
 
КОНЦЕПТУАЛЕН 

ПОГЛЕД
КЪМ

ЧЕТВЪРТАТА  
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

 
ХЕЛИОПОЛ



Книгата е опит за създаване на единен реален модел, на желан от 
всички, реализируем вариант на бъдеще за България и народа ни. Той 
възниква от руините на настоящето, като вътрешно непротиворечива 
система, с правилно осъзнаване на смислите заложени в мирозданието, 
приложени в начина на управление на обществото ни и реализирани в 
обществено-икономическите отношения на ежедневния ни начин на 
живот. 

Книгата е опит за създаване на пълна картина на единния свят, из-
тъкан от видими и невидими процеси. В нея се повдига завесата и се ос-
ветява скрито познание, което позволява сами да сътворим реалността 
на живота си, да избираме и постигаме правилните цели, както в личен, 
така и в обществен план.

Авторът не претендира за собственост на изложените идеи в книга-
та дотолкова, че той само се е докоснал до тях, възприел ги е в себе си и 
те са станали част от убежденията му.

Изказвам огромна благодарност към своите учители, В. Зазнобин, 
А. Ефимов, А. Фурсов, М. Величко, В. Катасонов, А. Девятов, А. Ка-
шанский, М. Хазин, И. Солонько, Марат, К. Кастанеда, Д. Верищагин, 
И. Гончаров, и др., които с мъдростта на идеите си направиха възможна 
появата на тази книга.

Благодаря на другарите ми за духа, силата и целеустремеността в 
борбата по пътя към Свободата на България. 

Благодаря за силата на любовта на всички жени за подкрепата и 
съпричастността в начинанието, да сътворим справедливото бъдеще на 
България.

Съставител и автор:
 © Мирослав И. Янков, 22.06.2019 г.
Художник на картините на кориците
 © Зограф Стоян Недев

ISBN 978-954-578-381-4



Съдържание

ЖИВА МѢРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. За смисъла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. За Мирогледните основи на битието,  
Вселената и Живота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. За Човека и същността.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4. За управлението на обществото  
и концептуалната власт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5. За функционирането на концептуалната власт. . . . . . . . . 44
5.1. Начини, средства и приоритети на управление на 

концептуалната власт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.2. Манипулация на общественото съзнание . . . . . . . . . 47
5.3. Средства на управление на концептуалната власт.  . . . 52

6. За самоосъзнаването на един народ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
6.1. Картина на „Голямата игра“ и глобалните проекти . . . 63
6.2. Кой е окупаторът на България?  . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.3. Какво ни се случва.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
6.4. За възможното.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6.5. Коя е основната ни цел, към какво се стремим  

и как да го постигнем?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
6.6. Да създадем визия за България  . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.7. Метод за егрегориално прихващане на бъдещето, 

„ЖИВА МѢРА“.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
6.7.1. Същност на метода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
6.7.2. Как да сглобим образ-мисъл-форма .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
6.7.3. Някои конкретни пояснения за метода  . . . . . . .100

7. За прихващането на управлението. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .101
7.1. Взаимодействие на основните обществени групи  . . .101
7.2. Култура, образование, просвета и възпитание .  .  .  .  .  .106



8. Проектиране на Четвъртата Българска Държавата . . . . . .114
8.1. Какво е Системата? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
8.2. Как се осъществява наддържавното управление в 

България и какво да променим в конституцията.  . . . .118
8.3. Елиминиране на наддържавното управление.  .  .  .  .  .  .119

9. За модела на безпартийно управление, конституцията и 
държавния апарат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
9.1. Обществен контрол върху медиите и качеството на 

работата на държавния апарат..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .122
9.2. Кадруване на държавния апарат – изборна система. . .123
9.3. Конституция на България. . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
9.4. Улеснена процедура за провеждане на референдуми. .  .126
9.5. Конституционно-синархичен модел на работа на 

държавния апарат.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
9.6. Армия и въоръжени сили. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .135

10. За Обществено-икономическите и производствени 
отношения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
10.1. Мотивация и икономика.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .138
10.2. Икономика и производство.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .140
10.3. Планиране, потребление и пазар  . . . . . . . . . . . . .142
10.4. Икономически модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
10.5. Собственост.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150
10.6. Капитал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
10.7. Видове пари.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
10.8. Банкова система. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
10.9. Основни посоки при проектиране на новия 

икономически модел .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .162

11. За Системния подход и начина за цялостно управление 
на социалния процес в България по Пълна Функция на 
управление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169



5

ЖИВА МѢРА

Реалността е твое сътворение, 
в безкраен път от мигове, 
споени с вяра!

Представи си, че си Бог, 
в мига преди да създадеш Света.
Усети се в силата да сътворяваш светове със обич, 
намерение и воля.
Почувствай се творец
... Усети! И започни.

Създай Вселената на Силата и на Живота, 
Духът на вечното движение, 
на всичко зримо и незримо
на всичко вписано в безкрайни ритми. 

Създай планетата ни жива, 
общият ни дом – Земята. 
В хармония на нея да живеем,
растения, животни и рода човешки. 
Всеки е от всичко тук зависим,
взаимно свързан и за всичко отговорен. 

Създай България! 
Народа ни, дарен със честност, знание и сила,
със справедлива мяра и любов в сърцата, 
да знае как да се организира 
и да умее да се самоуправлява. 
На всичко живо да помага
и да пребъде чрез децата, 
с просвета и достойнство, чест и съвест, 
духът ни да се утвърждава.
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Създай рода, дома, семейството, децата. 
Възпитай ги с любов в сърцата, 
със ум и радост, и чела открити, 
да срещат новото в съдбата.
Да осъзнават всичко смело, с мяра, 
да виждат в корен как стоят нещата,
да побеждават, мощно да се утвърждават 
а трудностите сила да им дават.

Създай и себе си във здраве, 
с обич, знание и силна воля,
прояви се чрез мечтата своя, 
твори света с добро за всички.

Усети се вечен дух – 
частица от Твореца, пратен на Земята. 
Огрян от знание, любов и сила, 
възнамери мечтата си! 
Сега! 
Сглоби в едно света!
Задръж го прероден!
И грей така ... до следващият ден. 



7

1. За смисъла.

Концептуалните знания и смисли определят мирогледа и 
дават цялостна и правилна оценка при разпознаване за ставащо-
то в света, защото еднозначно определят добро от лошо.

Светът е единен и трябва да имаме ясна картина за това, как 
той е устроен.

Духовният, невидимият свят влияе на целите и решенията 
ни в проявения свят. Следователно той е първичен и определя 
това, което се случва. Без това знание ние ставаме чиста реакция 
на вече проявеното, което е планирано от някой друг. 

Умението да живеем в съответствие с духовния план е уме-
ние да го разузнаем (или да разузнаем тези, които го знаят и пла-
нират, т.е. управляват). Това е умението да различаваме проце-
сите по косвени признаци, да систематизираме как влияе Духът 
върху нас, прилагайки знанията за природните цикли (ритмоди-
намика – влизане в синхрон със света) и знанията по управление 
от Достатъчно Общата Теория на Управлението (ДОТУ). 

Всеки, който си задава въпроса „Защо животът в България 
е точно такъв?“, застава на пътя на търсенето на смисъла и при-
чините на всичко, което ни се случва, и сам за себе си трябва да 
осъзнае външния и вътрешния план на процесите, в които днес 
сме потопени. 

За да различим в каква посока ни влияят, е необходимо да 
си изградим реалната картина на света и да станем наясно със 
промените в самите себе си.

Във външен план, в планетарен мащаб, имаме установено 
господство на глобална неоколониална капиталистическа сис-
тема, която обхваща почти всички народи и държави. Капита-
лизмът е узаконен паразитизъм в обществените отношения. 
И с времето това доведе света до състоянието, когато едно ме-
та-общество от свръх-богати, успява да организира и наложи на 
държавите и народите от целия свят, единна система за източва-
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не на капитали и ресурси от жизнената им дейност (природни, 
енергийни, финансови и човешки).

Това външно колониално управление е причината за неспо-
собността на „управляващия“ марионетен елит в България, да 
взема самостоятелни решения. Вече 30 години (след загубата ни 
в Студената война) страната ни се управлява отвън, а законите ни 
се пишат такива, че да закрепят колониалния статус на България.

Методите на наддържавното управление са явни, но за тях 
не е прието да се говори. Те са теми табу в медиите, защото ако 
за нещо не се говори, то все едно не съществува! 

Във вътрешно-личностен план, културната ерозия през ме-
дии и деградирало образование води до това, че българинът ста-
ва неадекватен и неспособен да различи правилното и доброто 
(за него и обществото). Съпротивителните му сили са (медий-
но) приспани. Тези убийствени за обществото ни процеси водят 
до загубата на духовна ориентация в ежедневните приоритети и 
подмяната им с материални. 

Всеки, който за себе си не успее да разпознае това влияние 
като вредно, деградира индивидуалната си нравственост и до-
бродетели, губи смисловата си ориентация в координатната сис-
тема на единния свят от видимо и невидимо. (Нравственост е 
алгоритмиката, по която работи психиката).

Кръгът в живота ни се затваря, когато осъзнаем, че всич-
ко, което ни се случва е резултат на обединената и усреднена 
нравственост на всички ни.

И така, поради чуждо целенасочено въздействие ние само-
убиваме сами себе си и обществото си. Губим умението да раз-
личим вредните за себе си влияния и причините за тях, а с това 
идва невъзможността да се самоорганизираме, за да им се про-
тивопоставим.

За да възкръснем от пепелта, като феникс, ни е необходимо 
да си създадем собствен, но глобален универсален проект, кой-
то да бъде подкрепен именно, защото е общочовешки, и който 
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не може да бъде тясно-български и национален, а такъв че да 
обединява народите към нещо изконно, общо и ново за всички.

Проект, който не се конкурира с другите в борбата им за 
контрол на ресурси и територии, а е базиран върху смисъла 
на човешкото съществуване върху тази земя – утвърждаване-
то на Живота, чрез силата на любовта, развитието на мащаба 
на душата и личността, и нарастване на силата на свободния 
човешки дух, за да се проявява, твори и трансформира, в хар-
мония със света.

Основна цел е стремежът към хармония на многообрази-
ето на народите, изменение на ценностната система на чове-
чеството в посока към баланса между духовно и материално 
и развитието на човешкия волеви потенциал – чрез здрав на-
чин на живот, личностно духовно развитие, усвояване и при-
лагане на знания.

Основна цел е индивидуалното развитие на мащаба на ду-
шата, устремено към единение с другите, даване на свобода 
на духа в нас, за да прояви той волята си да твори с намерение 
и според съвестта. 

Това е доктрина на Духа, Осъзнаването и Любовта, коя-
то води до едно ново ниво на битието, където Човекът не пре-
следва богатство, власт и слава, а търси смисъла на живота. 

Не се стреми към получаване на блага и „благополучие“, 
а търси усилване на духа, в надделяване над предизвикател-
ствата и отдаване на благост.

Същността на битието не е в удовлетворяване на потребно-
стите, а в реализация на творческите способности на Човека.

Ние българите можем да създадем такъв проект и да съз-
дадем общество, в което основната цел да бъде:

Развитие на Човешката Същност в общество на Духа, 
ориентирано към хармония и единение в себе си и с природа-
та. Това е качествено ново ниво, без конкуренция в глобален 
политически план. 
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Развитие означава движение към осъзната цел, избрана по 
собствена воля. Тази цел има посока, а за да я определим са не-
обходими знания за ориентиране, в единната, вътрешно непро-
тиворечива координатна мирогледна система на света. А той е 
многопланов, видим и невидим. 

За да се задвижим в тази посока е необходима сила, посока 
и опора, от която да се отблъснем. 

Силата идва от упорита работа, от преодоляване на труд-
ности, от надделяване над себе си, от умение да устоиш и да не 
се пречупиш.

Посоката идва от свободата на избора, достъп до информа-
ция, знание и яснота на картината на света. 

Опората за народа е в добродетелите и мирогледа на деди-
те ни, които ни дават отправна гледна точка върху света и пра-
вилна настройка с Промисъла, за да открием знанията, скрити 
от нас, поради липса на добродетелна нравственост и липса на 
синхрон с намерението на създателя.

Тази опора е и в историята, която е проводник на силата 
на дедите ни. Защото имаме Родина – родна земя, но имаме и 
Отечество, което е строй на отците ни, които са я защитавали. 
А какво правим днес ние тук, за да продължим делото им.

Тази опора е в преоткриване на древните знания за чо-
вешката същност на древните траки, българи, ранно-христия-
ни и богомили.

В частност за Човека, като същество, тази опора е в телата 
(физическо, етерно, астрално, ментално…), с които е развил уме-
ния да усеща Света на Силата и Любовта, а следователно и да 
осъзнава чрез тях видимото и невидимото. 

Светът, в който живеем е силов и той ни дава възмож-
ността да усилим телата, душата и духа си. (Последните две не 
са изучени напълно от науката, а някои аспекти от тях дори оста-
ват скрити в смъртта). 

Човешката същност е с главно „Ч“, защото всички сме хора, 
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но не всички – Човеци. А Човек означава: Воля, подчинена на 
диктатурата на съвестта. 

Воля има само този, който притежава умение да мобили-
зира собствените си ресурси (и ресурсите на другите), осъз-
нато, в името на постигането на определена цел.

Съвестта е вроденото религиозно чувство за единение 
със Създателя. Тя знае кое е добро и кое е зло. С нея се ражда-
ме и не можем да я излъжем, а ако я пренебрегнем, естествената 
ответна реакция от това е срам и изчервяване. Съвестта може 
обаче, да се подтисне културно, когато е изгодно на управлява-
щите, което поразява колективната нравственост на обществото 
и с това идват и бедите за всички.

Изучаването на единния свят се състои в непрестанното му 
осъзнаване с помощта на телесните сетива, ума (интелекта), 
разума (според съвестта), интуицията и усещането за мяра. 
Последното отразява доколко субективният ни свят е адекватен 
на реалността.

Въздействието на средата е според законите на Живота. Тя 
не прощава на неадекватността и идиотизма в обществото, кои-
то го водят до смърт!

В зависимост от уменията при използването на горепосочени-
те инструменти в социума доминират различни типове мирогледни 
системи – материалистичен, религиозен, мистичен и езотери-
чен. Последният изучава света ползвайки за инструмент възмож-
ностите на същността (триединството на тяло, душа и дух). 

В развитието си Човек трябва да интегрира в себе си въз-
можностите на всичките четири мирогледни системи: 

– знанията на науката (от материализма), 
– директната връзка с Бог от религиозността – директно-

то общуване с йерархически най-висшия управляващ процес 
– онази надмирна реалност, наречена Бог, с която сме длъжни 
да се съобразяваме и която е непознаваема от нашето човешко 
ниво на осъзнаване,



12

– знанията и уменията на мистика за общуване с невиди-
мия свят (света на магията), 

– както и пътят на езотерика – изучаването на света с въз-
можностите на най-финия инструментариум – този на същност-
та. А именно: възможностите на тялото(телата), потенциала 
на душата, силата на духа да задвижва, преобразува и осъзна-
ва, и интуицията.

Интуицията е онази осъзнатата информация, получена без 
участието на петте сетива на физическото тяло, през т.н. интуи-
тивен канал на възприятие, идваща от безсъзнаваното, от колек-
тивното несъзнавано, от ноосферата или е външно индуцирана.

2. За Мирогледните основи на битието,  
Вселената и Живота.

Светът е управляем. 
Случайността е само другото име на невидимата причин-

ност, породена от нечия воля.
Реалността се отразява в нас във вътрешната субективна ре-

алност и формира мирогледа ни. Той може да бъде изграден 
Аз-центрично, когато гледната точка към всичко във света е су-
бективно центрирана в наблюдаващия и не излиза никога извън 
него. 

Но мирогледът може да бъде и Богоцентричен, когато чо-
век изгражда умението да гледа на нещата от всички възможни 
посоки. Така способността за правилно разбиране и намиране 
на адекватни решения нараства неимоверно много.

Опитът от живота е неповторим и индивидуален, затова 
всеки е тук, в този свят, за да открие своя начин.

Огромната част от Вселената е невидима. А видимата ѝ част, 
не е достатъчна за да я опише цялостно. Невидимото обаче, 
може да стане видимо, ако се използват технически средства или 
се почувства с уменията на същността ни. 
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И все пак за нас, Светът си остава непознаваем поради огра-
ничеността на човешкото ни ниво на осъзнаване.

Вселената е многомерно триединство на материя (полета), 
информация и начина на структурирането и – мяра. Простран-
ството и времето са променливи характеристики на състоянието 
на материята. Те могат да се измерят и се определят от Мярата 
– размерността или формата, която е различна в зависимост от 
конкретната точка от пространството във Вселената и темпото 
на времето в нея. Пространствата са взаимовложени, но честот-
но разделени, а полетата са материални.

Вселената е фрактална и се проявява само, чрез възможни-
те си варианти.

Вакуумът в нея не е празно пространство, а плътна еднород-
на и неутрална среда (етер или физически вакуум), която с нищо 
не индикира за себе си. Възбуждането на тази среда поражда 
поява на материя, която може после обратно да се разтвори и 
„изчезне“ в етера. Проявената материя е съвкупност от частици 
– полеви порции – с достатъчно дълго време на разпад, за да мо-
жем да ги възприемем за неизменно вечни и твърди. Самите час-
тици всъщност са стабилно конфигурирани и уплътнени полеви 
порции, с различно време на разпад. 

Животът е управляем полеви процес и е свързан с феноме-
на на осъзнаването. То е присъщо на всички живи структури. 

Всички живи същества реагират на промените на средата по 
някакъв поведенчески алгоритъм, който гарантира оцеляването 
им. Тоест те са самостоятелни, но зависими от средата, в поведе-
нието си. 

Целите на живота са заложени в поведенческия алгоритъм 
на всички живи същества:

– Да се самоподдържат живи и задоволяват физиологични-
те си нужди;

– Да извличат информация от средата;
– Да се възпроизвеждат и размножават;



14

– Да се самообучават и адаптират адекватно към промените 
в средата.

– Да се усложняват – да образуват по-сложни структури, 
които създават по-големи възможности за реакция и взаимо-
действия със средата.

Носителят на поведенческия алгоритъм на живота е биопо-
лето, разположено и концентрирано в и около тялото на клетка-
та, растението, животното или човека .

Какво се случва с това поле, когато останем без тяло, оста-
ва скрито в невидимите аспекти на смъртта. Но хората още от 
древността са се досетили да създадат понятия като Душа и Дух 
(ψυχή-психе-на гръцки е душа, от там – психика), с които да на-
зоват носителя на самоосъзнаването.

Какво се случва с него в отвъдното? Кой, за какво и как из-
ползва събраната от живота в индивидуален опит информация, 
всеки сам ще си отговори! …Някога!

Във Вселената няма неуправляеми процеси. Всичко е при-
чинно-следствено породено от йерархически вписани един във 
друг колебателни процеси. Нещата се случват по необходимост, 
т.е. с някаква цел, поради нечия чужда воля.

Щом има управление, значи има цел и субект на управле-
ние – този, който движи нещата към тази цел. И на него, както 
на всичко живо, му е присъщо осъзнаване.

Докъде се простират човешките възможности за осъзнаване 
и до къде на останалите живи същества? Това зависи от възмож-
ностите, които предлага конкретната форма на живот. 

Реалността е единна, но всяко ниво на осъзнаване обхваща 
само определен диапазон от нея, извън който няма разбиране за 
това, което му се случва, но се налага да приема и да се съобразява.

Клетката не разбира защо я мачкат. Но осъзнава, че ѝ е зле 
и реагира.

Зелката не разбира защо козата яде листата ѝ. Но усеща и е 
принудена да приеме факта.
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Козата не разбира защо я коли козаря. Това е необяснимо 
за нея.

Човекът не знае защо удря светкавицата. Но се съобразява и 
се учи да се пази от нея.

Всяко следващо ниво на осъзнаване се явява за предход-
ното надмирна реалност, която е необяснима и невъзможна 
за разбиране от предишното.

Тази непознаваема за нас надмирна реалност, която ни 
влияе и управлява живота ни, се нарича Бог, Природа, Тво-
рец или Вселенски разум. Това е йерархически най-висшия и 
всеобхващащ управляващ процес във Вселената. Той обвива 
и в него са вписани всички останали колебателни процеси. 
С него е принуден да се съобразява всеки, за да избегне ката-
строфите в живота си. Целите му са разпознаваеми, ако пра-
вилно са разчетени смислите в събитията и случките от езика 
на съдбата.

Вселената се движи от Намерението сама да твори себе си. 
Затова опита от живота на всичко живо, от всички нива на ос-
ъзнаване, ѝ помагат да разбере какво, къде и как стои, във всяка 
нейна точка, момент и измерение. Информацията събирана от 
жизнения опит е основната причина за съществуването на живо-
та. Този опит е обратната връзка, без която е невъзможно нито 
едно управление. Чрез него Вселенският разум или Бог ориен-
тира действията си, за да постигне възнамерените си цели. Как-
ви са тези цели, ще останат неразбираеми от нашето – човешко 
ниво на осъзнаване.

Вселената е жива. В нея съществува т.н. „универсално 
поле на живота“. Ние притежаваме умението, съзнателно да на-
стройваме резонансните структури на безсъзнателните нива на 
психиката си, към усилване или намаляване на потока на това 
универсално жизнено поле. От това зависи здравето и успеха на 
човека в личен план. От хармонията (която е групов резонанс) 
и от единението между индивидите, всички настроени в режим 
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на усилване, зависи силата за развитие и живот на обществото.
Полетата пораждащи живот създават все по-сложни мате-

риално-полеви самоосъзнаващи се живи форми. С това Живота 
пряко противодейства на закона за запазване на ентропията, къ-
дето всяка система се стреми да премине от едно по-подредено 
състояние към по-неподредено (към хаос). 

В самообновяващата се Вселена, от руините на старото из-
раства новото. Живот и смърт се редуват, но всъщност има само 
живот. Смъртта е само междинен етап между появата на матери-
алните живи форми на самоосъзнаване.

Какъв е механизмът на събирането на „екстракта на самоо-
съзнатост“ и каква е архитектурата на матрицата на живота във 
Вселената, за това можем само да гадаем. Но от видимата ѝ част 
( галактики, звезди, планети, живи форми) добиваме някаква 
представа за посоката на мощно управляващо жизнено поле-
во влияние. Само за миг си представете живота на Земята без 
Слънцето и ще го има ли въобще в познатата ни форма? И защо 
в космоса, далеч от земното поле, са неуспешни всички опити с 
ембриони, да се развият до нормални човешки организми?

Във Вселената всички галактики, звезди и планети взаимно 
си влияят. Върху всеки от нас влияе земното поле, полето на га-
лактиката ни, слънчевото поле, Луната, както и полетата на пла-
нетите от Слънчевата система. Земното поле основно подхранва 
биополетата на всички живи организми.

Биополето на всеки жив организъм е концентрирано в и 
около тялото му.

Във всяка клетка, ДНК молекулата се явява полеви резона-
тор усилващ амплитудите на онази част от спектъра на полето на 
живота, която се отнася за конкретния вид организъм.

Информационните параметри на полето преминаващо през 
планетата ни определя разнообразието на живите форми върху 
нея. 

Възможни ли са няколко паралелни честотно разделени све-
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тове в рамките на една планета, всеки със своя полева жизнена 
матрица, пораждаща свое специфично многообразие от живи 
форми?

И дали Създателят не използва един общ материален резо-
натор – една обща базова, универсална, молекула на Живота – 
ДНК, от която поради резонанс, малки полеви изменения, да 
водят до възникване на цялото многообразие на живия свят, при 
всички възможни вселенски условия?

Резултатите от опитите и експериментите в науката сочат 
еднозначно в тази посока. А именно, че от една и съща ДНК-
клетъчна структура, могат да се развият различни по вид орга-
низми, ако се облъчват с откопираните полета от тези на други 
организми. Примерно от динена семка пораства тиква (при об-
лъчване с поле от тиква), или от кокоше яйце се излюпва пате 
(при облъчване с поле от патка).

Как животът оцелява в постоянно променящата се Вселена? 
Как изглеждат правилата, записани в поведенческите алгоритми 
на живите организми? Част от тях се предават по наследство, а 
други се усвояват в процеса на живота, чрез култура и самообу-
чение. 

Постоянното самоосъзнаване, трупането на опит и адапти-
ране към средата е самообучение с последвала промяна на пове-
денческия алгоритъм. За всеки организъм това е индивидуален 
субективен акт на вниманието, с последвало различаване, само-
определяне, целеполагане и възнамерено действие. 

Вниманието е също действие, невидимо задвижвано от на-
мерението на духа да се узнае какво се случва и да се опознае 
непознатото. Вниманието е инструмент на осъзнаването и се 
фокусира според приоритетите на важност на постъпващите от 
средата сигнали. То е функция от поведенческия алгоритъм на 
живия организъм. 

При многоклетъчните организми, индивидуалното внима-
ние на всички клетки формират ново обединено внимание, кое-
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то се държи като единно и решава задачи от по-висок порядък, 
свързани с оцеляването на всички клетки заедно и управлението 
на целия организъм като единно цяло.

При хората аналогичен е феномена на колективния разум, 
който е групово синергетично обединение на индивидуалните 
възможности на участниците, за търсене на решение на поста-
вена задача. 

В по-широк план обществата, държавите, блоковете, циви-
лизациите и глобалните проекти са пример за възникване на 
сложни структури за самоуправление на живота при обедине-
ние в единно цяло. 

Що е намерение? То е двигателя на живота, без него няма 
задвижване, няма действие, няма реакция, т.е. без него има смърт. 
Може да се каже, че силата на намерението е сила на желанието 
на Духа за задвижване към действие в определена посока, към 
определена цел. То е желанието за живот и силата, с която Духът 
твори и трансформира света и Вселената. 

Намерението бива Външно, Вселенско, съответстващо на 
Духа на Създателя ѝ. И индивидуално, вътрешно, присъщо на 
вътрешния дух на всяко живо същество. 

Силата на духа се поражда от силата на намерението за се-
беотстояване, надделяване и преодоляването на трудности. Тя 
може да се натрупва при непрестанната съпротива на агресивно-
то въздействие на средата. Това е сила за живот. Тази сила може 
да се натрупва неосъзнато у всеки, който има труден живот. Или 
осъзнато, ако в живота нарочно се упражнява преодоляване на 
трудности, подобно на мускулите на спортист във фитнес зала 
(например при всички видове осъзнат пост или надделяване над 
себе си).

Но намерението не изчерпва духа. В духа е заложен още 
онзи вечен информационен принцип, присъщ на всички живи 
същества, да имат частица от съзнанието на Създателя. И като 
него, да проявяват своята воля, да творят, да променят средата 
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около себе си и да остават живи. Духът носи в себе си информа-
ционния канал за връзка с Твореца, с който усеща намерението 
му. По него става и споделянето на информацията от индиви-
дуалния житейски опит на всеки организъм, от всяко ниво на 
осъзнаване.

Какво е душата?
Тя е онази разклонена фино-полева структура, която позво-

лява на духа, да присъства с осъзнаването си и да се плъзга по нея 
с вниманието си, във всички измерения на Вселената, докъдето 
се простират разклоненията ѝ. Отвъд края на тези разклонения 
е непознатото и индивидуално-неизследваното. Опознаването 
и придобиването на нов опит, водят до нарастване на мащаба на 
структурата на душата.

Невъзможността за движение в пожелана от Духа посока 
(поради страх и други емоционални блокажи), се проявяват в 
живота като кармична верига. Това е верига от сходни събития, 
които продължават докато се преодолее пречката, премине се от-
въд нея и се придобие желания от духа опит. Т.е. докато душата 
успее да изгради структурата си в блокираната посока.

Принципът на триединство на тяло, душа и дух е общ за 
всички форми на живот в проявената Вселената.

Душата е носител на всички полеви алгоритми за поддържа-
не на живота на тялото и обмяната на веществата. Промените 
в тях могат да стават с намерението на духа – осъзнато или не. 
Грешките в тези алгоритми се проявяват като различни заболя-
вания в тялото (някои дори наследствени) или като придобива-
не на нови качества.

Тялото, като материален носител, най-бързо се изхабява, ста-
рее (натрупаните грешки в синтеза на тъканите стават прекалено 
много) и умира. А полевата матрица на душата може да изгради 
ново тяло, ако се закачи към нов материален ДНК резонатор – 
оплодена яйцеклетка (семенце или др. и дори не е задължително 
да е от същия вид). 
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Душата не е вечна, тя също се изхабява и разпада (макар да 
съществува доста по-дълго време от тялото).

Свързани ли са душите помежду си в единни системи (по 
аналогия с многоклетъчните организми)? Ако да, то това е про-
ява на единната всеобща логика на еволюцията във Вселената 
– стремежът към движение от отделност и индивидуално раз-
деление, към хармония на множеството, а от там към едине-
ние на това множество, с цел цялостност в единно-споделено 
осъзнаване. 

За човешкият род, това е пътят на еволюцията от 
днешния хаос, индивидуално разделение и самота, към стре-
меж за постигане на хармония в общество със другите и све-
та, а от там чрез емпатия и телепатия към единение на 
всички ни, във всеобщо единно телепатично осъзнаване. 

Как Духът се разпорежда с това, остава в невидимата част на 
единната реалност, в единния свят от видимо и невидимо, къ-
дето смъртта на тялото не означава смърт на самоосъзнаваща се 
полева структура на душата и духа.

Феноменът на живота е неделима част от обективната реал-
ност. Той е механизма за промяната на Вселената в желаната 
от Създателя посока. 

Осъзнаването и разбирането на света от човека е безкраен 
процес на навлизане и опознаване от видимото към невиди-
мото. Рамките на сетивата и научните прибори могат да се над-
скочат с овладяване на способностите на същността ни. А те са 
всички онези интуитивни умения, присъщи на душата и духа, 
като свръхсетивност, ясновидство, предвиждане, телепатия, 
телекинеза и материализиране на предмети по ясен конкре-
тен мисловен образ.

Тези умения са заложени у всеки от нас. Същността ни е 
най-съвършения инструмент създаден за изследване на света. 
Който успее да се свърже с нея, да присъства със осъзнаване в не-
съзнаваното, за да овладее уменията ѝ, се превръща в свръхчовек 
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(в очите на другите) или просто реализира пълният си заложен 
генетичен потенциал от възможности дадени му от природата.

3. За Човека и същността. 

Що е Човек? – Въпрос без отговор още от времето на Дио-
ген (преди 2500 г.).

Според езотериката, човекът е тяло, душа и дух в неделимо 
триединство. 

Ние сме личността или по-точно същността в нас, с всич-
ки умения, които имаме. Дори и онези, за които още не знаем и 
не са усвоени, но са заложени в нас. Древните са наричали същ-
ността „Психе“ – душа. Може да се каже, че осъвременената дума 
за душа е психика (без да изчерпва напълно понятието и). 

Как функционира тялото може да се изучи. За това си има 
науки – физиология, анатомия и др. Те обаче не изчерпват всич-
ко заложено в човека. 

Кое ни прави толкова различни един от друг, въпреки еднак-
вото устройство на телата ни? Това е начинът по който реагира-
ме в различни ситуации, т.е. алгоритмиката на поведението ни. 
Тя e заложена в нрава, характера ни, или с една дума в нравстве-
ността ни.

Обикновеният човек възприема, действа и променя света, в 
който живее, ограничен от възможностите на сетивата си.

Ние живеем едновременно в две реалности – обективна и 
субективна, но съществува и трета, виртуална.

Първата представлява реалното протичане на полевите по-
тоци във Вселената, тоест светът такъв какъвто е, в единната си 
цялост.

Втората, субективната реалност, е изкривено-илюзорна и 
пречупена от апарата на възприятието ни. Тя е дискретна – сбор 
на краен брой образи и понятия. Само от тези, които сме ус-
пели да различим, разпознаем, назовем и отделим от общия 
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фон на картината на света, за да станат част от субективния ни 
вътрешен свят. А той е много индивидуален и различен за все-
ки човек. И ако помежду си не прилагаме емпатия и не усвоим 
телепатичното общуване с образи, ние ще си останем „самотни 
острови на осъзнаване“, на несподелените си субективни реал-
ности. 

Третата – виртуалната реалност – се създава като инстру-
мент за въздействие в света или все още непроявеното, използ-
вайки силата на намерението. На това можем да се научим, 
въпреки укриваните знания. Тоест това е наука, защото има пов-
торяемост на резултата. Който умее да го прави е вещ (вещер), 
можещ учен, а в очите на тези, които не знаят – мистик и маг.

Умението за различаване се определя от нравствеността. 
Тя е различна за всеки и се променя във времето според това, 
доколко сме синхронизирани с вселенския животоутвърждаващ 
принцип – т.н. божи промисъл. 

При едни и същи условия, някой може да различи, а друг не 
може – липсва му същата психическа настройка в нравствеността. 
Затова ние не сме самодостатъчни в умението си за различаване.

Разликите в острота и чувствителността на сетивата, правят 
картините на света у всеки човек неповторими и индивидуални.

Очите ни са различни в остротата, цветоусещането, ширина 
на честотния диапазон на възприемане на светлината.

Ушите ни различно възприемат честотите и амплитудите на 
звуковите вълни, а индивидуалната форма на ушната мида по-
ражда различна интерференчна звукова картина.

Кожата има различен праг на усещане за допир и болка при 
всеки.

Езикът има различна интензивност на вкусовите сигнали.
Носът – различна чувствителност за миризми и аромати.
Чувствителността на органите за възприятие се променя с 

възрастта (стареенето) и в зависимост от използването им. При-
родата не търпи излишества и което не се използва закърнява, 
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атрофира, а претовареното – се чупи. Ако внимателно, решим да 
тренираме сетивата си, чувствителността им може да нарасне до 
неподозирани граници. Тук е мястото да споменем, че сетивните 
ни органи не са само пет. За останалите просто не се говори или 
стоят недоразвити. Някои от тях са органа на равновесието (ве-
стибуларния апарат), а хипофиза-епифиза-хипоталамус са свър-
зани с интуитивните възприятия и усещания. 

