора) как да живее и как да постъпва… Висшето божество 
на египтяните било АМУН. То обединявало четири божест-
ва: веществото, от което се състои всичко в света – богиня 
НЕТ; духът, одухотворяващ веществото или силата, която 
го кара да се съединява, да се променя, да се движи – бог 
НЕФ; безкрайното пространство, заемано от веществото – 
богиня ПАШТ; безкрайното време, което се представя като 
постоянно изменение на веществото – бог СЕБЕК“. Според 
учението на египтяните всичко, което съществува в све-
та, произлиза от веществото чрез действието на невидима 
сила, заема пространство и се изменя във времето и всичко 
това тайнствено се обединява в четириединното същество 
АМУН.

Ако се абстрахираме от имената на египетските богове, 
получаваме:

НЕТ (вещество) – съответства на съвременното обще-
ство; 

НЕФ (дух) – съответства на силовите полета; 
ПАШТ (пространство) – съответства на съвременното 

пространство;
СЕБЕК (време) – съответства на съвременното време.
Разказаното от В. Водовозов за древен Египет показва, 

че в продължение на хилядолетия представите на цивили-
зацията за Мирозданието са останали неизменни, като съ-
временната наука продължава да оперира с тях:
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1. Материя – вещество.
2. Дух, тълкуван като енергия, сила (силово поле, дейст-

ващо върху материята според диалектическия материали-
зъм) и като управляващо начало, т.е. като информация.

3. Пространство; 
4. Време.
В друга книга „Свещена книга на Тот. Великите аркани 

на Таро“ на В. Шмаков, инженер по далекосъобщения, изда-
дена 1916г. четем: „Чрез тридесет и двата пътя – чудни и 
мъдри, е начертал IA, IEBE, Саваоф, Бог Израилев, Бог Жив и 
Цар Вечен, Ел Шадай, Милосърден и Прощаващ, Възвишен 
и Пребиваващ във вечността – възвишено и свято  е Името 
Му, – и създал Свой свят чрез тримата сеферими: сефар, си-
пур и сефер“. Тук Шмаков цитира една от книгите на Талму-
да „Сефер Иепира“ – т.е. „Книга на Творението“. По-нататък 
в забележка по черта той дава следното разяснение: „Пър-
вият от трите термина (Sephar) би трябвало да означава 
числата, които единствени ни дават възможност да опреде-
лим необходимите предназначения и отношения на всеки 
(от контекста, възможно: на човека) и да разберем целта, 
за която е била създадена, и мярата за дължина, и мярата 
за вместимост, и мярата за тегло, за движение и хармония 
– всички тези неща се управляват от числата. Вторият тер-
мин (Sipur) изобразява словото и гласа, защото това са Бо-
жествени слово и глас, защото то е Божествено Слово, то в 
Гласът на Живия Бог, Който е породил съществата в техни-
те различни форми, били те външни или вътрешни; и това 
трябва да се разбира от думите: „Бог каза: Да бъде Светлина 
и стана Светлина“. Накрая третият термин (Sipher) означава 
писанието. Писанието от Бога е плод на творението. Слово-
то на Бога е Неговото Писание, Мисълта на Бога е Словото. 
Така мисъл, слово и писание съществуват в Бога като едно, 
докато в човека те са три“. В. Шмаков цитира горните забе-
лежки от една друга книга — „Cuzary“.
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Тази троица (сефар, сипур, сефер) съответства на трие-
динството:

1. Сефар – мяра (форма, матрица).
2. Сипур – информация (съдържание, това, което се съ-

държа във формата, смисъла, идеята).
3. Сефер – материя (плод на творението, като въплъще-

ние на единството на форма и съдържание).
В Природата тази троица е неразделна: „Така мисъл, 

слово и писание съществуват в Бога като едно…“ Нали не 
можем да си представим абстрактна „материя“. Тя задъл-
жително е подредена и има образ (информация). Няма 
предмет без образ и всеки предмет може да бъде измерен 
по дължина, ширина, тегло, вкус, мирис, атомен и молеку-
лен строеж и т.н. „Аллах е създал всяка вещ и я размерил с 
мяра.“ (това вече е от Корана) и не можем да отделим едно-
то от другото.

Но човекът е „устроен“ така, че да може да оперира по-
отделно с всяка част на тази „троица“. Той може щателно да 
изучава даден материален предмет, да го препарира, да раз-
глежда вътрешната му структура и устройство и т.н. и обик-
новено с това се занимават учените. Също така може и да 
„фантазира“ на крилата на мисълта, да оперира с образи, да 
ги съпоставя и т.н. и с това предимно се занимават окултни-
те школи, езотеричните учения и много религии. Т.е. както 
е написано в „Cuzary“: „…докато в човека те са три“.

Именно тази способност на човека „да оперира с от-
делностите“ била използвана от древноегипетското жре-
чество, но за това ще говорим по-долу. 

Триединството съвпада с представите на КОБ. Вселе-
ната, нямайки нито начало, нито край, представлява про-
цес- триединство: материя-информация-мяра. Битието е 
безкрайно множество взаимно вложени периодични проце-
си, протичащи за период от част от секундата до милиони 
и милиарди години. Физическият вакуум не е някакво аб-
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страктно вместилище-пространство, а една от разновидно-
стите на материята. Що се отнася до времето, то се определя 
като субективен параметър, представата за който възниква 
в някакъв субект (в частност в човека), когато той сравня-
ва периодите на два разночестотни процеса на Битието. Що 
се касае до пространството, то е само една частна мяра от 
общовселенската мяра. Читателят може да се запознае де-
тайлно с всички тези положения в материалите на Вътреш-
ния Предиктор на СССР.

На някого тези разногласия в представите за Мирозда-
нието ще се сторят малозначителни, но това е случаят, за 
който говори Козма Прутков: „Малките причини пораждат 
изключително големи последствия“ и сега всички ние жъ-
нем плодовете на тези последствия.

За да може да управлява устойчиво цялото човечество, 
страните и народите, древноегипетското жречество на-
правило едно „гениално“ нещо: дало на хората неправилна 
представа за заобикалящия свят, а за себе си присвоило и 
скрило (херметизирало) правилната представа.

Именно това му позволило да създаде най-фундамен-
талното объркване в съзнанието на хората: „Кое е първич-
но – материята или съзнанието (духа)?“ И човекът се е впус-
нал да търси истината там, където никога не би могъл да я 
намери, защото нея там просто я няма. 

Именно тук се крие тайната на концептуалната власт.
Именно това е в основата на принципа: „Разделяй и 

владей!“, като на тази основа са създадени материализма 
и идеализма, двете противопоставени философски учения 
и именно от позицията на едно от двете учения изграждат 
своите идеологии различните партии и движения. Едни са 
готови да дадат живота си за „царя“(православие на осно-
вата на идеализма), а други – за „ген.секретаря“ (марксизъм 
на основата на материализма). „Но и едните, и другите не са 
прави!“ (И. Талков).
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Именно това е в основата на противопоставянето меж-
ду науката и религията. 

Освен представата за устройството на Мирозданието, не 
по-малко значима е разликата на познавателните системи 
на древноегипетските йерархии, свързана с представата за 
Бога. Йерархията на Атон, за разлика от тази на Амон, при-
знава единобожието. Представата за Единния Бог-Творец и 
Вседържител, Един за всички, които живеят на Земята се 
дава и в Концепцията „Мъртва Вода“. Една от най-трудните 
задачи е да се доведе тази идея до съзнанието на читате-
ля. Моделът, предложен в тази книга има за цел да помогне 
на читателя да си създаде някакви образни представи и да 
израсне в разбирането си по този въпрос, но вече от свои 
позиции. 

Най-популярно представата за Бога (за Висшия разум) 
може да бъде въведена чрез равнищата на интелекта във 
Вселената. За битието е характерен разноравнищен инте-
лект, при който по-високото ниво е непознаваемо за по-ни-
ското ниво.

Да започнем от начало. Към този разноравнищен инте-
лект, с изключение на изкуствения интелект се отнася като 
минимум  цялата неорганична материя. Камъкът не може 
да получи информация отвън и въз основа на нея да извър-
ши едни или други собствени видоизменения. 

Ако вземем една зелка, която расте в градината, то той 
ще е на принципно различно равнище, тъй като получава 
голяма информация отвън: осветеност, температура, влаж-
ност, хранителните вещества в почвата и т.н. и въз основа 
на тази информация се изменя разположението на листата, 
гъстотата и дължината на корените и много други параме-
три.

Обаче животинският свят, например една коза, не вли-
за в кръга на „представите“ на зелката за заобикалящия 
свят. За нея това равнище на организация на Вселената е 
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„непознаваемо“по принцип и когато козата отхапе листо от 
зелката, за зелката това е намеса на неведоми за нея сили, 
намеса свише. 

Освен животинския свят в Мирозданието присъства и 
по-високо равнище на интелект – вида разумен човек, като 
пълната представа за него е недостъпна за животинския 
свят, макар че животното фиксира човека като материален 
обект. Предположението, че в тази йерархия на интелекта 
човекът е върха на Мирозданието е примитивно и неестест-
вено. Такава представа прилича на възгледите за строежа 
на материалната Вселена преди Коперник: „Земята е в цен-
търа на Вселената и всичко се върти около нея“, а тук ще 
имаме „Разумен човек и цялата вселена е в краката му“. Дос-
та по-логичен е възгледът, че човекът е едно подравнище,  
над което се намира по-високо равнище – на глобалният 
вселенски интелект, който обаче е непонятен и недостъпен 
за нас. В това няма нищо странно, като се има пред вид ма-
кар и примитивната аналогия с камъка, зелката и козата. 
Това по-високо равнище на вселенски интелект е Бога или 
Висшият разум.

Възгледите за Бога са изключително важни за изграж-
дането на представата за битието в тяло и за душата на 
човека. Примитивният материализъм свежда битието до 
чисто физическо материално явление. На основата на този 
възглед човек спокойно може да прегърне идеята за полу-
чаването на земни блага на всякаква цена и тогава ще се на-
ложи да остави настрана тази книга, защото той си има дру-
ги проблеми.  Но ако се зачетете по-внимателно в Корана и 
в другите източници на Единния Завет, то ще придобиете 
съвсем различна представа за смисъла на човешкия живот 
и на човечеството като цяло. 

Битието на човека е един начин за саморазвитие на не-
говата душа в рамките на управлението ѝ свише, т.е. това, 
което народът нарича Божият промисъл (замисъл). Най-об-
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щият модел на еволюцията е следния: множество индиви-
дуални развития на душите чрез многобройни преражда-
ния в различни тела, като спомените за минали животи при 
мнозина се блокират на ниво съзнание, за да се стимулира 
мисленето и творческото усвояване на генетичния потен-
циал за развитието на човека.

За мислещия човек са очевидни нелепостите на дарви-
низма, които могат да бъдат оборени с проста математика. 
Новите телесни форми на съществуването на душата се 
създават свише тогава, когато предишните са се самоиз-
черпали и когато в процеса на своята еволюция определен 
брой души са достигнали такова равнище, при което по-
нататъшното им развитие в тази форма става невъзможно 
поради изчерпване на заложения в тази форма потенциал 
за развитие.

За да бъде усвоен този потенциал е необходимо нашите 
дела, мисли и постъпки да съвпадат с Божия замисъл (про-
мисъл), т.е. през вековете всички страни и всички народи 
да живеят в хармония с Бога.  Представите „за нищото“ са 
възможни, но те не могат да съпровождат цялата многохи-
лядолетна история на човечеството. 

По-значимо свидетелство за съществуването на Божие-
то се явяват пророците или Божиите посланици, към които 
се отнасят Буда, Моисей, Христос, Мохамед. След детайлно 
запознаване с първоизточника на техните знания, които 
всеки в своето време е получил свише и е донесъл на Зе-
мята, Вие ще се убедите, че цялата информация има обща 
основа и произлиза от един „учебен център“. Всички тези 
учения (като, ръководени се от разума, изключим от тех-
ните текстове явно злонамерените изкривявания от по-къ-
сен период) представляват Единния Завет, единна стройна 
познавателна система за Мирозданието и за начините на 
организация на човешкото битие в съответствие с Божия 
промисъл. Бог е един, а верите са различни.
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Вярата е само елемент на културата, присъща на един 
или друг народ. Трябва да почитаме непосредствено Бога, 
а не на молитвеното килимче или на километричното „Пи-
сание“. Не църквата и не ритуалите характеризират Вашата 
вяра. Истински вярващият е над конфесиен. Той в еднаква 
степен се интересува и се ръководи от истинските Божии 
откровения както в християнството, така и в будизма, исля-
ма и индуизма или в други религии. Тази линия на мислене 
е далеч от екуменизма, опитващ се да примири различните 
вероизповедания в сегашния им вид, вместо да ги изчисти 
от техните злонамерено привнесени изкривявания.

Опитват се да обвинят привържениците на „Мъртва 
Вода“, че симпатизират на исляма и едва ли не, че отхвър-
лят християнството, но това е пълна нелепост, свързана с 
концептуалната неграмотност на критикуващите. 

Първо дайте да се разберем за какво християнство ста-
ва дума и да поговорим каква е връзката на Библията с 
християнството. Понастоящем разграничаваме четири раз-
лични учения, които поради неразбиране мнозина наричат 
„християнство“.

Истинското християнство е проповядвано непосред-
ствено от Исус Христос приживе. Христос е единственият, 
комуто е било спуснато „Евангелието“ („Благата Вест“). 
Нито Йоан, нито Лука или друг евангелист не е получавал 
„Евангелието“ („Благата Вест“) непосредствено и в това се 
състои методологическата несъстоятелност на Библията.

Второто, видоизмененото християнство е това, което е 
проповядвано от апостолите, учениците на Христос, след 
неговото възнесение непосредствено по време на техния 
живот (т.е. периода от 33 до 100 г.).

Третото християнство е през периода от 100 до 325 г. 
включително и се характеризира със споровете за разбира-
нето и тълкуването на учението на Христос.

И накрая, четвъртото съвременното християнство има 
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конкретен земен източник – Никейският вселенски събор, 
на който като е била окончателно разработена библейската 
концептуална власт, е бил приет Никейският символ на вя-
рата, много отдалечен от истинското християнство и грубо 
изкривяващ учението на Христос. Именно това е днешното 
псевдо християнство, което служи не на Господа Бога, а на 
сатанинската концептуална власт. В него вместо единобо-
жие, присъства догмата за Троицата, обожествяването на 
Христос, въпреки че той е само един от Божиите послани-
ци, както и много други нелепости. Въпросът за обожест-
вяването на Христос, против което самият той е говорил 
приживе, е бил решен на Никейския събор  с болшинство 
гласове (с 315 – за и 3 – против) почти като на партийно 
събрание. От икономическа гледна точка Библията се явя-
ва сатанинска доктрина за пряко ограбване и поробване на 
други народи, за което ще говорим по-долу. За краткост на 
изложението тук няма да привеждам документално аргу-
ментиране, тъй като то се съдържа в материалите на КОБ, 
но за изкривяването на учението на Христос ми се иска да 
се позова на „Майстора и Маргарита“ на М. Булгаков. На раз-
пита при Пилат Понтийски Иешуа казва за бирника Левий 
Матей: „…ходи един с кози пергамент и непрестанно пише. 
Но веднъж аз надникнах в този пергамент и се ужасих. Ре-
шително заявявам, че не съм говорил нищо от това, което 
беше записано там“.

Изложените обстоятелства са причината, поради която 
разработващите „Мъртва Вода“ непрекъснато се обръщат 
към Корана, за да открият истината. Всъщност Коранът е 
най-важният аргумент, потвърждаващ факта на съществу-
ването на Бога. Както е известно той е спуснат в периода от 
610 до 632г. изключително чрез Мохамед, който е бил не-
грамотен и не е можел нито да чете, нито да пише, а е дикту-
вал своите мисли и записаното представлява „Корана“. 

Коранът е даден свише във форма, защитена от възмож-
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но изкривяване. Броят на сурите и аятите е известен и те 
са номерирани. Всеки аят е написан в определена ритмика 
като бял стих. Няма никаква възможност да се махне дори 
и една дума, още повече, че стиховете са диктувани от не-
грамотен човек. Сура 2 дава представа за корена на злото в 
икономиката, за който няма да Ви каже нито един от съвре-
менните финансисти със степени и дипломи. Сура 5 дава 
пълни и задълбочени представи за единобожието, за Божи-
ите посланици, за изкривяванията на откровенията свише 
от злонамерени хора. От общественото съзнание се скрива 
фактът, че в Корана няма дори и опит да се създава някак-
ва специална религиозна линия и там по никакъв начин не 
се изтъкват, а се признават за равни и Моисей, и Христос, и 
Мохамед.