От това, доколко картината на сглобения субективен свят 
отговаря на реалността, зависи нашата адекватност в средата. 
Това е базовото усещане за мяра. То интегрира информацията 
от всички сетивни органи и сравнява получената картина с тази 
на интуитивно усетената обективна реалност. Усещането за мяра 
е различно развито у всеки, дава се по рождение и се променя 
(развива или загрубява) през целия живот.

За всичко, което се случва в тялото – синтеза на тъканите, 
делене на клетките, синтез на ДНК, обмяна на веществата и др., 
основна управляваща роля има биополето на тялото или поле-
вата му матрица.Там са заложени всички алгоритми, по които се 
извършват жизнените процеси. Природата му е едновременно 
електромагнитна и торсионна. Биополето на тялото се подхран-
ва от полето на Земята. 

В човека, вълните на това свръхвисокочестотно поле дости-
гат до всяка клетка на тялото, чрез система от тръбички – въл-
новоди, известни като канали на Кернак. Откритието на корей-
ския учен е от 1961. Те започват от повърхността на кожата от 
около 700 точки, съвпадащи с акупунктурните точки от енер-
гийните меридиани, и се разклоняват във все по-фини и мно-
гобройни канали, навътре в органите и тъканите. Тази система 
от тръбички не е част от нервната, кръвоносната или лимфната 
система. Акупунктурната игла играе ролята на антена, усилваща 
нивото на сигнала на полето в точката от входа на канала. От там 
е и оздравителния ефект, че полето във вътрешността на тялото 
се усилва и подобрява параметрите си.
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Косата и окосмяването са естествените антени на организма, 
способни да улавят по добре управляващите сигнали на собстве-
ното ни и на земното биополе. Те помагат за финото свързване 
със сигналите от средата и взимането на по-правилни решения. 
Модата от масовата култура с бръснатите тела и глави е с цел ле-
сен контрол над здравето и психиката на тези хора. Обратно, в 
съвременните армии и в спецчастите вече е норма носенето на 
бради, защото бойците са по-адекватни в боя и могат да се ори-
ентират по-добре в непозната среда.

При облъчване със силни чужди полета се получава енерго-
информационно поражение в биополето на тялото. Променя се 
алгоритмиката на процесите на обмяна на веществата и се поя-
вяват грешки в синтеза им. Произвеждат се ненужни отрови и 
организмът се разболява. Оздравяването настъпва, когато вред-
ното въздействие изчезне, биополето възстанови нормалните си 
параметри, а отровите се изхвърлят от тялото. 

Облъчването с чужди полета може да стане естествено, от 
физическата близост с полето на друг човек, от природни или от 
технически средства (вълнови излъчватели на електромагнитни 
и торсионни полета). В първия случай взаимодействието може 
също и да е преднамерено, ако човекът има уменията да упра-
влява полевите си потоци и си е поставил цел, да ви въздейства.

Вибрационната медицина набира популярност от скоро. 
При нея се търси оздравяване, чрез въздействие върху болния, 
с поле от средностатистически здрав орган или човек. При въз-
никналия резонанс се усилват слабите полезни честотни ампли-
туди в полето на болния, обменните процеси се възстановяват и 
той оздравява. Тази космическа технология е разработена, за да 
няма разболявания сред космонавтите. В космоса болести не се 
допускат.

Биополето на тялото си има своя структура, свързана с мес-
тоположението и активността на органите. Открояват се места 
на завихряне с по-голяма плътност, известни като чакри. Ако 
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бъде обучен, всеки може да се научи да ги усеща в себе си, а също 
и тези на друг човек. Това знание в западната култура доскоро не 
присъстваше, с изключение на затворените структури на църк-
вата (католическите йезуитски ордени, в Атонските манастири, 
за православния свят), както и в някои тайни окултни ордени и 
общества. 

За западния човек, разговор за поле и чакри, без физическо-
то усещане за тях, е просто игра на фантазията и ума. Но на тези 
навици всеки може да се научи, понеже е част от същността ни. 

Навик се предава от човек на човек. И първата фаза на 
обучението е силова. Учителят „държи“ здраво ученика, за да 
усети и различи новото умение, след това отпуска контрола, а от 
там обучаваният може да практикува всичко сам.

В източните култури, добиването на усещанията за движе-
ние и управление на полевите потоци през тялото, както и раз-
виването на интуитивни умения става след дългогодишно обуче-
ние от учител, който обаче не всеки може да си позволи.

Разработена е технология за предаване на тези навици бук-
вално за дни (пример е школата ДЕИР – Дальнейшее енерго-
информационное развитие человека), изчистена от религиозен 
пълнеж, чиста полева и ментална механика, чрез осъзнато при-
съствие в невидимата и видимата реалност.

Ако всеки от нас придобие уменията волево, да уплътня-
ва полето около себе си и да избягва вредното въздействие на 
собствените си мисли, ще може да неутрализира техногените по-
леви влияния, а огромна част от болестите ще изчезнат.

Но за да сме здрави, необходимостта от близост до Земното 
биополе си остава незаменима (съществуват и технически сред-
ства, които да го създават). Животът по-близо до Земята, т.е. в 
нискоетажни домове означава здраве.

В човешкото тяло всички клетки са със свои функции и гру-
пирани в органи и системи. Клетките притежават интелигент-
ността, да осъзнават кое е добре за тях и кое не.
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В тялото ни присъстват и чужди клетки и организми. С ня-
кои от тях живеем в симбиоза и дори не можем да живеем без 
тях. А други са нежелани паразити. 

Колкото и да е невероятно, цялото това обединено и усред-
нено съзнание на клетъчните популации (включително и на па-
разитните) ни влияе при избора на предпочитания за храна и 
във формирането на хранителните и поведенческите ни навици 
в живота и социума.

Органа с най-много клетки в човешкото тяло е мозъка. В 
него има над 10 милиарда клетки (наречени неврони). Количе-
ството им е довело до качествен скок във функционирането на 
мозъка и до появата на апарата на съзнанието, необходим за оце-
ляване във външния свят.

Мозъкът е много фин приемо-предавател на електромагнит-
ни и торсионни полета. Той може да се пренастройва променяй-
ки връзките между невроните. Аксонът на неврона е подвижен 
и може да се мести и свързва с един или друг неврон. Това пре-
връща мозъка в огромна адаптивна структура, по чиито вериги 
от неврони протичат нервни сигнали. Те се създават съзнател-
но или безсъзнателно, когато реагираме на средата, запомняме 
навици или отработваме поведенчески автоматизми. При тре-
нирането на фини усещания като интуиция, изостряне на се-
тивата, телепатични и свръхсетивни навици, става много фина 
настройка на структурата на мозъка. Фатално за нея може да 
се окаже ситуация в която се умъртвяват мозъчни клетки. 

Цигарите, алкохолът и наркотиците са дефективни кул-
турни навици, наложени неслучайно в живота ни.

Например приемането само на 100 грама водка, води до раз-
рушаване на тази структура и прекъсване на невронни вериги на 
случаен принцип. За да се възстанови отново фината ѝ настрой-
ка, са необходими две години и половина и то след упорита ра-
бота и тренировки. 

Алкохолът, като универсален разтворител, разтваря мазната 
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обвивка на еритроцитите в кръвта. Останали без нея те започват 
да се слепват и образуват ефекта на грозда. Това е слепване на 
много еритроцити, поради електростатични сили на привлича-
не. Капилярите на мозъка са съизмерими с размерите на ерит-
роцитите. Те се запушват от слепените пакети. Така невроните 
не получават кислород и умират. Това е съпроводено съответно 
първо със замайване, а в последствие с махмурлук – главоболие, 
породено от това, че на сутринта мъртвата мозъчна тъкан се из-
хвърля с урината.

Аналогично е действието на цигарите. В тях има около 192 
отровни съставки, 14 от които са наркотични. Организмът ни се 
старае да ограничи пораженията от отровите, свивайки кръво-
носните съдове, което за мозъка води до описания по-горе ефект 
на умъртвяване на неврони на случаен принцип и унищожаване 
на мозъчната структура.

Същото, но в много по-силна степен е действието на нар-
котиците – леката и тежка дрога, където процесът на оглупява-
не е бърз и силно различим от околните, но не и от наркомана. 
Последствията за мозъчната структура са фатални, а човекът се 
обрича никога да не развие пълният заложен в себе си генетичен 
потенциал от възможности. Алкохолът, цигарите и наркотиците 
загрубяват усещанията от сигналите от средата, т.е. се губи спо-
собност да се отчитат слабите сигнали от средата и да се развива 
интуиция. 

Употребата им е заложена в културата на нашата библейска 
цивилизация. Алкохолът се използва във всички обредни ри-
туали на църквата, сватби, кръщенета, а цигарите и дрогата се 
„рекламират“ най-добре от главните герои във филмите на масо-
вата култура. 

Алкохолът е основен инструмент за управление на хората. 
С пиенето се губи вътрешната способност за вземане на правил-
ни решения, човек става управляем от авторитети и не разполага 
по всяко време с яснотата на осъзнаването си. Не случайно църк-



28

вата ползва вино в ритуалите си – кръщенета, сватби („Отче, из-
губих пътя, кажи ми какво да правя!“,“ Ела, чедо, да ти кажа!“). 
Който подава информацията – той управлява!

Огромната употреба в световен мащаб на цигари, алкохол 
и наркотици е филтър, който се налага върху обществото, за да 
нямат хората възможност да навлизат в по-дълбоки нива на ос-
ъзнаване. Когато мисленето и обработването на големи маси-
ви с информация изисква време, усилие и съсредоточаване, то 
отвличането от този процес поради инстинктивни подбуди (за 
по цигара) води до невъзможност за осъзнаване на процесите 
на по-дълбоко ниво. Затова е необходимо алкохолът, цигарите и 
наркотиците еднозначно да се разпознават като вреден фактор 
на средата. Това са вредни дефективни културни навици, които 
пречат на развитието на личността и съставянето на вярна кар-
тина на света.

Мислите ни възникват в резултат на работата на ума и на-
стройката му. Те биват образно-картинно или лингвистично оф-
ормени, от думите и понятията на езика. Зад думите стоят поня-
тията, а те извикват образите на нещата. 

Богатството на думи и понятия в езика рамкира мислене-
то на човека. Езиците се различават по количеството на думите 
и обхвата и разнообразието на понятията разбирани зад тях. В 
този смисъл има тяснопрофилни, ограничени езици или по-все-
обхватни, богати езици, формиращи по-широк мироглед. 

Ограниченото ни разбиране за света не е заради слабост-
та на понятията ни, а поради това, че има процеси, които не 
отчитаме, защото не са назовани с понятия. 

Това, за което не се говори, то не съществува.
Зад формулираната с думи мисъл стои конструкция от об-

рази (породени от понятия). Тази цялостна картина-образ, по-
родена и удържана от съзнателната работа на ума се излъчва от 
мозъка под формата на поле (електромагнитно и торсионно ед-
новременно). 
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Телепатията е умение за предаване на образи и мисъл фор-
ми. Тя е често явление и се получава естествено в ежедневното 
общуване между познати (добре синхронизирани помежду си).

Интересни са опитите в тази област. Те показват, че метален 
обръч, върху главата на индуктора (този, който предава образа), 
както и фарадеев кафез (екранирана клетка, непропускаща елек-
тромагнитните вълни), се явява екран за излъчените мисловни 
картини и това явно говори за електромагнитната им природа 
на пораждане. Веднъж излъчени обаче, качеството на образа 
не се влияе от разстоянието. Това е характерно за торсионни-
те полета. Сигналът може да се усили многократно в мястото на 
приемане, чрез фокусиране с метални огледални повърхности 
(огледала на Козирев), т.е. валидни са законите на отражението. 
Положението на мозъчните полукълба е също строго ориенти-
рано спрямо земното магнитно поле. Лицето трябва да гледа на 
изток, иначе рязко пада успеваемостта в предаването на образа.

Всеки ден ние несъзнателно генерираме мисловни образи 
или се настройваме да ги приемаме. Но наши ли са нашите ми-
сли? Може би по-скоро не! Във Вселената появата на нова идея 
е изключително събитие, защото всичко вече е записано в един-
ното информационно поле (наречено ноосфера). Обикновено 
ние не създаваме идеите си, а само се подстройваме да ги при-
емем, в зависимост от моментната си емоционално-психическа 
настройка към средата.

Мислите образуват мисъл форми, които веднъж излъчени 
имат свой собствен живот и продължават да съществуват дори, 
когато спрем да мислим за тях. Честотните колебания на мисъл 
формите затихват не веднага, а постепенно. Те влияят на хора-
та, като се индуцират като техни, пренастройват блуждаещите 
им мисли към себе си, влизат в резонанс с мислите на много 
хора и се усилват. Ако в такава мисъл форма е внедрен алгори-
тъм за собствено оцеляване, тя се превръща в егрегор – енерго-
информационна същност – полева структура, която влияе и се 
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самоподдържа, за сметка на неосъзнатия полеви обмен с хора-
та мислещи за идеята заложена в нея. Това става заобикаляйки 
съзнанието, въздействайки директно през полевите вихри на 
биополето – чакрите. Енергоинформационният обмен е винаги 
неравностоен и винаги в полза на егрегора.

Човек съзнателно може да влияе на околните, ако се научи 
да формира и излъчва мисловни конструкции – съвкупност от 
мисъл, емоция и намерение.

От мислите възникват: 
Абстракции – опростени образи.
Илюзии – лъжовни образи, за които се вярва, че съответ-

стват на реалността, но в действителност не е така. За някои те 
може да са приятни, но болката от сблъсъка с реалността е на-
пълно реална.

Фикции – реализируеми мисловни образи, които се прием-
ат за вече съществуващи и реални, макар че все още не са.

Фантазии – мисловни образи, несъществуващи в реалнос-
тта, но с ясното разбиране за това, че не съществуват. 

Ние живеем в материално-полевия свят на силовата ни Все-
лена.

Здравето ни зависи не само от чистотата на въздуха, храната 
и водата, но и от посоката на въздействието на мислите ни. 

Мислите ни могат да променят средата около нас, полево да 
влияят върху проявената вече материя и да я трансформират в 
желана посока. 

Наша е огромната част от отговорността, за всичко което ни 
се случва в живота. С мисъл можем да оздравеем и от мисли да 
се разболеем, понеже полевата природа на тялото и мислите е 
единна. 

В мислите и полетата винаги се залага информация. Тази ин-
формация променя и влияе на нормалната алгоритмика на про-
цесите в тялото. Ако мислите са достатъчно интензивни и не са 
съгласувани с живототворящия принцип, по който сме създаде-
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ни, настъпва болестта – като начин да бъдем изведени от вредна-
та посока на мислене. Човек се учи на умението да мисли. Това е 
навик, който изисква усилие.

Чрез мисленето изграждаме вътрешния си свят. Задаваме 
въпроси и търсим отговори – т.е. опознаваме света и извличаме 
знания от средата.

Правилно зададения въпрос е наполовина верен отговор. 
Диалектика от древногръцки е: умението да узнаваш ис-

тината, чрез правилно зададена, последователна верига от 
въпроси. 

Как да разпознаваме истината? – Практиката е критерий 
за истината!

Самодостатъчен ли е човек в умението си да опознава света? 
Отговорът е: НЕ! Защото при еднакви условия, някой умее да 
различи нещо от общия фон, а друг не може. Умението да раз-
личаваш е умение на душата, дава се според нравствеността, по 
рождение и се доразвива през целия живот. 

Културата и споделеният опит в обучение, дават необходи-
мите кодове, ключове и смисли за декодирането на информаци-
ята от средата и различаването на полезното в нея.

Поставянето на правилния въпрос и появата на правилния 
отговор е резултат от правилна настройка.

Въпросът – как да се настроим правилно за извличане на 
знания от средата, е въпрос към нравствеността. А именно: 
Как да се синхронизираме в светоусещането си с намерение-
то на Твореца?

Нравствеността това е алгоритмиката, по която работи пси-
хиката. Нрав означава характер. С него се раждаме и бавно и 
трудно го променяме през живота си.

За да се постигне единство на целите на цялото общество 
– нравствена еднородност на обществото – е необходимо дос-
тигане на определена култура на мислене, от всеки един негов 
член. 
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Културата формира психиката.Тя, както и психиката, се явя-
ва информационно-алгоритмична система определяща поведе-
нието на човека. Когато възприемаме информация, ние я прео-
бразуваме според нравствеността си и отреагираме с действие. 
Ако си спомним училищния курс по биология и погледнем в 
собствената си психика ще видим, че тя включва в себе си: 

– вродени инстинкти и безусловни рефлекси (както на 
вътреклетъчно и клетъчно ниво, така и на ниво тъкани, органи, 
системи и организъм като цяло);

– културни навици и традиции стоящи над инстинктите;
– разум, ограничен от собственото мислене, чувстване и 

памет;
– интуиция въобще, която изплува от безсъзнателните 

нива на психиката на индивида, идва към него от колективно-
то несъзнавано (егрегориалния свят) или се явява индуцирана 
отвън.

Освен всичко изброено, по отношение на психиката има и 
нещо, което отличава човечеството от биосферата на планетата. 
За това в биологията, психологията и социологията не се обръ-
ща внимание, и не се пише в учебниците. А именно, че всеки 
човек може да притежава през живота си, с различна степен на 
устойчивост, следните типове психика, в зависимост от това, кое 
мотивира поведението му.

Животински тип психика – когато цялото поведение е 
преобладаващо подчинено на инстинкти и удовлетворяване на 
инстинктивни подбуди, без оглед на обстоятелствата.

Психика тип „зомби“ или биоробот – когато в основата 
на поведението лежат предимно културно обусловени автома-
тизми, а вътрешния конфликт между инстинктите и културните 
навици в поведението, се разрешават в полза на последните. Ако 
обаче, изменящите се обществено исторически обстоятелства 
налагат отказ от традиционните норми на поведение в културата 
и ако възниква необходимост от изработване на ново поведение, 
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то типа психика „зомби“ отдава предпочитание на традициите и 
отказва да прояви творчество.

Демоничен тип психика – характеризира се с това, че негови-
те носители са способни на творчество и чрез волята си могат да 
преодолеят диктата на инстинктите и нормите на културата, изра-
ботвайки нови начини на поведение за решаване на проблемите. 
Демоничният тип психика не си задава въпроса: ще бъде ли това 
добре или зле за околните. Придобивайки власт в обществото, де-
монизмът изисква единствено служене на себе си и поражда най-
жестоки и изтънчени форми на подтискане на околните.

Човешки тип психика – характеризира се с това, че Човек 
отчита инстинктивните, културните и логическите си подбуди, 
но е в състояние да ги подтисне в полза на творчески, волеви и 
интуитивни решения взети по съвест. Най-краткото опреде-
ление за Човек е: воля, подчинена на диктатурата на съвестта.

Съвестта е инструмент, с който всички се раждаме. Тя е 
вътрешния компас, който ни помага безпогрешно да усещаме 
вярното, правилното, доброто, и който не можем да излъжем с 
разума. По определение тя е: вроденото религиозно чувство за 
единение със създателя. Себе си можем да излъжем, но нея не. 

Тя стои в основата на усещането за справедливостта.
В зависимост от преобладаващото статистическо разпре-

деление на хората по тип психика, в обществото се поражда 
съответната му социална организация и култура.

В тълпо-елитарните общества от съвременната цивилизация 
се създават предимно хора с тип психика животински и зомби, а 
те са лесно управлявани от господари с демоничен тип психика. 

Необходимо е развиването на интуиция за директното и не-
догматично общуване със Създателя. Той ни говори на езика 
на съдбата – жизнените обстоятелства – това, което ни се случва. 
Задавайки въпрос, отговор винаги се получава под формата на 
знаци, събития и случки, чиито причини трябва да се научим ин-
туитивно и разумно да разбираме. Така можем да усетим хода 
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на събитията, които ни касаят. Необходимо е да се доверим „на 
него“, а не да вярваме „в него“. Разликата е огромна!

Исторически възникналите религии са създадени от хора, 
за да се управляват човешките маси. Но човек няма нужда от 
брокери (попове, равини, имами, брамини), за да усети какво му 
говори съдбата. Необходимо е просто да се довери на съвестта, 
интуицията и разума си, когато взема решение да действа.

Универсална рецепта за придобиване на Човешки тип пси-
хика не може да се даде, защото животът, опитът и обстоятел-
ствата в живота ни са строго индивидуални. Това е личен път на 
разкриване и усъвършенстване на нравствено ценностната сис-
тема и придобиване на умение за синхронизиране с божия про-
мисъл (живототворящата сила). Съобразяването с най-висшия 
йерархически всеобхватен управляващ процес, позволява да се 
избегнат катастрофните ситуации в живота.

Единствено с достигане и преобладаване на човешкия 
тип психика в обществото е възможно построяването на 
истинско народовластие, а също и разрешаването на глобал-
ните планетарни проблеми, свързани с жизнената дейността на 
Homo Sapiens. 

Моралът присъства навсякъде, където има общества, дори 
и животински. Обществата създават в себе си поведенчески пра-
вила, които се налагат на индивидите – животни или хора така, 
че да се породят у тях поведенчески стереотипи. Моралът е сис-
темата от правила породени от обществото, които се налагат от-
вън върху личността, чрез културата, с образование, възпитание, 
просвета, и формират неговите осъзнати и неосъзнати стереоти-
пи на поведение. При друга култура тези стереотипи даже може 
да не съществуват. Така, у всеки един от нас се формира нрав-
ственост, а именно тази вътрешна алгоритмика по която работи 
психиката ни, която мотивира поведението ни.

Правото са написаните правила за спазване, които още не са 
станали стереотипи в поведението ни.
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Етиката е отношенията, в които сме със социума и природата. 
Тя е това което може, което трябва и което не трябва да се прави. 
Нашата библейска цивилизация затваря тези отношения само до 
рамките на обществото ни и не включва животните, растенията и 
цялата природа. За разлика от древните народи, които са живее-
ли в хармония с Вселената и са имали осъзнато поведение спрямо 
всичко живо– животни, хора, птички и тревички, дори реки и ка-
мъни – всичките носители на различни нива на съзнание.

Когато си задаваме въпроси за добро и зло, търсим отго-
ворите за себе си чрез съвестта, и се синхронизираме с божия 
промисъл. По същество така имаме свободата да изградим 
собствена Човешка, вътрешна религия (лат. religio от religare 
„обвързвам, свързвам отново „уважение към свещеното, почита-
не на боговете“, връзка с бога), т.е. собствена култура, надгражда-
ща библейската и всички религии. 

И понеже се докоснахме до свободата, тя трябва да се при-
ема много условно, защото е винаги ограничена. Свобода, що за 
свобода е щом е ограничена – направо абсурд!

Ограничена е от степента ни на разбиране на хода на нещата 
във вселената, от разбирането на процесите в света! Тоест, огра-
ничена е от размерите на глупостта ни. Свободни сме да полу-
чаваме удоволствия, колкото си искаме, но ако поради невеже-
ство не разбираме причините за това как стоят нещата в света, 
пораждаме проблеми в живота си и той се превръща в ад, за нас 
и за околните, като дори ограничаваме свободата на поколения 
напред! 

От друга страна „кефът“, ако стане самоцел, се превръща в 
смърт, защото води до леност и слабост. Това противоречи на 
животоутвърждаващия принцип. Затова в света удоволствия и 
дискомфорт непрестанно се редуват, определят посоката на ре-
шенията ни и са основния двигател за задвижване в живота. А 
преодоляването на трудностите дава сила за живот. Само ако 
сме притиснати до стената, можем да разберем на какво сме спо-
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собни и да видим скритото в себе си. 
Затова ограниченията са обективна необходимост, а преодо-

ляването им в стремежа към свободата ни води до ново осмис-
ляне, осъзнаване и опит. И отново при осмислянето, мислите ни 
са резултат от нравствена настройка на психиката, чрез конкрет-
ното ни състояние на приемане от вселенското поле.

Живота по съвест удържа курса на сърцето по посока на 
волята на Вселената и тогава вървим по своя път. И ако не из-
пълняваме чужди, индуцирани желания, то това вече е свобода! 

4. За управлението на обществото  
и концептуалната власт

Във Вселената, няма неуправляеми процеси. 
Ако държавата не управлява факторите на средата, от 

които зависи живота, тогава това го прави някой друг, при това 
съвсем не в наша полза. Т.е. друго общество прихваща упра-
влението и контролира както държавния апарат, така и всич-
ки над 200 фактора на средата, по всичките шест управлен-
ски приоритета. 

Основната задача на държавния апарат и на изпълнител-
ната власт е да управлява всички фактори, от всички упра-
вленски приоритети в полза на обществото, за да му гаранти-
ра устойчиво повишаване на качеството на живота. 

Днешният модел на либерално държавно управление абди-
кира от всичко горепосочено и не само е оставил процесите на 
самотек, но ги насочва в ущърб на обществото ни. 

Всяко общество си поставя цели и се движи към тях. Те са 
подредени по приоритет, в т.н. вектор на целите (ВЦ). Теку-
щото състояние на нещата по отношение на целите формират 
т.н. вектор на състоянието(ВС). Разликата между ВЦ и ВС се 
нарича вектор на грешката (ВГ). Целта на всяко управление е 
достигане на целта, т.е. ВГ да е равен на нула.
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В условията на конкурентна борба между обществата, во-
юващи помежду си за достъп до повече ресурси за оцеляване, 
ВГ става обратим, т.е. ВГ на едното общество става ВЦ на враж-
дебното нему. Целта на вражеското общество е нарастване на 
грешките в управлението на конкурента му, така че той никога 
да не достигне целите си. Поставя се ясната задача за отслабване 
и унищожение на противника. Това е естествена проява на био-
сферните закони за оцеляване на планетата. 

Уменията за оцеляване и живот, са умения за неутрали-
зиране на чуждо агресивно влияние. Ето защо е необходимо 
адекватно сработване на механизмите на държавния апарат за 
защита на обществото. 

Днес българското общество няма контрол върху управле-
нието на България в своя полза. Държавния апарат не противо-
действа на процесите на обществен разпад и смърт, а напротив, 
способства за това. Логичен е въпросът : 

Кой и как реално управлява България? За да разберем, е 
необходима управленска грамотност.

От теорията на управлението знаем, че този, който управля-
ва се нарича субект на управление (СУ). Той, отчитайки затво-
рените към себе си обратни връзки (ОВ) от обекта и средата, 
въздейства върху обекта на управление (ОУ – този, който е уп-
равляван) по такъв начин, че да се приближава към целта. Рис. 1.

Рис. 1
Всеки процес е управляем в желана посока, ако има въз-

можност да се анализира състоянието на влияещите фактори:
1. Състояние на обекта на управление,
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2. Състояние на субекта на управление,
3. Състояние на обкръжаващата среда,
4. Състояние на съседните взаимодействащи обекти,
5. Състояние на управляващите ги структури,
6. Указания или ограничения на по-висши структури на уп-

равление.
В конституцията на България никъде не е описано, кой е 

субекта на управление контролиращ действията на държавния 
апарат в своя полза! Липсата на обратна връзка на обществен 
контрол, осъществяван от народа означава, че той не управлява! 
Описаният в конституцията модел е без яснота за това кой и по 
чия воля реално управлява България. Това може да бъде все-
ки, който се докопа до властта, чрез подставени или проплатени 
лица. 

Власт, това е умението да се управлява реално на практи-
ка.

Всяко управление или самоуправление става по т.н. Пълна 
Функция на Управление (ПФУ), която има седем етапа:

1. Различаване и разпознаване на новия фактор на 
средата(ФС).

2. Самоопределяне – създаване на стереотипи спрямо 
ФС, т.е. да сме наясно, добре или зле е влиянието му за нас.

3. Поставяне на цел спрямо ФС.
4. Избор на концепция – т.е. избор на начин за постигане 

на целта.
5. Създаване на структура по избраната концепция за по-

стигане на целта, т.е. да имаме силата, волята и ресурсите за това.
6. Поддържане на работата на структурата с всичко необ-

ходимо за движение към целта.
7. Унищожаване на структурата, след достигане на целта.
Който участва в първите четири етапа на ПФУ – той уп-

равлява и той е концептуално властен. А който не умее да фор-
мулира цели и концепция, се явява участник в структура за упра-
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вление, построена от онзи, който реално управлява. Концепция 
означава замисъл, система от идеи.

Тези първи четири етапа предполагат наличие на т.н. кон-
цептуална власт – тази, която знае какво иска, знае как да го 
постигне и може реално да го постигне. 

Масовото разпространение в света, на еднакво по форма 
и тип „демократично управление“ на държавите е признак, че 
това не е случаен процес. Зад него стои някой, който извлича 
полза. Това е видимото проявление на глобалната концептуал-
на власт, която реално управлява обществата, в почти целия 
свят, през така конструираните им държавни структури, по 
всички управленски приоритети. 

В днешната ни конституция подробно се описва структура-
та на държавното управление, съставено от трите „независими 
власти“. Но никъде не се споменава кой управлява и кой може да 
формулира цели и концепция. В нея се посочва единствено, че 
властта произтича от народа. Отчитайки изключително затруд-
нената процедура за провеждането на референдуми, на народа 
му се оставя възможността единствено и само да избира управ-
ниците си в държавния апарат. 

Кой формулира целите, за написването на законите, в глави-
те на депутатите от парламента и министрите от правителството 
– за това не се говори!

В реалността, властите не са три, а пет. И те не са незави-
сими, а строго йерархично вписани, подчинени и произтичащи 
една от друга, както следва:

1. Концептуална власт;
2. Идеологическа власт;
3. Законодателна власт;
4. Изпълнителна власт;
5. Съдебно-наказателна власт;
Концептуалната власт осъществява функционирането 

на обществото по пълна функция на управление. 
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Тя разпознава факторите на въздействие върху обще-
ството, формира свои вектори на целите и концепции на уп-
равление за достигане на целите. 

Тази власт е автократична по своята природа. Общество-
то не признава автокрацията ѝ и затова тя игнорира демокра-
тичните процедури.

Концептуалната власт – това е власт на хора, способни 
да пораждат в обществото социални процеси, обхващащи 
живота на обществото в продължение на много поколения и 
протичащи съгласно разработена концепция.

Всяка власт в обществото се основава на господстващо-
то мнение, т.е. на идея, която то осъзнава в себе си. Начините 
за осъзнаването на такава идея зависят от споделяната единна 
позиция от мнозинството в социума. Тя определя възгледите 
на индивида за собствена история, настояще и бъдеще. Затова 
концептуалната власт е още – власт на концепция за начин на 
живот над масовото обществено съзнание. 

По този начин тя е двояко явление: от една страна това е 
власт на концептуално властни хора, а от друга, това е власт на 
конкретна концепция (система от идеи), с доминиращо влияние 
върху обществото.

Тази власт акумулира в себе си информация от мирогледно 
ниво, позволяващо да се види общия ход и тенденциите на раз-
витие, и на тази основа да формира концепция за достигане на 
целите. При това, отсъствието у страната на собствена концеп-
ция за развитие, не означава липсата на такава въобще, а упра-
вление по чужда наложена ѝ външно концепция.

Традиционно се разглеждат само три клона на властта – зако-
нодателна, изпълнителна и съдебна. Обаче законодателната база е 
отражение на определени политически идейни позиции и следо-
вателно се формира в съответствие с някаква концепция за целите 
за развитие на обществото. Следователно, освен познатите три съ-
ществуват още два вида власти – концептуална и идеологическа.
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Институтът на концептуалната власт се заражда още в пър-
вобитното общество във вид на шамано-старейшински структу-
ри, устойчиво съществуващи при смяна на поколенията. В ези-
ческите времена шаманството се трансформирало в жречество, 
а старейшинството – в елит, който е социалната база на струк-
турите на държавното управление. С изчезване на езичеството 
концептуалната власт се отказва от открити на показ структури, 
изменя формата си на съществуване и въздействие върху обще-
ството. При това жречеството ерозирало до знахарство се раз-
тваря във елита (без да принадлежи към него, понеже нивото на 
разбирането за нещата в света на концептуалната власт са над 
елитарността), но запазва доминиращата си роля във функциите 
на управление на обществото.

Елит – това са най-видните представители на коя да е част 
от обществото или върхушката на господстващата класа. Власт-
ването на съвременния елит напомня повече аристокрация от-
колкото демокрация. 

Аристокрацията е форма на държавно управление, при 
която властта принадлежи на привилегирована социална група, 
имаща тенденция към превръщането си в затворено съсловие.

В обществата със силна религиозна вяра, винаги възник-
ва църковна (жреческа) аристокрация. Аристокрацията заема 
доминираща позиция в общественото развитие, притежава ог-
ромна социална сила, владее историческата инициатива, при-
тежава еталонен морален облик, начин на живот и ценностна 
система. Най-мощната и опасна аристокрация е тази, която в 
продължение на цели столетия налага на обществото своя начин 
на мислене и предразсъдъци.

Разглеждайки информационното влияние на СМИ, печата 
и интернет върху обществото, особено важно е да правим разли-
ка между власт на идеологиите и концептуалната власт. Първа-
та е само „етикет, рекламна опаковка“, която при необходимост 
се сменя. 
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Без значение от идеологията – капитализъм, феодализъм, 
социализъм – по своята същност, концепцията на управление 
на тълпо-елитарното общество си остава неизменна. 

Отначало аристокрация, след това буржоазия, а още по-
късно партокрация, всички те са били на върха на социалната 
тълпо-елитарна пирамида, претендиращи за статуса на „елит“ на 
обществото. 

В основата на пирамидата названията се менят, но същност-
та на живота им не се променя – те не престават да бъдат слуги на 
„елита“ и да го снабдяват с благата от труда си, докато сами тънат 
в нищета. 

Тълпата е сбор от хора, живеещи според преданията (све-
щени писания, идеологически митове) и разсъждаващи според 
авторитети (на мъдрите си вождове или на светите писания). На 
рис. 2 е представен моделът на тълпо-елитарното обществото, 
който показва йерархичната му структура, подчинена на концеп-
туалната власт. 

Устойчивата приемственост в поколенията на тази пирами-
да се гарантира от монопола на концептуалната власт върху зна-
нията, и преди всичко върху методологичното познание. В пове-
чето държави по света отсъства възможността за равен достъп на 
младежта до образование, и особено до висше професионално 
образование.

Колкото е по-високо нивото в социалната йерархия, толко-
ва по-голям е достъпа до знания и информация. И обратно, кол-
кото е по-ниско нивото – толкова е по-малко информационната 
и методологична осветеност.

Всички глобализационни сценарии (замисли), могат да бъ-
дат сведени до две концепции за жизнеустройство: справедлива 
и несправедлива.

Справедливият замисъл подразбира равни права и възмож-
ности за всички индивиди, при отсъствие на паразитизъм за 
сметка на други индивиди.
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Рис. 2 Тълпо-елитарен модел на обществото.

Несправедливия замисъл подразбира обратното, неравни 
права и възможности на индивидите, от което произтича изтън-
чено-скрития или явен паразитизъм на едни индивиди над дру-
ги индивиди. 

Хората се стремят към справедлив живот, където няма мяс-
то за експлоатация на труда на едни от други. Затова, за да се 
манипулират хората в обход на осъзнаването им, се създават 
устойчиви процеси на завоалирано робство, когато човек 
обслужва тясно-кланови интереси в ущърб на личните си и об-
ществените. 

Тоест реалното, скрито управление се осъществява от 
концептуалната власт, от лица юридически закрепени в 
структурите на властта, извън демократическите процедури. 

За да може народът да приеме несправедливите цели, те се 
завоалират от идеологическата власт. 
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Ако се запитаме как се пишат и създават законите? Те въз-
никват от това, че всеки се ръководи от някаква идеология. Една 
парламентарна група има една идеология, а друга парламентарна 
група – друга. От тук следва, че има някаква власт, която опреде-
ля поведението на законодателната, и макар да не може да бъде 
оформена юридически, определено фактически присъства. 

Възниква въпросът, а кой и на каква основа формира иде-
ологията? И от тук естествено излизаме към разбирането за 
концептуалната власт и към осъзнаването, че в действителност 
се намираме във хватката на огромна, невидима и безжалостна 
система.

5. За функционирането на концептуалната власт.

Концептуалната власт управлява обществените процеси 
въздействайки преди всичко на две информационни системи: 
психиката, определяща поведението на човека, и информа-
ционната среда в обществото (СМИ, образование, култура и 
т.н.). Умелото съчетаване на едновременно въздействие върху 
съзнателните и безсъзнателните нива на психиката, позволяват 
в нея да се формира нова система от стереотипи. Те гарантират 
доброволното движение на обществото в избраната от концеп-
туалната власт посока, посоката на социално-икономическите 
и политическите процеси, етапите на общественото развитие и 
степента му на деградация, необходима на трети страни.

Концептуалната власт – това е йерархически най-висше-
то ниво на властта в системата на социалното управление. 
От нейното ниво се формира целия механизъм на привидно 
противостоящите си една на друга партии и движения. От 
нейното ниво става безструктурното управление на законо-
дателната, изпълнителната и съдебната власт. 

По този начин, функциите на различните власти и алгоритми-
те на взаимодействие помежду им изглеждат по следния начин:
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1. Концептуалната власт разработва замисъла на жизне-
устройство на обществото (концепцията) и безструктурно я 
внедрява в масовото съзнание на обществото. Тя създава алго-
ритъма на живота, чрез културата (като информационно алгори-
тмична система), която подменя и презарежда по своя воля.

2. Идеологическата власт облича замисъла на жизне-
устройство на обществото (концепцията) в привлекателна за 
обществото форма. Тя е напълно подчинена на концептуалната 
власт и обслужва единствено нейните интереси. Често я наричат 
– медийна (четвърта) власт на СМИ. Тя е свързващо звено меж-
ду концептуалната власт и останалото общество.

3. Законодателната власт, под въздействието на идеоло-
гическата, пише законите по разработената концепция, тоест 
юридически я закрепя в правото. В историята ни има безброй 
примери за многократно пренаписване на законите под кон-
кретните – неогласени цели на концептуалната власт. Правото е 
израз на интересите и волята на господстващата класа, разписа-
ни в законова форма. Идеологическата власт при това професио-
нално обяснява на обществото, защо преди определено деяние е 
било обществено опасно, а сега не (например хомосексуализма, 
преди се е наказвал от закона, а днес е в другата си крайност – 
пропаганда за психическо отклонение). 

4. Изпълнителната власт, съгласно приетите закони про-
карва концепцията в живота на обществото, използвайки апара-
та на държавните структури.

5. Съдебната власт защитава юридически закрепената 
концепция от посегателства от страна на алтернативна на гос-
подстващата концептуална власт и подтиска несъгласните или 
престъпни елементи на обществото.

Йерархията и основните функции на различните видове 
власти са показани в табл.1
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Таблица 1.Статус и функции на различните видове власти в 
обществото.

5.1. Начини, средства и приоритети на управление на 
концептуалната власт.

Концептуалната власт, отследявайки тенденциите в общест-
вения живот (в основата на които лежат социални интереси), 
поддържа тези тенденции, които съответстват на приетата кон-
цепция, и подтиска останалите тенденции, които потенциално 
или реално противоречат на избраната концепция на управле-
ние на обществото.

Същността на метода на концептуално-властното упра-
вление на обществото се състои в това, че в общественото 
съзнание се внедряват стереотипи за начина на възприемане 
на обективната реалност (чрез норми на поведение, ритуали, 
религиозни представи, политически пристрастия и т.н.), кои-
то или позволяват на хората да сформират методология на 
управление (или самоуправление) в необходимия сегмент 
от обществото, или не позволяват това – за останалите сег-
менти от обществото. Тоест в обществото става дозирано 
разпространение на знания за така наречения елит, и пода-
ване на непълноценни или изкривени знания за всички ос-
танали хора.

Културата, като информация предавана негенетически 
от поколение на поколение, се явява основното средство, с кое-
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то се реализира разгледания по-горе метод на управление на тъл-
по-елитарното общество. 

Формирането на необходимата информационна среда за да 
се реализира метода – това е задача на идеологическата власт. Тя 
създава митологията – система от взаимосвързани митове за ус-
тройството на света, за йерархията на боговете, мястото на чове-
ка в света. 

След това митовете и митологията се отразяват в изкуство-
то, като форма на културата, а хората на изкуството ги правят 
достъпни за публиката. 

Политическият ред – това е преди всичко ментален ред, а 
политическите структури съществуват в по-голямата си част 
под формата на социални представи, внедрени в съзнанието на 
хората. Аналогията с механизмите на въздействие през т.н. ко-
лективно несъзнателно и архетипно, съгласно концепциите на 
К.Г.Юнг1 и Е.Фром2, е напълно уместна.

5.2. Манипулация на общественото съзнание

Един от основните методи на управление на концептуална-
та власт е манипулацията на общественото съзнание. За разлика 
от другите способи, когато публично се декларират намерения, 
при манипулацията не се огласяват истинските желания и цели, 
т.е. хората не осъзнават, че върху тях се оказва въздействие. При 
манипулацията няма субект, който да дава заповеди, нито пък 
заповед в явна форма.

Новите възможности за манипулация са свързани със съвре-
менните открития в областта на биологията и психологията, с 
общото название – социален инженеринг. Въздействието върху 

1 Виж: Юнг К.Г. Личное и сверхличное, или коллективное бессознательное. 
– М.: ПРИОР, 1999 и др.
2 Виж: Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. Перевод с 
англ.; Предисловие П. С. Гуревича. – М.: Айрис-пресс, 2005
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мозъка с помощта на медикаменти и електронни средства, с цел 
изменение на съзнанието и емоциите на човека, са мощни ин-
струменти за скрит контрол върху психиката и поведението му3.

Днес в обществената, икономическата и политическата 
сфера активно се използват за манипулация методите на нерв-
но лингвистическото програмиране (НЛП)4, които дори са по-
жестоки от физическото принуждение. 

На групово ниво, манипулатора използва в свой интерес 
особеностите на груповото поведение на индивидите, а също 
тяхното взаимодействие и взаимозависимост. Подчинявайки 
групата на волята си, манипулатора си присвоява нейните въз-
можности. Той се идентифицира с нея, действа от нейно име, но 
в свой интерес. Често е трудно да се разбере къде е истинския 
лидер и къде е манипулатора, решаващ свои задачи.

Манипулацията на ниво група открива по-големи възмож-
ности, отколкото тези в рамките на междуличностното общуване, 
понеже в случай на успех се получава достъп до ресурсите на гру-
пата, които да бъдат използвани за лични интереси. От друга стра-
на, манипулатора винаги стоварва отговорността за действията си 
върху групата като цяло или върху отделни нейни членове. За да 
манипулираш група не е задължително да си неин лидер.

Но все пак основно прилаганите технологии за манипу-
лация на общественото съзнание не са на материално ниво – 
психотропни препарати, психотронни генератори и другите 
достижения на биологията, химията и техниката, а действат на 
идеално ниво – двойни стандарти, подмяна на смисъла в поня-
тията и т.н.. Схема за манипулиране на общественото съзнание е 
представена на фиг. 3.

3 Ледяев В.Г. Власть: Концептуальный анализ. – М.: Рос. полит. энциклопе-
дия, 2001. – С. 293.
4 Виж: Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. – 
СПб.: Питер, 2002; Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. – СПб.: Питер, 
2000 и др.
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Рис. 3. Схема за манипулиране на общественото съзнание

Ако вие се намирате в положението на човека нарисуван 
по-горе, то рано или късно, по пътя на пробата и грешката, вие 
обезателно ще достигнете до истината. Истината не е абстракт-
на, а винаги е конкретна и има време, място, действащи лица и 
обстоятелства, т.е. тя винаги има отношение към конкретния 
процес или явление.

Ако обаче се намирате в положението нарисувано по-долу, 
то ви предстои трудната задача да избирате по-малкото зло. Но 
до истината вие няма да достигнете, даже ако се опитате да я тър-
сите някъде по средата. По тази схема от векове се реализират 
манипулации в смисли без подразбиране, от сдвоени термини, 
с измислени ярко изразени противоположни оценки от типа 
„добро – лошо“. Отначало общественото съзнание се подмята в 
посока към „Лъжа 1“, но в последствие тя се обявява за грешна 
и се предлага варианта „Лъжа 2“. Към такива сдвоени лъжливи 
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представи за оптимизирано управление на обществото спадат 
двойките „социализъм – капитализъм“, „планова – пазарна ико-
номика“, „демокрация – диктатура“, „икономическа откритост 
– желязна завеса“, „свободно общество – тоталитаризъм“, „ум-
ствен труд – физически труд“ и т.н.

По същата схема се провеждат повечето ток-шоута и кръгли 
маси. Канят се два „авторитета“ (или два „отбора авторитети“), 
които се придържат към взаимно противоположни гледни точки 
(на научни школи и т.н.). При това, ако дискусията се обърне в 
посока извън рамките на сценария, водещия на програмата или 
безцеремонно прекъсва събеседника, или го осмива, или просто 
обявява рекламна пауза, след която „случайно“ забравя да про-
дължи конкретната логическа линия на обсъждане.

Обществено полезната позиция се състои в притежаване на 
чувство за мяра и в умението да се разкъса умишлено построен-
ия порочен кръг на неразбиране, за да се излезе до истината, до 
разбиране, че и двете крайности са еднакво неприемливи. 

Същността на метода на манипулация на общественото 
съзнание се състои в подмяна, изкривяване и даже скриване 
на ключови понятия за живота на обществото.

Стереотипите на мислене най-сложно се поддават на промя-
на, но именно това свойство на човешкото съзнание се използва 
за манипулация на обществото. Човек мисли само с лично фор-
мулирани понятия, тоест ако у него липсват определени поня-
тия за важните явления в живота, то тези явления за него все 
едно не съществуват. Това означава, че има неща, които за някой 
са очевидна реалност, а за друг загадка, нямаща обяснение, т.е. 
мистика.

С израстването и развитието на детето протича формиране-
то на понятията му за света. Ако ключовите понятия у него не са 
сформирани или са сформирани изкривено, то става заложник на 
своето неразбиране и на тези хора, които разбират повече от него. 

Всеки според нивото на разбиранията си работи за себе 
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си, а от там откъдето не разбира, работи за някой друг, който 
разбира повече!

Ако двама души са възпитавани в две различни мироглед-
ни системи, то предимство има не по-талантливия, а този на 
когото са помогнали да сформира правилно в себе си ключо-
вите понятия, при това без да са подтискали творческото му на-
чало с взети наготово чужди щампи.

У всеки човек, лявото и дясното полукълбо на мозъка имат 
различна функция в мисловния процес. Лявото полукълбо „мисли“ 
абстрактно-логически, т.е. отговаря за езика и логиката. Дясното 
полукълбо на мозъка „мисли“ процесно-образно, т.е. то отговаря 
за възприемането на образи и процеси в тяхната пълнота и цялост-
ност. Естествено и двата дяла на мозъка трябва да работят съгласу-
вано и хармонично. През органите на чувствата в дясното полукъл-
бо на мозъка възникват субективни образи на обективния свят или 
усещания. Те могат да бъдат прост набор от неподредена информа-
ция или да са взаимосвързани между себе си в стройна система. То-
гава такава система се нарича мироглед. Лявото полукълбо отгова-
ря, всеки образ да е назован със своя дума, а цялата им съвкупност е 
във вид на език за общуване. Така възникват понятията, постоянни 
взаимни съответствия между образи и думи, тоест това е устойчива 
във времето взаимовръзка между двете полукълба на мозъка, въз-
никваща при сблъсъка на човешкия разум с кое да е явление.

Всеки човек мисли с понятия, които се формират под влия-
ние на културата на обществото, средствата за масова информа-
ция и образователния процес, който е единство на обучение и 
възпитание. Понятието възниква като единство между думата и 
образа на това явление, което стои зад тази дума. Това е най-ва-
жната функция на образованието. Именно затова е нужно сами 
да сформираме адекватни понятия за обществените явления, 
иначе вместо нас това ще сторят политическите технологии.

Манипулацията е господство над хората, чрез духовно въз-
действие – с програмиране на тяхното поведение. Това въздейст-
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вие е насочено към психическите структури на човека, то остава 
скрито и си поставя за задача промяна на мнението, подбудите и 
целите на хората в нужната за властта посока.

Манипулацията на съзнанието, като средство на властта, 
възниква в гражданското общество с установяването на полити-
ческата система на представителната демокрация. Това е „демо-
крация“ от западен тип, която днес благодарение на промиване-
то на мозъци, се възприема просто като демокрация – антипод 
на множеството видове тоталитаризъм. В действителност видо-
вете демокрации са много – робовладелска, общонародна, воен-
на, пряка или директна и т.н. Ако погледнем към историята по 
същество „демокрация“, в превод от гръцки означава „народо-
властие“, или власт на народа. 

Власт – това е реализираната на практика способност за 
управление. Управлението е способност за поставяне на цели 
и определяне на способите за тяхното достигане (т.е. на кон-
цепция) и самото им достигане съгласно избраната концеп-
ция. 

По този начин, под демократично общество е необходи-
мо да се разбира такова общество, в което народът може на 
практика да достига огласените си цели по известна на всич-
ки концепция на управление. 

При съвременното ниво на обществено развитие, кул-
тура на мисленето и гражданско правосъзнание, истинската 
демокрация е реалност в далечна перспектива. Към нея безу-
словно трябва да се стремим, но която е невъзможно да дос-
тигнем без собствена концептуална власт.

5.3. Средства на управление на концептуалната власт.

Сложните социални системи се характеризират с това, че 
те като правило са принудени да решават голям брой функцио-
нални задачи, свързани с формиране на благоприятни условия 
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за своя устойчив ръст и развитие. Затова управлението им има 
комплексен характер на последователни въздействия с отчитане 
на всички фактори на средата.

Структурният начин на управление гарантира разпростра-
нение на йерархически адресирана управляваща информация, 
когато тя върви от горе надолу.

Безструктурното управление предполага свободен инфор-
мационен поток, който незабележимо протича за обществото. 

Комбинирания начин на управление на обществото става 
безструктурно, но с използване на специални средства. Към тях 
се отнасят приоритетите на обществените средства за упра-
вление: Шестия приоритет, ако според ефективност се прид-
вижваме нагоре, – това са обикновените оръжия за поразяване. 
На базата на този приоритет се водят „горещите“ войни. Петият 
приоритет – това е геноцидното оръжие, когато с помощта на 
алкохола и наркотиците се поробват цели страни, подчиняват се 
волята на народи, противници и т.н. Четвъртия – това е иконо-
мическия приоритет, когато с помощта на кредитно-финансова-
та система могат да се подчинят цели страни и народи. Третият 
приоритет – фактологическия. Това са различните технологии, 
вклюително политически, идеологии, религии, които въздейст-
ват на ума и сърцата на хората. Над тях стои хронологическия, 
или историческия приоритет, който се формира от първия при-
оритет, методологическия.

Съгласно методологията на ДОТУ, управлението на обще-
ството по пълна функция на управление е възможно само при 
използването на всичките шест приоритета на обобщените сред-
ства за управление, които съставят вектора на управляващото 
въздействие по отношение на обществото. 

Всички приоритети за социално управление на концептуал-
ната власт са взаимно свързани в единно цяло. В живота се сре-
щат средства за въздействие върху обществото, които се отнасят 
едновременно към няколко приоритета, затова тяхното деление 
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има повече функционален, а не физически характер. Разликата в 
скоростта на въздействието им и в мощта им е показана на рис. 4.

Рис. 4 Приоритети на обобщените средства  
за управление на обществото

1-ви приоритет – мирогледен (методологичен). Характе-
ризира разбиранията за света и методологията за познание. На 
това ниво се формират целите на развитие, основите на упра-
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влението, като правило, за векове напред. Такова разбиране за 
света може да бъде изложено в лексическа форма (библия, ко-
ран, наука), но може да присъства в подсъзнанието и съзнанието 
на живите и да намира отражение в народния епос и фолклор, в 
обичаите и традициите, в обществената нравственост. 

Науката и религията са взаимно свързани образувайки еди-
нен цялостен процес на познание на обективната реалност. За 
повечето хора съществуват два свята: вътрешен(субективен) и 
външен (обективен). Външния свят се отразява във вътрешния 
чрез мирогледа (система от възгледи за света) и се разкрива пред 
нас като разбиране за света (система от ключови понятия за све-
та). Съответно, каквото е разбирането за света, такива са и 
резултатите в житейската практика.

Има два типа мироглед: аз-центричен (когато човек строи 
разклоненията на дървото на мислите и понятията си, започ-
вайки от себе си) и бого-центричен (когато човек строи раз-
клоненията на дървото на мислите и понятията си, започвайки 
от гледна точка на Бог – йерархически най-висшия, обвиващ и 
управляващ всички процес). Резултатът на аз-центричния миро-
глед е – „целият свят е пълен със случайности – калейдоскоп – от 
непредсказуеми събития“, а при богоначалния мироглед – „све-
тът е цялостен и взаимосвързан с причинно-следствени връзки: 
случайността е просто непозната закономерност“. При аз-цен-
тричния мироглед, сблъсъка с нови факти, които не се вписват 
в старата картина за света, я разрушават напълно, и формират 
друга – съвсем нова (подобно на калейдоскоп) и така до без-
крайност. Такъв мироглед се нарича калейдоскопичен. Богона-
чалния мироглед дава цялостна картина на света, новите факти 
не я разрушават, а я допълват, уточняват и я правят по-цялостна. 
Такъв мироглед се нарича мозаечен.

От гледна точка на концептуалната власт, светът възниква 
пред нас в резултат на множество йерархически, взаимновложе-



56

ни колебателни процеси (например: цивилизациите възникват 
в глобалния исторически процес, който е част от човечеството, 
което е част от биосферата на земята, която е част от слънчевата 
система, галактиката и т.н.).

Философията (любов към мъдростта), освен мирогледна 
функции има и методологическа такава. Методологията е осно-
ва за самостоятелно познаване на света и самовластно осъ-
ществяване на управление. Основен въпрос във философията 
е способността за предвиждане на последствията от човешката 
дейност.

Основа на първи приоритет е езика – средство за кодиране 
на информация и комуникация. Той е основата на родната кул-
тура и е не само система за общуване, а преди всичко начин на 
мислене, пазител на мъдростта на предците, начин на отноше-
ние към света изразител на народния характер и нравственост.

Мирогледния приоритет позволява да се различават частни-
те процеси в тяхната взаимосвързаност и йерархия, както в лич-
ния, така и в живота на обществото. При това устойчивостта на 
резултатите във времето, при социалното управление, е макси-
мална, тъй като се основава на най-дълбинните нива на човешка-
та психика, които остават стабилни през целия човешки живот.

2-ри приоритет – исторически (хронологичен). Инфор-
мация за хронологичния ред на следване на факти, събития и 
явления. На субектът, реализиращ концептуалното управление 
е позволено да формира летописна информация (да пише исто-
рията на развитието на процесите). Той разглежда веригата от 
фактите и събитията под определен ъгъл и гледна точка изхож-
дайки от някаква концепция или идея. Хората, незнаещи истин-
ската си история са обречени в настояще и в бъдеще на бедствия. 
Без безценния опит на предците и справедливата му нравствена 
оценка възниква възможност за манипулация на съзнанието на 
народите. Историята е колективната памет на народа, източник 
на нравственост, национално самосъзнание и приемственост 
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между поколенията. Това знание се предава в училищата, с учеб-
ните програми и литература, от преподавателите. Тяхната зада-
ча е да формират гражданите на страната си, да ги възпитават в 
дух на любов и уважение към нея. Неутрална история няма! 
Тя способства за превръщането на тълпата в народ. Сериозните 
държави не допускат произволни трактовки на историческите 
събития. „Който контролира миналото, контролира бъдещето, 
който контролира настоящето, той владее миналото“ (Дж.Ору-
ел).

3-ти приоритет – фактологичен. По отношение на обще-
ството това е идеологически приоритет, който от позицията на 
дадена концепция формира групата на всички партии, идеоло-
гии, религии (включително и противостоящите си), линии на 
поведение, планирано противостоящи едни на други средства 
за масова информация. За концептуалната власт това е единен 
фронт, съставен от леви, десни и център. 

Преди да се реализира, който и да е сценарий или реформа, 
внимателно се подготвя информационното състояние на обще-
ството, т.е. подготвят общественото мнение с политтехнологии 
и PR-акции, а после се действа по 4-ти, 5-ти и 6-ти приоритет.

СМИ вече отдавна не работят за обществени или държав-
ни интереси, а модифицират съзнанието на аудиторията си по 
поръчка на господарите си (с новинарски блокове, реклами и 
филми). Много социологически агенции, в допитването си до 
общественото мнение, провеждат специално въздействие върху 
общественото мнение използвайки методите на самореали-
зиращите се прогнози, които след публичното им огласяване 
(вкл. рейтинги, хипотези, диагнози и дори хороскопи) въздейст-
ват на съзнанието и поведението на хората и обществото. Т.е. 
стават творци на политиката. СМИ са не власт, а инструмент за 
въздействие върху хората, което става по два начина: 

– подбуждайки хората към определени действия, чрез нала-
гане на ценности и цели; 
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– блокиране и предотвратяване на нежелателни обществе-
ни движения, протести и действия; 

Жизнено важно е хората да формират у себе си умение за 
различаване на полезната информация, при всякакво ниво на 
информационния шум, да схващат процесите (явленията) в тях-
ната йерархия и взаимовръзка. Способността за различаване за-
виси от нравствеността – от алгоритмиката на психиката.

СМИ и образованието помагат за сформирането на поняти-
ята у всеки човек. Това е безструктурен начин на управление на 
обществото. Налагането на лъжливи понятия, скриването на 
ключови понятия или тяхното изкривяване – това е измама и 
манипулиране на обществото.

В XXI век, в епохата на глобализацията е много важно пре-
осмислянето на вредните стереотипи, защото човека е дарен с 
разум, съвест, чувство за мяра и свобода на волята именно, за да 
ги ползва за благото и живота на обществото.

4-ти приоритет – икономически. Това е информация за 
валути, държавни и световни пари. Построяване на финансови 
схеми, позволяващи на кредитно-финансовата система със лих-
вен процент, да се изземат богатствата, създавани в материалната 
сфера, в полза на „златния милиард“. 

Потомственият банкер М. Ротшилд казва: „Ако ми дадете 
управлението на парите в страната, не ме интересува кой пише 
законите ѝ“. Международната кредитно-финансовата система е 
единна система от подчинени централни национални банки (не-
контролирани от собствените си правителства). Лихварството е 
главния начин за изземване на ресурси от обществата, в полза на 
този, който печата световните пари.

Внимателно изучавайки Стария Завет5, се изяснява, че в съ-
държанието на текстовете със социална насоченост присъства 
доктрина за изкупуването и завладяването на света на осно-
вата на лихварството и лихвения процент: 
5 Библия – София 1991 г.
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„Не давай на брат си с лихва нито сребро, нито храна, нито 
нищо друго, което може да се дава с лихва. На чужденец давай с 
лихва, а на брата си не давай с лихва, за да те благослови Господ, 
Бог твой, във всички твои работи в земята, която отиваш да зав-
ладееш.“ (Второзаконие 23:19,20), 

„...и ти ще даваш назаем на много народи, а сам няма да взе-
маш на заем, и ще владееш над много народи, а те над тебе няма 
да владеят.“(Второзаконие 15:6, 28:12), 

„Тогава синовете на другоземци ще градят стените ти, и 
техните царе – ще ти служат. И твоите порти ще бъдат всякога 
отворени, няма да се затварят ни денем, ни нощем, за да се при-
нася при тебе имотът на народите и да се довеждат техните царе. 
Защото народ и царства, които не искат да ти служат, ще загинат 
и такива народи ще бъдат съвсем изтребени.“(Исая 60:10–12).

Тази доктрина за завладяване на света, записана в Библията, 
през цялото време е работела за потомците на създателите си. 

Международните лихварски структури принуждават „не-
изгодните“ страни да вземат заеми с по-висок процент, за да не 
могат да го върнат, а поколенията им цял живот, на „законно“ 
основание, да работят за тясно-клановите им (банкерски) инте-
реси. Така се ограбва населението на повечето неразвити страни. 
Доходите от този „законен“ бизнес позволява да се купуват по-
литиците и законодателите на „независимите“ държави, а също и 
авторските права на произволни патенти. Необходимо е създа-
ването на механизъм срещу това ограбване. 

Лошото управление на икономиката и високия лихвен про-
цент са причина за инфлация, а не „стихията“ на пазара. „Само-
регулирането“ на пазара е мит предназначен за икономистите от 
колонизираните страни. 

Пазарът сам по себе си може да се настрои единствено към 
максимална печалба: от наркотици, оръжие, проституция и 
престъпност, а цялото останало обществено полезно производ-
ство ще умре бавно от самосебе си. 
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Пазарът не е самоцел, а средство за задоволяване на демо-
графски обусловените потребности. Затова пазарът трябва да се 
управлява в интерес на обществото, а не на тясно-корпоративни 
интереси.

Съвременното капиталистическо общество е завоалирано 
робовладелско обществото, където отношенията на зависимост 
‘робовладелец-роб’ са под формата на ‘работодател – работник’. 
Обществото е класово разделено на богати, притежаващи сред-
ствата за производство и финансова състоятелност, господари – 
работодатели – робовладелци, и бедни работници – роби.

Съвременното робство се заключава в невъзможността на 
работника да се разпорежда с плодовете от труда си (печалбата), 
понеже не притежава средствата за производство. В замяна за 
наемния си труд, той получава нищожни пари за оскъдно пре-
живяване от днес за утре, в сравнение с огромните печалби на 
работодателя си. Днес това несправедливо разпределение на 
ресурсите за живот, наречено експлоатация, е разпространено 
като норма в целия свят. 

Човек може да прояви себе си, творчеството и волята си в 
полза на обществото, само ако разполага с ресурсите за това. 
Отнемайки силите на 99% от населението на планетата, шепата 
богаташи спират прогреса и развитието на обществото и циви-
лизацията, като стесняват възможността за вземане на правил-
ни, съдбоносни решения, до ограниченото си ниво на компе-
тентност (те са само 1% от населението на планетата). Същата, 
умалена по мащаб картинка я наблюдаваме и в България. 

Ако искаме да оцелеем – необходима е кардинална промя-
на, в която липсват изброените недостатъци. Тоест, трудът да е 
доброволен, кооперативен, на базата на сътрудничество и про-
зрачност. Ресурсите да се разпределят справедливо за развитие, 
както на личността, така и на цялото общество. Информацията 
да е всеобщо достъпна. Обществото да контролира работата на 
структурите на управлението си така, че да изпълняват взетите 
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на референдуми стратегически цели на развитие, както и само да 
определя правилата и законите на живота си.

5-ти приоритет – генетичен (геноцидно оръжие). Унищо-
жаване на генофонда, отслабване и унищожаване на бъдещите 
поколения. Тука влизат такива средства като алкохол, цигари, 
наркотици, генно инженерство. Наркотизацията на населението 
става като правило в обход на осъзнаването. В това са прицелени 
всички информационни канали и много видове масова култура. 

Насажданият от тях култ към разврат също има пряко отно-
шение към психическото и физиологическото здраве на поко-
ленията, чрез ефекта на телегонията. Той се изразява във влия-
нието на безразборния полов живот върху потомството, поради 
наслагването на биополетата на много полови партньори в поле-
то на новороденото, което влече след себе си проблеми за здра-
вето му – духовно, физическо, психическо. 

6-ти приоритет – силов (военно оръжие). Всички сред-
ства за силово въздействие върху обществото: армия, полиция, 
законни и нерегулярни военни формирования и т.н. Изисква 
големи разходи, разрешава проблемите бързо, но не за винаги. 
Защото войната е видим инструмент за агресия и поражда орга-
низиране на съпротива срещу агресора. 

Войната може да е гореща, когато се води с кинетични оръ-
жия, между държави и субекти. 

Тя може да е студена, водена с оръжия за масово поразява-
не и средства за масова информация, между лагери от държави, 
с методите на пропагандата, дезинформацията и икономически 
механизми. 

Войната може да е хибридна, водена с оръжия за масово 
поразяване, средства за масова информация и цифрови плат-
форми, между наддържавни корпоративни субекти и държавни 
субекти, чрез технологии на вирусна пропаганда, нерегулярни 
армии, тероризъм, екстремизъм и цветни революции.

Войната може да е „Война на Шрьодингер“, водена с оръ-
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жия за масово поразяване, средства за масова информация и 
цифрови платформи, водена между мета-субекта и социума 
(социума е обекта на войната), чрез деградация на мотива-
ционните системи, психическа катастрофа и техногенен аути-
зъм. В нея информационната среда, съставена от управлявани 
информационни потоци доминиращо определя гледната точка 
за света. Създават се нереални събития, които изглеждат като 
напълно реални. Това не се прави директно от кукловода, а от 
системата. Тоест това е свойство на свръхсложните системи, са-
мата система да генерира информационния поток на нереално-
то събитие (фейкови новини възприемани за истина). Тълпата 
възприема само това, което и покажат, друго – не! Една форма 
на обществен строй – капитализъм, една идеология – неолибе-
рализъм.

Войната на Шрьодингер е едновременно война и не е война. 
В нея всичко зависи от наблюдателя – загуби, войници, войска, 
страни, окупатори, защитници, освободители, победата, пора-
жението, краят на войната също. А наблюдателят зависи от този, 
който формира неговата картина на света. 

След Войната на Шрьодингер настъпва и мирът на Шрьо-
дингер, част от който е войната на Шрьодингер, а също и наблю-
дателя, и този, който формира картината му, в която влиза този 
свят. За всеки загинал във войната на Шрьодингер може да съ-
ществува свят, в който той не е загинал.

Шестте обобщени приоритета за управление на една со-
циална система, ако се прилагат по отношение на други со-
циални системи, при несъвпадане на концепциите им за уп-
равление, се явяват обобщени средства за водене на война.

Показаният ред определя приоритетът им на въздействие 
върху обществото. Промените в състоянието на обществото, 
под въздействието на по-висшите приоритети, има много по-го-
леми последствия, въпреки че протичат без „шумни ефекти“. То-
ест за по-дълги исторически интервали от време, бързодействи-
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ето расте от първия към шестия, а ефективността на резултатите 
при тяхното прилагане пада.

Не може да се избяга от въздействието на висшите приори-
тети за управление. От война може да се избяга, в място където 
я няма, и дори да се отиде до изолация в натурално стопанство. 
Но никой не може да замени липсата на обществото със само-
тата на собствената си персона. Оставайки в обществото ни се 
налага, да се съобразяваме с тези, които го управляват. 

Истинска демокрация е възможна едва тогава, когато 
всеки член на обществото разбира как се осъществява упра-
влението на цялото общество и за какво се осъществява това 
управление. Тоест, всеки да владее всички средства на управле-
ние и осъзнато в дейността си да поддържа целите стоящи пред 
него и цялото общество.

6. За самоосъзнаването на един народ

6.1. Картина на „Голямата игра“ и глобалните проекти

Всеки народ е уникален със своята природа и култура и има 
причина да същества. 

Ние можем да преобърнем хода на геноцидните процеси, 
пуснати от чужди сили срещу народа ни. Ако процесите се ос-
ъзнаят в дълбочина, можем да разкрием пътищата за правилни 
действия и за изход от бедственото положение, в което се нами-
ра България.

Първата стъпка е да добием яснота на картината на света. 
За това – Какво и защо ни се случва и кой е отговорен за проти-
чането на точно тези процеси в живота ни като общество? 

Едва когато имаме яснотата за това, ние ще можем да проти-
водействаме адекватно на тези негативни процеси.