Основното блокиране на тези универсални знания, дос-
тигащи до руско езичния (а и до българския – бел. прев.) 
читател се осъществява от преводачите на Корана. Не слу-
чайно Пушкин ги е наричал „подставени лица на просвеще-
нието…“.. Ако Коранът се превежда от арабски език по съ-
вест, то Аллах би трябвало да се превежда като Бог, но от 
този превод веднага ще стане ясно, че и „мюсюлманите“, и 
„християните“  имат един Бог с различни обряди. Но така 
няма да може да се пропагандират  религиозните разли-
чия, на основата на които са всички съвременни военни 
конфликти. (Ирландия, Афганистан, Карабах, Таджикистан, 
Югославия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия…).

Думата „религия“  в превод означава „връзка“. Църквата 
претендира за ролята на посредник и връзка между човека 
и Бога. Да видим как се справя с тази мисия библейската 
църковна йерархия. Ако под атеизъм разбираме предста-
ви, отричащи Истинния Бог, то в реалния живот имаме два 
вида атеизъм.

Първият вид е материалистическият атеизъм. Според 
неговите възгледи, наложени в Русия след 1917-та, светът е 
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само материален, а всички представи за Бога и за Неговите 
посланици са плод на въображението и са измислени от не-
образованите народни маси. 

Вторият вид е идеалистическият атеизъм. Той е пред-
ставен от съвременната църковна йерархия, която напук на 
здравия разум и въпреки откровенията в Корана подменя 
вярата в Единния Бог, Творец и Вседържител с поклонение-
то на ритуали и догми за светата Троица и с абсолютизи-
ране на един от Неговите посланици. Тук няма как да не си 
спомним позицията на Лев Толстой, който обвинява офи-
циалната църковна йерархия на Русия в магьосничество и 
в скриване от народа на истинското Христово учение. Ето 
отговора му пред Синода, когато го отлъчва от църквата: 
„Това, че се отричам от църквата, наричаща себе си право-
славна е абсолютно справедливо… И аз се убедих, че уче-
нието на църквата е една теоретически коварна и долна 
лъжа, на практика сбирщина от най-груби суеверия и ма-
гьосничества, прикриващи смисъла на християнското уче-
ние“. Това е казал Лев Толстой през 20-ти век.

А ако се върнем в 7-ми век, в Корана е записано: 
„Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на 

Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух 
от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не 
казвайте: „Троица!“ Престанете! Това е най-доброто за вас. 
Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба!“. 
(Сура 4:171) „И на теб (Мохамед) низпослахме Корана с ис-
тината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде те-
хен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което 
Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо исти-
ната, която си получил!“ (Сура 5:48). „Всеки път, щом пра-
теник им донесеше онова, което душите им не желаеха, те 
отричаха едни, а други убиваха“. (Сура 5:70). „Неверници са 
онези, които казват: „Аллах, това е третият от троицата.“ „А 
няма друг Бог освен единствения Бог“. (Сура 5:73). „ Месия-
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та, синът на Мариам, е само пратеник, преди когото отми-
наха (идваха и си отиваха други) пратеници“. (Сура 5:75). „И 
ако се съмняваш в онова, което ти низпослахме (о, Мухам-
мад), питай четящите Писанието преди теб! При теб вече 
дойде истината от твоя Господ. И не бъди от съмняващите 
се!“. (Сура 10:94).

Когато четем Корана разбираме, че „ислямският фун-
даментализъм“ е измислица  или на хора, които никога не 
са го чели, или на хора, които злонамерено и небезкорист-
но са целяли да създадат лъжлива представа за същността 
на Корана. При това положение трябва да разграничаваме 
кораническия ислям от историческия ислям. Множеството 
нелепости на историческия ислям са свързани с грубото из-
кривяване на откровенията в Корана, допуснато от мюсюл-
манската църковна йерархия.

Така ако очистим християнството от злонамерените 
библейски изкривявания и прочетем внимателно Корана, 
пред очите ни ще блесне тяхната абсолютна смислова иден-
тичност и ще разберем, че те представляват Единен Завет, 
даден ни свише. Той ни учи как можем в мир, съгласие и 
справедливост да организираме човешкото общество и да 
изградим раят през живота си на Земята, а не някъде няко-
га след него. Обаче…, справедливостта и щастието за всич-
ки по Земята не съвпада с мирогледните представи на досе-
гашните господари на библейската сатанинска концепция. 

Както знаем, човечеството влезе в периода на новата 
логика на социално поведение. Древноегипетското жре-
чество е знаело за това и нарекло този период на смяната 
на логиката на поведение Апокалипсис. Да, апокалипсисът 
е крах!..., но крах не на човечеството, а на библейската упра-
вленческа концепция и на системата на тълпо-елитарното 
общество; крах на досегашния „елит“ поради неговата явна 
мирогледна несъстоятелност. Затова по Закона на Време-
то дните на неговото управление са преброени. Никой не 
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може да изрази това по-точно и по-образно от Ф.И. Тютчев в 
стихотворението „Encyclica“:

Ще дойде ден и ударът на правдата Господня
Ще срине с гръм Старозаветний Храм
В руините от своя собствен меч прободен 
Издъхна там първосвещеника му сам.
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ЕДИННИЯТ МЕХАНИЗЪМ НА 
„ПРОТИВОСТОЯЩИ“ ЕДНА НА ДРУГА 

ИДЕОЛОГИИ, ПОЛИТИЦИ И СРЕДСТВА ЗА 
МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ 
НА КОНЦЕПТУАЛНАТА ВЛАСТ И НЕГОВИТЕ 

ФУНКЦИИ В БИБЛЕЙСКАТА УПРАВЛЕНЧЕСКА 
КОНЦЕПЦИЯ

О, галеници на Парнас
Не вдигайте нескромна врява,
Не ставайте за смях пред нас;
Хулете се, но предпазливо.

А.С. Пушкин, 
„Руслан и Людмила“

След като беше изградена концепцията за поробване на 
народите и бяха разработени съответните правдоподобни 
схеми за подмяна на историята, се появи конкретната необ-
ходимост от включването на идеологическата власт – 3-ия 
приоритет на обществените средства на наддържавно уп-
равление. Понастоящем идеологическата работа се води 
толкова открито и предизвикателно, че в управлението за-
почна да се включва и четвъртия вид власт (икономическа-
та), което преди не се допускаше.

Но да се върнем на 3-ия приоритет. За медиите винаги 
се говореше като за безукорно чисто огледало, отразяващо 
реалността и независимо от властта. Както знаем Аполон и 
музите са избрали да живеят на планинския масив Парнас, 
но явно днешните „галениците на Парнас“ не са взели под 
внимание предупреждението на Пушкин, което поместих в 
епиграфа на тази глава и сега вече на всички ни е ясно, че 
медиите са управлявани от наддържавно равнище. Също 
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така е очевидно превъзходството и натиска на това наддър-
жавно равнище върху заявленията и действията на всички 
юридически държавни нива. 

А сега да видим как изглежда схемата на реализиране 
на властта на Глобалния Предиктор на равнището на 3-ия 
приоритет? Методологически схемата е удивително прос-
та: „Разделяй и владей!“. По правило пропагандаторската 
машина дава право на контролираната държава да си избе-
ре една от двете еднакво лъжливи версии, между които се 
залюлява и отклонява махалото на общественото съзнание. 
Ще отразя тази методология схематично и ще приведа ня-
кои примери от фактологията, а по-нататък читателят сам 
ще може да разграничава тези методи, отработени през ве-
ковете. 

Да поясним как работи тази схема (рис. 4).
Например посветените знаят, че съществуват два въз-

гледа за Мирозданието: четириединството и триединство-
то. За пред тълпата материята и информацията в триедин-
ството се разделят и се получава четириединството, като 
така възниква и нелепият, но наричан основен въпрос на 
философията: Кое е първично – материята (т.нар. матери-
ализъм) или духа (т.нар. идеализъм). По този начин векове 
наред махалото на общественото съзнание се отклонява ту 
в едната, ту в другата крайност, само и само народът да не 
разбере, че всъщност тези крайности не съществуват, тъй 
като в Природата материята и информацията са нераздели-
ми. Няма материя въобще, тя винаги е конкретна с конкрет-
ни информационни характеристики, притежаващи кон-
кретна мяра; и обратно – информацията и съзнанието също 
винаги имат конкретен материален носител (източник). 
По този начин чрез изкуственото разделяне на цялостта на 
Мирозданието се създават две „научни школи“ – материал-
исти и идеалисти, които в своите вековни спорове умело 
стъпкват елементарната истина, без дори да я забелязват.
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На нивото на 3-ия приоритет алтернативата за посве-
тените се състои в признаването или в непризнаването на 
Единния Бог, Творец и Вседържител, един за всички жители 
на планетата Земя. На тълпата ѝ се предлага избора между 
двете вече споменати заблуди, които в еднаква степен не 
признават съществуването на Единния Бог. Изборът е меж-
ду материалистическия атеизъм (не съществуват нито Бог, 
нито негови посланици на Земята) и идеалистическия ате-
изъм, подменящ идеята за истинския Единен Бог с лъжли-
вите идеи от типа на Светата Троица и абсолютизирането 
на един от Неговите посланици.

В сферата на общественото устройство в Русия особе-
но очевиден е ефектът на махалото от „капитализъм“ към 
„социализъм“ и обратно, при това по силата на Закона на 
Времето амплитудата между крайностите сега е много мал-
ка и може да бъде регистрирана за един човешки живот. 
Народът в Русия достатъчно ясно видя как за кратко време 
всички успяхме да поживеем и при „социализма“, и при „ка-
питализма“, което се оказа „от трън та на глог, че по-висок“ 
и всички разбраха това. Между другото преходът от немо-
тията до забогатяването съвсем не зависи от това кой вид 
собственост преобладава – частната или обществената, а от 
това дали в страната има самовластие и собствена концеп-
ция за живота, съгласувана с Божия замисъл (с Промисъла) 
или държавата е с тълпо-елитарно устройство, подчинено 
на външната за страната сатанинска библейска концепция, 
при която за посветените е все едно какъв елит доминира и 
с каква терминология прикрива користните си цели – „ко-
мунистическа“ или „капиталистическа“. 

В сферата на икономиката марксистко-троцкистките 
положения са потвърждение на споменатата схема и са раз-
работени по сценария на библейската концептуална власт: 
за противоречието между труда и капитала, между наемния 
работник и собственика на предприятие. Това измислено 
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противоречие е позволило повече от столетие да се скрие 
очевидната информация за действителното противоречие 
между производителния труд (както собствениците, така 
и наемните работници) и финансово-кредитната система, 
потискаща първите чрез узаконената кражба, наречена 
лихва. Глобалният Предиктор разделя единната сфера на 
материалното производство на две части(работници и соб-
ственици), настройва ги една срещу друга и по този начин и 
досега незаконно ограбва цялото човечество. А схемата на 
истинското подтисничество е тайна под седем печата! Вие 
няма да чуете нищо за нея, дори и намек, от устата на пла-
менните борци за благоденствието на народа, излизащи по 
телевизията. 

Следващият класически метод на управление на иде-
ологическа основа е манипулиране с полярните термини, 
които без допълнителни разяснения са почти безсмислени, 
чрез които се придават ярко изразени измислени противо-
положни оценки от позицията на „добро-лошо“. Например 
първо махалото на общественото съзнание се отклонява в 
посоката на „доброто“, а в хода на историята термините с 
характеристика „добри“ се превръщат в „лоши“ и обратно. 
Такива двойки представи за обществения живот са: „план-
пазар“, „демокрация-диктатура“, „икономическа отворе-
ност-желязна завеса“, „свободно общество-тоталитаризъм“, 
„социализъм-капитализъм“ и подобни. Истината е, че е не-
обходимо всяко конкретно явление да се натоварва със точ-
на и ясна мяра и зад всяко конкретно явление да се види 
управлението, съответстващо на единия или другия тер-
мин от злополучната двойка термини. Но веднага след като 
някой включи здравия си разум и започне да разсъждава по 
този начин, начаса ще го заклеймят (ако не на първата, то 
на втората крачка) с някоя зловеща характеристика. Извед-
нъж той става „фашист“, „националист“, „монархист“, „шови-
нист“ и т.н. и т.н. и му остава само едно – да плава по тече-
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нието и да се съгласява с натрапваното чуждо мнение. Така 
чрез медиите се осъществява невидима цензура на хората, 
която парализира волята и съзнанието им. При това се про-
грамира както самото мислене, така и бъдещите резултати 
от мисленето, които наблюдаваме днес, сляпо кланяйки се 
на „либерализма“, „монетаризма“, „демокрацията“, „права-
та на човека“ или на „марксизма“, „социализма“, „духовните 
ценности“ и много други.

Сега вече ни остава само една стъпка, за да разберем 
същността на всяка от пропагандаторските машини на 
тълпо-елитарното общество. Щом сме осъзнали и опреде-
лили изкуствено създадените алтернативи, то за да бъде 
въвлечена тълпата в някакъв схоластичен безсмислен спор 
трябва и едната и другата позиция да имат малко или мно-
го еднаква финансова и пропагандаторска подкрепа, за оси-
гуряването на която се създават  „противостоящи една на 
друга“ идеологии (материализъм-идеализъм, социализъм-
капитализъм и т.н.), представени от свои политици (Зюга-
нов-Жириновски) и от свои медии (Съветска Русия – Дейли 
Нюз). Цялата държава ги наблюдава (а мнозина и участват) 
в тази „жестока“ схватка на нанайските момчета, описана 
още от Пушкин. Вие също може би  сте чували за този вид 
борба, в която хитро скроеният костюм на бореца позволя-
ва на облечения в него човек да симулира еднолично схва-
тка между две борещи се момчета. 

Сценарият и режисурата на тези схватки са разработе-
ни от сатанинската библейска концепция за управление. 
Ние помним, че отборът на „сценаристите“ е изкуствено 
разделен на 11 „леви“ и 11 „десни“ така, че и зюгановците, и 
гайдарите имат конкретни опекуни. Редица политици сре-
щу прилично заплащане съвсем откровено са готови откри-
то да играят поръчаната им роля на „опозиционери“. Някои 
от тях искрено се борят за благоденствието на народа, но 
такива биват управлявани несъзнателно и подсъзнателно, 
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благодарение на тяхната природна глупост или пълна лип-
са на различаване.

В тези спорове на „опозицията“ ѝ е разрешено да говори 
всичко – и за престъпленията на президента, и за антина-
родния режим, но преди да бъде използван по този начин, 
всеки от „опозиционерите“ се проверява дали е надежден 
да пази в тайна информация от глобална значимост. Имен-
но поради това вие никога няма да чуете очевидните съм-
нения относно справедливото въвеждане на лихвения 
процент повече от това, че е един порядък по-висок от рен-
табилността на промишления комплекс или никога няма да 
чуете трето мнение на религиозна тематика. Всички теми, 
по които е допустимо да се водят медийните спорове вече 
отдавна са обозначени от пропагандаторската машина. 

Най-ярка представа за това, че противопоставянето на 
медиите е формално и измислено можете да получите от 
анализите им за чеченските събития или на отношението 
им към „Мъртва Вода“.

Що се отнася до „Мъртва Вода“ тук се прилага тактиката 
на пълното мълчание, понеже една такава дискусия може 
да излезе от обозначените рамки. А по отношение на че-
ченския въпрос опозицията следва начертаната си линия 
на поведение, тъй като позицията на Глобалния Предиктор 
в района на Чечня е стара като света и се характеризира с 
троцкисткия лозунг: „Нито мир, нито война“.

Едновременно с това този сценарий се явява част от 
един по-мащабен сценарий за настройването един срещу 
други на християни и мюсюлманим като според глобалния 
сценарий трябва да се поддържа постоянно противопоста-
вяне на тези две страни. Но как да бъде осигурено това? – 
Като противопоставянето се подклажда едновременно и у 
двете. Задачите са точно разпределени – демократичните 
издания подкрепят чеченската страна, а вестниците, които 
все още имат погрешното название „патриотични“ подкре-
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пят руската страна. Така необходимият резултат се постига 
от баланса между противостоящите сили. 