Все повече будни „анализатори“ изричат причините за без-
надеждното ни положение, но не посочват рецептата за възмо-
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жен съживителен изход от нео-колониалното ни „западно-нео-
либерално“ робство. Ние сме смазани, попаднали в центъра на 
сблъсъка на глобалните проекти създадени от „глобалните игра-
чи“ в битката за света, наречена „Голямата Игра“.Тя се води за 
място под слънцето, война за бъдещето, за ресурси и световно 
господство. Всички глобални играчи са представители на гло-
бални проекти, на цивилизационни и културно-религиозни обе-
динения на общества. 

Вкусът на времето на днешния ден се определя от смяната 
на стария глобален финансово-икономическия модел на дългова 
икономика, който се характеризираше с тоталното господство 
на непокрития с нищо американски долар, като световна валута. 
В света, който идва ще присъстват три типа икономики. Освен 
горепосочената – дългова, се появяват цифровите пари (базира-
ни на блок-чейн технологии), обезсмислящи печатането на пари 
от Федералния Резерв и елиминиращи контрола на разплаща-
нията през банките. Появява се и реалната китайска икономика, 
около китайския Юан, твърдо фиксиран към злато и суровини. 

Кой ще плати цената за глобалната смяна на финансово-ико-
номическия модел, която глобалните кукловоди искат да маски-
рат с Голяма война? 

Папата обяви за начало на Третата Световна Война 2013 
г.. Днешната размяна на удари – икономически, политически и 
военни е начин всеки от играчите да заеме по-изгодна позиция 
преди началото на глобалния финансово-икономически рестарт 
на света.

Третата световна хибридна война е планирана! Хънтингтън 
още 1993 г. говори за сблъсъка на цивилизациите на Запада и 
Исляма. Пророците директно казват за битката „ В края на вре-
мената“, че ще продължи 7 години (Прор. Изекил 39 гл.), което 
означава до 2021 г. 

Замисълът на Планировчика („Плана на Соломон“) следва 
хилядолетния сценарий огласен от пророците, който предста-
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влява предначертан план, впръснат в колективното съзнание на 
човечеството, чрез светите книги, векове напред, за да създава 
очакване у хората. А вложеното от човешките маси намерение в 
очакване, прави възможно всичко това да се случи.

Къде свършва предсказанието и от къде започва програми-
рането на бъдещето? Това е висша технология на егрегориално 
матрично управление, използваща неосъзнатото намерение на 
хората, за реализиране на определени обществени сценарии. 
Същността му се състои в: 

– синхронизиране с матрицата на катастрофите, по вре-
ме и срокове за пренастройка на процеса, 

– информационно впръскване на алгоритмиката на ма-
трицата и 

– избор на момент за начало. 
Народът хвърля в матрицата на егрегора огромно количе-

ство емоционална енергия на вниманието, с което заплани-
раното в нея се случва. 

Затова Планировчикът планира събитията, като се придър-
жа към предварително заложения план, напълнен с енергията на 
човешкото внимание и намерение.

Тази хибридна война на сблъсъка на цивилизациите се води 
не от страни и даже не от блокове, а от световни глобални про-
екти. Цивилизации има много, но активните глобални проекти, 
които се намират в противоборство помежду си, са само 6 на 
брой. Те са:

1. „Плана на Соломон“ – еврейските кабалисти, господарите 
на старите пари (родовете на Барух, Ротшилд, Вартбург…), физи-
чески разпореждащи се със собствеността – със златото. Златото 
е пари, а не всяка друга, с нищо не покрита валута, като долара 
или която и да е друга, на основата на кредит (кредо – вярвам), 
т.е. на доверие. „Плана на Соломон“, това е цялата европейска 
стара аристокрация, Мировинги, Хабсбурги (всички с двуглав 
орел за символ, подобен на Атонския (още от Византия) и герба 
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на Русия), Приората на Цион (католическа наднационална орга-
низация). Господарите на „старите пари“, дават сериозна заявка 
да продължат световното си господство, контролирайки дела 
на световната дългова икономика, както през банките на Феде-
ралния резерв и Уолстрийт, така и с присъствието си в Хонконг, 
като гръбнак на световните китайски финансови успехи, а също 
и заливайки света с новите цифрови пари. Банките около ФРС, 
вече създадоха цифровата валута „Феникс“, с много по-големи 
възможности от тези на биткойн. Дори подготвят световната 
финансова система за изцяло подменяне на долара с виртуални 
безналични пари.

2. Планираната от еврейския финансов интернационал 
хибридна война се води координирано със Синовете на завета 
(Б’ней Б’рит, от ивр. Синове на завета). Това са САЩ (Новия 
Вавилон) и Великобритания (Новия Ерусалим) – рупор на кои-
то е техния незаменим дипломат Хенри Кисинджър. 

В САЩ елита е разделен на две. От една страна са „клинта-
ноидите“ и Уолстрийт (подкрепяни от Великобритания), пред-
ставители на младо натрупания спекулативен финансов капитал, 
които са оставени без място в проектираното от Планировчика 
бъдеще и заради това се надяват единствено на победа в голяма 
световна война. Те са отписани, няма да ги има в новия валут-
но-финансов свят със „Пътя на коприната“, подкрепян от Барух 
(Швейцария, Банката за международно разплащане – господа-
рите на ФРС и долара). Споразумението Базел 3 от 29.03.2019 
отменящо световното господство на долара и подготвящо света 
за краха му, идва не случайно, точно когато Великобритания из-
лиза от Еврозоната. 

Втората страна на противоборство в САЩ са групировките 
около Тръмп (зад него стои Пентагонът и националният капи-
тал на САЩ), който вижда изход от кризата през технологична 
революция. Тръмп не търси ескалация на конфликта, а демон-
стрира сила за по-изгодна позиция, след като световния иконо-
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мически трус рестартира света на парите. Един импровизиран 
козметичен конфликт в Персийския залив, водещ до скок на це-
ните на петрола, би му помогнал да елиминира два от трите си 
основни глобални съперника Европа и Китай. Тръмп подготвя 
„Велика Америка“, стъпвайки на технологично превъзходство, с 
нови цифрови и енергийни технологии. Той е на път да спечели 
политическата война с политическите марионетки на наддър-
жавното финансово Британско управление на САЩ, през Уол-
стрийт и неолибералите.

3. Велика Европа от Лисабон до Владивосток, но без Вели-
кобритания и Япония! Това е проект на Ватикана. От нея бе по-
ложено началото на нов проект за едновременно ликвидиране 
на ислям, юдаизъм и християнство, и създаване на единна рели-
гия базирана на всички аврамически религии. Приемствеността 
е на основата на Тората, която Коранът не отрича (той отрича 
Талмуда). Юдаизмът трябва да се отрече от Талмуда, а христия-
ните да направят компромиса, да се върнат към доразколната си 
догматика. 

За сега този проект буксува. Губещото място за народите и 
държавите от проекта обединена Европа бе отредено от глобал-
ния играч Великобритания. Нейният план бе, след напускането 
ѝ от Евросъюза, да се хаотизират икономиките на останалите 
страни членки, които залети от арабско-африканското ими-
грантско море, да потънат в религиозни войни и икономически 
проблеми. Но това явно няма да се случи толкова драматично, 
защото не се вписва в плана на Планировчика – Плана на Со-
ломон. 

Европейските народи вече използват възможността за спа-
сение поединично. Всяка една страна търси сама мястото си в 
новия свят. Народите, които са заявили желание да ги има и в 
бъдеще, като Централно европейските страни от Висшеградска-
та четворка, отдавна отстояват националните си интереси. Ав-
стрия, Сърбия, Гърция и Швейцария вече тръгнаха по пътя на 



68

подписване на самостоятелни многомилиардни споразумения с 
Китай. Същото направи и Италия, въпреки мнението на ЕС на 
Брюксел, който е контролиран от Великобритания и САЩ, т.е. 
от „Синовете на завета“. Подавайки ръка на потъналата в криза 
Европа, Китай пряко се противопоставя на интересите на нео-
либерална Великобритания.

4. Китай е самостоятелен проект, който влиза в новия ва-
лутно-финансов свят с реална (не дългова) икономика, с нов ки-
тайски начин на производство, с фиксиран към злато и ресурси 
двойно ешелониран юан и с технологична революция. 

Китай не търси война, но е готов да охранява новия път на 
коприната, с военни методи, като дори да предизвика да го „по-
канят“, за да се реализира китайския план за глобализация по 
китайски „Датун“ – китайската мечта – общество на народите с 
единна съдба. 

5. Либерална Русия (с герб двуглав орел) е обречена от пър-
вите три проекта, чрез блокадни методи и санкции, на икономи-
ческа депресия и технологична деградация. Руснаците вече заеха 
своето място като военен гарант за новия „Път на коприната: 
Един пояс-един път“, който към Европа минава през страните от 
централна Азия и близкия изток. 

След загубата си в Студената война, Русия все още е като 
България, окупирана страна, но с частично извоюван суверени-
тет. Тя е финансово зависима от ФРС на САЩ и не контролира 
собствената си централна банка. 

Времето, за което Русия успя да удържи натиска на враговете 
си и да демонстрира сила, въпреки васалното си положение, по-
казва наличие на огромни скрити силови резерви, които в един 
момент ще бъдат включени във вътрешната ѝ трансформация 
и ще се преобразуват във външнополитическо влияние. Тогава 
може да се очаква генерално пренареждане на всички глобални 
проекти. На Санктпетербургския международен икономически 
форум през юни 2019 Путин фактически обяви разделянето на 
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света на две – на страни, които са със САЩ и такива, които са 
против САЩ.

6. Светът на Исляма (Новия Халифат) е другия набелязан 
за губещ, заради суровинно-ориентираните арабски икономи-
ки, които няма да издържат на масовото настъпване на новите 
технологии за двигатели, които не използват за гориво проду-
ктите на петрола. 

Победата над Ислямска държава все още не означава по-
беда над бъдещия ислямски халифат. Той може да бъде оглавен 
от Турция или Иран. Турция вече има план (2019–2021 г.) за 
създаване на конфедерация на ислямските държави, със столица 
Истанбул (12 на брой, вкл. бивши съветски републики и азиат-
ски държави, а в по-широк план потенциални членки са над 60 
страни). 

Светът, за да се промени, трябва първо да се демонтира, т.е. 
да се разруши. Затова се събарят всички международни системи, 
договори за сигурност и безопасност, търговски и политически 
споразумения. 

Първата основна цел на Планировчика е падане на неоли-
берализма в световен мащаб и в частност в 6 страни, с неоли-
берални елити, представители на „младите пари“ на спекулатив-
ния капитал. 

1. САЩ – Уолстрийт, клановете Буш, Клинтън, Болтън, 
Обама…

2. Великобритания – стоящите зад Брекзит Уиндзор (масо-
ни), носители на неолиберализма.

3. Франция
4. Германия
5. Русия
6. Израел
Това ще доведе до изчезване на неолиберализма в световен 

мащаб до 2023 г.
Втората задача на Планировчика е създаването на Велика 
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Хазария на територията на Украйна и полуостров Крим (затова 
той е руски, а не украински). Само за 2018 г. в Украйна са се вър-
нали 245000 евреи от Израел, който трябва да изчезне по думите 
на Хенри Кисинджър до 2023 г. Строят се мащабно блокове и 
домове, не за обеднелите украинци.

В.Ротшилд, в 2013 г. дава четири сценария за изход от гло-
балната криза:

1. Нов валутен свят. В него присъстват три вида икономи-
ки – дългова (доларова), реална (с реално измерими пари – със 
златно или ресурсно покритие) и цифрова (електронни пари на 
базата на блок-чейн технологии.

2. Голяма война.
3. Икономическа световна депресия.
4. Технологична световна деградация.
Битката „В края на времената“ се води под формата на хи-

бридна война от нов тип.
Западът, под предлог – придвижване на демокрацията, прак-

тически се занимава с хуманитарна намеса и глобално инфор-
мационно въздействие, с цел формиране на негативен образ на 
враговете си Китай, Русия и част от страните от ислямския свят. 

Активно се прилагат отдавна измислените технологиите на 
хибридната война, въоръжена опозиция, нерегулярни военни 
части, използване на протестния потенциал на населението, из-
ползване на силите за специални операции, скандали, фалшиви 
обвинения, санкции и икономически блокади.

Войната е форсмажорно обстоятелство, което дава право на 
мигновено изчистване и зачеркване на дълга. Затова подготвя-
ната война може да ескалира (малко е вероятно да се стигне до 
глобален ядрен конфликт, защото с него си отива цялата циви-
лизация) и това се желае от неолибералните елити поради ба-
налния факт, че искат да запазят парите си, а войната да зачеркне 
огромния доларов дълг на САЩ към останалия свят. Без война, 
младите пари просто изчезват в кризата, при спукването на ог-
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ромните финансови балони и всички притежатели на „хартий-
ки“ ще бъдат разорени. Остават само тези, които притежават 
злато и реална собственост.

Финансовите балони са толкова големи, че вече водят до 
загуби и обезсмислят всякакви инвестиции, поради невъзмож-
ността да се обслужва дълга на САЩ. Краха на неолибералния 
модел дойде 2008 година, с невъзможността да се използва лих-
вения процент като лост за управление на световната дългова 
икономика (той падна от 19% през 1981г, до 0%–1% през 2008 
г., и стои около тази стойност и досега). Нека да прибавим спи-
рането на печатането на пари от ФРС след 2014 г. поради нама-
лялото търсене на долара, появата на китайския юан като светов-
на валута за търгуване на петрол (март 2018 г.), сключването на 
многобройни двустранни споразумения за разплащане в собст-
вени валути, заобикалящи долара и навлизането на цифровите 
пари.

Войната до 2021–2022 г. ще ескалира и някой ще трябва да 
бъде провокиран, за да воюва. Този някой е Иран, заедно със 
Сирия и Ливан, провокирани от Израел и САЩ, които вече 
признаха Ерусалим за столица на Израел, а Голанските възвише-
ния за част от него. Те обявиха Иран за терористическа държава, 
а Иран аналогично обяви военните сили на САЩ за терористи. 
Това дава право на двете страни, да си разменят реални военни 
удари и да водят бойни действия помежду си. А повод за това 
винаги ще се намери. Целта е затваряне на Персийския залив 
за петролни танкери, за времето на конфликта, докато се срутят 
икономиките на Китай и Европа.

Русия също е страна в конфликта, четири пъти връща от 
Сирия стратегическата си авиация, но не може да се оттегли и 
затова подготвя опора за прикритието си в бъдещата еврейска 
република Крим, където разполага най-съвременно оръжие.

Военната опасност за централноазиатските държави идва от 
Афганистан и за неутрализирането ѝ ще се намеси Китай и Русия. 
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Военната опасност за Европа идва от Украйна, след планира-
ния ѝ разпад. А също и от Черно море и Балканите, в борбата за 
контрол над Босфора, като ключов елемент за излаза на Русия в 
Средиземно море и охраната на китайския „Нов път на коприната“.

Ние, като народ и държава, част от Европа, сме набелязани 
от глобалните кукловоди, да бъдем сред губещите! На нас гледат 
като на територия, в която европейските държави да изхвърлят 
ненужните си имигранти. От България имат нужда само като те-
ритория, затова затриват българското държавообразуващо насе-
ление, като въздействат наддържавно, политически, икономиче-
ски, информационно, през марионетното ни управление и през 
факторите на средата.

Вкарани сме в чужди медийни мисловни рамки и колониа-
лен геноциден капан. Това блокира възможността ни, както за 
трезво осъзнаване на положението ни, така и за решителни адек-
ватни действия срещу 30 годишните си окупатори. 

Сивотата на нашето време е поради факта, че у хората липс-
ва светъл образ на бъдещето, а „демократичният“ ни марионетен 
елит е фиксиран в послушанието си пред господарите на света и 
нехае за убийството на собствения си народ.

Липсата на образ на победата е поради тоталното „прекло-
нение“ пред Западния либерален модел на жизнеустройство, 
който вече достигна своя предел на ръст на развитие, а с това 
изправи света пред днешната глобална системна криза.

България може да потърси бъдещето си в едно обединение 
на балканските народи, в Балканска федерация основана на рав-
ноправие, справедливост и сътрудничество. Но при всички слу-
чаи, за да се съхраним като народ, трябва да се противопоставим 
на антагонистично въздействие на Запада. От самосебе си неща-
та няма да се случат в наша полза.

Необходима ни е самостоятелност в мисленето и собст-
вена концептуалност в глобалния свят на конкуриращи се за 
оцеляване обществени проекти. 
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Някои мислят, че само чрез икономически мерки може да се 
излезе от сегашната ситуация. Но това е заблуда! 

Ще разрешим проблемите си едва след като първо осъзнаем, 
че България се превърна в колония, след загубата си в Студената 
война, като победена страна във война, без нито един изстрел. 
Като такава, България няма право да взима каквито и да е стра-
тегически важни за себе си решения. Ние сме окупирана страна, 
а целта на всяка окупация е ликвидация.

6.2. Кой е окупаторът на България? 

България се управлява наддържавно от наддържавни струк-
тури организирани от едно мета-общество от свръх богати и 
властимащи хора, които взимат решения и определят живота 
на завладените народи, като им въздействат през съществу-
ващите днес наддържавни управляващи финансови, медий-
ни, политически, масонски, разузнавателни и законодателни 
структури. Това не са САЩ нищо, че именно там се намира Дър-
жавния Департамент, който е структурата, от където се управля-
ват всички новозавладени колонии (над 30 на брой, за последните 
30 години) и където съществуват отдели за колониите България, 
Унгария, Русия, и всички бивши социалистически страни от по-
бедения Варшавски договор и бивши републики на СССР.

Това мета-общество на свръх богати финансови и кралски 
фамилии има за единствена цел източването на всички видо-
ве ресурси от страната ни – човешки, природни, енергийни и 
финансови. На нас, тези ресурси са ни необходими за развитие 
на наука, образование и технологии, с които да посрещаме пре-
дизвикателствата на средата и да успеем да решим задачите на вре-
мето си. Оставайки без тях изчезваме като народ в рамките на две 
поколения. Върху обществото ни се провежда геноцид, то губи 
поминъка си, разпръсква се и умира, а територията на България се 
зачиства от българския етнос! Глобализацията по западен модел 
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се осъществява, като първите 100 години се провежда „заравнява-
не“ и обезлюдяване на завладяната територия.

Това наддържавно управление използва местния назначаван 
марионетен елит (елит е този, който взима решенията, а не този, 
който си ги купува), с измамна и обвита с лъжа изборна система. 
Тя се контролира от окупатора при обявяването на предварител-
но известния изборен резултат.

Държавния апарат на България е превзета структура – ин-
струмент, използван от колонизатора за постигане на целта си. А 
целта е: изнасянето на всички видове ресурси от обществото 
ни и зачистване на територията на България от българи.

Управлението на обществото ни е както през държавния 
апарат, така и през всички фактори, от които зависи живота ни 
(над 200, групирани в 6 управленски приоритета). За всеки един 
от тях е съставен модел и се въздейства в желаната от окупатора 
посока, която обаче е в ущърб на народа ни. Рис. 5

Рис. 5 Схема на наддържавно управление на произволна колониална 
държава.
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Управлението на България не става от кабинета Борисов, 
нито от Народното ни събрание. Те са част от марионетната 
структура на държавата, използвана от победителя в Студената 
война от 10.11.1989 г. до днес – Рис. 6.

Рис. 6 Наддържавно управление на България.

Кой е врагът? 
Той е многолик, системно стикован и координиран. 
Това са всевъзможните масони, агентите на чужди разуз-
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навания и западни посланици, влияещи на нашите държавни-
ци. 

Това са и проплатените отвън медии и НПО-та и свързани 
с тях агенти на влияние. 

Това са местните и чуждите олигарси и банкери, притежа-
ващи и източващи живота ни. Не очаквайте подкрепа и разби-
ране от тях. Те живеят на гърба ни. Естествено е да са недоволни 
от промяната на статуквото, но всичко си има цена и е време да 
си я платят.

Това са марионетките в сегашния държавен апарат, който 
прокарват чуждите цели за геноцид над народа ни.

Това са всички партийни, марионетни „елити“, захранва-
ни от сегашната политическа система и обслужващи чужди ин-
тереси.

Това са и силовите държавни и частни структури, чиито 
началници, по заповед от „горе“, без колебание биха ги хвърлили 
срещу народа.

6.3. Какво ни се случва

В ход, срещу народа на България, са пуснати и управля-
вани отвън, четири основни смъртоносни за обществото ни 
процеса. Те се осъществяват неотклонно и методично от всич-
ки досега български, марионетни правителства и парламенти. А 
именно:

I. Отнемане на поминъка на населението и улесняване по 
всякакъв начин на извеждането на всички видове ресурси из-
вън територията на България – човешки, енергийни, финан-
сови и суровинни.

Това се постига, чрез:
– създаване на изключително неблагоприятен бизнес кли-

мат от нормативната система (приемана от парламента, БНБ и 
кабинета под външен диктат); 
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– сключване на неизгодни, грабителски за страната конце-
сии, договори и проекти за добив на суровини и енергия; 

– отнемане на поминъка на населението, унищожаване на 
предприятията и убийствената социална система, която не оста-
вя друга възможност на хората, освен да напуснат страната си, за 
да търсят препитание; 

– сдържащите развитието на икономиката решения на не-
подконтролната на правителството БНБ, която по същество се 
явява частна банкова структура за наддържавно управление, из-
пълняваща чужди инструкции и контрол на финансовия климат 
в страната.

В България едър бизнес не съществува, а държавния такъв е 
ликвидиран. Всеки крупен предприемач, за да оцелее, е прину-
ден да регистрира активите си вън от страната (на запад или в 
офшорни зони), заради по-изгодните бизнес условия (кредити, 
лихви, данъци и такси), а също да съхранява печалбите си в „по-
сигурните“ чужди банки.

Филиали на чужди банки са пръснати из цялата страна и 
извличат от обръщение парична маса, в размер, зависещ от лих-
вения процент по кредитите. Страната ни е във валутен борд, 
което означава контрол върху печатането на пари или по съще-
ство върху наличната парична маса в обръщение. На БНБ се 
дава право да емитира левове, само ако държавата вземе заем или 
продаде ресурси, а парите ги внесе като златно-валутен резерв. 
Това е рекет спрямо страната ни. Лихвения процент, определян 
от БНБ, ежегодно изсмуква парична маса, генерира инфлация и 
изяжда прираста за годината. Наддържавният финансов банков 
контрол над БНБ, диктува основния ни лихвен процент по на-
чин, който действа като спирачка за развитието на икономиката 
на България. В резултат България е в състояние на постоянно 
рефинансиране на държавният си дълг, с нови заеми от частни 
банки. Този дълг е вече над 33 милиарда долара за 2018 г., за съ-
щата година брутния вътрешен продукт е около 103 милиарда 
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лева, а реалната парична маса в обръщение е около 17 милиарда 
лева, което е едва 15% от необходимата. Не може за произведе-
ния обем (от 100%) в страната да има едва 15% от необходима-
та парична маса. Начинът, по който изтича навън отворената 
ни икономиката, е мъртва хватка за икономическия живот във 
вътрешността на страната. Ние нямаме инфлация, а тотална де-
флация – липса на парична маса. Няма икономика в света, която 
задушавана по този начин, да може да се развива нормално. Обе-
ма на паричната маса стимулира търсенето, а от там и развитието 
и ръста в икономиката. Ние сме икономически спънати поради 
наложените отвън правила на БНБ и валутния борд.

Като резултат имаме неспособност за развитие на обще-
ството, то гладува и боледува! Ние сме обречени на разпад, из-
чезване и буквално смърт до 10–15 години.

II. Оглупяване и дебилизиране на населението с цел загу-
ба на способност, както за разпознаване на добро от зло, така 
и за адекватно поведение в условията на агресивно въздейст-
вие в среда на постоянно конкуриращи се общества. 

Дебилизацията е задължителен етап от процеса на разпад на 
обществото. Тя се извършва по две направления:

1) Умишлено деградиране на образователната система и 
невъзможност за предаване на правилни и адекватни знания 
у подрастващите. У тях се формира клипово мислене (неспо-
собност за въображение и творчество), калейдоскопичен ми-
роглед (хаос в главата и неспособност да се правят мисловни 
връзки) и управленска неграмотност (не се дават никакви зна-
ния по самоуправление или управление на обществото).

2) Пагубната роля на медиите върху деградацията на 
нравствеността, психиката и поведението на хората и възпи-
таването на децата, чрез:

– реклами оглупяващи и разболяващи хората;
– токшоута, в които се осмиват важните и сериозни про-

блеми на обществото, за да се омаловажат, а фокусът от тях да 
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се измести, за да се превърнат в търпими – „бавно сваряване“ на 
жабата в тенджерата.

– новинарските блокове, използват психо-технология за 
безпрепятствено и безкритично възприемане на посланията 
на управляващите, чрез въвеждане на зрителя в негативно емо-
ционално състояние, от чутото и видяното. Това негативно със-
тояние води до неосъзнато и безкритично приемане на всички 
послания на управляващите от екрана или радиото. Средно за 
новинарски блок от 20 новини, като правило 15–16 са негатив-
ни, 2–3 са неутрални и 1 е позитивна. По радиото непрекъснато 
се въртят едни и същи психообработени музикални пакети.

– „холивудско“ – сюжетно-цензуриране на филми с орязва-
не на важните за обществото ни, жизнеутвърждаващи елементи 
и откровена антибългарска пропаганда.

Ежедневната обработка на населението с такава токсична 
информация е основната причина за дълбокия сън на народа ни. 
Журналистическите екипи в големите медиите (алчни и нрав-
ствено деградирали), носят най-голямата отговорност и вина за 
сегашното положение на народа и страната ни.

Медиите у нас са инструмент за наддържавно управление. 
Някои от тях са чужди, но задължително всички те са изцяло 
контролирани през чужди рейтингови агенции. Те задават пра-
вилата за подаване на новините в новинарските блокове и опре-
делят рейтинга на медията, а съответно и цената на рекламите в 
нея, т.е. нейните приходи. 

III. Разбиване на българското семейство и удари срещу 
нравствените културни основи на психиката на децата и об-
ществото ни, които са ни помагали да оцеляваме през хиля-
долетията.

Семейството е най-малкото семенце на обществото. От 
него израстват новите му членове и от него зависи полагането на 
нравствените основи на възпитанието на децата.

Ударът срещу семейството и децата ни е удар върху способ-
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ността на обществото ни да се самовъзпроизвежда и да нараства 
(т.е. да се развива). Това е удар водещ до смърт на народа ни. От-
рицателният ни прираст го доказва. 

Малките 9–10 годишни деца усещат бедствието, в което се 
намира обществото ни. Търсят обяснение от родителите си, но 
те не могат да им го дадат, защото самите те не разбират и не се 
ориентират в дезинформационната мъгла. 

Бунтът и недоволството в чистите детски души избива в са-
моубийствени прояви или в бягство във виртуалната реалност.

IV. Подмяна на смислите в понятията и езика ни и замя-
ната им с неточни и изкривени.

Тя води до изкривяване на информационните кодове, ома-
ловажаване на важното, грешки, неадекватни решения, до къ-
сане на информационни връзки и неразбиране между общест-
вените групи. Като резултат имаме цялостно разстройване и 
нечуваемост по всички нива на управлението на обществото 
ни. Управляващите не знаят и не се интересуват, какво става 
с народа. Хората са разделени, объркани и в ступор от неадек-
ватността на екранните послания на управляващите и реалнос-
тта на живота.

Към тези четири основни процеса можем да добавим и:
– Целенасочената промяна на мирогледа ни и нравствена 

деградация.
– Подмяната на историята ни с многовариантна, което за-

черква бъдещето ни.
– Натрапването и натиска за приемане в законите ни на 

всякакви външни, чужди нам идеологии и правила.
– Принудителното вземане на огромни заеми от държавата, 

рекета на валутния борд, високия лихвен процент на БНБ и по-
ощряването на корупцията в страната от западните банкери, за 
да могат в по-късен момент да приберат сметките с награбеното 
от крадливите ни управници. 

Всички банки в света са подконтролни на англо-американ-
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ските, с изключение на китайските. Корупцията в България е 
системообразуващ фактор, наложен ни от окупатора.

Запорирането на банковите сметки на всички крупни ко-
рупционери у нас, би ликвидирало корупцията в страната в 
рамките на една седмица, но това може да стане само по реше-
ние на западните ни господари.

– Узаконяването на ГМО храни и култури, евтините цигари 
и алкохол, задължителното ваксиниране с ваксини пълни с ток-
сични метали и отрови.

– Ликвидирането на армията ни до 5000 реални бойци (от 
25000 армия, по стандартите на НАТО, за всеки реален боец, в 
армията ни се грижат поне още 4–5 в тила).

Виждаме, че имаме агресивно въздействие по абсолютно 
всички шест управленски приоритета, които правителството и 
държавния апарат не контролират в полза на народа. 

Основните причини, за да ни се случва всичко това, са уп-
равленската неграмотност на народа ни, колониалния ни 
статус, геноцидното наддържавно управление, узаконения 
паразитизъм, двойните стандарти, рамкираното от медии 
мислене на хората и системно наложените, неизгодни прави-
ла за движение на паричните потоци.

Това е необявена война срещу народа ни, водена от много 
коварен външен враг, действащ с подставени лица и марио-
нетки, който и до днес успява да остане невидим. 

Той владее методологията за безструктурно управление 
на страната ни, с която дистанционно се контролират пока-
зателите в образователните и жизне-определящите стандар-
ти на обществото ни. По същество няма никакво значение 
кой персонално управлява страната и коя партия е на власт. 
Ние сме поставени в състояние на необявена война. А всяка 
война се води за победа. 

Какъв е образът на победата? Какви са ползите от нея? Как 
изглежда България, такава каквато желаем да бъде.
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Образът на свободна България, в която не съществуват 
привилегии и двойни стандарти, няма експлоатация и лихви, 
няма безкрайно богати и мизерстващи бедни, няма бедства-
щи и гладуващи хора по улиците. Общество, в което всяко 
семейство може да си позволи с радост и достойнство да от-
глежда, възпитава, образова и задомява децата си в собстве-
ната им родина, където има свободен достъп до всяко знание 
и достоверна информация. 

България, с едно честно, свободно, богато и силно духом 
общество, което умее само да набелязва целите си, знае как да 
ги постига и отстоява. 

Общество, което е разрешило и надскочило въпросите на 
физическото си оцеляване и което, в хармония със себе си и с 
природата, създава условия за пълно развитие на целия генетич-
но заложен у всеки човек вътрешен потенциал от възможности.

Едно нравствено еднородно общество от личности с Чо-
вешки тип психика, с поведение, мотивирано предимно от 
личната им съвест. 

Едно жизнеспособно общество, обединено в движение-
то си към постигане на огромни и трудни цели, като овладя-
ването на вътрешните способности на човешката същност, 
единение с природата, овладяването на космоса и др. 

6.4. За възможното. 

Ние българите можем да се изпълним с воля да изберем бъ-
дещето си и да решим как да живеем в България! 

Можем да възнамерим сами да съградим живота си, без да 
следваме чужди натрапени геноцидно-колониални модели! 

Ние българите можем от днес, да надградим мирогледа си с 
мъдростта и силата на дедите си за да оценяваме правилно про-
цесите в света и да се проявим като народ, със собствена неза-
висима воля и концептуалност!
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Ние българите можем да различим правилното за нас и да напра-
вим своя отговорен избор за начина си на живот, спомняйки онази 
здрава нравствено-непротиворечива основа, която всички носим в 
сърцата си от славното време на дедите ни. Тази основа, която гене-
рира дух за живот и която е закодирана в народопсихологията ни. 

Ние можем да се свържем с тази сила, като разчетем отново 
българския културен код, дълбоко пазен в генетичното ядро 
на нацията ни!

Ние можем да претворим в реалност Българската мечта за 
честно, справедливо и жизнеспособно общество!

Общество, в което на първо място стои развитието на 
обществото, Човека и мащаба на личността, в единение и 
хармония с природата. 

Общество, което създава в себе си всички условия за раз-
витие на пълния, заложен у всеки, природен генетичен по-
тенциал от способности.

Общество, което изгражда управлението си върху резо-
нанса с природните времеви цикли и принципите на живата 
етика – „Петте Над“, в хармония на триединството на 
природа, човек и общество:

 Духовното, да е над материалното.
 Общото, да е над личното.
 Съвестта (справедливостта), да е над закона.
 Служенето, да е над владеенето.
 Властта, да е над собствеността.
Общество живеещо по принципите на жизнеспособност-

та означава:
– съвест, достойнство, добродетелна нравственост и 

честност – издигнати в култ, пораждащи дух и сила за живот
– свободен достъп до всяко знание и информация
– създадените ресурси от живота на хората, да гаранти-

рат развитието на наука, образование и достоен живот, здра-
вето на народа и силата на държавата. 



84

Общество живеещо по принципите на справедливостта 
означава:

– на всекиму според степента на добродетелната му 
нравственост и според приноса му за доброто на обществото

– общество без уравниловки, без привилегии за никого 
и без обществен или частен паразитизъм – във всичките му 
форми. 

Образа на победата трябва да разпишем в законова фор-
ма – в конституция и пакет от произтичащи от нея закони. 
По тях да живеем в справедливост и достатък.

Това е нова духовна идеология от мирогледно и смислово 
ниво, която сменя системата на стария колониален свят. Това 
е:

Идеология на самоуправлението, утвърждаващо живота 
и духа.

Необходимо е ново управление, с тези нови цели, които 
са противоположни на колонизаторските интереси. За да станат 
реалност е необходимо да се вземе властта от сегашните мари-
онетки, защото от това зависи живота и бъдещето на децата ни. 

Необходимо е да върнем държавността, като основна 
функция на държавата, същността на която е: 

Грижата за развитието на обществото и личността, да 
стои на първо място.

Трябва да споменем, че ние не сме сами в такава ситуация. 
Колонизирани са много страни, които също искат освобожде-
ние от окупаторското свръх богато транс-национално мета-об-
щество. 