Всички изборни процедури в Русия до този момент са 
разработени от сатанинската концептуална власт с цел 
пълно разрушаване на управленческите ѝ структури по 
вертикала. Същността на всички изборни процедури е да 
скрие, макар и отчасти, че по този начин в ръководството се 
вкарват хора, угодни на тази концептуална власт и това се 
прави изборно, за да може в нужния момент тези хора да се 
позоват на факта, че народът ги е избрал. Но засега чрез ме-
диите и финансовите лостове главно на държавни постове 
се избират единствено тези кандидати, които са подходящи 
за изпълняването на необходимата мисия. Ако по някаква 
причина набелязаните хора не попаднат във властта, тряб-
ва спешно да бъдат измислени, за да могат „да подкарат 
стадото на електората“, като повечето от тях се познават по 
предизборните кампании. Всъщност вместо 140-те сегаш-
ни партии, на Русия ѝ е достатъчно едно единствено, но не 
политическо, а методологическо общонародно движение 
на руската концептуална власт.

Всички представени днес партии, политици и СМИ се 
намират в единната робовладелска примка на сатанинска-
та библейска управленческа концепция. Символ за това, че 
индивидът е сред посветените нейни подчинени е обичай-
ната вратовръзка, стягаща шията и тя се явява съвременен 
вариант на нашийника на врата на робите в Древен Рим. 
Знае се, че робът, който се осъзнава като роб е по-лош ра-
ботник от робът, който се мисли за свободен човек. И ко-
гато казват, че руснакът е лош работник, то за него важи 
горното уточнение. Руснакът винаги е бил добър работник, 
но лош роб, дори и само подсъзнателно да осъзнава своето 
робство. За щастие на равнището на държавното ръковод-
ство започнаха да се практикуват „срещи без вратовръзки“, 
а и не във всички страни успяха да въведат този атрибут на 
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робската психология.
Руският народ, а и всички народи на Русия, както ни-

кой друг народ на Земята е готов да възприеме и да разбе-
ре знанията на КОБ. Защо? Защото за един кратък период 
от историята (от 1917-та до 1985–91-ва година) той успя в 
своето колективно съзнание да преработи („да смели“) и да 
отхвърли както идеалистическия атеизъм (1917-та), така 
и материалистическия атеизъм (1985–1991-ва). Той отре-
че и едното и другото и сега търси „третото“, а КОБ му дава 
именно него.

Всички останали държави „заседнаха“: кой на стадия на 
идеалистическия атеизъм (с неговата пъстрота от „богове“ 
и религии), кой на стадия на материалистическия атеизъм.

В заключение на тази част от книгата искам да отбеле-
жа две значими подробности, които не винаги се осъзнават 
докрай. Всички ние гледаме телевизия и е нужно да има-
ме представа от вербалното програмиране, за да не станем 
негова жертва и да успеем да предпазим децата си от това. 
Телевизия обикновено се гледа в състояние на отпуснато 
безволие, при което всичко, което човек наблюдава, влиза 
директно в дългосрочната памет (в подсъзнанието) и при 
подходящи условия тази информация може да се използва 
като стереотип на мислене и поведение. Изследванията по-
казват, че човек може дори и да не гледа към телевизора, 
а той само да е включен и да работи и това е достатъчно 
човекът в стаята и дори в съседната стая да е подложен на 
неговото въздействие наравно с този, който го гледа. 

Това се използва от социалните знахари при програми-
рането на бъдещи бедствия. Още през 70-те години социо-
лози от САЩ откриха пряка зависимост между насилието, 
лъжата и произвола, давани по телевизията и реалните 
действия на хората. В едно свое интервю Ф.Д. Бобков, фак-
тически оглавяващ КГБ дълги години, даде примери от 
своята практика. Още в съветския период едно единствено 
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съобщение за самозапалване, дадено по телевизията, дове-
ло до масово повторение на това явление в живота и това 
било прекратено едва когато медиите спрели да излъчват 
тази информация. На този принцип е и днешната телевизи-
онна „реклама“. Например дават, че войник застрелва свои 
служители в армията и това неизбежно програмира умно-
жаване на този процес чрез пряко зомбиране на слабоволе-
вата част от военнослужещите. Попадайки в нещатни ситу-
ации, застрашаващи живота им, те инстинктивно започват 
да действат в съответствие с програмата в подсъзнанието 
им, заложена от последните новини или от гледания наско-
ро военен филм. Така е устроен човешкият мозък и това се 
знае прекрасно от тези, които владеят методите на социал-
ната магия – методите на словесното програмиране.

За мнозина е непонятен феноменът на сатириците, 
които са готови да осмеят всеки режим. Тайната е в това, 
че сатанинската концептуална власт познава особености-
те на човешката психика и знае, че всяко зло, ако е осмя-
но умело и публично, след това вече не се възприема като 
обществено опасно явление и така в живота може да бъде 
внедрено всякакво зло, стига да е минало през призмата на 
сатириците. Ето защо тяхната мисия е добре платена. Зато-
ва Швейцария, която има пряко отношение към сценариите 
на Втората Световна война, издигна паметник на Чарли Ча-
плин на брега на Женевското езеро. Този световно известен 
комик, пародирайки Хитлер, направи много за приспиване 
на общественото съзнание и така Хитлер доста безпрепят-
ствено реализира всички задачи, възложени му от Глобал-
ния Предиктор.

Прилага се и метод за приспиване на общественото 
съзнание с помощта на т.нар. „хрипуни“ (хриплив, дрезгав 
– бел. прев.), нажежаващи емоциите на хората със своето 
отричане на негативните страни в живота без да предлага 
в замяна нищо смислено. Най-яркият представител на „хри-
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пуните“ беше Висоцки. Съдържанието на цялото му твор-
чество, както и усилията на нашия „патриотичен елит“ в 
борбата му с „антинародния режим“ е отразено в неговите 
известни строфи:

А край пътя им гора в нея с баби яги 
И завършва този път с удари с тояги.
И ни църква, нито бардак – нямат нищо свято
„Ей, момчета, не така, не така, момчета!“
Да, все казват: „Не така“, а не казват как?
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАТА СИСТЕМА И 
НАДДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ 

ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ

…с какво държавата живее
И се замогва и защо 
тя няма нужда от злато,
щом простия продукт владее.

А.С. Пушкин, 
„Евгений Онегин“

На четвърто място по сила на въздействие върху съдба-
та на държавата е икономическият приоритет на наддър-
жавното управление, при това в сравнение с първите три 
той е с най-голямо бързодействие. 

Механизмът на това равнище е да изпълнява решени-
ята на висшестоящите в управленческата йерархия: коя 
страна да поеме курс към разоряване, а коя страна (за смет-
ка на първата, разбира се) да стане образцова „витрина на 
буржоазно-демократичните ценности“.

В резултат на това, че държавното ръководство е под-
чинено на чужда концептуална власт, населението на Русия  
живее в нищета, а тя е най-богатата страна в света, коя-
то без никакви преувеличения има всичко необходимо за 
устойчиво развитие без външна помощ. Ние разполагаме с 
пълния набор полезни изкопаеми, суровинна база, светов-
ни запаси от нефт и газ, с уникална енергийна система, ви-
сокообразовано население и квалифицирани управници на 
средните звена. Тогава защо е така? – Защото нямаме само 
едно – концепция за използване на изброените богатства 
за благото на собствения ни народ на основата на единен 
програмно-целеви подход. Вместо това чрез добронамере-
ните държавни структури живеем според чуждата библей-
ска управленческа концепция. Нейните корени не са скрити 
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в архивите на западните тайни служби, а достатъчно е да 
отворим Библията и там във „Второзаконие – Исайя“ от-
крито и ясно е описана доктрината на нашите господари и 
методите на финансово заробване на цели страни и народи. 
„Да не заемаш на брата си с лихва, било пари с лихва, храна 
с лихва, или какво да е друго нещо, което се заема с лихва. 
На чужденец бива да заемаш с лихва, а на брата си да не за-
емаш с лихва… (Второзаконие, 23:19,20);  „Чужденците ще 
съградят стените ти, И царете им ще ти служат; … Защото 
оня народ и царство, Които не би ти служили, ще загинат; 
(Исайя 60:10,12)

Последиците от глобално узаконената кражба се опис-
ват и в световната литература (М. Кенеди, „Пари без лих-
ва и без инфлация“, Швеция, 1993г.). Средностатистически 
благодарение на лихвите „развитите“ страни начисляват 
на „развиващите се“ страни 100 млн. долара ежедневно, а 
получават възвръщаемост 200 млн. долара. Ето я цялата 
тайна на т.нар. „икономически успехи“.

Русия днес е живото доказателство за силата на тази 
доктрина за икономическо заробване. Само ако съпоставим 
„помощта“, която ни оказват и съкровищата, които извли-
чат от нас под формата на лихви и на базираната на него 
схема за законно ограбване, всичко ще излезе наяве. Освен 
това доктрината „Второзаконие – Исайя“ е публикувана в 
книга, на чиято първа страница е изписано: „Издадено с 
благословията на негово светейшество патриарха на цяла 
Русия Алексий II“. 

Ако се обърнем към Корана, ще разберем защо заплаш-
ват целия свят с абстракцията „ислямски фундаментали-
зъм“, като насаждат негативно отношение към исляма, 
респективно към Корана. Причината е в това, че по отноше-
ние на икономическия приоритет Коранът открито и явно 
се противопоставя на Библията и обявява, че даването на 
пари с лихва е най-тежкия грях. „Които изяждат лихвата, не 
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ще се изправят, освен както се изправя някой, когото сата-
ната поваля от лудост. Това е, защото казваха: „Търговията е 
като лихварството“. А Аллах позволи търговията и забрани 
лихварството. При когото е дошло наставление от неговия 
Господ и е престанал, негово е онова, което е било дотогава 
и делото му е за пред Аллах. А които се върнат към това, 
тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно“. 
(Коран, Сура 2:275) В Корана Аллах разрешава търговията, 
но забранява лихвата (растежа на парите). 

За да разберем дълбоката същност на лихвата и на „глу-
павия растеж“ (според Пушкин) на западната цивилизация, 
трябва да разгледаме трите вида растеж, съществуващи в 
света. (рис. 5).

Кривата на естествения растеж е характерна както за 
животинския и растителния свят, така и за човека. Чове-
кът расте по-бързо в детството и юношеството, а след 20 
годишна възраст практически престава да расте физически 
и продължава да расте само качествено. 

По аналогичен начин, ако е в хармония с биосферата, 
би трябвало да се развива и човечеството като цяло, вклю-
чително и създадените от него технологии. Границите на 
растежа се определят от долу (от задоволяването на демо-
графските потребности на хората), но за да се избегне само-
унищожение, на човечеството се поставят граници и отгоре 
(от биосферната допустимост на развитието за съхранява-
не на околната среда). Според степента на своето духовно 
развитие човечеството би трябвало да осмисли ограниче-
нието, наложено от горе, но днес сме в ситуация, при която 
това чудовище, наречено Човешко общество нещо не може 
да осъзнае този факт. Това е било простено, когато чове-
чеството е намирало в „детска възраст“, но на тази хилядо-
летна „цивилизация“, която грубо вреди на своите членове 
и обрича на гибел уникалната планета, на която живее, това 
не може да бъде простено.
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Причина за сегашното положение е стремежът към ли-
неен растеж, при който критерий за „цивилизованост“ и 
за развитие се явява не разумът, а задоволяването на де-
градивно-паразитните потребности, които нямат никаква 
връзка с развитието на душата. Особено порочно е убежде-
нието ни, че наличието на повече стругове, метали, нефт и 
електроенергия свидетелстват за по-голямо благоденствие 
и цивилизованост. Обаче цялото човечество отдавна е пре-
минало границата на допустимото технологично насищане 
и върви по пътя на линейния растеж, защото има изключи-
телен проблем с приоритетното развитие на Разума.

В тази връзка и във връзка с доктрината „Второзаконие 
– Исайя“ специална роля играят представите ни за кривата 
на експоненциален растеж (който според Пушкин е проти-
воестествен и „най-глупавия“). Този растеж не се забелязва 
на пръв поглед, но от един момент става лавинообразен. По 
същата логика се развива и тумора при деленето на всяка 
ракова клетка на още две. Всички знаем приказката как 
персийският шах не успял да изпълни скромната молба 
на изобретателя на шахмата, който го помолил на поста-
ви върху първото поле на шахматната дъска едно зърно и 
на всяко следващо поле да слага два пъти повече зърна, в 
сравнение с предишното. Възнаграждението, изградено по 
логиката на експоненциалния растеж, възлязло на  повече 
от 400 пъти сегашния добив на зърно в целия свят.

Именно такъв вид растеж имаме и във финансовата 
система, основаваща се на лихвения процент, благодарение 
на който през определени интервали от време паричното 
състояние се удвоява и има експоненциална динамика на 
растеж. Времето, необходимо за първия, най-дългия пери-
од при облагане с 3% годишна лихва е 24 години, при 6% 
– 12 години, при 12% – 6 години. Оттук става очевидно, че 
финансово-кредитната система на основата на лихвата, из-
градена в съответствие с доктрината „Второзаконие – Ис-
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айя“ не може да осигури устойчиво развитие и периодите на 
срив и подем зависят от големината на лихвения процент. 

За да може читателят да се убеди окончателно в несъв-
местимостта на начисляването на лихви с нормалното ес-
тествено развитие, ще направя още една аналогия. Ако в го-
дината на рождението на Христос някой си направи банков 
влог в размер от 1 цент с 4% годишна лихва, то през 1750-та 
с натрупалите се пари би могъл да купи златно кълбо с те-
глото на земното кълбо, а през 1999-та би притежавал ек-
вивалент на 8200 такива златни кълба. При това кризите, 
банкрутите и финансовите войни, за които всички „пишат“ 
са неотменен спътник на социалната система, допускаща 
използването на лихвата.

Дали има алтернатива за този катастрофален вариант 
на икономическо развитие? Несъмнено има и тя е разгър-
ната с всички детайли в материалите на Концепцията за 
Обществена Безопасност. Тази представа е изложена и в 
споменатата брошура, издадена в Швеция и преиздадена 
на руски със заглавие, което говори само за себе си: „Пари 
без лихва и без инфлация“. Там на методологическо ниво 
се дава схемата за безпроблемно функциониране без съ-
тресения на финансово-кредитната система; показано е, че 
лихвата в нормалната икономика фактически би трябвало 
да е отрицателна, т.е. да се превърне в известно заплащане 
срещу използваните пари, но вече от страна на този, който 
ги е съхранявал. (Всъщност хората, които почитат Корана, 
плащат на държавата доброволен религиозен данък в раз-
мер на 2,5% годишно за тези пари, които са стояли у тях без 
движение през годината). Тази схема на използването на 
парите е еквивалентна на схемата на използването на ваго-
ните. Всеки взема от тях тогава и по толкова, колкото са му 
необходими в процеса на обществено полезния труд. А днес 
парите се явяват средство за забогатяване и се разпределят 
на обратния принцип. Експериментът с безлихвените пари, 
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направен в австрийският град Вергл, даде потресаващи ре-
зултати на увеличаване ефективността на икономиката. 

А сега след като пояснихме общите схеми, да преминем 
към финансовото положение в Русия. Крайъгълен камък на 
работещата против нас библейска концепция на равнище-
то на икономическия приоритет се явява лихвата, на която 
се дължат и многобройните варианти на схемата за полу-
чаване на доходи извън производствената сфера, когато 
„парите правят пари“ без да са свързани със създаване на 
какъвто и да било обществено полезен продукт. Господари-
те на тази концепция процъфтяват благодарение на това, 
че те под различни благовидни предлози не позволяват на 
контролираните от тях страни да печатат платежни сред-
ства, като им предоставят собствените си разплащателни 
средства, които не са нищо друго, освен обикновена хартия, 
а в качеството на лихвен процент и връщане на дълговете 
вземат реални материални ценности (гори, нефт, газ, зла-
то…). Лихвата е параметър за наддържавно безструктурно 
управление, определян монополно. Когато се манипулира с 
нейния размер, с пропорциите между собствения и заемния 
капитал на страната и със схемите за връщане на дългове-
те, може да се формулират всякакви тенденции на разви-
тие на контролираните държави: от икономически упадък 
и фалит (Русия) до процъфтяване (Швейцария) и реклами-
раните по телевизията схеми на „опозицията“ (Зюганов, 
Жириновски, Лебед, Баркашов, Подберьозкин, Глазев, Яв-
лински и т.н.). Така ще ви стане ясно с какви средства из-
броените хора „се борят“ за благоденствието на народа и е 
може д се спори коя от телевизионните реклами е по-ефек-
тивна – да те хвалят или да те нападат като „опозиция“, тъй 
като в крайна сметка и едната и другата се плащат от един 
портфейл.

„Гениалната“ заслуга на марксизма пред господарите на 
библейската доктрина се състои в това, че както казахме и 
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преди, в продължение на повече от сто години насочва въз-
мутените производители на материални блага да се борят 
с абстрактни врагове (от типа на ДДС), скривайки от тях, че 
лихвата е действителния механизъм за разоряването как-
то на собствениците на промишлените предприятия, така 
и на наемните работници. Вместо да се ликвидира този 
механизъм, в Русия от 1917-та насам се провокира борба-
та между работниците от производителния и работниците 
от управленческия  сектор, трудещи се всъщност в една и 
съща производствена сфера. Така подводницата избягва от 
преследващото я торпедо, пускайки встрани отклоняващ 
имитатор на себе си. 

Ръководството на Централната Банка режисира и упра-
влява този сценарий за целенасочено разоряване на произ-
водствената сфера. Практически ЦБ умишлено е изведена 
извън управлението на държавното ръководство на Русия 
и прокарва в страната линия, изработена в Давос и МВФ, 
които са контролирани от наддържавно управленческо 
равнище. В това няма нищо необичайно и така се постъпва 
с всяка централна банка във всяка страна, ако са успели да я 
„впишат“ в системата за наддържавно управление. 

Най-точно тази наддържавна система на действително-
то управление на света е характеризирана от М. Ротшилд: 
„Дайте ми да управлявам парите на страната и не ме инте-
ресува кой прави законите ѝ“. В нормалната схема на упра-
вление правителството изпълнява всички функции на ЦБ и 
баснословните доходи от емисии и спекулации се явяват из-
ключително доходи на самата държава и на нейното населе-
ние. Механизмът на подчиняване на държавите на между-
народните банкери и на Глобалния Предиктор посредством 
системата на внедрените и „вербувани“ от тях централни 
банки, е подробно описан в книгата „Невидимата Ръка“ (Р. 
Еперсон, Санкт-Петербург, 1999г., превод от англ.ез.). Там 
в частност подробно е описана борбата на Глобалния Пре-
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диктор за подчиняване на Америка, която завършва през 
1913-та със създаването на орган за нейното наддържавно 
управление. (Днес продължаваме да наблюдаваме глобал-
ния спектакъл, разиграван от тази държава-марионетка и 
от нейният „гол крал“). За да маскират този орган, са го на-
рекли не ЦБ, а „Федерален резерв“, но названието не проме-
ня същността и както отбелязва авторът, „притежава бас-
нословни процентни печалби от всички пари, които прави 
от нищото“. Такава е същността и на руската ЦБ. В момента, 
в който държавата се опита да претендира за своя персона-
лен дял, като с магическа пръчка се сменят всички ръково-
дители, включително прокурори и президенти. 

Ръководството на ЦБ трябва да престане да обяснява 
увеличаването на лихвения процент с високите темпове на 
инфлацията и с увеличаването на невъзвратимите креди-
ти, защото така подменя причината със следствието, а вече 
е ясно, че и двете изцяло и в еднаква степен са обусловени 
от вземането на лихвен процент, като в действителност той 
е първопричината и генератора на инфлацията (включи-
телно и в руските условия), тъй като лихвата „грижливо“ 
бива прехвърлена и върху себестойността на продукцията 
и неизбежно вдига цените дори и при елементарни опера-
ции „купува-продава“, да не говорим за високотехнологич-
ните и продължителни цикли на оборот на капитала.

Разрухата в промишлеността и инфлацията, съответ-
стваща на нейното положение на практика се постигат чрез 
скачане на цените на оборотните средства (както стана 
през 1991-ва и след нея) и чрез компенсиране с кредитни 
ресурси с 60–200% годишна лихва. Това осигурява в най-
кратки срокове прехвърляне на платежоспособността от 
производствената сфера към финансово-кредитната сфера. 
Ако висшето ръководство на страната с помощта само на че-
тирите аритметични операции (но без участието на запад-
ните „консултанти“) пресметне движението на финансовия 
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поток, то веднага ще види, че при тези условия функциони-
рането на производството става невъзможно дори и на тео-
рия. И след като установи това, би престанало да търси ви-
ната в некомпетентните ръководители в производствената 
сфера и би възбудило дело за преднамерено разоряване на 
народното стопанство на Русия. Този механизъм на разоря-
ване на народното стопанство не е много по-различен от 
използвания в далечното минало. Като потвърждение на 
това ще цитирам брошурата на А.Д. Нечволодов „Руските 
пари“ от 1907-ма „… небивалото повишаване на отчетния 
процент води до силно съкращаване на цялата търговска и 
промишлена дейност, при което ако това продължава, неиз-
бежно ще предизвика фалита на множество предприятия, 
които до сега са били успешни. За да бъде изведена Русия от 
това смутно положение преди всичко трябва да бъде смене-
на досегашната ѝ икономическа политика с политиката на 
развитие на производствената сфера“.

Предизвикването на дефицит на собствените платеж-
ни средства на дадена страна се явява метод за подтикване 
към заемане на кредитни ресурси и отваряне на оперативен 
простор за долара, който в момента е носител на Евро-Аме-
риканската концепция. Разоряването на Америка би било 
отдавна факт, ако тя не бе успяла да изнесе от страната из-
лишната парична маса, водеща до неизбежната инфлация. 
Обезценяващата се по целия свят доларова копюра се внася 
у нас (в Русия) с интензивност повече от 25 млрд. годишно и 
умишлено се организира парализиране на производството, 
тъй като тогава се увеличават темповете на обезценяване 
на рублата. Такава е финансовата същност на „перестрой-
ката“. Страната се напомпва със зелените хартийки, а лих-
вите се плащат под формата на реални материални и преди 
всичко суровинни ресурси. Точно както в телевизионната 
реклама: „Ние си седим, а парите си текат“.

Навремето президентът на Франция генерал де Гол бе 



82

„отстранен от длъжност“ веднага след като прозря този 
механизъм и започна да изнася от страната хартиените до-
лари в замяна на златното покритие на САЩ. В Германия 
Ерхарт се изхитри и върна всички зелени копюри тихо и 
кротко по договореност, което доведе до мощния следвое-
нен финансов „бум“ в страната.

От 15-ти август 1971-ва, когато златният резерв на САЩ 
беше практически изчерпан, юридически беше прекратена 
практиката на обмяна на долара за злато, което означаваше 
рухване на златния стандарт и златното покритие на дола-
ра. (Необезпечен с нищо, широко тиражираният долар има 
100% аналогия с „билета МММ“  както по същност, така и по 
външен вид. Разликата е само в мащабите и в равнището на 
договорките.) Едновременно с това експоненциално расте 
и външния дълг на САЩ и скоро обемът му ще надхвърли 
целия сумарен дълг на страните от третия свят. Рухването 
на глобалната доларова пирамида представлява сериозна 
опасност. Спешното въвеждане на еврото беше свързано 
именно с отхвърлянето на обречения долар от Европа. Дър-
жавите, които не успеят своевременно да оценят възмож-
ните последици от неконтролируемата емисия на необез-
печени валути, има вероятност да останат с „билети МММ“  
в световен мащаб и това на първо място се отнася за насе-
лението на Русия. 

В международен мащаб настъпи момента да се раз-
гледа въпроса за необходимостта от преминаване от 
обезпечаването със злато към енергообезпечаване на на-
ционалните валути и по този начин към установяване на 
абсолютен курс на основата на енергоинварианта. Понас-
тоящем имаме само относителни съотношения между тях. 
Днес паритетът на валутата се определя от т.нар, „фиксинг 
на Ротшилд“. 

Уважаеми читателю, дали сте се замисляли по каква 
формула се определя паритетът на валутите (техния курс)? 
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Защо някога 1 долар струваше 10 рубли, а сега струва 28 
рубли? Не? А трябва! Ако се опитате да намерите тази фор-
мула, то търсенето Ви ще бъде съвсем напразно. Няма да я 
намерите, защото просто такава формула няма. 

Светът се управлява от мафия, която е „културна“  и 
умело прикрива своите хитри методи на управление. Един 
от тези методи на управление на „народното стопанство“ 
на планетата Земя се явява процедурата „фиксинг на Ро-
тшилд“. Два пъти на ден, след закуска и след обяд, в лондон-
ската банка на фамилия Ротшилд под председателството на 
един член от семейството се събират 5 човека (по един от 
петте най-влиятелни финансови фамилии), като те, съпос-
тавяйки заявките за покупка и продажба на злато в целия 
свят, ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТ НЕГОВАТА ЦЕНА. 
Тази цена по телекси и телефаксове мигновено се съобщава 
в Ню-Йорк, Цюрих, Париж, Сингапур, Хонконг и в други цен-
трове на търговията със злато и става основа за формира-
нето на цените на всички пазари. 

Всичко това е монопол в икономическата сфера на са-
танинската концептуална власт. Този монопол върху фи-
нансово-кредитната система на планетата може да направи 
така, че всяка страна, всяка банка, всеки предприемач или 
да процъфтява или да го размаже като муха. 

Това обстоятелство и позволява на дадения етап да се 
създават глобални финансови пирамиди от типа на дола-
ровата. Обаче рано или късно „фиксингът на Ротшилд“  ще 
бъде заменен с енергийния еквивалент и тогава всяка дър-
жава ще може да печата пари само в обеми, пряко свърза-
ни с енергообезпечеността ѝ, тъй като именно последната 
стои в основата на всеки произведен продукт и на всеки 
производствен цикъл.

В тази връзка с особен смисъл и далновидност се отли-
чават срещите на руския президент с японските лидери. 
Алиансът на Русия с Япония носи колосален съзидателен 
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потенциал. Япония има възможност за мащабни инвести-
ции, а руските енергийни ресурси биха обезпечили япон-
ската иена чрез енергоинварианта. Логичен изглежда и 
алиансът на Русия с Европа, а и с арабския свят, тъй като 
ние имаме възможност за тясно сътрудничество с тези ре-
гиони на света. 

Изходен и основополагащ принцип за пренасочване 
на финансовите ресурси на страната ни към развитието 
на производството като единствения източник за честно 
натрупване на блага, се явява забраняването със закон на 
лихварството и на даването на пари с лихва, както и обявя-
ването им за престъпление – кражба. Именно такива зако-
нодателни промени са извършени в Япония и на това об-
стоятелство се дължи японския финансов „бум“. Всъщност в 
Япония никога не е имало свободна лихва или тя никога не 
е надхвърляла 0,5–1,5%  за година. През 1999-та, когато се 
изостри конкуренцията ѝ със САЩ, Япония взе решение за 
намаляване на лихвата с 0,25% до 0,15% за година. В япон-
ската управленческа концепция, която има локален харак-
тер и е ограничена само в страната, банките не са лихварски 
учреждения, а работят в качеството си на инвестиционни 
компании. Те седят „в една лодка“с производствения сектор 
и претендират единсвено за частта от онази печалба, която 
ще получава при тяхната съвместна дейност под формата 
на конкретен доход от промишлеността. По принцип такава 
икономика не може да бъде самоизяждаща се, тъй като все-
ки, включително и банката, получава само частта от това, 
което е реално създадено.

Ислямските банки, работещи по принципите на Кора-
на, въобще нямат право да получават каквото и да било 
под формата на процентен доход, тъй като лихварството и 
получаването на доходи извън производствената сфера се 
осъжда от най-важната сура на Корана (Сура 2) като най-
тежък грях. През 1999-та започна радикална шериатска 
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банкова реформа в Чечня с категоричната забрана за начи-
сляване на лихва върху кредитите и така банките вземат 
само частта от печалбата, получена при използването на 
кредита. Но понеже историческият ислям в Чечня е много 
далеч от Корана, то не е изключено тази акция да е схема за 
умишлено дискредитиране на линията за забрана на лих-
вата, тъй като тиражирането на опита на чеченския елит не 
може да бъде популярен в очите на обществеността, понеже 
в 90% от случаите това е порочен опит, противоречащ на 
здравия разум. В случая съмнително обстоятелство се явя-
ва и фактът, че чеченските банкери се обучават за новите 
условия на работа не къде да е, а в САЩ. 

Днешните успехи на Китай също са свързани с промя-
ната на отношението към начисляването на лихви. В Ки-
тай ставката за рефинансиране с отчитане на инфлацията 
през последните години достигна отрицателна величина 
(-- 10%), т.е. едно предприятие може да получи кредит от 
10 млн. юана, ако може да върне след една година 9 млн., но 
все едно то ще започне да работи и да плаща данъци. Така се 
постига не банков, а държавен ефект.

Свободната лихва позволява да се създават не само 
дребни и глобални финансови пирамиди, но и общодържав-
ни (ГКО, КО и др.). Същността им е същата – да предоставят 
възможност на определении структури от тези пирами-
ди да имат паразитни доходи, многократно превишаващи 
възможните за получаване на доходи при вложения в про-
изводствената сфера. Ясно е защо финансовият капитал в 
такава ситуация няма икономически основания да влиза в 
сферата на производство, където рентабилността на него-
вия оборот е многократно по-ниска, но най-парадоксално-
то е, че средствата за изплащането на тези свръхдоходи се 
вземат от същата тази производствена сфера чрез схемата 
на грабителските данъци, тъй като никъде нищо не се съз-
дава, освен в сферата на производителния труд, а всички 
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останали сфери са малко или много механизъм за прера-
зпределяне.

Високият вътрешен лихвен процент създава илюзията, 
че е изгодно да се привличат западни кредитори. В дейст-
вителност тези кредитори се явяват най-важният източник 
за паразитното процъфтяване на Запада и де факто са чис-
то лихварство. Колосалният изкуствено създаван дефицит 
на собствени платежни средства (40 пъти намаляване на 
цените през 1985-та в сравнение с 1984-та) доведе до вна-
сянето в страната ни на огромно количество с нищо нео-
безпечени налични долари, осигуряващи 60% от паричния 
оборот. Тяхното изтласкване и заменянето им чрез емисия 
с еквивалентната рублева маса по принцип не може да бъде 
свързано с никаква инфлация.

Централната банка умишлено, по поръчка или пора-
ди неразбиране създава пълно парализиране на разпла-
щателната система и на механизма на съпровождане на 
реалното производство с адекватните му финансови по-
тоци. Но ЦБ се държи така, сякаш това не я касае. Хайде 
да помислим – всъщност за какво (освен за разоряване на 
Русия) отговаря ЦБ и за какво получават заплати в нея, 
след като нейната основна функция е парично съпрово-
ждане на стоковите потоци, което се извършва така, че 
85% от продажбите са възможни единствено на бартерна 
основа? В повечето технологични вериги има суровини, 
оборудване, персонал – всичко, освен оборотни средства – 
хартийките с нарисувани цифри. Интересно как биха оце-
нили това ръководителите на отрасли, ако задоволяваха 
например само 15% от потребностите на автомобилния 
си парк от бензин, или птицефермите – 15% от смеските, 
необходими за храна? Нали хартийката с цифри, нарече-
на „пари“ е задължителната технологична среда за всеки 
производствен процесс!!!, също както и бензина, смески-
те, цимента и пр. и те трябва да са точно толкова, колкото 
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са нужни по технологични изисквания – не повече, но и 
не по-малко!

Да разгледаме взаимодействието на банковата система 
с реалното производство без абстрактни теории, тъй като 
за да разкрием закономерностите, скрити зад монетарна-
та мъгла, ще ни е нужно образование не повече от средно 
училищното. Да си представим държавната система под 
формата на модел, състоящ се от два блока: производстве-
но-потребителна система (ППС) и финансово-кредитна 
система (ФКС). При това всичко, което се явява предмети 
за потребление на населението (потребителна стойност) се 
създава изключително в ППС. В една разумна схема покупа-
телната способност, за да бъде тя задоволена, трябва да се 
формира също изключително в ППС и да е пропорционална 
на произведеното.