Нито една революция не е успявала без подкрепата на 
народа. Всички трябва да сме наясно с образа на победата и да 
подкрепяме посоката на движение на страната, защото желаем 
ползите от това.
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6.5. Коя е основната ни цел, към какво се стремим  
и как да го постигнем? 

Основната ни цел е:
В България да изградим жизнеспособно и справедливо 

общество на духа, живеещо в единение и хармония с приро-
дата, което създава в себе си такава среда, че всеки човек да 
може да разкрие целия си заложен генетичен потенциал от 
възможности.

Как да постигнем целта (концепцията)?
Задача номер едно е:
Освобождението на България от колониално робство и 

премахване на всички форми на наддържавно управление в 
ущърб на народа ни. Свободата никой няма да ни я даде даром!

А задача номер две е: 
Самоорганизиране и самоуправление на живота в дър-

жавата ни по начин, който да гарантира жизнеспособност и 
справедливост в обществото ни и развитие в посока към хар-
мония и единение в себе си и с природата.

Но, за да успеем, първо трябва да можем да отразим 
външната агресия, организирана от окупатора, а това означа-
ва, че трябва да можем да придобием уменията да самоорганизи-
раме съпротивата си.

Властта може да се вземе мирно или с военни средства. 
Това може да стане по следните начини:

А) по еволюционен мирен път, чрез просвета на население-
то и с последващи избори, на които народът гласува за партията, 
взимаща мнозинство в парламента и която той е разпознал за 
своя: 

– заради целите ѝ, съвпадащи с целите от всенародно при-
зната доктрина за свободна България; 

– заради програмата ѝ; 
– заради действията ѝ; 
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– заради персоналния договор с обществото, на всеки един 
влизащ във властта неин член, да защитава единствено интере-
сите на народа на България, а ако не го прави да бъде веднага 
отзован, сменен и наказан; 

– заради това какво ще прави след взимането на властта: 
1) свикване на Велико народно събрание(ВНС); 
2) референдуми за нова конституция; 
3) приемане на нова конституция от ВНС;
4) разпускане на партията след постигане на целите на на-

рода.
Б) чрез „нежна революция“, с последващи избори и доби-

ване на мнозинство в парламента.
В) чрез всенародно, спонтанно провокирано избухване 

на въстание, поради външна интервенция, вътрешен сепарати-
зъм или хибридна, необявена война на чужди, платени, нерегу-
лярни армии.

Г) в следствие на фалит и саморазпад на държавата пора-
ди финансов или природен катаклизъм.

Властта освен, че трябва да се вземе, трябва и да се удър-
жи. А това означава първо да се защитим и второ да провеждаме 
управление без сътресения. За това е необходима предварителна 
подготовка и обучение на управленски екип, който да поеме 
управлението на живота на страната, без да създава катастроф-
ни ситуации за населението. Понеже обществените процеси са 
инертни и всяка рязка промяна води до катастрофи и глад, кои-
то могат да пометат новото про-народно управление, т.е. тогава 
революцията няма да успее. 

Затова нещата трябва да стават вещо, с проверени методи, а 
не с глупави експерименти на гърба на народа и сляпо следване 
на неприложими догми, които не са за времето ни. Този, който 
предлага подобни пътища (дали от глупост или с преднамерено 
зловредни намерения, т.е. предателство, трябва да си понесе от-
говорността за неуспеха). Хората трябва да се научат да различа-
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ват зърното от плявата и да търсят персонална отговорност от 
елита и водачите си. 

Историческите български примери за начини за постигане 
на свободата са комитетите на Левски, хайдушкото движение, 
опълчението, партизанското движение, въстанията и освобо-
дителните войни. Всички те са били отричани и забранявани от 
господстващата власт, но са продължавали борбата в нелегал-
ност и в крайна сметка са побеждавали. В днешната изкривена 
терминология биха ги нарекли дисиденти и терористи.

Необходимо е създаването на легална (или нелегална) 
структура, която да поеме отговорността и да осъществява 
организирането на действията на хората в три направления:

а) разпространение сред народа, по всички възможни на-
чини на гореизложените идеи, а също, проектите за нов модел 
на управление и конституция, управленско ограмотяване и 
привличане на всички про-народни и родолюбиви обществени 
групи и граждани в общ народен фронт за събаряне и смяна на 
системата на окупатора.

б) разработване на конституция, пакет от закони и подго-
товка на управленски кадри и екипи за бъдещото управление на 
страната.

в) бойна, идеологическа, стратегическа и тактическа само-
подготовка и самоорганизиране на населението за самозащита в 
условията на хибридна необявена война.

След взимане на властта, задължително се свиква Велико 
народно събрание, което да легализира новата конституция на 
България, която трябва да е пожелана и одобрена от народа. За-
това до момента на свикването на Великото народно събрание 
се извършват:

– Разяснения и провеждане на серия от референдуми, на 
които народът гласува конкретно какви да бъдат основните пра-
вила на живот и какъв да е модела на управление в България, 
които да залегнат в конституцията.
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– Промяна на закона за свикване на Велико народно събра-
ние

– Промяна на закона за референдумите
– Образование и реално информиране на населението, 

през медиите, за посоката на развитие на страната, правилата и 
начина на живот в България.

След приемане на конституцията от Великото народно 
събрание, ако в нея е описан безпартиен модел на управление, 
всички партии се задължават да разпуснат структурите си, а чле-
новете им, заедно с всички граждани на България, да се включ-
ват във възстановяването и управлението на страната.

Ако всеки един българин е наясно с това, какво да се проме-
ни в България, то промените ще станат дори безкръвно, понеже 
са пожелани от всички. 

Достатъчни са 10% знаещи и разбиращи, твърдо да под-
крепят идеята, то тогава останалите 80% ще я подкрепят на-
пълно естествено и без съпротива, а несъгласните 10% (които 
днес седят на гърба на 90% бедни), ще са губещите, но ще бъ-
дат принудени да приемат волята на мнозинството.

Основната причина за разрухата в живота ни е стиму-
лирания отвън процес на бездуховност, който поразява об-
ществото ни. 

Необходимо е да започне процес на единение в името на 
възстановяването на духовността. Тоест ние трябва да стъ-
пим върху един духовен фундамент, изразен в културни носи-
тели (книги, песни, изкуство, ритуали), който да се прояви и в 
политическия живот. А новата терминология ще изчиства раз-
личията в разбиранията ни в движение, за всички които се вклю-
чат в обществените процеси на освобождение и изграждане на 
справедливо и жизнеспособно общество в България. 

Необходима е просветна работа сред народа за посочване 
на изхода от робското ни положение, за яснота на картината на 
всичко, което ни се случва, за да сме адекватни на реалността. 
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Трябва да виждаме кой запуска процесите за ликвидирането 
ни като народ, какви са му целите, какви са нашите цели, за да 
победим и излезем от колониалното си положение, да сме на-
ясно как да ги постигнем (т.е. да имаме собствена концепция) и 
едва тогава да създадем оптимални структури за действия и 
самоорганизиране на българите.

Как изглеждат тези реални структури, решаващи многопо-
сочни задачи? 

– Те трябва да могат да неутрализират враждебното въз-
действие на окупатора. 

– Те трябва да се самофинансират, защото от другаде пари 
няма да дойдат, освен от нас самите. 

Ние трябва да сме наясно, че силата на нашия дух се по-
ражда от единството ни, но също и че срещу нас стои мощта 
на свръхбогатите, които имат противоположни цели и могат с 
парите си да купят всичко – армия, предатели, лъжи, медии, да 
организират глад, кризи и разруха.

Трябва да стъпим върху здравата основа на духовното и да се 
въоръжим със знания по управление, защото в света няма неу-
правляеми процеси. И затова всеки българин трябва да стане уп-
равленски грамотен, за да не го водят за носа медии и политици.

Необходимо ни е единение. Всички организации и лично-
сти милеещи за Бълагария, да започнем да се обединяваме, заед-
но около справедлива концепция и начин на мислене, а не около 
партии, партийни идеологии и авторитети на вождове. Защото 
концепциите могат да бъдат само две: първата е Справедлива 
–носеща ползи за всички – „всички заедно без паразитизъм и 
привилегии да градим живота си, за да ни има и за в бъдеще като 
народ“. А втората е Несправедлива – робовладелска – „Аз съм 
господар, вие сте ми роби“ – която властва днес над живота ни и 
провежда геноцид над народа ни.

Ясно е, че се обединяваме около първата, която идва отгоре 
– богодържавната, утвърждаваща живота.
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Необходими са знания за самоорганизиране и самозащита 
в условията на агресивно настроен държавен апарат, понеже съ-
щият е като ръкавица, в която ръката на окупатора стиска гърло-
то и души народа ни.

Трябва да сме наясно, че ние сме обект на водена срещу об-
ществото ни, вече 30 години, хибридна война. Но една война 
се води докато в нея се прояви Подвига. И едва тогава войната 
или робството свършват. 

Промяната започва от момента, в който се опълчим на 
окупатора! Или ще станем свободни и ще защитаваме с дух 
живота, или ще изчезнем. На знамето ни пише „Свобода или 
Смърт“.

Трябва да сме наясно, че когато България се опита да излезе 
из под управлението на окупатора, нерегулярните англо-саксон-
ски армии – главорезите на Ислямска държава – които са вече 
сред нас, ще бъдат активирани. В Косово се намира най-голямата 
американска база в Европа за обучение на главорези и диверсан-
ти, т.е. чака ни сирийско-украински сценарий, за който трябва 
да сме готови. За да победим трябва обучение, придобиване на 
умения и набиране на средства за защита. 

Взимайки в предвид тенденциите на процесите за подгот-
вянето на голяма война на Балканите, където да се сблъскат ин-
тересите на великите сили за влияние в региона ни (Основният 
въпрос е: Кой ще контролира Босфора?), трябва да ни е ясно, че 
във възникналия хаос, пред нас може да се отвори един времеви 
прозорец на възможност, в който да успеем да проявим волята си. 

Към този момент ние българите (понеже геноцидът е срещу 
нас), трябва да сме готови и ясно да знаем какво искаме и как да 
го постигнем. Тук неутрална позиция е недопустима. Ние тряб-
ва да се самоопределим на чия страна в този сблъсък да застанем, 
за да постигнем целите си. 

Трябва да използваме първата отдала ни се възможност, за 
да вземем инициативата в създадения хаос и да излезем от блато-
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то на окупацията. Само тогава сами ще определяме съдбата си в 
собствената си държава. Към този момент трябва да има органи-
зация, структури, може и неявни, които да организират процеса 
на управление в пожеланата от всички посока. 

Изхождайки от всичко казано дотук, да обобщим трите 
пътя за победа. 

И трите стъпват върху новата духовна идеология от ми-
рогледно и смислово ниво, която сменя системата на стария 
колониален свят.Това е идеологията на самоуправлението, 
утвърждаващо живота и духа.

Първият път е въоръжената борба (във война на Балкани-
те, в която не можем да останем безучастни, или въстание).

Вторият път е мирен, чрез политическа партия, чиито 
наши пронародни представители в парламента (ако влязат), да не 
могат да бъдат купени още на втората седмица и да предадат на-
родния интерес. А да защитават интересите на бедните (95% от 
народа ни), за да може да започне да се формира т.н. средна класа. 

За целта избраниците трябва да могат да бъдат отзовавани 
и да носят отговорност пред народа. За съжаление в момента не 
съществуват никакви законови средства за това. Само на „чест-
ната“ им дума не може да се вярва, затова средствата за контрол 
на депутатите от народа, трябва да бъдат нестандартни и непо-
пулярни. 

Трябва да е ясно, че 30 години в българския парламент, ед-
новластен господар е единствено едрият капитал, който купува 
решенията в своя полза. В света съществуват само две класи – 
тази на богатите и тази на бедните. У нас, вече 30 години парла-
ментът ни генерира бедност в обществото, понеже решения-
та са винаги и единствено само в полза на богатите. Няма кой 
да защитава интересите на бедните.

Днес има доста привърженици на мирния път, без обаче ни-
каква реална възможност той да доведе до успех, поради наддър-
жавното външно контролирано фалшифициране на изборите и 
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конституционно закрепените привилегии и безотговорност на 
депутатите. Затова трябва да се търси алтернатива на сегашната 
изборна система за свикване на Велико народно събрание.

Третият път е егрегориален, чрез създаване на ясен кон-
цептуален образ на това как да изглежда модела на новото ни 
свободно и справедливо общество и какъв да е пътят по който 
да го постигнем.

Този образ е достатъчно да бъде ясно осъзнат от 7–10% от 
населението, които да го разберат, пожелаят и твърдо да го въз-
намерят. Така, в колективното несъзнавано на народа ни, се съз-
дава единна мисловна посока на очакване, че пожеланото ще се 
случи. А това ще доведе до естествено и безпроблемно приемане 
от останалите 80% и реализиране точно на този вариант на бъде-
ще за обществото ни. Тоест, единение на народа ни може да се 
постигне стъпвайки върху идеен конкретен образ на бъдеще, 
подкрепян твърдо от 10% ясно разбиращи и убедени едино-
мишленици, радетели за България.

Необходимо ни е да създадем егрегора на СВОБОДАТА, 
ЖИВОТА и СПРАВЕДЛИВОСТТА за по-добър начин на 
живот, основан на изконните български добродетели и етиката 
на „петте Над“. Освен това, ние можем да го надградим до общо-
човешки, и така да получим подкрепата на цялото човечество, 
защото алгоритъма на живота е един за всички ни. 

Свободата означава премахването на колониалното наддър-
жавно управление. 

Живота означава тържество на принципите на жизнеспо-
собността, а 

Справедливостта е тържество на принципите на живот съ-
образен със съвестта, т.е. в синхрон със промисъла на Създате-
ля.

Начинът за да го постигнем минава през просвета и зна-
нието за пътя към МЕЧТАТА ЗА СВОБОДНА И СИЛНА 
БЪЛГАРИЯ. 
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6.6. Да създадем визия за България 

Тя се изразява в следното:
1). Яснота за правилността на целите ни и картината на све-

та. Всеки да умее да различава кои са основните силови играчи 
в света, да знае целите им, да различава посоката на процесите, 
които те запускат в живота ни. Да разпознава стратегическите 
си съюзници.

2). За да има победа, трябва да се самоопределим, т.е. на 
всички да са ясни образа на врага, образа на победата и образа 
на ползите от нея.

Образа на Победата ( която е политическа категория), 
предполага разпознаването и разузнаването на врага – поли-
тически (субекти и връзки на властта), военно (цели за пора-
жение) и ордено-жречески (кои са цивилизационни кодове на 
глобалните проекти и играчи, матрици на смислите им, ценно-
стите им, картината на света им и образите на победата им).

Образа на Бъдещето на Човека, народа и страната ни.
Образа на организацията на обществото ни. 
Образа на организацията на производството и икономи-

ката ни.
Образа на справедливото разпределение на ресурсите и 

благата от труда ни.
Образа на принципите и модела на управление на обще-

ството ни.
Тази визия ще се оформи след огласяване и анализиране на 

причините за настоящето ни колониално положение, осъзна-
ване на целите ни и ползвайки новия терминологичен апарат 
на Достатъчно общата теория на управлението(ДОТУ), който 
позволява да видим скритото (табу), т.е. осмислянето на умиш-
лено неназоваваните днес важни жизнени процеси. 

3). Организация се създава около концепция, без идея няма 
организация, затова трябва да се обединим около идея – цел:
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Създаване на жизнеспособно и справедливо общество на 
духа, стремящо се към единение в целите и осъзнаването си и 
живеещо в хармония с природата. Общество, което създава в 
себе си такава среда, че всеки човек да може да разкрие целия 
си заложен генетичен потенциал от способности.

4). Трябва да се обединим и около концепция за начина по 
която да постигнем целта. Тя включва:

4.1) Самообучение и просвета за придобиване на знания и 
навици по управление и самозащита. Даване на личен пример 
за живот базиран на духовността и нравствеността, ориентиран 
към сила и здраве (без отрови и дефективни културни навици).

4.2) Освобождение от неоколониално робство и премахва-
не на наддържавното управление на България в ущърб на народа 
ни. Ясно разпознаване на начините и формите му, и записването 
им в новата конституция като престъпления срещу народа ни.

4.3) Самоорганизиране за избор на начина на управление на 
живота на народа ни, чрез едно про-народно безпартийно упра-
вление, гарантиращо жизнеспособност на обществото, живот в 
честност, насочен към единение и справедливост, в хармония с 
природата, както и стремеж за развитие на мащаба на личността 
на всеки човек. 

Тази визия и концепция ще се оформи със широко всена-
родно участие и събиране на предложения. Тяхното системати-
зиране и формулиране ще става в т.н. смислов идеен реактор 
от хора, работещи заедно като „колективен разум“, с яснота на 
разбирането, загърбили егото, и в състояние на честност и от-
кровение. Систематизираното идейно знание ще е с писмено, 
звуково и видео изражение.

5). Трябва да се самоорганизираме в многоцелеви структури 
и да работим за постигане на целите си.

За да получим подкрепата на народа, без която не е успяла 
нито една революция, трябва всичко гореизложено, да е лесно 
разбираемо за хората и да стига до тях в достъпна форма – пис-
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мена, слухова, видео. Едва тогава идва въпроса как да изглежда 
структурата на съпротивата срещу пуснатите от колонизатора 
унищожителни процеси.

– мирогледно-културно-медийна структура
– структура за самофинансиране
– организационни и мобилизационни структури.
6). Следва етапа с изковаването на „МЕЧА на ДУХА“ чрез 

разпространение сред народа на създадената единна система 
от знания носещи смисли от мирогледно ниво, за да може 
всеки правилно и по съвест, да прави изборите си. Това ще зад-
вижи процеса на саморазвитие, чрез концептуална опора върху 
собствената си духовна сила и независимост при оценяването на 
процесите в живота и света. Така всеки правилно ще разпознава 
както врага, така и стратегическите ни съюзници.

Това разпространение трябва да има устойчива духовна са-
моорганизация, оцеляваща в разнородна и агресивна среда.

6.7. Метод за егрегориално прихващане на бъдещето, 
„ЖИВА МѢРА“

Съществува конкретен егрегориален метод за програмира-
не на бъдещето ни, който може да стане обединително българ-
ско възродително духовно начинание, въздействащо през колек-
тивното несъзнавано. Методът е описан по-долу. 

Той може да задвижи съдбата ни към пожелан от всички нас 
вариант, при който става въздействие чрез емоционално заредена, 
конкретна мисъл-форма, на създаден от нас образ. Въздействието 
е върху вектора на колективното безсъзнателно, който е резултат от 
усреднената нравственост и безсъзнателната психична дейност на 
всички ни. Това въздействие променя посоката и алгоритмиката на 
медийно сформирания над България българоубиващ егрегор.

Целта ни е промяна към по-добро за всички ни, за гаранти-
ране на по-добро бъдеще за България и за народа ни.
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Участието в начинанието нека бъде доброволен акт, продик-
туван от съвестта на всеки, който е пожелал да се включи за по-
стигане на общата цел. Нашето желание е да пуснем в ход проце-
си, които да доведат до отмяна на днешните робски правила на 
живот в живота ни, тоест да сменим системата. Това е възмож-
но, чрез промяна във всеки от нас.

Въздействието ни е от духовен план, с оставена възможност 
за избор на всеки. Нашата задача е да добием абсолютна яснота, 
върху всички детайли от стартирания от нас процес.

6.7.1. Същност на метода 

Същността на метода се състои в следното:
а.Самостоятелно създаване (от всеки) на единен (общ за 

всички участници) конкретен образ на желаното бъдеще. Той 
възниква от самостоятелно прочитане на текст (пример е тек-
стът от стр. 5), слушане на звукозапис или с гледане на видео с 
картини и графики. Указанията за създаването на мисловната 
конструкция са дадени по-долу.

б.Извикване в себе си на целия комплекс от усещания, ко-
гато си представим, че този сглобен образ (вариант за бъдеще) 
вече се е реализирал – вживяване в образа. 

в.Удържане на този чувствено-емоционален комплекс в 
себе си достатъчно дълго време, оставайки потопени в емоци-
ята за минута или повече, кой колкото може, но с ясното не-
поклатимо усещане-намерение, че мечтата ни е вече реалност. 

Възможно е да закрепим представата за образа-мечта в съз-
нанието ни като „бавна мисъл“, която постоянно да присъства на 
заден план в ежедневието ни, и постоянно да я отчитаме, без да 
пречи на живота ни и без значение с какво се занимаваме. Така 
се превръщаме в индуктори в режим на излъчване през цялото 
време на будно състояние.

г.При включване на достатъчно много участници от 5% 
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до 7% от народа ни (за България това са 420 000 българи), този 
вариант на бъдеще ще се приеме безпрепятствено от останалите 
93% от населението ни и ще се реализира.

д.За да постигнем ефекта на групов резонанс, влизането в 
състояние на излъчване на конкретния конструиран образ 
може да става на кръгъл час. Тоест всеки, когато пожелае и по 
всяко време в денонощието, може да се включва, но с условието 
това да става винаги на кръгъл час. Така се създава синхрон в 
сумирането и увеличаването на силата на въздействието на 
общото начинание.

6.7.2. Как да сглобим образ-мисъл-форма 

Проявения реален свят се променя непрестанно. И тези 
промени са причинно-следствено обусловени и породени от не-
чия воля и намерение.

Човекът е такова същество, което може да твори реалността 
си и го прави постоянно, без значение дали го осъзнава. Защото 
притежава нещо много ценно и неуловимо, той може да генери-
ра в себе си вътрешно намерение.

Светът има свое Намерение. Той е гъвкав и се адаптира към 
нас, още преди да се прояви. Светът отчита силата на нашето на-
мерение (съзнателно или безсъзнателно) и я добавя към общата 
усреднена сила на намерението на всички участници в проце-
са на създаване на реалността. Всички заедно едновременно 
сътворяваме света, но той се реализира само във възможното. 
Тоест, вариантът трябва да е възможен!

Науката за образността е закрита за съвременната култура и 
е достояние на затворен кръг посветени. Тя се използва в упра-
влението на народните маси и цели държави. Символите и обра-
зите управляват хората, в обход на осъзнаването им, с архетипни 
образи носещи в себе си програми и алгоритми. Те включват 
определено намерение за поведение у всички неразбиращи зна-
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чението на заложеното в тях, а тези, които разбират използват 
вещо тази сила.

Затова първата стъпка е създаването у нас на такъв образ, 
който да включи намерение за постигане на определена, жела-
на от всички ни цел. Тази цел не е една, а сложен комплекс от 
пожелани неща и процеси, които искаме да запуснем едновре-
менно, като система в нашето общество. Така образът, който ще 
конструираме ще се получи като събирателен и обединителен, 
съставен от всички по-малки, отделни, описващи новия ни свят 
образи. Това е трудна задача, но е решима.

Когато вече сте запознати с принципите от науката на образ-
ността, след няколко опита ще извиквате в себе си образно-емо-
ционалната картина почти мигновено. Останалото е упоритост 
в постоянството да я излъчваме синхронно.

Образите възникват от понятията, които стоят зад думите. 
Всяка думата предизвиква извикването на строго индивидуален 
образ. Затова основната тънкост тук се състои в умението да 
синхронизираме образите си. Тоест всички трябва да разбираме 
и да си представяме едно и също нещо, да извикваме в себе си 
възможно най-близки по смисъл и значение образи.

Всеки един частен образ, маркиран в текста, трябва да е по-
яснен подробно и детайлно, за да има яснота за всички. 

Следващият момент е излъчването на мисъл-формата, която 
е интегрално усещане от събирателния образ, зареден с чувство 
и емоция.

Образът се излъчва в мига, когато човек си го представи! Но 
силата с която се излъчва, зависи от емоционално-чувственото 
състояние, в което се намира.

Да почувстваш написаното (прочетеното, чутото, пред-
ставеното), означава да се усетиш така, като че все едно си 
там, в процеса, и да почувстваш какво е това върху себе си. 
Кой, как, къде, с кого, какво, за кого се отнася, с каква цел, 
защо... Задаването на низ от въпроси задейства появата на 
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емоция. С потапянето в образа, детайлите стават повече, емо-
цията също.

Основното на този етап е да се запомни това интегрално усе-
щане от образи, чувства и емоция. После той сам ще се извиква 
при спомняне на картина, символ или споменаване на съответ-
ния абзац или куплет. И това ще става мигновено. 

Сложния съставен образ се получава, когато всички после-
дователно прочувствани образи на отделните части се прибавят 
един към друг и образуват единна картина на целта. Към нея ние 
задвижваме Света, със силното възнамеряване това да се случи. 

Това не е молитва, а възнамеряване! Непоклатимо чувство, 
все едно, че пожеланото вече се е случило реално и ние сме едно-
временно и там, и тук и сега! 

Да запомним това интегрално усещане сглобено от всички 
по-малки образи, в единна картина от емоции и усещания, това 
е крайната ни цел. 

Като правило, колкото по-силна емоция усещаме, толкова 
по-силно излъчваме. В случая няма нужда от пренапрягане, а не-
щата трябва да се оставят да стават естествено. 

Силата и мощта на въздействието, се постига със синхрон-
ното излъчване от всички ни, на всеки кръгъл час от денонощи-
ето.

За по-напреднали в работата с полета има и други начини. 
Може да се ползва метода с излъчването на образа на интеграл-
ното усещане, през челото и очите, в посока към пространството 
между ръцете, което предварително сме нагнетили с енергията 
на полето си. Това програмирано полево кълбо може да се пусне 
и насочи като купол, над територията на цяла България и за да 
въздейства на всички процеси в нея, по начина на заложената от 
нас алгоритмика.
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6.7.3. Някои конкретни пояснения за метода

Животът и съдбата на всеки са строго индивидуални и не-
повторими и затова няма обща рецепта за начин на живот, която 
да се следва. Затова и няма смисъл да натрапваме модели и на-
чини на живот. Но все пак, никой не би отказал да притежава 
дарбите и добродетелите, които могат да му гарантират успех 
в начинанията, умения да постига пожеланото и да преодолява 
трудни ситуации. Ако индивидуалните цели са обществено по-
лезни, то личния успех е и успех за цялото общество. Ако се раз-
вива обществото, благоденстват и хората.

Присъствието на тези качества се залагат на три нива в на-
рода ни – в рода, семейството и в личността. Те са резултат от 
невидимото културно въздействие през възпитание, образова-
ние, просвета и самообразование.

Културата се поражда от целите на управляващите. Те са 
възникнали поради нравствеността им. А тя трябва да е единна 
за всички – за управлявани и управляващи. Тоест, обществото 
ни да бъде нравствено еднородно и да има общи, прозрачни за 
всички цели. Тогава всеки избран да управлява, ще дава най-до-
брото от себе си за доброто на всички, така както би го правил 
за себе си.

С прочитането (прослушването) на създавания текст се цели 
конструиране на картината на образ-процес, който е съставен от 
нива, описани в куплети или с изречения. При което породени-
те приятни емоции и усещания от сътворението ще се сливат в 
едно единно интегрално усещане, което целим да задържим въз-
можно най-дълго време. Усещане-чувство, че сме изкъпали све-
та, народа, обществото ни и децата ни със светлината, даряваща 
живот и разкриваща пътя ни към по-добро.

Първоначално се задава настройка за навлизане в състояние 
за сътворяване и отправна точка откъдето да тръгнем.

Посоката на движение е от общото към частното, с потапяне 



101

в дълбочина във Вселената, планетата ни, последователно в три-
те нива на обществото – народ, семейство, личност, до навлиза-
не навътре в себе си и откриване на вътрешното си предназначе-
ние в този живот. Но потапянето продължава с достигането до 
осъзнаването за истинската ни същност. Че всеки от нас е вечно 
търсещ дух, едновременно частица и едно със Създателя. Че жи-
вотът ни е безкрайно осъзнаване и не свършва със смъртта, а е 
само ден, който трябва да изживеем достойно и целеустремено, 
да си помагаме, да търсим и да творим света всеки миг.

Защото: „Реалността е наше общо сътворение, в безкраен 
път от мигове, споени с вяра!“.

7. За прихващането на управлението. 

7.1. Взаимодействие на основните обществени групи 
Обществото се самоорганизира и самоуправлява с обмен на 

информация между хората. Тя е кодирана по определен начин от 
символи, език, думи, понятия, смисли и е уплътнена в информа-
ционни, йерархически вписани един в друг, управленски конту-
ри.

За да може да оцелява в условията на постоянно променяща-
та се среда, обществото предава знанията и опита си за живота, 
образовайки новите си членове. В този смисъл най-важната дис-
циплина, от която зависи живота и оцеляването на общество-
то е педагогиката. Младият човек с възраст до около 30 години, 
трябва да е приел всички необходими знания така, че да може да 
решава поставените от средата, важни за оцеляването на обще-
ството задачи. 

Средата оказва агресивно управляващо въздействие върху 
обществото с повече от над 200 фактора, които влияят върху ка-
чеството му на живот. Тя се явява субект на управление, тя упра-
влява обществото, а то е обект на управление. 

Средата поставя задачи, които са свързани с оцеляване, а 
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обществото трябва да реши тези задачи. Всяко неадекватно по-
ведение се наказва с катастрофа или смърт. Следователно среда-
та изхвърля идиотите от обществото, в него те нямат място и 
нормално такива са изключително малко на брой.

Обществото, в резултат на жизнената си дейност, произвеж-
да от средата ресурси, които са необходими за неговото развитие 
и адаптиране към новите изменения, т.е. за оцеляване, трансфор-
мация на управлението, образование, усвояване на нови знания, 
наука и технологии. Без ресурси е невъзможно адекватно пове-
дение в агресивната среда и обществото спира развитието си, 
деградира, разпада се и изчезва. 

В епохата на капитализма най-ценният ресурс е глупост-
та. И понеже тя естествено в природата не съществува, заинтере-
сованите висшестоящи управляващи кръгове в глобалния свят са 
създали идеи, идеологии, технологии и наддържавни структури, 
за да я култивират, отглеждат и умножават (например: неолибе-
рализъм, джендъризъм, медийно зомбиране, наддържавно упра-
вление за насаждане на неограничена толерантност към всички 
форми на идиотизъм, дебилизъм и антиприродно поведение).

Нашата основна задача като общество е да си възвърнем 
адекватността и самоуправлението, ако искаме да оцелеем. 
Необходимо е да изхвърлим идиотите, както от управлението 
в държавните структури, така и от безструктурното информа-
ционно и медийно управление на обществото ни. Нужно е да 
образоваме народа си към трезвост, критичност, управленски 
умения и адекватност към необходимостите на времето.

Основното качество на живота е самоосъзнаването при 
взаимодействие със средата. За да оцелява, всичко живо реагира 
на въздействията отвън и тази реакция трябва да е адекватна, т.е. 
правилна. За това у човека, отговаря мярата. Тя дава усещането 
за съответствието между представата ни за света и реалността. 
Мярата е чувство и е в различна степен развито у различните 
хора, но при някои то е много силно изразено.
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Обществото, подобно на жив организъм, също се подчинява 
на законите на живота.

Най-общо погледнато в него съществуват три нива на орга-
низация. Като от особена важност е те да са стиковани така, че 
възгледите от които се ръководят да не конфликтуват помежду 
си, т.е. да изграждат единна вътрешно непротиворечива сис-
тема.

Ако се спазва долупосоченият етичен ред на хармонично 
триединство между трите обществени групи, в обществото се 
поражда движение към утвърждаване на Живота. В противен 
случай настъпва обществен разпад и смърт. Рис. 7

 
Рис. 7 Основни обществени подгрупи в обществото.

Първото ниво е културно-мирогледно. То дава кодовете и 
ключовете за различаването и откриването на важното. То отго-
варя за мярата и за адекватността. В същността му стои Единна 
концептуална система от взаимно непротиворечиви възгле-
ди и смисли. Те пораждат етиката (отношенията), основните 
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цели и приоритети на обществото и съставляват гръбнака на 
единна култура, в която възникват дъщерни идеологии. Хора-
та, които се занимават с това, можем условно да наречем „жреци 
– учени“ – откриващи смисъла на нещата в живота, търсещи хар-
монията с природата и стремящи се към узнаване на законите 
на мирозданието. Тези хора могат да са съвсем обикновени и не 
е задължително да имат сан или титли. Те не се интересуват от 
йерархията в социума, нито от йерархията на парите в него. Като 
правило живеят скромно, но усещат и ясно осъзнават причините 
за нещата. Те могат да ги различат, да ги назоват с понятия и да ги 
изразят с думи, така че другите да ги чуят и разберат. Смисълът 
в думите им отразява философията на живота, която неумолимо 
се проверява в практиката, понеже средата наказва грешките и 
глупостта със смърт. 

Философията е като камертона, който настройва оркестъ-
ра на всички науки. Ако тя фалшивее, фалшивеят всички науки, 
губи се синхрона на жизнената база с мирозданието и се появя-
ват катастрофите в живота.

Съобразно културно доминиращите смисли в мирогледа, се 
строи второто ниво в обществото. Това са социалните йерархии, 
структурите на управлението или самоуправлението на жи-
вота. Нормално е то да става по всички управленски приори-
тети, в обществена полза. 

Структурите и алгоритмите на управлението са разписани 
в законите и конституцията. Хората участващи в социалните 
йерархии можем да наречем условно „хора на пагона – воини“ 
(политици, управленци и апаратчици). Те виждат и съблюдават 
единствено социалната йерархия, не се интересуват от йерархи-
ята на парите, но в действията си се доверяват на огласените зна-
ния и смисли за живота от „жреците“. Те разбират и използват 
единствено езика на политиката.

Социалните структури и законите, определят работата на 
третото ниво – отношенията между структурите на произ-
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водствено-икономическия живот. Те осигуряват базата на 
живота на обществото. Това са икономическите единици, фир-
мите, технологичните производствени вериги, движението на 
паричните потоци и капитала (онази добавена стойност осигу-
ряваща развитието в икономиката). Заетите в управлението на 
финансите, производството, търговията, бизнеса и капитала са 
хора умеещи единствено да броят и пресмятат всичко в пари, и 
затова виждат и се интересуват единствено и само от йерархията 
на парите в социума. Те и да искат, не могат да различат, нито да 
разберат смислите и алгоритмите заложени в живота, от приро-
дата и Създателя, защото разбират само от езика на парите.