Обществено полезната съставка в дейността на ФКС се 
свежда до осигуряване на ефективен стокообмен и следо-
вателно парично съпровождане и обезпечаване на функ-
ционирането на ППС. Реализирането на тази функция в 
чист вид се саботира от ЦБ и вместо да изпълнява свои-
те преки функции, ЦБ е заета с формиране на покупател-
на способност извън производствената сфера, която не 
е свързана пряко с реално произведения продукт, а чрез 
лихвения процент вътре в самата ФКС. При такава фило-
софия на водене на финансовите дейности не се чудно, 
че ЦБ непрекъснато твърди, че инфлацията е неизбежна. 
Това е абсолютно очевидно, докато ако се забрани начи-
сляването на лихви, при увеличаване обема на производ-
ството и при разумна парична политика цените ще падат, 
а коефициентът на инфлация ще има отрицателни стой-
ности. Тази ситуация е добре известна от историята на на-
шата страна. Важното е само банковата корпорация да не 
създава вътре в себе си покупателна способност, а всички 
доходи да получава от ППС като заплащане за оказваните 
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обществено-полезни услуги.  Истината е, че заплащането 
според труда не устройва ръководството на ФКС, свикна-
ло на разкош и затова то усилено убеждава обществото, че 
трудът на банкера е десетки пъти по-тежък (ако съдим по 
заплатата) от труда на пекаря, миньора и учителя.

За нагледност на разбирането ще отбележа, че банко-
вата система често е сравнявана с кръвоносната система 
на човешкия организъм, който от своя страна символи-
зира ППС. Това действително е много точно сравнение. 
От опит знаем колко опасно е нарушаването на показате-
лите на кръвта, на намаляването на хемоглобина (който 
е еквивалент на обезпечеността на паричната единица). 
Но всички тези монетарни проблеми са несъпостави-
ми по опасност за организма със случая, когато кръвта 
изчезва от кръвоносната система. В Русия имаме точно 
такава клинична картина. Лихвата е напълно аналогич-
на на отвор  във кръвоносния съд, чиито диаметър е 
пропорционален на лихвения процент. През този отвор 
кръвта постоянно се прелива в страничен резервоар, на-
следен от ФКС.

Фактът на кризата във ФКС е само едно следствие от 
пълното блокиране на ППС. Банковата система може да има 
стабилно съществуване само ако осигурява ефективността 
на производителния труд.

Сегашната банкова система е държава над държавата, а 
лихвата чрез конкуренцията измества държавните данъци 
и така вместо потребностите на държавата осигурява по-
требностите на наддържавната банкова система, които не 
съвпадат нито с целите на държавата, нито на нейните чи-
новници, нито на населението.

Ако законодателството не се намеси в използването на 
лихвите, колкото и да се говори за държавно регулиране на 
икономиката, винаги водещо ще е банковото регулиране на 
държавата, а посредством него и на икономиката. Факти-
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чески това се случваше както при западния капитализъм, 
така и при социализма в СССР.

Затова по този параметър – законодателно отношение 
към начисляването на лихви и към източниците на непре-
къснато попълване на ресурсите на банковата система, со-
циализмът в СССР не се отличаваше от капитализма в САЩ. 
Неопределеното отношение на държавите към лихвата е 
средството, което ги поставя в провинциално положение 
спрямо „държавата над държавите“, а именно международ-
ната банкова система. 

Естествено следствие от новия светоглед, третиращ 
лихвата като престъпна кражба, би бил отказът от как-
вото и да било вземане на заеми с лихва, както и отказът 
от изплащане на лихвите по съществуващите дългове. На 
чуждестранните ресурси може да им бъде предоставена 
възможност да работят на територията на Русия, но изклю-
чително и само срещу частта от печалбата, която е формира-
на с тяхно участие. Ние сме готови да споделим това, което 
вече е произведено, а не доходите от митническите кражби. 
На всеки долар, „инвестиран“  в Русия, трябва да се изнасят 
не повече от 4 долара след конвертиране в нужното време 
(внасят се 18 млрд. долара и се изнасят 72 млрд долара.). 
Рублата трябва да придобие статут на единствено платеж-
но средство на територията на Русия, както е предвидено 
в Конституцията. Нашата страна има всички предпоставки 
за емисия на собствени платежни средства, реално обезпе-
чени единствено с нефт (22% от световното потребление), 
газ (33%) и дървесина (до 40%). Всичко това, както и мно-
го друго трябва да бъде продавано изключително срещу 
руски рубли. Тогава ще стане ясен пророческият смисъл на 
завета на А.С. Пушкин за Русия: „... тя няма нужда от злато, 
щом простия продукт владее“.

Както бе пояснено от анализа на Генералния щаб на цар-
ската армия още през 1906-та, рублата трябва да се пуска в 
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такъв обем, който да може да покрие доларовия оборот и 
паричните еквиваленти, изхождайки единствено от енер-
говъоръжението на народното стопанство, както и от тех-
нологичните потребности на производството от оборотни 
ресурси и необходимостта от платежни средства за населе-
нието. При това емисията, обезпечена с „простия продукт“ е 
възможна дори и в случая, ако в нашите резерви няма нито 
един долар и нито един грам злато.

Следващата стъпка на Русия към благоденствие в тези 
условия е изграждане на комплекса на народното стопан-
ство на принципите на максимално самодостатъчната 
държава-суперконцерн с категоричното премахване на на-
трапваната ни днес междуотраслова конкуренция. Едно е 
вътрешноотрасловата конкуренция, а вече междуотрасло-
вата конкуренция е сигурен признак за разрушаване на на-
шето някога единно взаимосвързано народно стопанство. 
Достатъчно смешни изглеждат управниците, пропаганди-
ращи свободна конкуренция между селянина, въоръжен с 
лопата и работника в някой високотехнологичен комплекс 
или в газовия отрасъл. Нали залежите на нефт и газ са едно-
кратен плод, който узрява в биосферата на Земята в продъл-
жение на милиони години. И едно е той да бъде откъснат, 
а съвсем друго – в условията на диспаритет на цените да 
бъде отгледан негов стойностен еквивалент за един сезон 
в полетата на Нечерноземието. Обаче за нас е неприемлива 
световната практика за дотации за селското стопанство.

На равнището на икономическия приоритет особено 
място заема въпросът за териториално-икономическото 
устройство на Русия. Човешкото съзнание има такава осо-
беност, че може да държи в паметта си едновременно и ста-
билно 7 до 9 обекта. По тази причина във всеки учебник „за 
управление“ се дава, че оптималната схема на управление 
предвижда 7 до 9 подчинени звена на висшестоящата упра-
вленческа йерархия, а на практика тази цифра достига 10–
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15. Днес на премиер-министъра се падат 89 ръководители 
на комплекси на Федерацията. Ако искаме в Русия да имаме 
реално работеща управленческа йерархия, то на правител-
ствено ниво трябва да имаме 10–15 подчинени комплекса, 
на свой ред състоящи се от 5–8 териториални образувания 
с мащабите на днешните. Освен това териториалното раз-
пределение и устройство на Русия по национален признак 
е бомба със закъснител, заложена и управлявана от Гло-
балния Предиктор още от 1917-та, благодарение на която 
станаха възможни и разединяването на СССР, Чечня, Кара-
бах, Таджикистан, Дагестан и т.н. Териториалните граници 
трябва да се определят единствено от икономически съо-
бражения, основани на решения за оптимизиране на мак-
сималното самоосигуряване на дадената територия при 
минимум издръжки, включително за транспорт. Ако такъв 
икономически регион може да се развива по принципа на 
самодостатъчност и ефективно коопериране в рамките на 
Русия, то всички националности в неговите граници ще жи-
веят в благоденствие. Тогава няма да има предпоставки за 
глобални провокации, организирани чрез подкупване на 
националните „елити“. 

За да имаме всичко необходимо за развитието на Русия 
като страна и като цивилизация, държавата като супер-
концерн трябва да се развива на основата на оптималното 
решаване на системата от уравнения на междуотрасловия 
баланс. По този въпрос няма дадени специални откровения 
и същността му е достатъчно проста. 

За това навремето Леонтиев получи Нобелова награда. 
Например, ако имате 10 основни отрасъла, то всеки от тях 
трябва да произведе продукция не по-малко и не повече от 
това, което е нужно за задоволяване потребностите на ос-
таналите 9, които използват неговата продукция в процеса 
на своите производства и за използването на тази продук-
ция от населението. Ако живеете на принципа „колкото по-
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вече, толкова по-добре“, то такава система уравнения няма 
еднозначно решение, но ако потреблението се фиксира до 
нивото на демографската необходимост, то ситуацията се 
променя. Развивайки идеите на Леонтиев, можем да огра-
ничим тази система уравнения и да намерим нейното стро-
го еднозначно решение с въвеждане на различни гранични 
условия и на конкретна цел на общественото развитие за 
всеки исторически етап и съответно за всеки отрасъл на 
този етап. Принципът „колкото повече, толкова по-добре“ 
е характерен за библейската концепция, но е категорично 
неприемлив за нас.

Целта на развитие на всеки отрасъл на ниво държава е 
задоволяването на демографските потребности на населе-
нието при спазване условията за биосферната допустимост 
на развитието. Тези цели трябва да се превърнат в основни 
параметри на държавното регулиране и настройка на паза-
ра, като отраслите, които съдействат за тяхното постигане, 
трябва да се поддържат в по-изгодни икономически усло-
вия. В противен случай се получава стихийно настройване 
на пазара за „максимални доходи“ – наркотици, оръжие, 
порнография и подобни. Държавата трябва да престане 
да участва в задоволяването на деградивно-паразитните 
потребности, които няма да изчезнат от само себе си, а ще 
станат проблем на отделните индивиди, притежаващи тези 
пороци. За оптималното развитие на човешката генетика е 
нужна мяра и именно към нея трябва да са настроени це-
лите на държавата. Грубо казано, както недояждането, така 
и преяждането еднакво увреждат генетиката. Трябва да 
действа принципа „всяко нещо с мярка“, приложен  за всеки 
въпрос на потреблението на едни или други блага. 

Ако затворим и ограничим по този начин системата 
уравнения на междуотрасловия баланс,  можем строго ма-
тематически точно да изчислим данъчната държавна поли-
тика и политиката на дотациите. Тогава данъците и дота-
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циите за производството на всеки продукт ще могат да се 
изчисляват от безпристрастен компютър, а не да се опре-
делят от ангажирани групи депутати. И едва след това ще 
разберем пророческия смисъл на думите на Пушкин: „… и 
не роптая аз, че не реши съдбата за данъците спор да водя 
с реч крилата.“

Пренастройването към задоволяване на демографски-
те потребности има изключително важни последици. При 
това положение развитието на обществото и създаването 
на управленческия корпус ще се опрат на максимално ши-
рока кадрова база, а не на тесни групи елитни кланове, мо-
нополно допуснати до системата. Усъвършенстването на 
качеството на кадровия корпус води до повишаване качест-
вото на управлението и до устойчиво развитие на обще-
ството. Предлаганият подход е системно и детайлно разра-
ботен в Концепцията за Обществена Безопасност „Мъртва 
Вода“ и в доразвиващите я трудове.

Алтернативата на предложеното от КОБ устройство на 
света е превръщането на човечеството в злокачествен ту-
мор за биосферата на Земята и на Космоса с всички после-
дици от това.

В заключение на този раздел от книгата искам да отбе-
лежа, че именно на днешното поколение на Русия (хората 
от 30 до 60 годишна възраст) му е предначертано свише да 
претворят в живота принципно новия светоглед и прин-
ципно новата стратегия за бъдещото човечество и по този 
начин да предотврати неизбежната глобална катастрофа 
за човечеството при всички останали сценарии за неговото 
развитие.

Тази мисия е обоснована с това, че именно пред очи-
те на това поколение излезе наяве скритата същност на 
лихварството с нечуваните до сега 200%  годишна лихва. 
При това ужасяващите социални последици, незабележи-
ми на фона на столетията, сега вече се разпознават лесно, 
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тъй като днес те протичат за краткия период на един чо-
вешки живот. В това поколение блесна и цялата нелепост 
на натрапвания ни социален избор: „капитализъм“ или „со-
циализъм“. И едната, и другата на пръв поглед  различни 
системи напълно се дискредитираха също за един човешки 
живот. Започвайки от 1986-та по силата на Закона на Вре-
мето страната ни практически изживя цяла епоха, за което 
по-рано бяха нужни столетия: зараждане, разцвет и крах на 
буржоазната демокрация, която вече е дискредитирана в 
общественото съзнание, независимо от характеристиките 
ѝ в медиите. Отхвърлени са и едната, и другата идеи на биб-
лейската концепция за заробване на народите. Истината ще 
спаси света.

На границата между двете хилядолетия, която бележи и  
рухването на библейските догми, съзнанието на общество-
то в Русия като цивилизация вече е напълно подготвено да 
усвои и приложи на практика принципно новия светоглед, 
съответстващ на дълбоката многовековна природа на ве-
ликия и многострадален руски народ.
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АЛКОХОЛЪТ, ТЮТЮНЪТ И ДРУГИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ГЕНОФОНДА  

И ПСИХИКАТА КАТО ГЛОБАЛНО СРЕДСТВО  
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Нима Бог дал ни е едно
В света подлунен за наслада
И утешителна отрада – 
Война, и музи и вино?

А. С. Пушкин
„Руслан и Людмила“

Като 5-ти приоритет библейската сатанинска концеп-
туална власт използва средствата за наркоманизиране на 
населението, без които реализирането на пълна управля-
емост на хората е абсолютно невъзможно. Арсеналът на 
тези средства (от леките цигари и чаша шампанско до хе-
роина и питейния спирт) е широк и разнообразен, но не се 
различава много по цели на използване  и предназначение, 
а цялата „гама“ от средства се определя от изключителното 
разнообразие на контролираното „паство“, тъй като за да 
бъде постигнат резултат е нужен индивидуален подход за 
всяка група от хора.

Инструментът на наркоманизиране като средство за 
потискане на биологичните системи е доста универсален и 
отдавна известен. Той е внедрен в човешкото общество от 
знахарите по подобие на света на насекомите. Както знаем, 
мравуняците, а и пчелните кошери са йерархично органи-
зирани общества с точно определени роли на всички техни 
членове, дори си имат „охранителни отряди“. Нападението 
на мракуняка отвън е малко перспективно поради добре 
организираната му отбрана, докато при използването на 
измама, борбата на ломехузата с мравките е с твърде пред-
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видим край. Средството за измама е наркотизирането, по-
неже ломехузата може да отделя от организма си алкохол. 
Отначало тя се разполага безобидно край входа на мраву-
няка, алкохолните изпарения от специална жлеза, намира-
ща се между лапите ѝ се поемат от мравките, след което не 
остава и следа от тяхната организация, включително и от 
„охраната и отбраната“ им.

Резултатът е разрушаване на мравуняка.
Сходен метод е използван сред индианците при зав-

ладяването на Америка. Здравата им психика и съответ-
стващата ѝ интуиция ги правели неуязвими, но социални-
те знахари им занесли изпитаната през вековете „огнена 
вода“. След предварително привикване към алкохола, им 
били подарени казани за варене на ракия с инструкции за 
употреба... и резултатите не закъснели. Днес потомците на 
индианците живеят в резерватите като живи реликви. 

Ако погледнем от тази позиция алкохолизирането и 
наркоманизирането на Русия и по-специално на младе-
жта, то бъдещето на страната изглежда очевидно и е съв-
сем според плановете на библейската концептуална власт.

Библейският концептуален център, владеещ страна-
та чрез първите три приоритета, чрез средствата на 4-ия 
(икономическия) приоритет включва в действие 5-ия и 
решава задачите не само за психическо и генетично по-
тискане на обществото, но и за своето пряко финансово 
забогатяване.

За да разберем механизма на глобално управление на 
нивото на 5-ия приоритет първо ще разгледаме  психиче-
ските нагласи на поведението на разумния човек като би-
ологичен вид. Извършвайки едни или други действия, ние 
се ръководим от четири групи взаимно свързани фактори:

1. вродени инстинкти и безусловни рефлекси;
2. несъзнателно придобиване на навици, традиции, ко-

пиране на действията на околните;
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3. пресметнат и предварително премислен избор на 
един или друг вариант за действие;

4. интуитивни подсказки от душата, които могат да бъ-
дат изтълкувани в последствие.