Трите нива не бива да са йерархично подчинени, а да са в 
хармонично триединство, взаимно произтичащи в показания 
ред, като третото ниво да се затваря към първото, защото за да 
оцеляват „жреците“ зависят от състоянието на производството 
и начина на разпределение на благата. 

Бедата на днешния глобален свят е, че хората на капитала 
заемат първото лидиращо място, като игнорират можещите да 
различат и осъзнаят, и натрапват мненията си, породени от огра-
ничения си мироглед, че всичко може да се изчисли в пари. Без 
да виждат истинския смисъл на алгоритмите на живота, кадру-
ват световната социална йерархия, диктуват решенията ѝ, опре-
делят робовладелския характер на обществено-икономическите 
отношения и доведоха живота на цялото човечество до задънена 
улица.

Но, проявеното е проява на закономерното, защото е въз-
можно! Бог възпитава човека, чрез съвестта и съдбата, а клано-
вите групировки възпитават хората като кучета. Единия посочва 
изхода, а другите оказват натиск върху обществото. Системата, 
за да се развива към прогрес трябва да се отблъсква от лошото 
към доброто, от проблемите към решението.

За да се постигне хармония в обществото, необходим е 
единен език, на който трите обществени групи да могат да се 
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разбират. Този език е философско – политико – икономиче-
ски. Понеже го няма, е предизвикателство да го създадем, за 
да се ползва от всеки.

От опита на древните силни български държави знаем, че 
те са се самоуправлявали от съвет на старейшините, в който са 
влизали представители на трите фундамента, които гарантират 
жизнеспособността на държавата – духовност (колобри, жреци 
умеещи да предвиждат, духовници), военни (елитни, висши во-
енни) и светска власт (представители на знатни (имотни) родо-
ве). 

Този съвет е олицетворявал концептуалната власт. Решени-
ята му са лягали върху плещите на кана, който с авторитета и во-
лята си, ги е налагал като закон в обществото. Нямало е партии, 
които да разделят обществото, а силата е идвала от единството 
на народа. 

Съветът на старейшините, по подобие на колективен разум, 
носи отговорността за решенията с цел оцеляване и добруване 
на всички. В него влизат тези, които знаят и могат да предвиж-
дат, да носят отговорност, да оцеляват и да воюват. Управлението 
е било предимно културно (безструктурно), понеже обществото 
е било единно и нравствено еднородно.

Принципите на жизнеспособността са стояли здраво във 
вярванията и културата, били са превърнати в начин на живот, в 
неписан закон подобно на неписана конституция.

7.2. Култура, образование, просвета и възпитание 

Животът си има свой алгоритъм, зададен от Създателя – 
т.н. божи промисъл. Този алгоритъм е записан в културите на 
всички народи, които са просъществували до наши дни.

Културата е информационно-алгоритмична система за 
предаване на информация по негенетичен път, през поколени-
ята, за натрупания опит, знания за оцеляване и управление. 
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От нея произтичат просветата, образованието и възпи-
танието и свързаната с тях наука. В нея са записани алгори-
тмите за оцеляването ни като общество.

Два са въпросите, които определят културния код на всички 
общества.

– „Как да живеем заедно на земята, която обитаваме?“
– „Как да умрем, когато се наложи, за тая земя и народа си?“
Отговорите на тези въпроси определят разнообразието в 

културите по света. 
Това, по което обаче всички те си приличат е, че гарантират 

жизнеспособността на обществата си, чрез:
– ритуали, обичаи, празници, чистота на езика, защита на 

семейството и поощряване на възпроизводството на население-
то.

– одобрение на решенията на управлението, които са в пол-
за за населението.

– одобрение, когато ресурсите остават за развитие на обще-
ството.

– гарантиране на нравственост, образование, педагогика и 
предаване на знания към поколенията.

– възпитание на умение за преодоляване на трудности.
Културата залага поведенческите стереотипи у хората, за 

да вършат самоволно, пожеланото от управляващите (т.е. без 
да бъдат карани).  

Културата е следствие от целите на управлението. Тоест 
сменя се управлението – сменят се и целите, сменя се и култура-
та. 

А тези цели са субективни и зависят от нравствеността на 
управляващите или от усреднената нравственост на населе-
нието, (ако то се самоуправлява).

Процесът на единение – за всеки един от нас, това е индиви-
дуален път и ясно осъзнат акт на вземане на решение за промяна 
в начина си на общуване с хората и света.
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Този процес, като следствие ще породи в себе си смяна на 
системата – старите правила, начин на живот, идеи и мироглед, 
ще бъдат сменени с нови, всеобщо пожелани и одобрени.

Изборите са израз на колективната воля на обществото. По 
какъв начин те да се извършват е отделен въпрос. Но волята е 
умение за осъзнато подчинение на собствените ресурси (и ре-
сурсите на другите), в името на постигането на определена цел. 
Следователно колективната воля на обществото е умение, 
свързано с формулиране и разпознаване на обща(и) за всич-
ки цел(и).

Умението да различаваш и разпознаваш произтича от 
нравствеността, т.е. е свързано със стереотипи, формирани от 
информационно и културно влияние, чрез образование, възпи-
тание, медии, интернет, изкуство, просвета и самообразование. 
То е свързано с достъп до кодове и ключове за декодиране на ин-
формацията, за да бъде тя разбрана, по точно определен начин. 

Тези кодове и ключове са заложени в празнични ритуали, 
символи, смисли в понятията на думите от езика, и там е скрит 
именно културния код на обществото ни. Те определят поведе-
нието на всеки един от нас да е точно определено във всяка една 
ситуация. 

Следователно, въпреки обезлюдяването на страната ни, 
народът ни няма да изчезне, единствено ако съумеем да се об-
разоваме, да разпознаем и да опазим от ерозия нашия БЪЛ-
ГАРСКИ КУЛТУРЕН КОД.

Но понеже обществото ни е нравствено нееднородно, е 
почти невъзможно то да формулира в себе си единна, желана от 
всички цел. (Освен в случаите на смъртна опасност или война).

Единение в целите на цялото ни общество бихме постиг-
нали, ако една малка група от него, съумее да формулира „об-
раза-мечта“ за България, а в този образ, всяка една подгрупа от 
обществото ни, да открие своята цел – част от единния „образ 
–мечта“ за България.
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За да узнаем мнението на представителна извадка от коя 
да е обществена група от обществото ни, трябва да разберем и 
погледнем през нейните очи към света. Така с отъждествяване 
и емпатия, да се опитаме да усетим желанията ѝ, и да отгатнем 
и формулираме искрено целите ѝ. В последствие, ако сме прави, 
народът ни би ги утвърдил за свои, след всеобщи дискусии и в 
референдуми.

Правилно поставените въпроси са наполовина верни отго-
вори.

В зависимост от нивото на осъзнаване и събрания жизнен 
опит (а опита зависи от характера на знанията, които на свой ред 
зависят от жизнените интереси), човек притежава някаква пъл-
нота на разбирането за взаимовръзките на процесите в живота. 
Колкото по-пълно е разбирането, толкова по-близко е човек до 
първопричините на случващото се. Ако той притежава само тяс-
но специализирани знания, в този случай липсва възможност-
та за пълно разбиране на ситуацията. Което означава, че няма 
възможност да направи правилен избор. Тоест, заради това, че 
у много хора липсва необходимото образование, ние имаме 
некачествени избори.

Нивото на нравствеността, културата на общуването и жиз-
нените смисли зависят пряко от нивото на образованието в об-
ществото. Въпреки това, днес се говори само за образование, 
изпускайки от поглед дисциплини като възпитанието и просве-
тата. Макар, че ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБРАЗОВАНИЕТО и 
ПРОСВЕТАТА са неотделими едно от друго.

Възпитанието е приучаване към нормите на поведение. И 
по същество, когато на децата им се обяснява, кое е добро и кое 
лошо, така се формира нравствеността им. Сами по себе си учи-
лищните предмети не носят в себе си знания за нравствеността. 
Математика, физика, химия, биология, география и дори исто-
рия – в тях не се преподават норми на поведение. Що се отнася 
до литературата, то не е правилно, да се стоварва целият възпи-



110

тателен процес върху нея и книгите. Децата трябва да се възпита-
ват със личен пример. Освен това, възпитанието е непрекъснат 
процес. Не може от двучасови занимания по възпитание на ден, 
да се очаква добър резултат. Ако родителите са по цял ден на ра-
бота, училището свежда възпитанието единствено до уроците 
по литература. Излиза, че на първи план остава влиянието на 
улицата, интернет, телевизията и младежката „субкултура“. 

Отсъствието на всеобщи цялостни знания за устройството 
на света не оставят у децата голям избор от този сурогат, който 
намират в телевизията, в интернет и на улицата.

За знанието за устройството на света отговаря просветата, 
за която днес никъде не се говори. А за цялостната картина на 
света отговаря образованието – това, което е призвано да обра-
зува от отделни части цялостен образ.

И така. Възпитанието приучава към поведенческите норми 
основани на добродетелната ни система. Просветата дава изчер-
пателни знания за устройството на света, а образованието съе-
динява получените знания в цялостна картина. Като съединява-
нето става въз основа на тази добродетелна нравствена система, 
която е заложена от възпитанието.

Естествознание. Днешното образование е основно теоре-
тично, като е насочено предимно към развитие на мисловните 
способности и упражнявайки умствен труд. А практическата и 
опитна работа в учебните часове е пренебрежимо малка и не-
достатъчна. Но освен умствен труд, съществува също физически 
труд и духовен труд. И именно поради отсъствието на послед-
ните два от образователната ни система, имаме на изхода ѝ не-
приспособени към живота зубрачи, не умеещи и не желаещи да 
работят. Защото никой не ги е приучил към труд. Нещо повече, 
доколкото днешната масова образователна система е построена 
на усвояването на определени методики, на изхода получаваме 
не мислещи хора, а хора „калкулатори“. И те след завършване на 
института стават „инженери калкулатори“, които добре могат да 



111

извършват заложените в тях действия, но не могат да решават 
творчески задачи. 

За да се научим на творческо мислене е необходимо да се знае 
алгоритъма, който лежи в основата на всички методики, трябва 
да се знае как е възникнала тази методика. Например методика-
та за решението на квадратните уравнения е открита по графи-
чен път, буквално с рисуване на квадрати и размишлявайки вър-
ху нарисуваното. Ето такива размишления се явяват ценен опит, 
по чийто пример е необходимо да се учат да мислят учениците. 
Защото методите се забравят, но умението да се мисли остава. 

Какво е влиянието на физическия труд върху процеса на 
мислене. Той се явява знание, получено в резултат на естествено 
преживяване на процеса на даденото събитие, което е естество-
знание. В резултат на теоретическо знание, човек никога няма да 
се сети как да си облекчи труда.

Какво е това духовен труд? Той е свързан с преодоляване на 
себе си, на своите искания и желания, умение за преодоляване 
на страдания и преминаване през лишения. Тези действия во-
дят до опознаване на себе си и своите стремежи, придобиване 
на умения, за да си наясно със чувствата си. Опознаването на 
себе си е свързано с такива понятия като съвест, нравственост, 
справедливост, доброта, любов, милосърдие, състрадание, чест, 
достойнство, доблест и т.н.

Може да ви се стори, че духовния труд не е за детска възраст. 
И е естествено духовността израства у всеки през целия му жи-
вот, но основите трябва да бъдат положени в детството. И тези 
основи се поставят от възпитанието.

Защо е необходимо да се занимаваме с духовен труд, поясня-
ва просветата. Описвайки устройството на света и процесите 
в мирозданието, тя показва мястото отредено на човека в тези 
процеси. При което, колкото е по-висока степента на разви-
тие на човека, толкова по-високо място му е отредено. Светът 
не възниква сам по себе си. Високоразвити същности го създа-
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ват, съгласно тези принципи, които са заложени у тях самите. 
Но съзидателни принципи могат да съществуват само у високо 
развити същности. Към високо развитите същности се отнасят 
онези, които отдавна са усвоили и трите вида труд – физически, 
умствен и духовен.

Ниско развитите същности са способни само на разруше-
ние, затова тях не ги допускат до управлението на мащабни про-
цеси в света.

Образованието трябва да бъде всеобщо достъпно, добро-
волно, безплатно и гарантирано от държавата, понеже от него 
зависи качеството на живота на обществото.

В утвърденото днес образование не се учи на работа в колек-
тив, а напротив, то закрепя в умовете на подрастващите принци-
па „разделяй и владей“. Необходимо е уроците да се разделят на 
два типа. В едните децата да си помагат едно на друго, при това 
не просто да си подсказват, а подробно да обясняват обсъжда-
ния въпрос. А на другия тип, да се опитват да решат самостоя-
телно поставената задача.

Претовареността и неподвижността на учениците водят 
до голям брой заболявания. Това се случва поради неправил-
но разпределение на училищното време – есен, зима, пролет се 
претоварват, а цяло лято се почива. В детска възраст физическо-
то тяло расте. Училището прекомерно натоварва детския ум, а 
физическото тяло бездейства. Трябва да се редуват физически и 
умствени натоварвания, при това в равни части. Тогава завърш-
вайки училище няма да имаме младежи с признаци на старчески 
заболявания.

За да избегнем всичко гореизложено, трябва да увеличим 
срока на учебния процес (и така учим до 23–25 години). Също 
и да оптимизираме съдържанието на преподаваните знания.

Образованието трябва да бъде дневно до 18 г., а след това 
вечерно. При това децата да се учат целогодишно. През зима-
та в училище, а лете при земята – на село, усвоявайки земедел-
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ски умения, от агрономство до животновъдство. По този начин 
всички ще се запознават със селския начин на живот и ще по-
лучават навици да оцеляват, общувайки физически със земята. 
При това, в обучението трябва да се включат традиционните 
селски дейности и занаяти – и дърводелство, и обработка на ме-
тала (леене, коване), обработка на земята и построяване на дом 
– въобще, физическия труд в цялото си разнообразие.

Достигналите 18 годишна възраст, преминават на вечерно 
образование. Денем се работи, а вечер се учи. Вечерните учебни 
курсове трябва да са достъпни за всички желаещи да повишат 
степента на образованието си. Няма нужда от организиране на 
приемни изпити, достатъчно е да се подаде заявление за посе-
щаване на занятията. Човек, честно работейки денем, получава 
правото да повишава образованието си независимо от началната 
си подготовка. 

Изпитите също са със заявка. За да се премине към следваща 
година на обучение, няма нужда от полагане на изпити, но по-
сещаването на курсовете без полагане на изпита не дават нищо. 
За потвърждаване на нивото си на образование е необходимо 
подаването на заявление за полагане на изпит. И човек трябва 
сам да се реши на този акт. При което изпитната комисия трябва 
да се събира три четири пъти годишно, в зависимост от броя на 
желаещите за изпит.

Днешните задължителни изпити заставят повечето хора, и 
особено по-отговорните деца и младежи, преживявайки съдба-
та си, да изпитват силни стресови вълнения. Те са породени от 
страха, че неудовлетворителната оценка ще е причина за отпада-
не от учебното заведение, загуба на възможност за по-нататъшно 
образование, необходимост от търсене на работа и т.н. В крайна 
сметка от тези вълнения ние получаваме, не толкова оценка на 
знанията, колкото показател за психологическата устойчивост 
на изпитваните, а скъсаните губят право на получаване на зна-
ния, което е неправилно.
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При тази организация на учебния процес остават открити 
два въпроса. Това са службата в армията и семейния живот.

Въвеждането на усилени уроци по начална военна подготов-
ка в училище и на пълноценни (през цялото лято) летни воен-
ни сборове за старшите класове, помага на подрастващите да се 
потопят във воинския живот и да усвоят обикновените воински 
специалности.

За назначаването на ред управленски длъжности, да е необ-
ходимо условието за придобит какъв да е военен стаж.

Предложената система на образование не е пречка за семей-
ния живот, понеже младите, като правило не седят вечер в къщи. 
Ако са се родили деца, могат да се пропуснат две – три години, 
но по-нататък всичко може да се навакса. Нещата ще стават мно-
го леко, защото няма да има необходимост за възстановяване на 
права в учебното заведение. Достатъчно е подаването на заявле-
ние за посещение на образователния курс. 

8. Проектиране на Четвъртата Българска Държавата

8.1. Какво е Системата?

Системата е идеите за начина ни на живот, въплътени в 
реалността. 

Системата е наложените ни правила, по които живеем и 
които са записани в днешните закони и конституция.

Системата е проектирана от скритите представители на 
Концептуалната власт, за да източва ресурсите на общество-
то ни, а това е геноцид над народа ни. Без ресурсите, необхо-
дими за развитието ни, ние сме изправени пред смърт – нямаме 
сили като народ да посрещнем предизвикателствата на бъдеще-
то, обществото ни се разпада и изчезва.

Системата е скрито-робовладелска. Тя генерира бедност, 
породена от узаконените форми на обществен паразитизъм. 
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Полза от нея имат само обогатяващата се шепа местни и чуж-
ди олигарси, смучещи жизнените сили на живеещите от наемен 
труд. 

Системата не може да се реформира! Тя трябва да се сме-
ни!

По същество, задачата по смяна на системата е задача 
за смяна на концептуалната власт с такава, която да стои 
зад справедлива концепция на управление и която да върне 
държавността, като основна функция на държавата. Тоест 
държавата отново трябва да започне да се грижи за развитието 
на обществото и личността.

Държавата това е самоорганизирана и самоуправляваща се 
общност, със собствен суверенитет, и заемаща определена те-
ритория. В зависимост от избраната концепция на управление 
(разписана в конституцията), тя използва различни форми на 
управление (монархия, република, конституционна синархия), 
които определят работата и структурите на държавния апарат и 
управляват живота на обществото.

Двата постулата за функционирането на държавата са:
– Държавата се създава, за да прави необходимото, кое-

то хората сами не могат да направят за себеси, дори когато се 
самоорганизират.

– Държавата не трябва да се меси в това, което хората 
могат да свършат сами или организирано за себеси.

Държавата трябва да прави следното:
– Да удържа собственото си, конституционно определено, 

концептуално пространство от чуждо влияние.
– Да осигурява безопасност за обществото, т.е. да управля-

ва в наша полза перманентната хибридна световна война, която 
определя духа на времето ни.

– Да защитава вътрешните пазари и родното производство.
– Да осъществява експанзия на наши стоки на външните 

пазари.
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– Да развива стратегически и глобални проекти.
– Да се грижи за развитието на градовете, обществото, нау-

ката и технологиите

Рис. 8 Схема на богодържавно самоуправление.

За всичко останало, от което зависи живота на общество-
то, могат да се създадат обществено контролирани структу-
ри, финансирани от бюджета (като здравна система, социална 
система, образователна система, комуникационна, медийна 
система и д.р), в които държавата да не се меси, но да създава 
условия за нормалната им работата. Контролът им е консти-
туционен, законов, осъществяван от обществото, и в негов 
интерес.

Основната функция на държавата е държавността, а тя 
предполага организиране на структури, които да отговарят 
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за развитието и на обществото и личността.
Развитие по отношение на обществото е:
Увеличаване на числеността му, повишаване на качеството 

му на живот, осигуряване на безопасност в свят на постоянна 
война на конкуриращи се общества, осъществяване на експан-
зия във всички области, развитие на технологии, наука и образо-
вание, с които да посрещат предизвикателствата на бъдещето и 
на въздействието на средата.

Развитие по отношение на личността означава: 
Създаване на благоприятни условия за разкриване на це-

лия, заложен у всеки човек, вътрешен генетичен потенциал 
от способности и увеличаване на мащаба на личността. 

Това е огромен, труден път и цел, под която можем да се 
обединим, не само ние българите, а дори Балканите и цялата 
човешка цивилизация.

България, в резултат на загубата в Студената война преди 
30 години, изгуби суверенитета си и се превърна в реално екс-
плоатирана колония, партийно разделена парламентарна ро-
бовладелска република. И като победена страна, днес плащаме 
безсрочни репарации под формата на безплатни концесии, ви-
сок лихвен процент, износ на ресурси, обезлюдяване, липса на 
поминък, изчезване на едрия и среден български бизнес регис-
триран в страната. 

Задачата ни днес е: 
Да се превърнем в суверенна и справедлива страна с на-

род от свободни личности, единни в целите си и обединени в 
ресурсите си. 

Постигането на тази цел има три етапа:
А. Взимане на властта от марионетния окупаторски елит и 

удържане на взетата власт с умения и средства за защита;
Б. Премахване на наддържавното управление, за да станем 

концептуално властни;
В. Целите на управлението в страната ни да са в полза на об-
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ществото ни, тоест да си върнем държавността като основна 
цел на държавата, чрез записване в конституцията на:

– Всенародно одобрени принципи и правила за начина на 
живот в страната;

– Избор на такъв модел на управление, който да гарантира 
про-народното управление;

– Смяна на финансово-икономическия колониален модел с 
безинфлационен и справедлив.

8.2. Как се осъществява наддържавното управление в 
България и какво да променим в конституцията. 

Наддържавното управление се осъществява през:
1. Приспивното и нравствено-деградиращо въздействие на 

медиите. 
2. Културната ерозия, езикова подмяна на смисли в поняти-

ята и унищожение на адекватното и жизнеспособно българско 
образование и възпитание;

3. Световната банкова система и неподчинената на държа-
вата ни БНБ;

4. Създадения благоприятен икономически режим за изти-
чане на капитали и ресурси извън страната;

5. Влиянието на наддържавни обединения и институции 
върху решенията на наши държавни институции;

6. Влиянието на масони, шпионски централи и посланици 
върху поведението и решенията на политици от управляващия 
елит;

7. Предимството на международните закони пред българ-
ските;

8. Законово създадените пречки за провеждане и обезсми-
сляне на референдуми и фалшифицирането на вота в изборите.

9. Закрепените в сегашната ни конституция норми гаран-
тиращи :
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– колониалния ни статус на държава без право на собствена 
държавна идеология (чл.11,ал.2 (т.е. ние сме без собствена стра-
тегия за развитие));

– безконтролно (чл.69, чл.139) и безотговорно (чл.70) уп-
равление на елита, позволяващо той да бъде безнаказано купен 
и прихванат да работи за чужди външни користни антинародни 
интереси.

– разрешената разпродажбата на българска земя на чужди 
граждани (чл.22, ал.1);

– предимството на външното международно законодател-
ство пред българските закони (чл.5, ал.4);

– надконституционния контрол осъществяван от консти-
туционния съд, с правото си да дава задължителни тълкувания 
на конституцията (чл.149, ал1. т.1), и да наклонява везните в 
зависимост от силата на интересите на деня.

8.3. Елиминиране на наддържавното управление

Медиите могат да бъдат прихванати с конституционно и за-
коново разписан контрол, пряк или през обществени рейтинго-
ви агенции, с контрол за нравственост, пълнота, достоверност и 
неманипулативност на подаваната информация.  

Въвеждането на пълен достъп до всяко знание и достоверна 
информация е главния залог за истинска демокрация.

Културата, езика, образованието, възпитанието и просвета-
та могат да бъдат законово защитени. В днешното нравствено 
нееднородно общество изходът е – нравствените добродетели, 
определящи жизнеспособността на обществото, да бъдат раз-
писани в законова конституционна форма, което да ги направи 
задължителни в поведението на хората.

БНБ трябва да бъде на подчинение на министерството на 
финансите, за да можем да имаме суверенна фискална полити-
ка, сами да печатаме парите си, да защитим икономиката си от 
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външно влияние и да имаме такъв бизнес климат, че ресурси и 
капитали да се привличат и остават в страната.

Допускането на наддържавно влияние на външни институ-
ции, контролирани от транснационални компании и обедине-
ния, в ущърб на интересите на обществото и държавния ни суве-
ренитет, да бъде записано в конституцията като престъпление.

Влиянието на масони, шпиони и посланици, върху полити-
ческия елит, да бъде обявено за престъпление срещу общество-
то, като се запише в конституцията и като се пресича от адекват-
ни действия на службите ни за сигурност. 

В конституцията трябва да се елиминира възможността 
международните закони и договори да бъдат с предимство пред 
нормите на българското законодателство, когато му противоре-
чат. 

В конституцията трябва да е ясно записано кой реално уп-
равлява България и какви са целите на това управление. За да 
се гарантира постигането им, в нея трябва да е описан модела и 
алгоритъма на управлението на страната. 

В конституцията трябва да е гарантиран пълният достъп на 
всеки до цялото знание и достоверна информация, независимо 
от кой вид, род,тип и ниво е. 

В конституцията трябва да е разписана улеснената процеду-
ра за провеждане на референдуми и гарантирана достоверността 
на провеждането на избори.

В конституцията да се гарантира, че живеем в общество без 
привилегии за никого и без обществен паразитизъм във всички-
те му форми.

В конституцията трябва да се забрани разпродажбата на зе-
мята на България въобще, а не само на чужди граждани. 

По същество реализирането на всичко това е народно ос-
вободителна революция за изход от колониално наложената 
ни система за източване на капитали и ресурси от България.

Революция, по определение, е взимане на властта (което 
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може да стане и безкръвно), със смяна на посоката на развитие 
на страната. Ако се вземе властта, без да се смени посоката, има-
ме просто успял опит за преврат.

9. За модела на безпартийно управление, 
конституцията и държавния апарат

Новата система на управление, не само трябва да избере но-
вите управленци на страната ни, но и да ги контролира, за това 
как си вършат работата. Защото, ако се оставим само на морал-
ните им качества, много скоро ще получим това управление, кое-
то имаме днес – продажни чиновници, взимащи решения купе-
ни с пари, в полза на шепа богаташи и в интерес на наддържавни 
структури.

Следователно, трябва да опишем не само начина на избира-
нето, но и как се осъществява:

– контрола, 
– назначаването, 
– отзоваването,
– кои са целите на управлението на обществото ни,
– каква е стратегията (концепцията), за начина по който да 

ги постигнем,
– начина на изразяване на волята на народа, чрез улеснена 

процедура за референдуми,
– както и описание на алгоритъма на работа на държавния 

апарат, който да е конструиран по най-оптималния начин, та да 
постига целите на обществото ни. 

Тогава, схемата на структурата за управление придобива 
следния вид: Рис. 9
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Рис. 9 Схемата на структурата за управление на България

9.1. Обществен контрол върху медиите и качеството на 
работата на държавния апарат.

Той включва : 
а) събиране на информация за :
– контрол на качеството на труда на държавния служител 

(събирана от работните заседания, от всички нива в държавния 
апарат, чрез видео наблюдение, запис (през интернет) и живо 
присъствие на широка обществена основа).

– контрол на качеството на живота на хората (чрез мони-
торинг на живота на хората, както и за това какво е необходимо 
още да се направи за обществото).
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– медиен контрол за пълнота, достоверност, вседостъпност 
и добродетелна нравственост на разпространяваната информа-
ция. Контролът е конституционно регламентиран и обществен, 
както върху рейтинговите агенции, които определят цените на 
медийното време, така и директно върху медиите.

б) създаване на структура за анализ и контрол на събра-
ната информация от гледна точка на конституцията, решенията 
на референдумите, законите и добруването на обществото.

в) иницииране на референдуми. 
г) контрол на изборния процес в референдумите
д) контрол на процедурите за назначаване на държавни 

служители
е) предприемане на действия за установяване и премах-

ване на причините за негативните явления. 
Тези причини могат да бъдат:
– обективни (и да наложат промени в управлението – съз-

даване на нови структури за прихващане и управление на новите 
фактори на средата). 

– или субективни (които да задействат процедурата отзо-
ваване на държавен чиновник). Като при установяване на нару-
шения, да се сезират съответните нива на управлението и проку-
ратурата. Контролира се целия процес на хода на следствието, 
съда, както и понасянето на отговорността. 

За всичко гореизброено трябва да се разпишат процедури за 
действие на съответните органи.

9.2. Кадруване на държавния апарат – изборна система.

Изборната система или алтернативната такава (например 
с 10-ници,100-ници и т.н.) няма да я коментирам, понеже под-
робно е обяснена и описана другаде. 

Но назначаването на избраните на определените длъжнос-
ти в управлението трябва да се предхожда от обучаващ курс за 
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работа в държавния апарат и след положен изпит за усвоените 
знания.

Избраните кандидати трябва да покриват критериите за 
заеманата длъжност: образование, знания по управление, нрав-
ственост и лоялност към обществото.

Трябва да се разпише детайлно и процедурата по отзовава-
не и незабавната замяна на държавен служител с нов.

9.3. Конституция на България.

Конституцията на България определя съдържанието на 
всички закони на страната. Тя е „технология за програмиране 
на бъдещето“ на страната. Хората, до няколко години свикват с 
новите правила, живеят в коренно променена страна и дори не 
си спомнят какво е било. 

Сама по себе си Конституцията представлява замисъл 
(концепция) за постигане на основната цел: 

Изграждане на справедливо и жизнеспособно общество 
в България, което да живее в единение и хармония с приро-
дата, и което да създава в себе си такава среда, че всеки човек 
да може да развие целия си заложен генетичен потенциал от 
възможности.

Конституцията описва принципите и правилата за спра-
ведлив начин на живот, върху които се изграждат обществено-
икономическите отношения в обществото. Т.е. в нея е записан 
алгоритъма на живота и целите на обществото ни, съобразени 
със замисъла на Създателя. 

Това ново управление поражда нова култура и етика, която 
гарантира оцеляването на обществото ни за хиляди години на-
пред. 

„Духовното, да е над материалното!
Общото, да е над личното!
Съвестта (справедливостта), да е над закона!
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Служенето, да е над владеенето!
Властта, да е над собствеността!“
В конституцията се премахват всички видове привилегии и 

всички форми на обществен и частен паразитизъм (лихварство, 
наемен труд, наеми), като всеки има право на дял от печалбата, 
но не според дяловото си участие в собствеността на средствата 
за производство, а според количеството вложен личен труд в ко-
лективния труд.

Конституцията разписва детайлно и обявява за задължи-
телни нравствените добродетели и принципите гарантиращи 
жизнеспособността и справедливостта в обществото. Целта е 
постигане на нравствена еднородност на обществото ни. 

Тя гарантира демографските потребности на хората (от 
вода, храна, дрехи, обувки, дом, семейство, достойно отглежда-
не на деца, безплатно образование, здравеопазване, транспорт и 
достъп до достоверна информация).

Конституцията премахва всички възможности за наддър-
жавно управление в ущърб за обществото и ги обявява за 
престъпление:

– външно диктувана културно-медийна ерозия, 
– влияние на наддържавни структури върху българската 

държава, и институции 
– масонско-шпионското влияние върху държавни служители, 
– външно влияние и зависимост на БНБ 
– възможността за безконтролно изтичане зад граница (от 

гледна точка на жизнеспособност) на всички видове ресурси от 
жизнената дейност на обществото ни – човешки, суровинни, 
енергийни и финансови. 

Конституцията гарантира на всеки човек пълен достъп до 
всяко знание и ниво, тип и род достоверна информация.

Тя описва правата и свободите на гражданите. 
Описва и конституционно-синархичния модел на СЪ-

ВЛАСИТИЕ. 
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Това е управление на избрани от народа ДУХОВНИ ДО-
СТОЙНИ ДЪРЖАВНИЦИ, контролирани от народа, до-
питващи се до народа, и управляващи в името на доброто на 
народа. 

Конституцията описва алгоритъма на управление на дър-
жавния апарат и всички видове власти – концептуална, идео-
логическа, законодателна, изпълнителна и съдебна.

Конституцията описва начините за своето обновяване и 
промяна.

9.4. Улеснена процедура за провеждане на референдуми.

В предлагания по-долу модел, народът взима важните за себе 
си стратегически решения, с улеснена процедура за референду-
ми, избира най-достойните в управлението си или ги отзовава 
по всяко време, при установяване на противообществени, ло-
бистки или частни егоистични интереси.

При въвеждане на блок-чейн технология на гласуване, рефе-
рендуми могат да се провеждат многократно в годината. А об-
щественият медиен контрол позволява пълно, безпристрастно 
и вседостъпно информиране, за да може всеки да направи своя 
избор според съвестта и нравствеността си.

Решенията от референдумите могат да променят консти-
туцията, да отменят решения огласявани от държавния глава и 
сами по себе си са законообразуващи.

9.5. Конституционно-синархичен модел на работа на 
държавния апарат.

В описвания конституционно-синархичен модел над всич-
ко стои конституцията, всенародно одобрена в референдум.

В днешния колониален модел на управление на България 
липсва орган, на самостоятелна българска концептуална власт. 
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Днес не народа, а някой друг, не в наша полза, формулира цели, 
стратегии, посоки за развитие и произтичащата от това култура. 
Рис. 10.

Рис. 10 Реално днешно управление на страната ни

В предлагания модел на конституционно, синархично, 
безпартийно управление на страната, концептуалната власт 
е споделена между желанията на народа, отговорността на дър-
жавния глава и мъдростта на знаещите – нравствено-духовни, 
управленско-икономически и силови съвети. Реализирано е 
съвластие за добруването на обществото, като единен органи-
зъм. Рис. 11 и 12

Синархичността на предлагания модел се изразява и в орга-
низацията на управлението по примера на работата на клетките 
и органите в човешкото тяло. 

На държавните съвети (аналог на съвета на старейшините) 
се отрежда ролята на колективния разум и знание, със затва-
рящи се към него обратни връзки в управлението, подобно на 
органите на чувствата и мозъка, които са концентрирани в гла-
вата, за ориентация и взимане на решения в пространството и 
в средата.
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Рис. 11 Схема на конституционна синархия

Ролята на мускулите и силата се отрежда на производствено-
технологичната и военна мощ на страната.

А извличането на сила от средата се определя от състояние-
то и възможностите на обикновените хора, заети всеки със своя-
та дейност, да дават (чрез произведеното) и приемат (чрез па-
ричните потоци – „кръвта“) енергията за силата на целия единен 
жив обществен организъм.
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Рис. 12 Схема на конституционна синархия

1. Това е модел на управление от народа, за народа и в името 
на доброто на народа, т.е. това управление има за цел справедли-
вост и жизнеспособност на обществото ни.
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2. Това е модел, който работи в условия на пълен достъп на 
всеки до всяко знание и достоверна информация. Медиите са за-
ставени пълно и честно да осветяват реалността и са контроли-
рани в дейността си конституционно, законово, обществено и 
чрез рейтинговите агенции.

3. Това е модел, в който над всичко стои конституцията, с 
всенародно одобрени, разписани правила за начина на живот, 
цели на обществото и концепция за постигането им.

4. Това е модел, при който народът взима важните за себе 
си стратегически решения, с улеснена процедура за референдуми 
и избира най-достойните в управлението си или ги отзовава по 
всяко време, при установяване на противообществени, лобист-
ки или частни егоистични интереси.

5. Това е модел на управление с твърд контрол и търсене 
на отговорност, от страна на обществото, върху всички нива и 
всички служители на държавния апарат. Той се осъществява от 
прозрачна система за обществен народен контрол, с възможност 
за присъствие във всички заседания, от всеки гражданин, във 
всички етажи на властта, както пряко, така и с видео наблюде-
ние, в реално време и на запис. При откриване на нередност об-
ществото сезира съответните органи за отстраняване и търсене 
на отговорност от виновните. 

Показател за доброто държавно управление е повишаване-
то на качеството на живота на хората. В системата за обществен 
контрол е организирано постоянно приемане на сигнали от об-
ществото, за всичко необходимо, което може да бъде реализира-
но за обществото за един достоен живот. 

6. Предлаганият модел не е република, понеже в него липс-
ва парламент с делегирана власт на депутати. В управлението не 
участват партии, които днес по същество са мафиотски бизнес 
структури, разделящи обществото. Цялата държава работи като 
единен организъм за реализиране на всенародни референдумно 
одобрени стратегии и цели. 
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Парламента е заменен от законодателно събрание, което не 
дебатира и не взима управленски решения, а единствено се зани-
мава с писане и адаптиране на законите към конституцията, ре-
шенията от референдумите и решенията на държавните съвети, 
огласявани от Държавния глава. 

Няма избори за депутати, а служителите в целия държавен 
апарат се назначават мандатно, след клетва за лоялност към об-
ществото, успешно преминат конкурс за длъжността, покрити 
професионални и нравствени критерии.

7. Това е модел на управление, в което народът избира дър-
жавния глава, кметовете, главния прокурор, окръжните поли-
цейски началници и прокурори, измежду кандидати, които са 
отговорили на горепосочените изисквания.

8. Държавните съвети се свикват от държавния глава, за 
профилирано решаване на конкретните стратегически задачи на 
обществото на България. Списъкът с предложенията за сформи-
ране на съвети за стратегическо управление на страната е даден 
малко по-долу и може да се допълва.

Отговорен за откриването и назначаването на участващите 
в държавните съвети е Канцеларията на Държавния глава, както 
и самия той лично. При несправяне с управлението на страната, 
същия се отзовава предсрочно от народа с референдум. При из-
бора на нов държавен глава, той сменя състава на съветите. 

В държавните съвети влизат най-достойните, можещи, умее-
щи и милеещи за народа и родината ни. Това са:

– духовните – нравствени, добродетелни личности, визио-
нери, хора на духа, професионалисти, учени, а също и занимава-
щи се с разпространение на информацията;

– достойните – военни, представители на силите за сигур-
ност и разузнаването;

– държавниците – управленци от най висок ранг, иконо-
мисти и специалисти в сферата на социума и здравия начин на 
живот на населението. 
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За откриване на верните отговори и решения, всички съ-
вети (държавни, министерски и общински) работят в екип, в 
режим на „колективен разум“, т.е. в състояние на откровение 
и смирение за правилно решаване на поставените задачи, 
като се търси синергетичен ефект и подключване към единно-
то информационно поле. За целта всички минават съответното 
предварително обучение. 

Държавния глава формира всички съвети, може да участва 
в работата им, както и във взиманите от тях решения. Преди да 
бъдат огласени, тези решения минават одобрение от Съвета за 
координиране и съгласуване на решенията. Там се отстраня-
ва възможността за възникване на конфликти в управлението. В 
него присъстват по един представител от всички останали съве-
ти заедно с Държавния глава. 

Веднъж одобрено от съвета за координиране и съгласуване, 
решението се огласява от Държавния глава и се подава за прогла-
суване на референдум ( в зависимост от стратегическата си сте-
пен на важност) или директно за записване и адаптиране в за-
коните, към законодателното събрание. По тези закони работи 
изпълнителната власт, а съдебната власт, според конституцията 
и законите, разрешава спорове и конфликти, и съди тези, които 
не спазват правилата.

9. Народът на референдум одобрява или отхвърля реше-
нията на държавните съвети, които са от особена стратегическа 
важност за живота и страната.

10. Трите стълба духовния( нравствено, културно информа-
ционен), достойния (отбрана и разузнаване) и държавностния 
(икономика и управление на живота) пронизват от горе до долу ця-
лата структура на държавния апарат и синхронизират работата на 
всички видове власти под единна държавна стратегия за постига-
не на целите, която е прогласувана в референдумите. В този смисъл 
властите не са независими, така че всяка да прави каквото си иска, а 
са строго йерархически подредени и вписани една в друга. 
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11. Изпълнителната власт отговаря за тактическите реше-
ния при осъществяването на стратегиите формулирани от съ-
ветите и огласени от държавния глава. Основната ѝ функция е 
управлението, в полза на обществото на всичките над 200 факто-
ра на средата, от които зависи живота на населението. Министър 
председателя се назначава от държавния глава по горепосочени-
те условия за длъжността си. Министър председателя назнача-
ва екипа си от министри, а при оставка поискана от народа или 
държавния глава, се отзовава заедно с всички тях. Министер-
ствата са оптимално структурирани, като обхващат и управляват 
всички сфери на живота в полза на обществото.

Местната власт е представена от прякото избиране от народа 
на кметове, с мандатен срок, след покриване на горепосочените 
условия за длъжността. Той назначава общинските си съветни-
ци, от покрилите критериите за длъжността, можещи екипно да 
работят, и носи персонална отговорност за качеството на упра-
влението на целия екип. При поискана оставка от народа, кмета 
се отзовава заедно с общинските съветници.

Ето схемата на конституционно-синархичния модел на уп-
равление и видовете държавни съвети. Рис. 13 

От особена важност за реализирането на този начин на уп-
равление е на първо място – достъпа на всеки до всяко ниво, 
тип, род и вид достоверна информация.

Индивидуалното умение за взимане на правилно реше-
ние в референдумите зависи от културата, образованието и 
информационната среда. Последната трябва да е формирана от 
честното и пълно отразяване на информацията в медиите. Кон-
тролът върху тях трябва да е именно в тази посока. 

Не по-маловажно е компетентността и управленската гра-
мотност на населението, от която зависи доколко взетите ре-
шения в допитванията ще бъдат правилни. Този недостатък 
на пряката демокрация може да се елиминира, ако по време на 
гласуването в референдума, към основния въпрос се изискват 
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отговори и на допълнителни уточняващи въпроси (примерно 
10 допълнителни въпроса, свързани със знания по темата на 
основното допитване), които да увеличават тежестта на гласа в 
гласуването (с една десета за всеки верен отговор на уточняващ 
въпрос). При нула верни отговора на уточняващите въпроси, те-
жестта на гласа е нула. По този начин се намалява влиянието на 
невежеството и глупостта върху съдбата на обществото.

Рис. 13. Схема на конституционно-синархичния модел на управление и 
видове държавни съвети.

За реализирането на всичко изброено е необходимо да се 
премине през един период на повдигане на разбиранията на 
населението за общия ход на нещата и процесите в света, 
както и за придобиване от всеки на управленска грамотност. 
Тоест прилагането на модела изисква време от преходен период 
(от около 15-тина години), през който народа да израсне в себе 
си и в разбиранията си. Той ще се характеризира с адекватно 
организирано културно влияние, образование и просвета, а 



135

също и с подчиняване на медиите така, че да работят за общо-
народни интереси, а не за частно-егоизтични такива.

Огромното предизвикателство пред българския народ е 
той да си припомни как да стане отново единен и да съумее 
да избере измежду себе си най-достойните, можещи и знаещи 
нравствени личности, които да постави да управляват стра-
ната, и които да контролира, за да го изведат към по-добър 
изпълнен със смисъл живот. 

9.6. Армия и въоръжени сили.

Необходимо е да създадем високотехнологична, добре обу-
чена и силна духом армия. С помощта на патриотично възпита-
ние, образование и наука. Военното обучение трябва да влезе в 
училищата, а военната служба да стане всенародна.

Основните цели и задачи на армията са осигуряване на су-
веренитет, т.е. концептуалната независимост на управлението на 
страната ни в полза на обществото ни, в условията на постоянна 
хибридна война. Суверенитетът бива:

– военен, осигурен с военни технологии, разузнаване и 
превантивни спец.операции.

– животоосигуряващ, осигурен с противодействие на гено-
цидни и техногенни въздействия върху обществото ни.

– финансово-икономически, осигурен с противодействие 
на финансово-икономически операции срещу обществото ни.

– идеологическо-информационен, осигурен с информа-
ционна и кибер защита срещу умишлени агресивни въздействия.

– цивилизационно-културен, осигурен с превантивна 
смислова защита, чрез разузнаване на противниковите цивили-
зационни кодове на враждебните нам общества, като начин на 
мислене, кое е важно за тях, какво е победата за тях, как гледат 
на нас, какви цели си поставят спрямо онова, от което зависи 
живота ни, а също така изработване и огласяване за обществото, 
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на нови противодействащи им стратегически културни модули.
За целта, армията присъства на всички нива в управлението, 

наблюдава, прогнозира състоянието и управлението на всички 
фактори на средата, от които зависи живота на хората, и при 
възникване на опасност, изработва коригиращо управляващо 
въздействие на ниво държавни съвети и държавен глава, а от там 
съгласуване с обществото.

В епохата на хибридните войни, трябва да се отърсим от 
илюзиите, че противниците на обществото ни са се променили 
и ни мислят доброто. Ние продължаваме да живеем във време-
на на архаичен антагонизъм и борба на цивилизации. Врагът ни 
разбира това и знае, че за да ни победи трябва да възпитава деца-
та ни. От състоянието на системата на образованието ни днес е 
видно как се случва нашето унищожение като общество, което е 
даже по-страшно от унищожението на предприятията в иконо-
миката ни.

10. За Обществено-икономическите и 
производствени отношения

Живеем във време на тотално глобално господство на ка-
питалистическите обществено-икономически отношения. Ка-
питализмът е узаконен паразитизъм, имащ за основа финансово 
кредитната система и по същество той е завоалирана форма на 
робовладелско общество. В него съществува несправедлива сис-
тема за разпределение на обществените блага, която подтиква 
хората към поведение на конкуриране и свързаното с това недо-
верие помежду им. От тук в живота се появяват ред явления като 
огромното количество мошенически схеми, промишлен шпио-
наж, брачни договори по сметка и др..

В древността, робите не са притежавали нищо, дори и телата 
си. През феодализма робовладелското общество еволюира към 
по-невидима форма на контрол над крепостните селяни, които 
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са нямали право да притежават земя, от която да се изхранват. В 
онези времена лихвеният процент, е бил забранен, заради гос-
подстващите семейни ценности, без които не би могло да се га-
рантира животът в общност. 

Появата на частна собственост бележи началото на капита-
лизма, а ключов елемент от него се явява лихвения процент. От 
момента, в който държавата става по-важна от семейството, се-
мейните ценности отстъпват, а първостепенна функция на дър-
жавата става защитата на частната собственост. Защото частната 
собственост поражда несправедливост и експлоатация, и може 
да съществува единствено и само, ако някой я гарантира и за-
щитава. 

От хиляди години до днес, робовладелското общество е 
единствената форма на управление на обществата, създавайки 
преобладаващо „животински“ и „зомби“ тип психика у хората. 
Това управление се изгражда върху отношения на зависимост, 
свързани със страха за физическо оцеляване. Страхът от смъртта 
мотивира основно поведението на хората и гарантира подчине-
нието им. И затова всичко, което касае идеите за Свободата, не 
може да надскочи нещо повече от базовото желание на всеки чо-
век за нормален начин на живот по собствена воля.

Вярно е, че сила се извлича от противоположното. И кол-
кото и да е странно, силата за живот идва от отвъдното, т.е. от 
смъртта. Затова капитализмът е едновременно толкова жесток и 
в същото време изключително жизнеспособен обществен строй. 
Днес той е достигнал пределите на собствения си ръст. Експан-
зията му е завладяла цялата планета. Прогресът на човешката 
цивилизация е спрял на ниво от края на 19-ти век. Технологи-
ите се укриват по чисто икономически причини, защото ако се 
приложат, ще предизвикат икономически трусове и нежелана 
промяна на статуквото. Трябва да поемем отговорността и да 
решим към каква форма на управление да преориентираме об-
ществото ни.
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За да конструираме модела на новата икономическа система, 
трябва да си отговорим на три ключови въпроса.

Първо: Какво мотивира хората към подчинение в системата 
за самоуправление на обществото и икономиката? Как изглеж-
да човекът, който е двигателя в новия икономически модел?

Второ: Какви са формите на собственост и как да се раз-
пределят благата от колективния труд в обществото?

Трето: Как се формира капитала (свободния ресурс), 
който гарантира развитието на обществото? Кой избира по-
соката, в която той да бъде инвестиран? И как се реализира 
баланса на паричните потоци, за да остава модела в равнове-
сие и да се гарантира развитие.

10.1. Мотивация и икономика

Възможно ли е мотивиране към подчинение, което не е 
основано върху първичния страх за оцеляване, а да е след-
ствие от осъзнато целеполагане по необходимост, от всеки 
един в обществото? 

Положителният отговор на този въпрос води до разбиране-
то, че съвременният човек трябва да надскочи културно-наложе-
ните рамки на индивидуализма, за да се усети като част от много 
по-големия, единен и жив организъм на обществото, към което 
принадлежи. Тогава отпада необходимостта от външен диктат 
против волята му, поради заплаха за физическото му оцеляване. 
А решенията и действията свързани с оцеляването се изместват 
като отговорност към цялото общество. Тогава за индивида се 
освобождава пространство (физическо и вътрешно психиче-
ско), в което уреждайки живота си по своя воля, да надскочи 
битовизмите и да получи възможност за себеразвитие на всички 
природни заложби на същността си.

Старите мотивационни лостове за развитие и живот – стра-
ха за оцеляване и безсъзнателни културни поведенчески алгори-
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тми отстъпват пред практическите знания, приложени по съвест, 
с творческа воля, честност и с усещане за мяра (т.е. адекватност 
към средата), с усещане за общност, в която сме обединени в це-
лите и ресурсите си. 

Така животът не намалява силата си, а надгражда себе си 
като се превръща в нов и много по-сложен за управление об-
ществен организъм, но с много по-големи възможности за раз-
витие и взаимодействие със средата, както за личността, така и 
за обществото.

Как изглеждат обществено-икономическите отношения на 
общество, мотивиращо себе си за живот чрез мярата, съвестта, 
честността и споделените знания, но в същото време запазвайки 
предимствата на старата капиталистическа система – огромна 
жизнеспособност, адаптивност, професионализъм и възмож-
ности за развитие (такива поне имаше в зората на капитализма)?

Основните необходими понятия, за да сглобим единната 
картина на организацията на жизнената база на обществото са 
дадени на фиг.14.

Отношенията както в обществото, така и в икономиката 
представляват правила, които присъстват във вътрешния (су-
бективния) свят на хората, с които мнозинството се е съгласило 
и ги е приело за даденост. Това е станало в резултат на култур-
но въздействие върху психиката и мирогледа на всеки един, от 
момента на раждането му в обществото. Този който може да за-
писва тези правила в главите на хората, той ги управлява. Така, 
културата поражда законите, конституцията и моделира поведе-
нието на обществото.

Промяната на записаните в субективния свят правила става 
с промяна на мирогледа. А това може да се случи с ново култур-
но-информационно въздействие, с докосване до алтернативна 
информация, за нови възможности, за които не е позволено да 
се говори в старата система на управление. Т.е. това е информа-
цията „табу“, която може да разклати и събори старата система. 
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Недоволните и несъгласните рушат основите на старото, но те са 
и семенцата, от които се ражда новата система.

Рис. 14 Основни понятия в обществено икономическите обществени 
системи.

10.2. Икономика и производство

Икономика (от гръцки – οικονομία, „човек, ръководещ до-
макинството“) е умението да управляваш стопанство. Основната 
причина за появата на това знание цели гарантиране на жизне-
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ната база на обществото. Това означава, че всичко необходимо, 
от което зависи живота на хората стои на първо място. Ако това 
се промени и на първо място започне да стои печалбата, иконо-
миката престава да е икономика, и се превръща в хрематистика 
(от гръцки – χρηματιστική „забогатяване“ от χρήματα „пари“) – 
умение да се трупа печалба.

Икономиката включва в себе си организиране на производ-
ството и всички дейности създаващи всичко необходимо за оси-
гуряването на живота, т.е. на жизнената база.

Икономиката гарантира финансово образованието, което 
дава професионални знания и кадри за производството, гаран-
тира развитие на науката, която дава технологиите за прилагане, 
гарантира социалната, здравната, транспортната комуникацион-
ната и др. системи. Всички те зависят от заложените в икономи-
ческия модел отношения и правила на взаимодействие на всич-
ки участници в поддържането на живота.

Производството на всяко едно нещо е изградено на модулен 
принцип. Производствен модул се нарича всяка една производ-
ствена дейност, организирана с определена цел, със заложени в 
себе си правила за движение на паричните потоци (ПДПП) 
и с осигурена база от всичко необходимо, за съществуването и 
развитието на дейността (кадри, материали, машини, суровини, 
логистика, организация и др.).

Ако в описанието на целта на производствения модул при-
съства думичката „печалба“, имаме егоистично-паразитарен 
производствен модул. Ако в целта присъства обществено поле-
зен аспект, имаме справедлив производствен модул.

Следователно справедлива икономика можем да създадем 
дори и днес, ако в нея преобладава броя на справедливите про-
изводствени модули.

Това, което устойчиво закрепя функционирането на модула, 
по точно определен начин, са правилата за движение на парич-
ните потоци свързани с дейността му.
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Например правилото: Гаранционният срок на всичко про-
изведено да се обвърже с изискването стоките да остават годни 
за употреба до края на целия заложен от производителя период 
на експлоатация. Ако се повредят, преди да е изтекъл този срок, 
производителят да връща парите на купувача пропорционално 
на неизползваното време. Примерно за телевизора се залага 10 
годишен срок за експлоатация, за кола 15 и т.н.. 

Как тогава би се пренастроило производството, за да се по-
виши качеството на стоките, защото всеки брак носи загуби. 
Свръх потреблението изчезва като проблем. Стоките няма да се 
чупят „програмирано от производителя“ веднага след края на га-
ранцията (от една година), както е сега. През магазините ще се 
връщат пари и ще се препращат счупените стоки към произво-
дителите, за да бъдат изследвани под лупа причините за дефекти-
те. И всичко това ще става само заради промяна в правилата за 
движение на парите. Те започват да се въртят в обратна посока, 
към купувача, ако производителя не си е свършил работата.

Следователно постигането на новата главната цел в ико-
номиката – развитие на човека и обществото – може да се 
гарантира само със замяна на правилата на движение на па-
ричните потоци с нови.

10.3. Планиране, потребление и пазар

В икономиката производството е обвързано с понятия като 
планиране, потребление и пазар. Обемите на произведеното 
трябва да са според необходимите потребности на обществото, 
които в общия случай са непредвидими. Потребностите се раз-
делят на такива, от които зависи живота на човека – демограф-
ски предопределени (предвидими) и егоистично-паразитарни 
(непредвидими), като излишен лукс, алкохолна, цигарена, порно 
индустрия и др.

Човек има нужда от краен брой (предвидими) необходи-
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мости за да живее нормално – от вода, храна, дрехи, обувки, 
дом, семейство, здрав начин а живот, образование, транспорт 
и достъп до информация. Ако се отчитат само изброените де-
мографски обусловени потребности, стопанството и икономи-
ката могат да се планират във времето, за произволно голямо 
общество, до размерите на цялото човечество. На планетата ни 
има технологии и ресурси за достоен живот на над 50 милиар-
да население. 

Методът за планиране на икономиката, изчислен ресурсно 
или в парично изражение, се нарича метод на междуотрасловия 
баланс. Той се изучава навсякъде в икономическите вузове. По 
него се планират икономиките на държавите с доминиращи ико-
номики, а също с него се планират кризите в икономическите им 
противници. 

Методът представлява решение на огромна матрична систе-
ма линейни уравнения, които дават отговор на въпроса: От коя 
суровина, какво количество е необходимо, за производството на 
всичко необходимо за живота в страната и икономиката, в рам-
ките на една година? 

Решение по този метод може да се намери само ако уравне-
нията са краен брой, с краен брой неизвестни. Ето затова се на-
лага планирането на икономиката да се ограничи само до пред-
видимите демографски обусловени потребности на общество, 
което не толерира егоизма и паразитизма. 

Пазарът е средата, където се реализират всички иконо-
мически планове (т.е. векторът на целите), на всички икономи-
чески единици заети в производството. Огромна глупост е да се 
говори само за „пазарна“ или само за“планова“ икономика. Пла-
на не може да се сравнява с пазара. Това са различни неща, които 
днес не могат едно без друго в икономиката. 

Пазарът е мястото, където се срещат потребител и произво-
дител, купувач и продавач, търсенето и предлагането. Пазарите 
са реални и виртуални (цифрови платформи). Пазарът е неотме-
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ним в днешното общество построено на принципите на профе-
сионализма и дълбокото разделение на труда. 

Пазарът доставя необходимото на хората, но той е и въз-
можност за производителя и търговеца да натрупа печалба, коя-
то се превръща в самоцел и затова трябва да се регулира.

Пазарът е привидно свободен, но реално е управляем като 
се стимулира (или се намалява) търсенето или предлагането. За-
това, за да функционира нормално, в полза на обществото ни, 
той трябва да бъде защитен, чрез законови правила, от външно 
и вътрешно спекулативно влияние за извличане на максимална 
печалба. 

Едновременно с това родното производство, подпомагано 
от държавата, трябва да може да осъществява експанзия, за да 
присъства на външните пазари. За съжаление днес държавата ни 
се е отказала от тази си функция, а присъствието на пазара от 
едно ниво нагоре, се определя от различни масонски организа-
ции.

Капитализмът се развива с експанзия на пазара, завладя-
вайки все нови и нови държави. Но светът е краен и ние все по-
вече се приближаваме до момента, когато този процес ще завър-
ши. Тогава капитализмът или ще се трансформира качествено, 
към интензивно развитие навътре в себе си, или това вече няма 
да бъде капитализъм, а нещо друго.

Днес пазара е изцяло манипулиран със стимулиране на тър-
сенето от много нива, от рекламите на обикновените търговци, 
до масовото кредитиране на гражданите от огромния финансов 
спекулативен капитал. Най-големите корпорации и производи-
тели са собственост на финансови и банкови институции, които 
след 1980 пуснаха в ход т.н. неолиберален модел, чиято същност 
се изразява в стимулиране на търсенето, чрез улеснено масово 
кредитиране на потребителите. Налетите свободни пари, раз-
въртяха изкуствено колелото на световната икономика, доведоха 
до големи печалби за малцина, свръх потребление и поява на ин-
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фантилно потребителско поведение у хората. Защото идеалният 
потребител е този, който не мисли!

След 2008 г. настъпва краят на неолибералния икономиче-
ски модел. Свободни пари няма, кредитите намаляха, парите 
от заплата също, средната класа изчезна и попълни редиците на 
работещите бедни, които са около 90% от обществото и харчат 
само за най-необходимото. Рекламата не носи предишния ефек-
тивен резултат. Предприятията са в свръхпроизводство и могат 
да залеят пазара с обеми от продукция, десетократно по-големи 
от необходимото за пазара, но хората нямат налични пари, за да 
ги купуват.

Възниква проблем с планирането в тази ситуация и никой 
не знае какво да прави, за да се излезе от нея.

Господарите на света не искат да променят робовладелския 
характер на управление на обществото и затова избирателно 
развиват технологиите. Появяват се целево създадени нови ин-
струменти, които се крият, ако са неудобни (практика в патенто-
ването от 100 години насам), или се прилагат масово, само ако 
обслужват интересите на богатите. Това са GSM-ите, SMART 
устройствата, фейс-контрол, чипирането, облъчни технологии, 
социални мрежи, интернет и 5G технологиите за управление. 
Тези технологии не сменят системата, а само удължават агонията 
ѝ. С тяхна помощ се създават т.н. Big DATA – персонална база 
данни за психофизиологичното, емоционално, социално и 
финансово състояние на всеки един човек. Чрез новите тех-
нологии директно се въздейства и достига до всеки един от 
нас и се извлича информация, която позволява на притежа-
теля ѝ да планира производството и печалбите си.

Присъствието на тези технологии в света е тотално, следо-
вателно управлението и планирането, чрез тях е също тотално, 
отвъд осъзнаването на хората. Мащабите са много по големи от 
съществуващото при социализма държавно планиране. Понеже 
няма все още нормативен контрол върху Big DATA, за достъпа 
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до тях се води война между икономическите групировки с про-
тивоположни пазарни интереси. Това вещае огромни трусове и 
икономически катастрофи за обществото, докато не се постигне 
единното им и централизирано използване от обществено по-
лезно управление. Ако това не го направим ние, в наш интерес, 
чрез народен контрол над управлението на собствената ни дър-
жава, ще го направят господарите на корпорациите – световните 
банкери, за да извличат печалби за себе си, докато ни унищожат. 
Тогава развитието на човека няма да е цел, а ресурсите ще изти-
чат от обществото, под формата на печалби в частни джобове.

Преди 30 години в България, а и във всички страни от со-
циалистическия лагер, съществуваше държавно планиране. В 
единната корпорация с размерите на държавата ни имаше пети-
летни планове, които се спазваха и реализираха. В единението 
ни беше силата. Затова наскоро (пролетта на 2019 г.) Съвета на 
Европа поиска от Русия, като наследница на СССР, да се разгра-
ничи публично от „престъпленията на социализма“. Държавно-
то планиране беше основното „престъпление на социализма“. И 
от това настръхваха най-много косите на фирмено раздробения 
запад.

10.4. Икономически модели

Исторически има проявени два икономически модела на ка-
питализъм. 

Първият е либералният колониален икономически модел. 
Това е инфлационен икономически модел, запазващ лихвения 
процент, генериращ експлоатация и несправедливост и точно за 
това той отменя семейно-ценностната база и убива обществата в 
планетарен мащаб, като ги превръща в биомаса за извличане на 
печалби. 

Водещите страни (САЩ и Великобритания) планират про-
ектно икономиката си в инфлационния модел, но те са крайни-
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те получатели на заграбеното от колониите и инфлацията си я 
пренасочват към периферията, т.е. към колониите си (включи-
телно и към България). И за да е възможно това, на колониите 
се забранява да затварят икономиките си и да се самоизолират 
със защитни финансови механизми. Напротив, в тях се въвеждат 
правила, които улесняват изтичането на ресурси и капитали към 
глобалната икономика на колонизатора. 

Именно днешната глобална финансова система убива со-
циалната държава, защото за глобалните банкстери социалните 
разходите са загубени пари. Това става възможно защото днес не 
държавата управлява икономиката, а банките и корпорациите. Те 
са крайните получатели на парични ресурси и печалби. Общосъз-
даденото се приватизира, т.е. ограбва. На думи всичко се прави за 
хората, но те системно обедняват, а при това никой не пречи на 
банките да прибират за себе си огромни печалби. В колонизирани-
те държави всичко се прахосва, руши, деградира и унищожава. Не-
олиберализмът източва всички жизнени сокове от колонизитани-
те общества, разрушавайки всичко, което е налично и работещо.

Вторият икономически модел е социалният– т.н. „чер-
вен“ социалистически проект, забраняващ не лихвения про-
цент въобще, а само частното му присвояване.

При него, връщането на нравствените добродетели съживя-
ват обществото и възниква необходимостта от утвърждаване на 
справедливостта в живота и в законите. А това еднозначно оп-
ределя начина на разпределение на благата от труда, възможните 
форми на собственост, видовете труд и видовете икономически 
единици (фирми). 

Формите на собственост зависят от това, какъв икономиче-
ски модел искаме да създадем!

Отмяната на частната собственост при социализма е в 
смисъла, че се забранява персонално-личното право за сис-
темно извличане на приходи от нея и от лихви (частните бан-
ки са забранени). 
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К.Маркс разгръща тази концепция до отмяна на частната 
собственост върху средствата за производство. И днес, в епохата 
на неолибералния капитализъм, илюзията за свобода у съвре-
менните роби (работниците) се разпада, в момента в който осъз-
наят бедняшката си зависимост от работодателя (съвременния 
робовладелец). Тя е породена от факта, че са без право на дял от 
печалбата, който да добавят към заплатата си. Работниците 
са без право да се разпореждат с плодовете от труда си, само 
защото не притежават средствата за производство.

Има различни видове социализъм, в който съществува част-
на собственост по гореописаните условия: 

– с разрешена колективна собственост и с общонародна 
собственост (България от 1947 г. до 1956 г., т.н. трета сталино-
ва икономика в СССР от 1945 г. до убийството на Сталин от 
Хрушчов през 1953 г.).

– с държавна собственост – (от познатия ни държавно-
корпоративен капитализъм на живкова България и СССР след 
1953 г.). Държавата е инструмент за управление в ръцете на уп-
равляващите. А управлява партията, която е на власт. Държавна-
та собственост е изобретение на Хрушчов в СССР, пренесено 
механично от Живков в България, с цялата трагедия за всички 
потърпевши. До тогава у нас преобладаваха кооперативните 
предприятия и трудово-кооперативни земеделски стопанства 
(ТКЗС), които имаха производствена самостоятелност и лична 
предприемаческа инициатива.

– с напълно забранена частна собственост – никога нере-
ализиран никъде по света, комунистически модел.

Социализмът не отменя стоково-паричните отношения. 
Система за колективна собственост е възможна, само докато 
държавата не се намеси активно и не измести всички други фор-
ми на собственост, чрез увеличени данъци и контрол над обема 
на произведеното количество стоки (т.е. убивайки чистата кон-
куренция). 
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За да създадем справедливо общество (социален икономиче-
ски модел), трябва да се откажем от модела със задължително ус-
корено развитие. Социализмът беше капиталистически модел 
въпреки, че разпределението на приходите беше социалисти-
ческо. Този модел на състезание със Запада, наложен след 1956 
г. у нас, бе губещ и се изчерпа. От тогава и до днес в икономиката 
на първо място се поставя печалбата, което я изражда в хрематис-
тика. В България наблюдавахме двете проявления на социализма.

В ранните следвоенни години на социализма в България от 
1947 до 1956 г., на първо място се целеше не печалба, а задо-
воляването на пазара и намаляването на себестойността на 
производството на стоките, т.е. намаляване на количеството 
вложен в тях труд, технологии, енергия и материали, което се 
отразява и в постоянно намаляване на цените им на пазара. 

С една и съща заплата, хората купуваха повече стоки, а значи 
ставаха по-богати.

Погледнато във времето този процес можеше да доведе до 
момента, когато цената на стоката става нула. А мечтата на кому-
низма беше точно това – всичко да е безплатно! Това бе иконо-
мическа технология за премахване на парите от икономика-
та, защото те просто изгубват смисъла си.

Но всичко приключва с преврата и убийството на Сталин 
през 1953 г., за СССР, и последвалия живков „априлски“ пленум 
от 1956 г., за България. Премахват се кооперативите, формира-
щи лична инициатива, въвежда се държавна собственост, т.е. дър-
жавата става единствения възможен експлоататор, притежаващ 
средствата за производство. Веднага след това нараства ролята 
на партийните организации в управлението на стопанството, въ-
веждат се доларови сметки, т.е. имаме преориентация на иконо-
миката ни към долара, акцентът в икономиката пада отново на 
печалбата, което е инфлационно целеполагане в неинфлационен 
тип икономика, и бе въпрос на време всичко да се срине. Това 
бе целта на антинародния пълзящ преврат започнал в 1956 г. 
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и който стана явен и приключи през 1989 г., с превръщането на 
политическата власт на партийния елит в икономическа. 

Проблемът на България не беше толкова икономически, 
колкото главно и единствено партиен, т.е. заради глупостта, алч-
ността и предателството на ръководството на управляващата 
партия – БКП – днес сме в състояние на реално експлоатирана 
колония и в невиждана досега национална катастрофа.

Познатият ни живков социализъм беше държавно корпора-
тивен капитализъм, ориентиран целево и ресурсно към развитие-
то на социума. Държавата спазваше задължението си да осигурява 
жизнената база, безплатно здравеопазване, образование и органи-
зиране на колективна защита – армия и отбрана. Всички предпри-
ятия бяха модули от една огромна фирма съвпадаща с размерите 
на държавата, а всички хора бяха работници в нея, без явно да се 
самоексплоатират, а единствено, чрез наеми – неявно. Забранена 
беше експлоатацията на човек от човека, но не и на човек от 
държавата. Нямаше обществена собственост върху средствата за 
производство, а само държавна – понеже всичко беше държавно 
или частно. Затова единствения скрит робовладелец беше държа-
вата. Социализмът остава в рамките на разновидност на капита-
лизма с човешко лице. Само прословутият „указ 56“ даваше глът-
ка въздух за личната предприемаческа инициатива и запълваше 
нишите оставени от инертната държавна икономическа машина.