Така или иначе всички тези фактори присъстват във 
всеки човек още от неговото раждане. През живота си ние 
си оформяме една или друга психика с преобладаване на 
един или друг фактор, определящ повечето от постъпките 
ни. В зависимост от това кой фактор определя вземането на 
решенията се различават четири типа строеж на психиката:

1. психика на животното;
2. психика на биоробот-зомби;
3. психика на демона;
4. психика на разумния човек.
Бог е създал човека така, че от раждането си да има раз-

ум, който с помощта на инстинктите може да се вслушва в 
интуитивните прозрения. Необременената психика интуи-
тивно различава кое е от Бога и кое – от дявола и изхождай-
ки от това на човека му е дадено да гради поведението си 
в хармония с Божия промисъл. Често в живота си срещаме 
подобна ситуация: „Душата ми усеща, че този човек не е до-
бър“. Действително, биополето на човека, неговата висша 
нервна дейност и егрегориалните връзки дават възмож-
ност на човека да прави такива изводи. Също така човек 
може да чувства състоянието на близките си от разстояние, 
да усеща приближаващата се опасност, но всичко това при 
ЕДНО условие – ако той не употребява алкохол. Алкохолът 
нарушава правилното възприемане от човека на всичко, 
което го заобикаля,  възприятието му на Мирозданието, а 
значи и на йерархията на Разума във Вселената. Човек, кой-
то пие, в зависимост от количеството, се лишава от способ-
ността да използва четвъртото, третото, а и второто ниво 
на психиката. Резултатът от развитието на личността, а и 
на цялото общество, вече не е придобиване на образование, 
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знания и навици, а е някакъв вид обществена колективна 
психика. Знанията и образованието стават само едно  добро 
или лошо приложение към конкретния тип психика. Наро-
дът се превръща в тълпа, а после и в стадо, благодарение 
на наркотичното потискане на индивидуалното и на колек-
тивното съзнание. Невъзможно е от трезвеническо обще-
ство да се получи стадо. 

В началото на перестройката в пресата неведнъж беше 
публикувано стихотворението, което сега е още по-актуал-
но, особено за „интелигенцията“ и за политическия „елит“.

Стадо
Мы – стадо, миллионы нас голов.
Пасемся дружно мы и дружно блеем,
И ни о чем на свете не жалеем.
Баранье стадо – наш удел таков...
В загон нас гонят – мы спешим в загон.
На выпас гонят – мы спешим на выпас.
Быть в стаде – основной закон;
И страшно лишь одно – из стада выпасть.
Когда приходит время – нас стригут.
Зачем стригут – нам это непонятно.
Но всех стригут, куда ж податься тут,
Хоть процедура крайне неприятна.
А пастухам над нами власть дана,
Сказали, что по воле колдуна.
Так и живем, не зная тех тиранов,
Что превратили нас в баранов!
Ах, как сочна на пастбище хрустящая трава!
Как холодна вода в ручьях журчащих!
Зачем нам надо знать о кознях колдовства,
Когда так сладок сон в тенистых чащах.
Да, хлещет по бокам пастуший кнут.
Что ж из того: не отставай от стада!
А у загонов прочная ограда.



99

И пастухи нас зорко стерегут!
Но все ж вчера пропали два барана...
Не помогла им пастухов „охрана“.
Их съели сами пастухи, а виноваты будут волки
И стаду наплевать на братьев с верхней полки.
Мы стадо. Миллионы нас голов.
Идем, покачивая курдюками.
Нам не страшны проделки колдунов.
Бараны мы. Что хочешь, то и делай с нами!

А сега да видим каква е физиологията на процеса на на-
пиване. Най-любопитното тук е, че в общественото съзна-
ние липсва пълното и ясно разбиране на този процес. Слу-
чайно ли е това? Не, далеч не е случайно. Та нали ако такава 
информация излезе наяве, обществото може  забележимо 
да изтрезнее, а като следствие ще пострада наркобизнеса и 
алкохолния бизнес, и освен това „овцете“ могат да поискат 
да станат „пастири“.

Процесът е следният: при постъпване в кръвта, алко-
холът се среща с еритроцитите (червените кръвни телца), 
които пренасят кислорода от белите дробове към тъкани-
те, а въглеродния диоксид – обратно. Както знаем, спиртът 
се използва за обезмасляване и почистване на повърхно-
сти. В нормално състояние повърхността на еритроцитите 
е покрита с тънък слой смазка, която при триене о стени-
те на кръвоносните съдове се наелектризира. Всеки ерит-
роцит има отрицателен заряд и затова се отблъсква от 
останалите. Течността, съдържаща спирт, премахва този 
защитен слой и премахва електростатичното напреже-
ние. При това червените кръвни клетки придобиват ново 
свойство – започват да се слепват една с друга, образувай-
ки топчета. Процесът е на принципа на снежната топка и 
големината ѝ се определя от изпитото количество. Някои 
участъци от кръвоносната система (в мозъка, в ретината 
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на окото) представляват фини капиляри, като диаметъ-
рът на най-фините от тях е съизмерим с големината на 
еритроцитите. Топчетата, появили се в кръвта, образуват 
тромби в тези фини капиляри и това прекратява кръво-
снабдяването на отделни групи неврони в главния мозък. 
Получава се „сковаване“, (а после и умиране на отделни 
участъци от главния мозък), а човекът усеща това като 
безобидно състояние на опиянение и замайване. В това 
състояние част от невроните на главния мозък загиват 
необратимо. Възстановяването на обратимите последици 
например от 100 грама водка при благоприятни условия 
трае 2–3 години. Синдромът на махмурлука не е нищо дру-
го, а процес на отделяне от главния мозък на невроните, 
загинали поради липса на кръвоснабдяване. Тялото из-
хвърля мъртвите клетки и това предизвиква сутрешното 
главоболие. За изчистването на мъртвите клетки в кората 
на главния мозък се създава увеличено налягане поради 
усиления приток на течност, която на практика „промива“ 
главния мозък. Това обяснява и жаждата, която изпитва 
на сутринта този, който е пил вечерта. Сред алкохолици-
те е известна фразата: „къпе се в собствения си мозък“, 
а медиците-специалисти потвърждават медицинската 
точност на това определение. По този начин дори и едно-
кратната употреба на алкохол променя възможностите на 
главния мозък и преди всичко на неговите фини структу-
ри, отговарящи за разума и за интуитивните прозрения, 
създавани на подсъзнателно ниво.

Фактически всеки човек по рождение притежава като 
дар от Бога различни екстрасензорни способности, но не на 
всички е дадено да ги развият активно, а алкохолът напъл-
но блокира тези нормални човешки възможности. Не слу-
чайно Световната организация за здравеопазване катего-
рично класифицира алкохола като вид наркотик. Не всички 
знаят, че според свидетелствата на патоанатомите, повърх-
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ността на главния мозък на алкохолика прилича на решето, 
надупчено от молци. 

Теорията на „умереното пиене“ не е нищо друго, а по-
степенно упояване на народа, тъй като всеки има различ-
на мярка за „умерено“. Умереното пиене е опасно с това, 
че човекът и околните не виждат ежедневните малки из-
менения в психиката си, но пораженията засягат ценни 
и най-фини структури. Ако има следващ стадий на пиене 
психиката атрофира и човек заприличва на животно. По-
настоящем е очевидно, че пушенето и пиенето, особено 
сред младежта, има характер на наркотичен геноцид и не-
съмнено влияе на генетиката и здравето на бъдещото по-
коление. Упояването на руския народ с алкохол винаги се 
е водело с фини и хитри средства, например с многоброй-
ните подхвърляни и разпространявани сред народа по-
словици и поговорки, насочени против непиещите и непу-
шачите. Във всички филми от миналото и от настоящето, 
задължително присъстват сцени, в които се пие или пуши 
и те допълнително залагат в подсъзнанието на зрителите 
тези програми на поведение. 

Както знаем, Коранът  забранява употребата на алко-
хол. „Сатаната цели именно да всее между вас вражда и не-
навист чрез виното и играта на късмет, и да ви възпре от 
споменаването на Аллах, и от молитвата“. (Сура 5:91). Ко-
гато е трябвало да смени вярата си, княз Владимир приема 
никейското християнство, вече изкривено по това време, 
като отхвърля учението на Корана и тогава обявява забра-
ната на алкохола за уставно безразсъдство. Този факт сви-
детелства за безразсъдството и затвореността на  самия 
Владимир, тъй като нито едно изследване не потвърждава 
благотворното въздействие на алкохола или на някой от 
другите наркотици върху централната нервната система 
и върху генетиката на потомците, а напротив те се водят 
средства за пряко потискане на разума. 
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Както разказва легендата, при приемането на визан-
тийското учение, княз Владимир отбелязва: „Веселието 
на Русия е в пиенето…“. Н.М. Карамзин предава думите на 
Владимир малко по-иначе: „Руснакът не може без вино“. Ка-
рамзин е бил масон, а те обикновено имат сведения за за-
дкулисните причини на нещата. А ние, които прекрасно се 
справяме и без вино, имаме право да попитаме: „Руснакът 
не може без вино?“. „Дали това наистина е зовът на руската 
кръв или просто гледната точка на един чужденец (Влади-
мир), който вкарва в древна Рус средството за реализиране 
на една дългосрочна програма, без което тя не би била ус-
пешна“.

В писаната история при споменаването на събитията от 
988-ма многократно се повтарят разкази  за пиянството на 
руския народ. Не всеки знае, че жестоко избиваните, но съх-
ранили се някъде старообрядци никога и при никакви об-
стоятелства не са докосвали тютюн и алкохол и именно те и 
до днес са успели да опазят истинската вяра и традиции на 
древна Рус, въпреки законите на натрапения им княз Вла-
димир.

След отменянето на крепостното право в Русия било по-
дето трезвеническо движение. На селските събрания хора-
та заедно решавали и една след друга закривали местните 
кръчми. Царското правителство не сметнало за възможно 
да трансформира държавния бюджет, в който печалбите от 
пиене играели немаловажна роля и затова потушило трез-
веническото движение със силови полицейски методи. Така 
царската власт запазила верността си към църковната йе-
рархия. 

В началото на 20-ти век започнал нов подем на трезве-
ническото движение, но когато Йоан Суриков започнал да 
проповядва от името на Христос абсолютна трезвеност по 
отношение на алкохол и тютюн, църквата му забранила да 
проповядва.
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М.С. Горбачов, следвайки традициите в основата на 
РСДРП също „започнал“ поход за трезвен начин на живот.

Любовта на масоните към проповядването на трезве-
ност е обяснима: за да се предизвика социален катаклизъм 
е необходима социална база. Докато не бъде дискредити-
ран от самата власт, лозунгът за трезвеност винаги ще га-
рантира в Русия социалната база на кое да е движение.

Както знаем, Библията допуска употребата на вино. 
Евангелист Лука (7:34) дава мнението на тълпата за Иисус: 
„Обича да яде и да пие вино“. Наистина не е ясно как това 
се съчетава с факта, че Иисус е бил назарянин, а е известно, 
че назаряните не са пиели. Точно от такива несъответства-
щи детайли прозира изкривяването на истинското учение 
на Христос. В Библията се осъжда само „пиянството“ (Лука 
21:34), но се премълчава при какви условия „културното“ 
пиене

„за здраве“ преминава в пиянство и алкохолен геноцид. 
Далеч не безобиден е и самият ритуал на причастието, с 
което е свързан дори новият термин „църковно вино“. Но 
къде е границата? Ако детето може да изпие една лъжица 
вино, то защо възрастният чичко да не може да изпие чаша 
водка? 

Най-обществено опасната разновидност на алкохолна-
та отрова са бирата и шампанското. По правило точно от 
тях започва движението надолу. Без тях би било практичес-
ки невъзможно разпространяването на алкохола сред же-
ните и децата. Най-обществено опасните типове пиещи са 
„културно пиещите“ и точно те внасят в обществото толе-
рантното отношение към алкохола и несъзнателно залагат 
програмата за наркоманизиране на следващото поколение, 
докато алкохолиците със своя погубен живот формират не-
гативно отношение на околните към употребата на алко-
хол.

Тютюнът по своето физиологично въздействие при-
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лича на алкохола, тъй като води до същото нарушаване на 
кръвоснабдяването на главния мозък, макар и с помощта 
на други механизми. През белите дробове заедно с дима в 
кръвта на пушача попада най-широка гама отровни веще-
ства, което задейства защитните сили на организма, в кръ-
воносните съдове започват спазми, те се свиват, стараейки 
се да попречат на проникването на отровената кръв във 
фините структури на мозъка. 

Понастоящем противопоставянето на наркотичния 
геноцид изисква категорично изключване на употребата 
на всички видове наркотици и на първо място на най-раз-
пространените – алкохола и тютюна. Отказът от алкохола 
е възможен, но това може да стане на мирогледна основа 
чрез осъзнаването, че алкохолът е най-финият инструмент 
за глобално управление и за увреждане на генетичния по-
тенциал на следващото поколение. Употребата на кой да 
е наркотик (включително алкохол и тютюн) в детеродна 
възраст гарантирано осигурява отклонения в психиката, 
умствените способности и здравето на децата.

Знанията за вредата от алкохола се пазят в подсъзна-
нието на народа и в най-древните руски обичаи и традиции, 
характерни в частност за селищата на старообрядците, за 
които споменах. Нашите руски традиции се основават на 
най-дълбоки познания за строежа на Мирозданието, макар 
и неизразени на съзнателно ниво в лексически форми, т.е. 
с думи. Тук ще дам някои характерни пояснения с примери 
от друга сфера.

От стари времена в древна Рус, за разлика от много 
други страни, е било на почит целомъдрието. Този днес от-
хвърлен обичай е заздравявал генетиката на потомството 
през вековете, макар и това да се е постигало не на осно-
вата на осъзната информация. Работата е в това, че заче-
ването и развитието на плода зависи не само от женската 
и мъжката полови клетки, но и до голяма степен се опре-
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деля от биополевите процеси, съпътстващи съзряването 
на плода. Ако жената е имала само един партньор, то раз-
витието на плода протича при пълна хармония на мате-
риалната биологическа съставка и съпътстващите я енер-
го-информационни полеви характеристики на бащата и 
майката. При наличие на няколко партньори и зачеване от 
единия от тях, развитието на бъдещото дете протича под 
силното влияние на характеристиките на всеки от тях, тъй 
като тези характеристики присъстват в биополето на май-
ката и го „деформират“, което води до несъответствие на 
плода с изходния генетичен материал (майката и биоло-
гичния баща). В този случай на бял свят се ражда дете, кое-
то е наследило много от биополевите характеристики на 
другите партньори, което води до дисбаланс в процеса на 
неговото развитие. Силното влияние на полевите характе-
ристики върху новороденото е отдавна известен факт. Же-
ната, имаща продължителна близост с един, но заченала 
от друг, може да има дете, по много признаци приличащо 
на първия партньор. Тези ситуации се потвърждават осо-
бено нагледно и в животинския свят. Многократните опи-
ти да се кръстосат самец на зебра и кобила не завършват 
със зачеване (за разлика от магарето), но след последващо 
сношение с кон, същата кобила ражда ивичесто потом-
ство. Целомъдрието, пазено в душата на руския народ, не 
е признак на изостаналост от цивилизования свят, а при-
знак на действителна цивилизованост, идваща от дълби-
ните на вековете.

Всички знаем исконната тяга на руския народ към пес-
нопенията, но не всички знаят за методите на лекуване с 
вокал. Целият ни организъм може да се разглежда като на-
бор от резонатори с генетично настроен ритъм и акустика. 
Ако звучащата музика не отговаря на Вашата генетика, тя 
потиска организма Ви, като също така провокира и нару-
шаване на здравето. И обратното – музиката, адекватна на 
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генетичната настройка, има оздравителен ефект. Опасно е 
да си налагате да слушате това, което се смята за модерно. 
В това се крие и уникалната жизнеспособност на народните 
песни, които и днес си пробиват път през плътната завеса 
на забравата. Музиката се явява един от най-мощните ин-
струменти за въздействие върху съзнанието и психиката 
както на отделния човек, така и на обществото като цяло. 
Музиката е способна да съзидава и да разрушава, въздейст-
вайки пряко върху подсъзнанието.

Езикът е организиран така, че всеки гласен звук съот-
ветства по звучене на някаква част от нашия организъм: 
например, „И“ е за главния мозък, „А“ – за сърцето, „У“ – за 
белите дробове и т.н. Ако обикновено изговаряте гласните 
с някаква продължителност, а някоя от тях звучи по-кратко 
от останалите, то с голяма вероятност съответният орган 
има медицински проблем, но ако започнете да пеете имен-
но този звук по-продължително време, с това ще излекува-
те физическия орган.

Истинската лечебна сила на исконните руски традиции 
можете да усетите осезателно, ако след руска баня и арома-
тен билков чай запеете с цяло гърло руски песни. Ще изпи-
тате такава лекота и такива усещания, че абсолютно ясно 
ще видите злонамереността и чуждостта на изкривената 
традиция след баня да се пие питие алкохол.

Нужно е да отбележим, че темата за алкохола е най-
трудна от психологическа гледна точка. Човек, незапознат 
с концепцията „Мъртва Вода“ в 90% от случаите катего-
рично не приема да говори на тази тема, тъй като нейни-
те стереотипи са заложени в детството и се поддържат 
ежедневно. Трудността се увеличава от това, че човекът е 
абсолютно убеден, че стереотипът е негов личен избор и 
негова лична работа.  Представта за личния избор в този 
случай е най-голямата заблуда. Никой не се ражда прис-
трастен към алкохол, т.е. към разрушаване на фините си 
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мозъчни структури и към потискане на способностите си, 
дадени му от Бога. Човекът толкова умело е впримчен в 
организираната информационна среда, че в крайна сметка 
се създава илюзията за личен избор там, където всъщност 
действа злобна, коварна и властна, а и финансово замесе-
на трета страна. 
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ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ КАТО СЦЕНАРИЙНА 
РАЗРАБОТКА НА ТРЕТАТА СТРАНА

КОНЦЕПТУАЛНИЯТ ВЪЗГЛЕД ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА

Съперници във боевете,
Живейте в непрестанен спор;
На мрачна слава дан носете,
Опиянени от раздор.
И всекиго да вцепеняват
Свирепите ви тържества,
Не вярвам да ви съжаляват
Ни да ви пречат във това.

А. С. Пушкин
„Руслан и Людмила“

В системата на концептуалната власт военното оръжие 
по силата на въздействието си е най-слабият, но най-бър-
зодействащ приоритет, като слабостта му се дължи на това 
че е много явно, поради което е лесна мишена на организи-
рано противодействие. Ето защо в сценариите на библей-
ската концептуална власт, действаща предимно с методите 
на „културното сътрудничество“, крайно рядко се прилага 
пряка агресия. По правило намесата се свежда до внимател-
но подтикване на противникоивте страни към военен кон-
фликт с цел отслабване на всяка от тях и междувременно 
решаване на своите собствени глобални или регионални 
политически и икономически задачи. 

В резултат на възникналия конфликт в дадения реги-
он се създават предпоставки за по-ефективно постигане 
целите на третата страна – за разширяване маркетинга на 
пазара се улеснява достъпа до природните ресурси, до ев-
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тина работна ръка, до високо технологичните разработки 
в региона. Предимствата на третата страна са обрисувани 
доста точно от американския историк А. Вулф: „Най-добри-
ят начин да се използват предимствата на войната е винаги 
да има война, дори и с минимални военни действия“.

Именно по такъв сценарий се развиват всички съвре-
менни конфликти. Попитайте поотделно арменската стра-
на, после азербайджанската и сами ще се убедите, че въоръ-
женият конфликт в Карабах не е бил изгоден за нито едната 
страна. Но светът е устроен така, че щом нещо се случва, 
значи все за някого е изгодно. Изгодно ли е това противо-
поставяне за народа на Русия или за народа на Чечня. Нима 
не е очевидно, че в този регион много точно се изпълняват 
препоръките на А. Вулф „винаги да има война“. Сценари-
стите на подобни положения (Карабах, Чечня, Дагестан) и 
техните „упълномощени“ пратеници из Русия се появяват 
на телевизионния екран, само когато съществува „запла-
ха“ от прекратяване на войната. Така беше в Чечня, когато 
оставаха броени дни до пълното прекратяване на военни-
те действия. Тогава в Чечня спешно, буквално за един час, 
беше изпратен отряда на Аркадий Волски, внук на извест-
ния троцкист Волски, който трябваше да поведе „мирните 
преговори“. Докато се водеха преговорите, чеченската стра-
на получи необходимото подкрепление за да продължи ад 
играе по „постановката“ на Вулф. Абсолютно очевидно е, че 
и двете страни се финансират от един портфейл, а че диспа-
ритетът е възникнал „от недоглеждане“.

Балканите винаги са заемали особено място в сцена-
рийните разработки на библейската концептуална власт 
на нивото на 6-ия приоритет и именно тук са разпалвани  
всички световни войни. При сегашната ситуация Глобални-
ят Предиктор по същата схема подтиква и всички руски де-
мо-патриоти към дебати и спорове от типа „кой е по-прав“: 
сърбите или хърватите, сърбите или албанците, като на-
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бира в противниковите „отбори“ приблизително еднакъв 
брой съмишленици, еднакъв брой вестници и еднакъв брой 
движения. За пореден път на Балканите имаме противо-
поставяне на еднакво злонамерени властни елити, никой 
от които не е прав. За Русия единствено правилната пози-
ция по подобни конфликти би била тази, която е описана 
в епиграфа на настоящата глава. Тя навремето беше заяве-
на от руския цар Александър III: „За всичко, което става на 
Балканите аз няма да жертвам живота на нито един руски 
войник“. Обаче сегашния ни управляващ елит има доста 
къса памет и затова се забърка в „конфликта“ на Балканите, 
пращайки там руските войници. Тя се забърка точно така, 
както и Николай II в световната война, като не послуша съ-
вета на Григорий Ефимович Распутин, прикачен към царя 
от един от жреческите кланове в Русия. Сега всички знаем 
как завърши този необмислен акт за царя, а и за цяла Русия.

Арабският свят също си има своите „балкани“. Целта „да 
има война“ и да се поддържа конфликт в Персийския за-
лив е да се поддържа монополна цена на арабския нефт на 
нивото на 6 долара за барел. Всички останали причини са 
нищо друго освен красива опаковка за скриване на първоп-
ричината. Тази задача има особено значение за САЩ, които 
използват до 40% от световния добив на нефт при брой на 
населението около 5% от населението на Земята (6 млрд. 
души). 

Основите на сегашното състояние са били заложени 
веднага след Първата световна война. Освобождаването 
на Ирак от турско робство беше проведено на два етапа на 
принципа „Разделяй и владей“. Отначало освободиха част 
от Ирак (Кувейт) и поставиха там марионетен режим. По-
сле освободиха и другата част – Ирак в неговите сегашни 
граници. Всичко останало беше въпрос на техника. Перма-
нентният конфликт в Ирак може да се възприема и като 
изключително едностранни и злонамерени козни на „вра-
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говете на Ирак“. Но трудно може да се пренебрегне прякото 
участие на Хюсеин в този сценарий, дори и да е управляван 
несъзнателно. Така или иначе без „умели“ ответни ходове 
САЩ и неговите подчинени трудно биха поддържали ниво-
то „винаги да има война“.

Всеки от сегашните локални военни конфликти, както 
вече казах, е част от сценария за глобално противопоставя-
не на исляма и християнството. Именно това прозира и във 
всеки регионален конфликт, нещо като разменна монета в 
глобалната геополитическа игра. Глобалният Предиктор 
изчаква, когато на тези провокации клъвне „едра риба“, 
както това стана например през 1941-ва. 

Крупните военни конфликти водят до големи парични 
нужди, които се задоволяват от международните банкери, 
финансиращи правителствата в епохата на глобалния ге-
шефт. Едва ли някой може реално да си представи, че през 
1935-та Хитлер е нямал нито един танк, нито един топ, 
нито един самолет. Затова бъдете внимателни по отноше-
ние на крокодилските сълзи по повод жертвите на Втората 
световна война от страна на тези, които са отгледали и фи-
нансирали хитлеризма и са манипулирали Хитлер, напълно 
лишен от концептуална самостоятелност. 

Вестник „Страж на Русия“ от 26. 04. 91 г. (реферат 
№2143/41 на подразделение №3 на III отдел от 12 юли 1941 
г.) публикува разговора на представителя на американска-
та специална мисия при Ватикана Титман с папа Пий XII. В 
частност документът съобщава за финансовата подкрепа 
на Ватикана от Рузвелт от секретните фондове на страна-
та и за отчета на папата пред САЩ за изразходваните суми, 
главно за създаването на агентурна мрежа. Там се казва: 
„На прага на войната между Германия и Русия Ватиканът 
ще направи всичко необходимо, за да ускори избухването 
на войната между Германия и Русия и дори да подтикне 
Хитлер към това с обещания за морална подкрепа. Папата 
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заявил, че Германия ще удържи победа над Русия, но сили-
те ѝ ще са толкова отслабени, че тогава може да се отнесе 
към нея по друг начин, независимо от обещанията“. В съ-
щия документ се казва, че папата, възразявайки срещу уп-
реците на полския посланик за липса на подкрепа за Полша, 
заявил: „Спомнете си, че в историята на църквата често се 
случва Господ Бог да използва един човек или цял един на-
род в качеството му на заложник за човечеството, а после 
да го хвърли в огъня, когато заложникът изпълни ролята 
си. Така ще е и с Германия, но е нужно търпение и да не се 
правят преждевременни неразумни действия“. Ето ви при-
мер за цинизъм на глобално ниво. С две думи Полша ще е 
разменната монета в глобалната игра и не е работа на по-
ляците да се интересуват каква е тази игра. Също както и 
немците няма нужда да се интересуват защо и в името на 
какво те трябва да воюват с Русия и защо не се допускат да 
пресичат границата на съседна Швейцария.

Да видим западните версии, изясняващи мотивите на 
международните банкови кланове, печелещи от кредитите, 
които дават на правителствата на различни страни. При во-
денето на военни действия необходимостта от кредити се 
увеличава и те се вземат при всякакви условия. Както знаем 
от съвременната история, глобалният клан на фамилия Ро-
тшилд например е започнал своя „бизнес“ на този принцип 
по време на битката на Наполеон при Ватерлоо.

„Наложи се банкерите да разработят стратегия, която 
да им даде увереност, че правителството няма да анулира 
заема, предоставен му от банките. Постепенно международ-
ните банкери разработили такъв план и го нарекли „поли-
тика на силово равновесие“. Това означавало, че банкерите 
кредитирали едновременно две правителства, запазвайки 
си правото да ги настройват едно срещу друго, за да ги при-
нудят да си платят дълговете. Най-успешното средство да 
си осигурят съгласието им с условията за плащане винаги 
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е била заплашването с война, като средство за принуда да 
завършат изплащането. Така държавният глава, загрижен 
да запази креслото си, винаги ще е съгласен с първоначал-
ните условия на заема и ще продължи да го изплаща. Тук 
ключов момент е съразмерността на държавите: „да не би 
една страна да стане толкова силна, че заплахата от вой-
на от страна на по-слабия ѝ съсед да изгуби силата си като 
средство за принуда за плащане“.

Това е извадка от книгата на р. Еперсон „Невидимата 
ръка. Въведение в погледа към историята като към заго-
вор“, която излезе в САЩ през 1985-та и за седем години (до 
1992-ра) претърпя 13 издания.

За щастие тази тактика на настройване на народите 
един срещу други вече е изчерпана и по Закона на Времето 
този механизъм не работи поради промяната в логиката на 
социалното поведение. Вече влязохме в нова епоха на чо-
вешкото развитие, в която никой няма да успее да разпали 
нова световна война.

Но глобалните „сценаристи“ още не могат да се прими-
рят с това. Всички телевизионни програми и вестници са 
пълни с  материали за „руските фашисти“, а от незначител-
ния Баркашов направиха легендарна личност. Всичко това 
са реални разходи и пряка реклама и само наивните може 
и да не се досещат, че публикациите за баркашовците бяха 
финансирани едва след като на глобалната финансова маса 
беше сложен сценария за участието на финансово подпла-
тените медии. По същата схема навремето беше издигнат и 
А. Сахаров като „буревестник“ на перестройката. Спомнете 
си как масонстващият Ю. Андропов много внимателно го 
подготвяше за бъдещите събития: адреси, явки и ежеднев-
ни гневни осъждания  в пресата. Критиците в „демокра-
тичните“ медии направиха легендарни дори такива празни 
личности като Нина Андреева, Рохлин и Макашов. 

Днес за мислещите хора е абсолютно очевидно, че Бар-
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кашов, Лебед, Макашов, Илюхин и прочие се издигат по 
правилата на Запада като част от глобален единствено из-
годен за тях сценарий за развитието на Русия, известен под 
кодовото название „Инквизитор“. Този сценарий предвиж-
да след като приключи цикъла на разоряването на Русия с 
цел да се скрият причините, корените и авторите му, стра-
ната да бъде разделена на два враждуващи лагера, които 
подобно на 1917-та ще заличат със собствената си кръв 
действителните източници на грабежа. Оценете стойност-
та и великолепния дизайн на „патриотичната книга“ „Ин-
квизитор“ и аналогичните на нея „Реванш за Русия“ и „Па-
дането на Америка“ и ще Ви стане ясно кои са истинските ѝ 
автори. В тях на словесно ниво се води явно програмиране 
на идването в Русия на власт на както те я наричат „света-
та руска инквизиция“, която без съд и присъда се разправя 
с банкерите, държавните чиновници, ръководителите на 
предприятия, бандитите и подобни при което бесилките 
се издигат направо на Червения площад. И всичко това „в 
името на народа и за доброто на Русия“. Няма да стане, гос-
пода „патриоти“-провокатори! Ако събитията се разгърнат 
по вашия сценарий, то след 3–4 години ще се наложи да пи-
шете нови книги за това кой е инквизитора на сегашната 
„инквизиция“. В историята никога инквизицията не успява 
да запази своята „святост“ дори за едно поколение и след 
това самата тя застава на ешафода на историята.

Днешна Русия вече не е толкова глупава да води борба с 
личности. Ние се борим срещу социални явления и на първо 
място с първите три приоритета на нашата собствена кон-
цептуална власт. Ние разбираме, че изгаряте от желание да 
ни свалите на нивото на 6-ия приоритет, но ще ви се наложи 
да се задоволите със завоюваното на плацдармите на Бал-
каните и в Ирак и то само до време.

От този вид „трогателна загриженост“ за Русия е и бор-
бата с престъпността, обявена на всички нива, включи-
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телно и на международно ниво. Тя безпокои и ООН и дори 
такива глобални политици като Маргарет Татчер: „Страху-
вам се, много се страхувам от идването в Русия на власт на 
криминалните структури. Нали те могат да се впишат във 
вашето държавно учреждение. Те са една голяма опасност, 
която заплашва и нас на Запад“. Политик от такъв ранг из-
казва своите опасения само за фактите, които не се вписват 
в провежданата от тях глобална линия. Нали след 1945-та 
западните демократи не се тревожеха в тази степен от прес-
тъпността в Италия. Тогава каква е работата?

Работата е там, че на равнището на библейската кон-
цептуална власт  протича събиране в едно цяло на всички 
частни видове дейност на хората на планетата като цяло: 
управляващи политици и опозиция, банкери и производ-
ственици, престъпници и съдебни органи и т.н. и т.н. От 
гледна точка на обикновения човек това са с нищо и с ни-
кого несвързани частности, но за концептуалната власт те 
са едно социално цяло, взаимно допълвайки се една друга. 
За целта в състава на глобалния елит има тесен кръг пос-
ветени в методите на регулиране (канализиране) на прес-
тъпността, за да не възниква социален хаос и саморазправа 
на някакви индивидуалисти. Библейската концептуална 
власт, пазейки себе си, пресича такава самодейна престъп-
ност чрез държавността и чрез организирани и регулирани 
от нея престъпни формирования и банди. 

Що се отнася до Русия, се оказва, че руската организира-
на престъпност е неконтролируема от западните посвете-
ни, което много ги тревожи, защото тя не признава запад-
ните канони, тъй като принадлежи към друга цивилизация 
и има собствен светоглед. Нашият престъпен свят, за разли-
ка от западния в еднаква степен не признава за чисти както 
доходите на колумбийския наркобарон, така и на финансо-
вия барон Ротшилд. 

От гледна точка на държавата криминалните престъп-
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ници често са били в по-малко порочна позиция в сравне-
ние с престъпленията на управляващия елит. Спомнете си 
песента: „Съветската „малина“ се събра на съвет, съветска-
та „малина“ каза на врага: Не!“ Известно е и заявлението на 
един от затворниците на сегашната „демократична“ власт: 
„Аз не бих навредил на Русия толкова, колкото ѝ навреди-
хте вие!“

Ето защо терминът „престъпност“ не дава представа 
за нравствено-социалните явления, а само за криминал-
но-юридическите. Щом в страната действат безнравстве-
ни грабителски закони, то могат да им се противопоставят 
само хората, които се оценяват от съществуващата власт 
като криминални престъпници. Затова всички, които рату-
ват за непреклонност в борбата с престъпността трябва да 
помнят, че хора като Буда, Моисей, Христос и Мохамед на-
времето също са били обявени за най-големите „престъп-
ници“ спрямо традиционната етика и писани закони, но 
именно те са съдействали за повдигане на нравствеността 
и за очовечаване на човечеството.

У нас (в Русия) освен криминалната съществува и бито-
ва престъпност. Някои сега се опитват да обяснят нараства-
нето на престъпността с пропуски в органите на реда, но 
това е явна нелепост. Нивото на престъпността във всяка 
държава е пряко свързано с порочността на управляващата 
концепция и съответно с големите амплитуди в доходите 
на населението. За определяне нивото на престъпност в 
една страна достатъчно е да съпоставим доходите на 10% 
от най-богатата част от населението с доходите на 10% от 
най-бедната част от населението. Разликата в доходите ви-
наги е право пропорционална на равнището на престъпнос-
тта и всеки опит за обвиняване органите на реда не са нищо 
друго, а схеми за прикриване на действителната причина 
за престъпността,  а именно институцията на библейската 
концептуална власт.
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На равнището на глобалната социология можем да 
изтъкнем само една обективна категория, която, за раз-
лика от субективното мнение за престъпността, едноз-
начно характеризира нравствеността на действителната 
престъпност от позицията на регионалното общество и 
на международните съобщества… и тази категория е по-
рочността.  

Порочността е такава особеност на културата на обще-
ството и на отделния човек, която:

–  потиска генетичните линии на нейните носители и 
води до тяхното унищожаване при смяната на поко-
ленията;

–   въздейства негативно върху генофонда на околните;
–  разрушава регионалната биоценоза и биосферата 

като цяло.
Порочността е многолика в своите прояви и разноо-

бразна по същност. Често се налага други да носят тежките 
последици от порочността на някои, което се явява пока-
зател за единството на Мирозданието. Пороците – това е 
всичко, което е успяла да създаде йерархията на сатаната. 
Господството на пороците в дадена култура обрича обще-
ството на самоунищожение, затова обществото е длъжно 
да може да се противопостави на порочността, за да има 
устойчиво възпроизводство на здрави поколения, да усво-
ява и да развива културното наследство на своите предци 
и да съхрани биоценозата и биосферата на планетата като 
цяло.

При това „престъпността“ спрямо закона може да спо-
собства както за изкореняването на порочността от об-
ществения живот, така и за задълбочаване проблемите на 
обществото, разпространяващо в себе си порочността.

12 разбойници живяли,
а атаман им – Кудеяр.
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Те доста много кръв проляли
На честни христиани…

Това е част от руска народна песен, която рядко се из-
пълнява в наши дни, но нейния статус НАРОДНА говори за 
това, че в нея е изразено отношението на народа по един от 
острите жизнени проблеми на обществото.

По-нататък в песента се говори за това, че Кудеяр се по-
каял и се подстригал за монах и му било отредено покаяние 
– с ножа, с който бил разбойник, трябвало да среже огро-
мен дъб. Когато дъбът рухне, тогава греховете му ще бъдат 
простени. Кудеяр бил вече на възраст и нямал надежда в ос-
таващите му години от живота да завърши покаянието, но 
той започнал и ден след ден идвал под дъба и рязал, рязал, 
рязал…

Веднъж един сприхав господар обидил своя работник в 
присъствието на Кудеяр, който изпълнявал покаянието си. 
Възмутен от този произвол, Кудеяр пробол с ножа си госпо-
даря и той паднал мъртъв. 

Веднага след като бившият разбойник извършил това 
ново убийство, могъщият дъб рухнал на земята, ознамену-
вайки опрощаването на греховете му. Той избавил света от 
един злодей, явно доста по-лош от този, който е бил самия 
той като разбойник и затова последното му убийство било 
признато свише като акт на добродетелност.

Този сюжет ни напомня руската пословица: „Безгрешен 
пред Бога, невинен пред царя“.

От позицията на обективната категория порочност, 
днешните „законни крадци“ и управляваната от тях ор-
ганизирана престъпност са по-малко опасни, отколкото 
основната политически активна масовка в Русия – „инте-
лигенцията в закона“. Много сънародници станаха крими-
нални, защото не желаят да бъдат роби, но не са успели да 
намерят в себе си сили да се противопоставят ефективно 
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на порочната политика на държавната власт. Те действат 
на долните 6–4 нива на обществените управленчески сред-
ства и могат да станат обществено полезни, ако усвоят по-
високите нива (1–3).

„Интелигенцията в закона“ е по-опасна за обществото, 
защото работи на по-високите приоритети. С 3-ия прио-
ритет тя култивира лъжливи и изкривени идеологически 
възгледи (К. Маркс, Л. Троцки, А. Сахаров), специализира-
ни приложни теории (А. Агангебян, Е. Гайдар, А. Чубайс, Г. 
Зюганов, С. Глазев), зомбира цели поколения да получава 
материални блага извън производствената сфера (последо-
вателите на В. Листев с неговото „Поле на чудесата“). С 2-ия 
приоритет „интелигенцията в закона“ поддържа в обще-
ството поръчаните ѝ исторически митове, несъответства-
щи на действителното минало (Д. Лихачов, А. Солженицин, 
Д. Волкогонов, Л. Гумильов). На нивото на 1-вия приоритет 
тя натрапва на обществото религиозни течения, подменяй-
ки в тях смисъла на истинските Божии Откровения, злодей-
ски заличавайки ги от паметта на хората (А. Мен, митропо-
лит Йоан). 

Позицията на „интелигенцията в закона“ има дълбо-
ки исторически корени и се поддържа от глобални схеми. 
Съпоставете текущата ситуация с оценките, давани през 
далечната 1906-та и ще видите в тях картината на днеш-
ните събития: „Като гледам как Русия гори, как загива 
народното достояние, как се разхищава държавната хаз-
на, която се пълни с кървави народни пари, как гнусните 
убийци безнаказано проливат кръвта на верните синове 
на Отечеството, как името русин, толкова славно до вче-
ра, сега се позори пред очите на целия свят, колко е нес-
табилна великата руска държава за радост на враговете ѝ 
отвън и предателите ѝ отвътре – учените хора, наричащи 
себе си „либерали“ се радват на всичко това, поучавайки 
ни в своите книжки, вестници и събрания, че всичко това 
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са „либерални реформи“„ (Бутми Г.В., „Конституция и по-
литическа свобода“, 1906 г.). 

Тук е уместно да си спомним и един по-ранен период, 
когато през май 1867г. Ф.И. Тютчев в своето известно: „Към 
славяните“ отбелязва:

И оня само, който ѝ жалък, 
не вкусва тяхната вражда, 
защото е гробокопател, 
и си продава съвестта: 
те само юдата – предател 
целуват сладко по уста.

В днешната ситуация няма дори и най-малко отклоне-
ние от оценките, дадени в миналото.

За всяка концепция за обществено устройство е харак-
терно свое субективно възприемане за обективната поро-
чност, при което обществото, носител на тази концепция, 
се защитава чрез присъщите на дадената концепция нор-
мативна етика, законодателство и реална практика за не-
говото изпълняване. Ето защо без да се разбира същността 
и да се осмисли порочността на самата концепция за об-
ществено устройство, в периода на смяна на епохите може 
да възникне обективно порочната ситуация на концепту-
ално неопределено управление, както сега става в Русия. В 
тази ситуация борбата с „престъпността въобще“ може да 
свърши със самоунищожение на обществото, което на за-
конодателно и на идеологическо ниво е станало обективно 
порочно, а на законодателна основа възпроизвежда тази 
порочност от поколение в поколение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнозина са тези, които за първи път срещат подобна 
информация и които ще ми зададат въпроса какви са дока-
зателствата за вижданията на КОБ относно Мирозданието 
и  относно Бога. Не бива да смятате, че доказателствата ще 
са по примитивните материалистически схеми. Всеки, кой-
то е овладял различаването (разграничаването между ис-
тината и лъжата – бел. прев.) може да намери отговорите 
сам в душата си, съпоставяйки, мислейки, анализирайки. 
Така или иначе читателят има право да си избере как да се 
отнася към прочетеното тук, което всъщност касае не само 
горния въпрос, а и всички останали въпроси. Например той 
може да вярва:

–  на „официалната“ версия, че А. Хитлер се е самоубил;; 
–  на фразата на И. Сталин: „Хитлер избегна съда на на-

родите“;
–  на многобройните свидетелства за това, че Хитлер, 

Ева и адютантът на Хитлер своевременно са напусна-
ли Германия и благополучно са се устроили да живеят 
в Чили сред индианците като хора, които безукорно и 
точно са изпълнили всичко, което им е било наредено 
от библейската концептуална власт.

Можем да вярваме на официалните заключения за по-
гребението на семейството на Николай II, а можем и да 
предположим, че този платен спектакъл е бил прикритие 
за онези многочислени банкови съкровища и златен резерв 
както на семейство Романови, така и на руската държава, 
които и досега се явяват нечии активи. Ние можем и да не 
допускаме мисълта, че преките наследници на това богат-
ство са живи, а можем и по съвест да проучим седебно-ме-
дицинските експертизи за спасяването на Алексей, сина на 
Николай II, понастоящем детайлно разгледани в книгата 
„Спасяването на царевича“.
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В цялата си житейска практика ние можем да търсим и 
откриваме истината само вътре в себе си, в душата си. Спо-
ред сегашната библейска концепция колкото по-кръгъл и 
по-високопоставен е печатът под една или друга писана 
истина, толкова повече трябва да се замисли върху истин-
ността на тези съждения човекът, овладял различаването.

Що се отнася до по-фината материя, то на сегашния 
етап от своето развитие човечеството няма представа и от 
една стотна част от това, което крият биополевите възмож-
ности и характеристики на всички енерго-информационни 
образувания, биологични обекти, на самия човек. Нали ако 
съвсем доскоро някой заговореше за магнитно или грави-
тационно поле, биха възприели думите му за същинска не-
лепост. 

Дори и сега, на равнището на обикновеното ни съзнание 
доста хора не признават някои от човешките възможности, 
които всъщност, следвайки отработени методики, могат да 
бъдат възстановени за няколко седмици, в най-лошия слу-
чай за няколко месеца. Но независимо от неверието тези 
методики позволяват на болшинството обикновени деца 
между 10 и 15 годишна възраст, чиито мозък не е затормо-
зен с вредоносни програми и наркотични отрови да разви-
ят биокомпютърните възможности на своя мозък, да отво-
рят „третото око“ – екрана-монитор, свързан с глобалната 
информационна матрица, да развият уникалната си фото-
графска памет, четенето на мислите на друг човек, радарно-
то зрение, великолепното виждане на предмети и текст със 
завързани очи и много такива подобни. Но ако искаме да 
убедим някого в това, че възможностите на днешния раз-
умен човек вече са една степен по-високо от признатите и 
приети стереотипи, то ще се наложи да му демонстрираме 
всичко това, въпреки че стотици деца вече ги притежават. 
Друг е въпросът, че развиването на екстрасензорните спо-
собности и резкия скок на прага на чувствителност във въз-
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приятието на заобикалящия свят трябва да се съпътства с 
развиване на съответната способност за осмисляне и раз-
личаване, както и редица други възможности на разума и 
психиката на човека. В противен случай всичко това може 
да се превърне в безполезна и дори вредна играчка както за 
отделния човек, така и за обществото.

Опасност се крие и в използването на особените способ-
ности от злонамерени хора, въпреки че лошите им намере-
ния винаги биват възпирани от обратната връзка или ако 
ви харесва, от въздаянието (наказанието) свише.

Мога да споделя множество примери и жизнени ситу-
ации, които не могат да се обяснят от позицията на мате-
риализма. Съществуват и множество „случайности“, които 
не се вписват в обичайната схема за случайното вероят-
ностно развитие на събитията. Проявите на намеса свише 
се фиксират изключително във вероятностните вериги на 
номограмата на закона за нормалното разпределение.

Бог сам дава на всеки човек всеобхватни доказателства 
за своето съществуване: Той отговаря на обръщенията (на 
молитвите) на вярващите и на тези, които живеят по съ-
вест, независимо от това дали са произнесени като ритуал 
пред икона или в гората край някоя река. При общуването с 
Бога формата и каноническите норми на обръщение не иг-
раят никаква роля, а всичко зависи от целта и смисъла на 
обръщението. Отговорът пък се състои в изменение на ста-
тистическите външно несвързани събития в живота на чо-
века, който се е обърнал към Бога. Последователността от 
такива събития води до някакъв определен резултат, само 
ако човекът, който се обръща към Бога, живее по съвест (по 
сърце – бел. прев.). Ако човекът не живее по сърце, то после-
дователността от „случайности“ носи съвсем друг характер.

Ако живеете в хармония с Висшия Разум, когато се оп-
итвате да получите нещо, което не му противоречи, Вие ще 
бъдете изненадани от логическата последователност на 



124

„неслучайните случайности“  – случайно изпускате самоле-
та, случайно влизате някъде, случайно срещате някого и в 
крайна сметка разрешавате проблем, който Ви блокира от 
месеци насам.

Случайността никога не е сляпа. Слепи са онези, които 
не я възприемат като пряко следствие от нещата, които са 
направили преди, включително и нещата, които нямат ви-
дима връзка със случая. Тухлата никога няма да падне на 
главата на някого просто ей така. 

Анализирайки тези отношения между рационалното и 
божественото, А. Пушкин отбелязва: „Провидението не е 
алгебра. Казано на простонароден език човешкият ум не е 
пророк, а гадател. Той вижда общия ход на нещата и от него 
извлича дълбоки предположения, а времето ги оправдава. 
Но на човешкия ум не му е съдено да предвиди СЛУЧАЯ – 
НАЙ-МОЩНОТО МИГНОВЕНО ОРЪДИЕ НА ПРОВИДЕНИЕ-
ТО!“
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2. „Руслан и Людмила „ (Развитие на държавността на руския 

народ в глобалния исторически процес, изложени в образ-
ната система на първия поет на Русия А.С. Пушкин) – СПб., 
1992 – 1996.

3. „Замисълът за жизнеустройството на Русия през новото хи-
лядолетие“ – М., 1997.

4. „Към Богодържавие... „ (Формиране на цялостния мироглед 
на народа и ролята на „свещените писания“ в него) – СПб., 
1993 — 1998.

5. „От матриархат към човечност“ (Анализ на типовете чо-
вешка психика и техните перспективи при съвременното 
информационно състояние на обществото). – СПб., 1998 – 
1999.

6. „Разхерметизиране“ (Основи на концепцията на историята. 
Гл.1. Как победи пролетарската революция в Русия = селска 
страна). – СПб., 1997 – 1998.

7. „Въпроси към митрополита на Санкт-Петербургски и Ла-
дожски Йоан и йерархиите на руската православна църква“ 
– СПб., 1993 – 1998.

8. „Троцкизъм: вчера, днес, утре“ – Спб., 1998 – 1999
9. „Политически екстремизъм в глобалния исторически про-

цес“ („Синайският турпоход“, „Фашизираният семитизъм“ 
от гледна точка на човечността“, „Политически екстреми-
зъм или все пак намеса на зъл дух“) – М., 1997–1999.

10. „Медният конник – това не ви е някакъв меден змей“ (За 
най-древната мафия в образната система на А.С. Пушкин) – 
СПб., 1998 – 1999.

11. „Ела на помощ на моето неверие... „ (За дианетиката и са-
ентологията по същество: поглед от страни) – СПб., 1998 – 
1999.
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12. „Кратък курс“ (Основите на самоуправлението на нашето 
общество. Икономиката в системата на жизнеречението) В 
2 ч. – СПб., 1993 – 1999.

13. „Ретроспекция и перспективи“ („Варианти за развитието 
на събитията след 1995 година“, „Ретроспекция и перспек-
тиви“, „Втората световна „социалистическа“ революция“) – 
М., 1999.

14. „Кадрите решават всичко! „ (Принципи на кадровата поли-
тика на държавата, на „антидържавата“ и на обществената 
инициатива) – СПб., 1999.
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Верига книжарници Сиела

Верига книжарници Букпойнт 
Верига книжарници Хеликон

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

www.allatra-bolgaria.info

Интернет сайтове на Хелиопол: 
www.book-heliopol.com 

www.rosovazora.com 
www.imadrugpat.org 

www.heliopol.com 
www.beinsa.net 

www.7rilskiezera.com