Днес в света останаха малко непремазани от неолибералния 
колониализъм държави, със социална форма на капитализъм: 
Китай, който нарича себе си „социализъм с китайска специфи-
ка“, Виетнам, Северна Корея, Иран и Куба.

10.5. Собственост

Въпросът за собствеността е другият основен фактор, оп-
ределящ характера на обществено-икономическите отношения. 
Днес у нас наблюдаваме държавна, общинска и частна собстве-
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ност. Частна е тази собственост, която носи приход и печалба, 
независимо дали това е държавна, общинска, фирмена или лична 
(апартамента, от лична собственост става частна, когато се отда-
ва под наем). 

При капитализма неприкосновеността на частната соб-
ственост е издигната в култ, но днес има достатъчно примери за 
най-безцеремонно погазване на това правило от създателите на 
системата, от най-високо наддържавно ниво – запор на имущество, 
парични влогове и финансови активи на държави и хора неудобни 
на системата (Асад, Кадафи, приемането на законът „Магнитски“ 
в САЩ, Мадуро) или отнемане на спестяванията на обикновени 
граждани на страни с неудобни режими (като Русия на Путин, с не-
отдавна отнетите руски частни капитали от кипърските офшорки).

Частната собственост се различава от личната единствено 
по възможността да бъде отдавана под наем и да носи печалба за 
притежателя си. Това да му дава право той единствен да се разпо-
режда с плодовете от колективния труд. По този начин, частната 
собственост стои в основата на узаконените паразитни капита-
листически обществени отношения. Наемните работници са 
принудени да продават труда си, за оскъдна заплата. 

Навсякъде където присъства думата наем, наемен труд, на-
емни отношения, има явна или скрита форма на експлоатация. 
Наемодателят, който не работи (но притежава средствата за 
производство), паразитира върху гърба на наемателя си, като му 
взема парите изкарани с пот, за прехрана на семейството му, за 
децата му, … и за наема на наемодателя. 

Успехът на една фирма на пазара е резултат от колективен 
труд и всеки един участник в трудовия процес има право на дял 
от печалбата, според вложеното си количество труд. Това е прин-
цип, и така е справедливо! Вътрешна работа на целия колектив 
е да се разберат, как да определят количеството индивидуален 
вложен труд от всеки и съответно, какъв да бъде размера на за-
плата на всеки. 
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Ако се отнеме правото на частната собственост да се отдава 
под наем, тя се превръща в лична или в обществена (колективна) 
собственост и може да носи печалба само, ако собствениците из-
ползват личен или колективен-ненаемен труд. Тогава средствата 
за производство и материалните активи се превръщат в общест-
вена собственост и носят печалба на всички заети в колективния 
трудов процес, докато участват в него. 

Личната собственост остава неприкосновена и може да се 
унаследява.

По този начин, ако се премахне съществуването на държав-
на и частна собственост, остават следните възможни форми на 
собственост в справедливия икономически модел: 

– лична,
– обществена (колективна, кооперативна),
– всенародна, стопанисвана от отговорните за това дър-

жавни или общински структури.
Реален днешен пример за прилагане на обществена собстве-

ност в икономиката е световният гигант в комуникационната 
техника, китайската компания Huawei. Тя има 96 768 служители, 
които притежават нейните акции. Никой друг не може да при-
тежава нито един дял от Huawei, ако не е служител на компани-
ята. Никаква външна организация или държавно управление не 
притежава акциите на Huawei. „ Служителите имат само „вирту-
ални акции“, които им дават право да получат част от печалбата, 
докато трудовият им договор не бъде прекратен. Но акциите не 
могат да бъдат продавани и не дават право на участие в управле-
нието на дружеството. С други думи, работниците не притежа-
ват Huawei и не могат да я разпродадат или ликвидират, защото 
назначени управленци взимат решенията, но всички справедли-
во си делят печалбата – плодовете от колективния си труд.

Възможен е икономически модел, с пълен отказ от частна 
собственост и допускане на колективна собственост в сферата 
на услугите, докато не се проведе новата индустриализация и 
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изградят структурите на селско стопанство, наука, образование, 
армия, здравеопазване и др.

Кооперативната собственост може да съществува и да носи 
печалба за всички участници в нея. Свръхпечалбите могат да се 
регулират с данъците. Когато свръхпечалбите не отиват за соци-
ални проекти, ще се плащат големи данъци за формиране на об-
щонародния капитал.

Създаването на изобилие от продукти и насищането на па-
зара с тях, би обезсмислило частната инициатива, тогава тя прос-
то не би била нужна! 

Всички тези процеси би трябвало да стават ненасилствено и 
само със социално-икономически методи. Хората трябва да раз-
познаят предимствата на общото над частното. За това ще минат 
десетки години. Силовите методи тук не работят. Битуващото 
мнение: „Да вземем от богатите и да го разделим между бедните“ 
е глупост!

Търговията е снабдяване на хората със необходимото по те-
хни индивидуални поръчки. Тя трябва да работи по единни пра-
вила и цени, за да няма хаос и спекула.

Хранително-вкусовата промишленост трябва да се контро-
лира централизирано за качеството и състава на храните, за да 
не консумираме отрови, както днес. Такъв трябва да е контролът 
за образованието, здравеопазването, както и за пълен достъп и 
честност в разпространението на информацията.

Земята на България не трябва да може да бъде продавана, 
нито да се унаследява. Правото тя да се обработва, трябва да се 
придобива конкурсно от този, който докаже че може да я опазва 
и се да грижи за нея най-добре.

Природните ресурси на територията на България и край-
брежния шелф да са общонародна собственост, а приходите от 
добива им да стават част от общонародния капитал. Правото на 
добив да се придобива конкурсно, като се заплаща в бюджета 
минимум 50% от пазарната стойност на добиваните ресурси.
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Всеки желаещ български гражданин да може да получи земя 
за лично ползване в размер 1 декар. Но ако не я обработва в про-
дължение на 1 година, тя да му се отнема.

Събираните от държавата данъци и такси да влизат в общо-
народния бюджет и да осигуряват разходната и инвестиционна-
та му част. Това са системите за безплатно образование, здравео-
пазване, социални дейности, държавен апарат, отбрана и армия, 
а също и използване на натрупания всенароден капитал за раз-
витие в големи национални и инфраструктурни проекти, както 
и за развитие на градовете и селата.

10.6. Капитал

Капиталът, това са наличните свободни пари за иновации, 
развитие и инвестиране в нови проекти. 

В създаването на общонародния капитал трябва да се 
включват процентно, чрез данъците, всички икономически еди-
ници. Така ще се гарантира развитието в обществото.

Инвестициите целят постигането на стратегическите 
задачи, одобрени всенародно в референдуми. Решенията за 
посоката на инвестиране се вземат от този който управлява 
и планира икономиката, с използването на метода на между-
отрасловия баланс, отчитайки желанията на хората, включител-
но през Big DATA и спазвайки решенията от референдумите. 

Справедливите форми на собственост определят видовете 
полаган труд, който освен управленски и производствен, бива 
колективен или личен (забранява се наемния труд). 

Възможните справедливи форми на икономически едини-
ци, в зависимост от полагания труд, биват еднолични (семейни) 
и колективни (кооперативни), където трудовото индивидуал-
но дялово участие, а не първоначално вложените активи, оп-
ределят получавания индивидуален дял от печалбата. По това, 
новият тип коопериране се различава от днес съществуващите 



155

кооперативи, където печалбата се дели според дела на собстве-
ността на материалните активи.

Създаването на фирми от нов кооперативен тип ще става 
по колективна или лична предприемаческа инициатива с едно-
кратно финансиране или с активната подкрепа и инициатива на 
държавата. Съществуването на всяка такава икономическа еди-
ница носи всенародна полза и затова трябва да се опазва и да ѝ 
се помага да съществува. Отговорността за това се поема от дър-
жавата.

Веднъж образувана фирмата води собствен живот, зависещ 
от организацията на управлението си (с назначен управителен 
съвет, управител), по волята на всички работещи в нея или на об-
ществото, в лицето на държавата. Всеки работник в кооператива 
става собственик на средствата за производство и дели с остана-
лите печалбата, до момента, в който напусне фирмата.

Ликвидацията на кооперативната фирма ще минава през по-
сложна процедура, понеже държавата може да реши да продъл-
жи обществено полезната ѝ дейност и да намери нови желаещи 
да продължат дейността ѝ. Ако все пак се тръгне към физическа 
ликвидация, средствата от разпродадените активи се разпреде-
лят пропорционално по количество и време, на дяловото трудо-
во участие на всички работили някога във фирмата, от момента 
на възникването ѝ. 

За заетите в държавни и обществени структури служители, 
размерът на месечното им възнаграждение трябва да се обвърже 
процентно с размера на брутния вътрешен продукт на страната 
за предходната година, което е справедливо обвързване с общо-
то състояние на живота на хората в страната и ще стимулира по-
вишаването на качеството на управленския им труд.

На територията на България трябва да имат право да из-
вършват дейност единствено и само фирми регистрирани по 
българското законодателство.

Новите форми на фирмена организация ще доказват пре-
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димствата си във времето постепенно. Те ще получават подкрепа 
от държавата, както законово така и финансово. Старата прак-
тика с наемен труд няма да се забранява, но плавно ще изчезва с 
отлива на желаещи да бъдат експлоатирани и ощетявани в запла-
щането на труда си.

10.7. Видове пари.

Парите заемат основно място в икономиката, като всеобщ 
еталонен еквивалент за измерване на стойността на стоките 
и услугите. В миналото такъв еквивалент бе златото и някои 
видове ресурси, но днешните пари не са привързани към нищо, 
стойността им варира една спрямо друга и затова в икономиката 
нищо не може да се измери и точно да се планира.

Общото количество произведени стоки и услуги в рамките 
на една година се нарича брутен вътрешен продукт (БВП). 

Икономиката е като везна, която винаги трябва да остава 
в равновесие. В нея общото количество на всички налични и 
произведени активи, стоки и услуги трябва да са равностой-
ни на общия обем пари, които се въртят в икономиката. Ако 
парите са по-малко имаме дефлация, а ако са повече имаме 
инфлация. 

Колониалният статус на България не позволява воденето на 
собствена фискална политика. Ние не можем да печатаме пари в 
собствената си страна поради системата на валутен борд, който 
удържа икономиката ни да не излезе от мъртвата хватка на уни-
щожение на обществото ни.

Днес в България (по данни за 2018 г.) при 103 милиарда 
лева БВП, в икономиката ни се върти около 17 милиарда лева 
парична маса, което е около 15% от необходимата. Къде са ос-
таналите необходими 85% за да бъдат везните на икономиката в 
равновесие? Отговорът е – навън, под формата на валута, която 
принадлежи на друга икономика и не може да се върти в стра-
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ната ни. Икономиката ни е отворена, стоките и парите изтичат 
навън, а вътре икономиката ни остава задушена от тотална де-
флация (липса на левова парична маса). 

Поради липса на парична маса вътре в страната, се свива 
потреблението от населението, а това убива производството 
и хората остават без поминък.

Изнесените пари отиват в офшорни зони или западни бан-
ки. А всички те заедно са предимно американски или британски. 
Там много добре познават крупните български корупционери, 
но не ги издават, защото чакат момента, когато ще им вземат 
всичко. Ако решат да запорират сметките им, за една седмица 
корупцията в страната ни ще изчезне, понеже олигарси и корум-
пирани чиновници няма да има къде да държат награбеното.

Корупцията в България се стимулира и поддържа отвън. 
Тя е външно наложен системообразуващ фактор, базова със-
тавна част на колониалната система и може да изчезне един-
ствено с отхвърлянето на самата система.

Върху икономиката ни се прилага технологията за изтича-
не на пари през централните банки. 

Те не се подчиняват на националните власти и не принадле-
жат на държавата. 

Те печатат национална валута, която няма никакво отноше-
ние към националната икономика. Върху банкнотите няма нито 
държавен герб, нито надпис, който да ги свързва с държавата. 
Надписът „Българска народна банка“ посочва единствено, че 
това учреждение се намира на територията на България. 

БНБ печата левове, които се въртят в икономиката ни, данъ-
ците пълнят бюджета, част от произведените стоки се продават 
навън за долари, а държавата връща заеми със закупена валута. 
Тоест продават се реални ресурси, а се купуват с нищо не гаран-
тирани зелени хартийки. 

За да има право БНБ да напечата определено количество 
левове в страната ни, българската държава трябва да внесе 
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във федералния резерв доларовата им равностойност, под 
формата на т.н. „Златно-валутен резерв“. Предлогът е той да 
се използва за поддържане на сигурността на лева при кризи, но 
това се отнася само за 10%, максимум 20% от размера му. Което 
означава, че златно-валутния резерв не може да бъде теглен и в 
действителност България никога няма да види тези свои пари.

Когато ФРС забележи, че от световната финансова сис-
тема изчезва долар закупен от БНБ, или от коя да е друга 
централна банка, за да бъде вложен като „Златно-валутен 
резерв“, този долар се унищожава и автоматично се печата 
нов долар, който влиза директно в бюджета на САЩ за соци-
ални и други програми. Тоест в момента когато БНБ купува 
долари за „Златно-валутен резерв“, в бюджета на САЩ по-
стъпва същото количество нови долари. Това е държавен ре-
кет, при който от нас текат реални ресурси, а към нас зелени 
хартийки. Само от колонизирана Русия, това количество е над 
1 000 000 000 $ на ден.

БНБ не се подчинява на нито един държавен орган. Взима-
ните от нея решения се определят от американски, британски 
и швейцарски консултантски компании. Нещо повече, същите 
компании, консултират почти всички министерства в кабинета, 
като рамкират икономиката ни така, че да нямаме национален 
едър бизнес (той бяга и се регистрира на запад) и да не можем да 
строим собствени големи предприятия, без чуждестранно инве-
стиране.

Днешните пари са стока, която се търгува на финансовите 
пазари. Тази стока е особена и привилегирована спрямо всички 
други стоки – тя не се разваля във времето. Затова парите мо-
гат да бъдат спестявани, но така те се оттеглят от активно обръ-
щение. Това води до стагнация в икономиката, защото парите 
престават да се въртят. Животът на хората става зависим от па-
сивността или инициативността на местните спестяващи (вло-
жители и банкери), които дори не държат парите си в страната. 
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Постоянно се търсят нови инвеститори (олигарси), чиято 
крайна цел е да изнесат печалбите си зад граница. 

Съществуват пари на Гизел (с отрицателна лихва), кои-
то се обезценяват във времето. Те не притежават недостатъ-
ка описан по-горе, а стимулират търсенето, защото присъстват 
непрекъснато на пазара и всеки иска да се отърве от тях, за да 
не загубят от стойността си. Така се стимулира производство-
то. Експериментите в общини и региони с такива пари доказват 
ползата им за обществото и стимулиране на икономиката на це-
лия регион.

Появата на блок-чейн технологията и на т.н. цифрови пари 
бележи началото на нов тип и нов дял в световната икономика. 
Невъзможността за фалшифициране и пълната прозрачност за 
всяка транзакция и за всичко, което се случва на пазара, ги прави 
желана алтернатива на банковата система. 

Цифровите пари срещат купувача и продавача в електронна 
среда, с достатъчна степен на доверие, за да се гарантира сделка. 

Цифровите пари обезсмислят и изместват банковия кон-
трол. След като осъзнаха това, банките около ФРС създадоха 
своя електронна валута наречена „Феникс“, с доста по-големи 
заложени възможности от днешните Биткойни, Лайткойни и 
др. цифрови валути, и чакат удобен момент да подменят долара 
с нея.

Детронирането на монополярния икономически световен 
модел, с тотално господство на долара на САЩ е процес, който 
трябва да завърши с влизане в сила на нормативните разпоредби 
от споразумението Базел 3, до януари 2022 г. От сега се вижда, 
че в новия световен икономически модел ще присъстват трите 
икономически сегмента: дългова икономика (базирана на дълго-
ви пари), реална икономика (базирана на ресурсно гарантирани 
валути), и цифрова икономика на база блок-чейн технологии.
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10.8. Банкова система.

Днес всички банки в света са свързани в единна световна 
банкова система, наречена Швейцарска или доларова система. 
Контролът върху всички банки, включително и на ФРС се осъ-
ществява от Банката за Международни Разплащания в Швейца-
рия. Всички банки отпускат лихвени кредити. Лихвеният про-
цент на всяка от тях се определя централизирано. 

Глобално погледнато, по-високият размер на основният 
лихвен процент на страната е показател за степента за реална 
експлоатация на колонизираната държава. Той се използва 
като спирачка за развитието на икономиката ни, като изяжда 
прираста ѝ.

Чрез лихвения процент, банките паразитират върху гърба на 
всички, които използват пари.

Банковата система е като кръвоносна система разпределяща 
паричните потоци. 

Банките са участници в сферата на услугите, доколкото из-
вършват парични услуги на различните фирми и граждани. Съ-
ответно за целта банките би трябвало да имат еталонен цено-
разпис за всичките си услуги по обслужване на сметки, парични 
преводи и други. Лихви не трябва да бъдат вземани, т.е. лихвени-
ят процент трябва да е нула. Защото лихвеният процент се явя-
ва първопричина и генератор на инфлация. Това лесно може 
да се докаже математически, а инфлацията е кражба от джоба на 
всеки човек, притежаващ пари.

Освен това лихвеният процент е начин за паразитно забога-
тяване на банкерите за сметка на всички останали членове от об-
ществото. Ако той остава нулев, банките биха заработвали честно 
парите си, единствено чрез такси за извършени парични услуги.

В съвременния капитализъм, парите освен като дълг, могат 
да възникват и от нищото, благодарение на т.н. финансов мул-
типликатор. ФРС и частните банки могат да напечатат 20 и по-
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вече пъти пари, от равностойността на вложените в тях злато и 
физически налични влогове. Т.е въпреки, че ги нямат в налич-
ност, могат да раздадат (от нищото) 20-кратно по-големи суми, 
като кредити.

Говорейки за огромните финансови балони на световния 
спекулативен капитал (цифрови нули в банкови сметки) трябва 
да имаме в предвид, че една част от тях представляват иззетата 
парична маса от икономиките на всички държави обхванати от 
единната глобална банкова система и контролирани през цен-
тралните си банки. България, както вече посочихме, има 15% от 
необходимата парична маса за да развива нормално икономика-
та си. Икономиките на държавите от целия свят са задлъжнели 
основно към частни глобални банкови структури.

Тоталната днешна световна криза би настъпила още в края 
на 70-те години на миналия век. Но тогава световните банкери 
пуснаха в ход т.н. неолиберален икономически модел, при който 
липсата на парична маса се компенсира от масово отпускане на 
кредити за населението, което доведе до изкуствено стимулира-
не на икономиките на държавите.

Основният извод, който трябва да е ясен е, че размера на 
паричната маса в обръщение влияе правопропорционално 
върху развитието на икономиката.

Фокусът в действията на една независима централна банка 
трябва да е насочен първо, към удържане на равенството между 
общата парична маса и стойността на всички активи, стоки и ус-
луги в страната. И второ, към защита на вътрешната икономика 
от външна финансова агресия.

Завладяването на всяка държава и превръщането ѝ в коло-
ния става първо, чрез подчиняване и контрол над централната 
ѝ банка. Още на първата седмица от окупацията на страната се 
изземват златните ѝ налични запаси и се въвежда контрол над 
печатането на пари. Последното, реално е контрол над налична-
та парична маса в икономиката. 
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Така финансова независимост не се допуска. Срещу незави-
симите държави се воюва с всички средства. Примери за такива 
колонизирани държави са Сърбия на Милошевич, Либия на Ка-
дафи, Ирак на Садам Хюсеин, всички бивши социалистически 
страни и Съветски републики, днешна Русия и България след 
10.11.1989 г.

Днес неолибералният модел буксува поради невъзможност-
та да се използва лихвения процент за управление на процесите 
в световната икономика, който от 19% (за 1980 г.) падна до око-
ло 0% – 1% (2008) и стои около това ниво и до днес. 

Спирането на кредитите в световен мащаб поради всеобща 
задлъжнялост, води до намаляване на паричната маса, свиване 
на потреблението, съответно и на производството, а от там и до 
световна рецесия. Няма предложен нов механизъм за стимули-
ране на икономиката, което налага смяна на либералния иконо-
мически модел. 

10.9. Основни посоки при проектиране на новия 
икономически модел

Пътят за спасение минава през прилагане на извънсистем-
ни мерки за извоюване на финансова независимост и собствена 
концептуалност на държавата, при провеждане на собствена на-
ционална политика на централната банка. 

За бързото съживяване и възраждане на икономиката е въз-
можно въвеждането на пари на Гизел (с отрицателна лихва), 
което е другият начин за стимулиране на естествения ръст, по-
добряване на икономическия живот и обезсмисля спестяването 
на пари в банки. 

За да проектираме работещ модел, трябва да имаме из-
числяемост по скала, по която да се измерва стойността, 
тоест лева трябва да е привързан към нещо измеримо – ре-
сурси, като ценни метали, злато, сребро и др., енергийни и 
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природни суровини или дори киловат час произведена елек-
троенергия.

Защитата на националната икономика от агресивното коло-
ниално финансово въздействие на спекулативния външен капитал 
може да стане със създаването на няколко независими парични 
контура. Първият, да е вътрешен от левове за налични разплаща-
ния, вторият – от левове за безналично разплащане за развитие, 
иновации и инфраструктурни проекти. А третият – външен от ва-
лутни (конвертируеми) левове за външнотърговски разплащания. 
Контролът за наличната парична маса във всеки един кръг ще е на 
БНБ. Това е нормалното състояние за икономиката на всяка неза-
висима, концептуално властна държава. Такава беше защитата на 
икономиката ни преди 10.11.1989 г. и затова тогава ни наричаха 
„икономическото чудо на Балканите“. Същото се отнасяше и за 
икономиките на всички бивши социалистически страни членки 
на Съвета за Икономическа Взаимопомощ (СИВ).

Днес такъв е примера с китайската икономика, която е двой-
но ешелонирана с два контура от юани за налично и безналично 
разплащане. Понеже за това не се говори и не се преподава в ико-
номическите вузове, днес няма нито един „неолиберален“ иконо-
мист, който да може да обясни ясно, защо едно нерентабилно, но 
общополезно предприятие и начинание, е възможно да съществува 
и да се развива, въпреки че е на загуба. Китай удържа собствената си 
концептуалност с осъзнаването, че не всичко в живота се определя 
от печалбата и икономическата изгода. И макар юанът да се налага 
като световна валута, вътрешната китайска икономика остава защи-
тена именно благодарение на вътрешния си паричен контур.

Основният извод, който се налага е, че едно развито съвре-
менно общество не може да се управлява единствено и само с 
пари и закони, а предимно от изградена нравственост, която 
е културно формирана у всеки човек през съвестта. 

Социалното положение в обществото трябва да зависи не от 
личното богатство или знатност на рода, а от нивото на разви-
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тие на конкретния човек (което пък се определя от степента на 
развитие на съзнанието и висота на нравствеността), от нивото 
на образование и от полезността му към обществото.

Високо нравственият широкопрофилен специалист, имащ 
цялостна картина на света, правилно разбиращ причинно-след-
ствените връзки, умеещ да работи в екип, би се грижил най-до-
бре за благосъстоянието на цялото общество, без да допуска въз-
можност за паразитиране на едни върху гърба на други.

Колкото е по-високо заеманото от него положение в общество-
то, толкова по-големи възможности за използване на обществени 
ресурси трябва да му бъдат предоставени. Това ще стимулира онези 
хора, за които богатството и престижа са главното в живота. Който 
иска да получи това, нека се образова и стане високо нравствен и 
просветен човек. А този, който вече е станал такъв и е с високо об-
ществено положение, за него материалните ценности се превръщат 
в инструменти, позволяващи да претворява в реалност своите за-
мисли, които трябва да съгласува с обществените интереси.

Такова обществено устройство е в полза на цялото обще-
ство, не само на тези които са на върха, но и на всеки обикновен 
човек от народа.

Поставяме си за задача да създадем икономика, в която все-
ки човек да се чувства собственик и стопанин, без това да е ня-
каква идеологическа манипулация, а следствие на прилагане на 
комплекс от мерки, не само икономически, но и такива, които 
излизат извън формалните рамки на икономиката – култура, об-
разование, възпитание и просвета.

Защото моделът на икономиката се определя преди всич-
ко от човека и неговото състояние, от духовно-нравствените 
добродетели, които мотивират поведението на мнозинството. 

Икономиката не е само стоково-парични отношения. Типа 
на двигателя се определя от типа на горивото му (бензин или 
дизел), подобно на това модела на икономиката се определя от 
типа на човека в нея, от мирогледа му – как той мисли и как гледа 
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на света. Затова хората са горивото за икономиката и определят 
модела ѝ.

Основната клетка за икономиката е Човека, а не стоката, 
както казва Маркс. 

Нормалният човек, възпитаван в духа на традиционализ-
ма и нравствените добродетели разбира, че в живота през него 
преминава много, и предимно се отдава, отколкото се взема. Чо-
век може достойно и скромно да живее и подобно на здравите 
клетки на живия организъм, да подава необходимите вещества 
по-нататък по веригата. Докато раковата клетка не пуска нищо и 
събира всичко в себе си.

Как се създава нов човек? – С изпитания! Изпитанията пра-
вят хората човеци, а не комфортните условия на живот. Създава-
нето на човека, като главното условие за типа на икономиката се 
предхожда от просветна дейност. 

Появата на немското икономическо чудо е подготвено от 
немската философска мисъл, мироглед и образно мислене. Те са 
довели до изобретения, създаване на техника и инженерна мисъл 
с традиции в икономиката им. Японското икономическо чудо 
възниква от хора формирани от Духът на самурая и кодекса на 
честта Бушидо. Има руско икономическо чудо, има и българско 
такова (до 1989 г. ни наричаха балканско икономическо чудо).

Кадрите и хората решават всичко. Не онези в етажите на 
властта и партийните лидери, а обикновените хора, които са на 
земята. 

Връщането на старата социалистическа икономика е невъз-
можно, защото хората ги няма, стопиха се, изчезнаха! Новото се 
създава с новите хора –съзидатели и творци.

Всеки народ има този модел на икономика, който си заслужава!
Ако оставим нещата да текат в сегашната посока, обедняване-

то и разрухата ще доведат до бунтове, до хора с автомати по улици-
те и до репресии, защото старата посока води до задънена улица.

Трябва да създадем нова икономическа система. От ни-
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щото в икономиката, останало днес, да направим нещо ново. 
Необходимо е свръх изкуствено проектиране на такива 

производителни сили и икономически системи, които в по-
следствие да позволяват да се реализират културните потреб-
ности на населението, т.е. това е съвременен „StartUp“, про-
ектна икономика, която ще създаде Човека на новото време. 

Стив Джобс е много по-близък до нашето мислене отколко-
то днешните неолиберални икономисти. Той казва, че „послед-
ното, от което се нуждае производителя, е да се приспособява 
към потребителя. Потребителя не знае какво иска да му се случи, 
той е като пластелин, каквото му покажат, това и прави“. Никой, 
преди 30 години не е мислил или желал таблети и айфони, но те 
се появиха и днес формират мисленето на хората, които ги полз-
ват. 

Бъдещето е проектно. И е важно кой го проектира, какви 
цели си поставя и какво бъдеще желае за света. Тогава определя-
щият въпрос при проектиране на бъдещето се променя от: 

Какво ще бъде бъдещето след десет-двадесет години? – във: 
Защо на нас ни е необходимо точно такова бъдеще?
Всички проекти трябва да се реализират в избраната за 

реализиране безинфлационна икономическа система, без 
лихвен процент и без всякакви форми на експлоатация. Тя 
не противоречи на единната справедлива система от смисли 
и справедлив модел на управление на обществото.

Проектираме кооперативен икономически модел със 
свободна инициатива и интензивно разделение на труда.

Трябва да проектираме десетки нови национални индус-
трии. За целта, сред държавните съвети около държавния глава, 
трябва да има специален съвет, който да поставя цели и изработ-
ва планове и да отговаря за тях.

Ние тепърва трябва да се индустриализираме, да развива-
ме селското ни стопанство, да възстановяваме унищожената ни 
промишленост. 
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Този процес е народоосвободителен и възстановителен за 
обществото ни. Той променя хората и може да създаде новия чо-
век. Всичко ще става в движение. Старото няма да се върне, но 
новото ще създаде новите хора, които движат новата икономика.

Необходима е идеология на кадрите, а не партия, която да 
ги води. Партийният модел се изживя и умря! Вкусът на времето 
го доказва.

Имаме опита на България до 1956 г., който е методология за 
създаване на развита икономика от нищото и трябва да се изучава. 
Но това не се прави, тя не се преподава във висшите и средните 
училища, за нея не се говори въобще, както последните 30 години, 
така и по времето на Живков. Има огромно количество плюнки 
и клевети изсипани за онова време. Зад тези идеологически емо-
ции, днешните безхаберни марионетни управляващи прикриват 
събарянето на страната и унищожението на всичко построено от 
дедите ни. Защо никой не задава тези въпроси и не се търсят при-
чините и виновните за разрухата в страната от 30 г. насам.

Методологията от миналото ни трябва да я приложим днес, 
защото е актуална, защото и днес както тогава, в следвоенните 
години, сме разорена и съборена страна. Трябва да уважаваме 
предците си, които са намерили решение на тази задача, да съг-
радят проектно България, от нищото. Необходимо е да загър-
бим идеологическите клишета и да подходим чисто научно за 
изследване на опита им и възможностите на модела.

Необходими са методика на:
– взимане на управленски решения
– на търсене на ресурси
– на обучение и включване в дейности на населението, 

което нищо не умее, понеже са изгубени традициите в произ-
водството.

– на контрол на всички гореизброени процеси.
Плановете трябва да са ясни и конкретни за изпълнение, 

без общи приказки и фрази, а с яснота и в цифри.
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Системата от стратегически общонародни цели (т.е. всички 
разклонения на дървото от цели), да са ясни и разписани от глед-
на точка на осъзнаването, че сме окупирана страна, без възмож-
ност за развитие, което е състояние на война без военни сред-
ства. А когато се касае за оцеляване в условията на война, това 
налага работа на икономиката в мобилизационен режим.

Основната стратегическа цел е постигане на национален 
суверенитет, т.е. освобождение от неоколониалната система 
и смяна на финансово-икономическия модел. Преминаване 
от инфлационна икономика към справедлива безинфлацион-
на икономика (с нулев лихвен процент), в която няма експло-
атация и на първо място стои не печалбата, а намаляването 
на себестойността на стоките и задоволяването на пазара.

Гарантирането на социалната насоченост на управление-
то на обществото да става, чрез ешелониране на икономиката 
с контурно-финансово разделяне на външен и вътрешни па-
рични кръгове. За да няма възможност за външна финансова 
намеса, която да дестабилизира устойчивостта на вътрешно 
държавната финансова система. 

В общия случай, търсим решение на триединната задача: 
– развитие на материално-техническата база
– усъвършенстване на производствената база 
– създаване на новия човек
Необходимо е проектирането на цели отраслови и между-

отраслови комплекси. Ако това не стане, наблюдавания стихи-
ен разпад на страната ни ще продължи.

Необходимо е проектиране на инфраструктурата (при-
мерно: построяване на конкретни 20 завода за съживяване на 
даден отрасъл и.н.) Това е свързано с наличието на съвършено 
нови технически предизвикателства на деня, наличие и използ-
ване на новите технологии и машини.

Необходимо е обучение на хора, желаещи и мотивирани да 
правят нещата в икономиката. Затова трябва да се залага на чове-
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ка творец. Само той може да създава отрасли, домове и т.н. А ако 
се остави стихията от егоизъм, животински инстинкти, жажда 
за пари, богатство и разкош, да движат и мотивират масовото 
поведение, това води винаги до разпад и разгром на обществото.

Проектирането и управлението на икономиката трябва да 
става от примитивното към сложното. 

Структурата на управлението да отговаря на задачите, 
които стоят за изпълнение, т.е. на целите (както е по ПФУ).

Необходима е персонална отговорност за планиране, по-
лагане на целите и за реализирането им. Днес никой за нищо 
не е виновен, все едно, че разрухата на страната ни е естествен 
еволюционен процес.

Планирането да е изразено в изключително точни цифри 
и детайли, приоритетно фокусирано върху младите семейства 
(осигуряването им с дом и нормални условия), защото проблема 
ни е основно демографски.

Създаването на новия обществено икономически модел е 
колективна задача за решаване, изискваща многопосочни зна-
ния. Необходимо е обединение на усилията и знанията на всич-
ки желаещи въставането на страната ни от пепелта. Единението 
ни като народ започва от мига, в който заедно започнем да гра-
дим по-доброто бъдеще за децата си.

11. За Системния подход и начина за цялостно 
управление на социалния процес в България по 

Пълна Функция на управление

По долу са посочени всички необходими действия за прих-
ващане и реално управление на страната по ПФУ. Липсата на 
някой от долуописаните етапи би довел до възможност от 
прихващане на управлението от чужди сили и невъзможност 
за осъществяване на управление в полза на обществото ни!

1 етап. Опознаване на фактора на средата. 
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Откриване на обективните процеси, нуждаещи се от упра-
вление. Разработване и формиране на матриците на текущото 
състояние на държавата и обществото по всички външни и въ-
трешни фактори. Формиране на матриците на демографски обу-
словените обществени потребности (храна, дрехи, обувки, дом, 
образование, здравеопазване транспорт, комуникации).

В началото е необходимо да се проведе „инвентаризация“ на 
страната, а след това е необходимо да се води непрестанен мони-
торинг на състоянието на обществото по всички без изключения 
значими за него параметри. Трябва да се осигури анализ на ди-
намиката им. Този мониторинг трябва да се води от структури, 
подчинени изключително на държавния глава. Отговорността 
да е персонална. Държавния план за развитие и органите на ста-
тистиката трябва да формират единна система за предвиждане, 
целеполагане и развитие, като орган на концептуалната власт.

1.1. Военно-силов аспект. 
Състоянието на въоръжените сили, отбранителните отра-

сли на промишлеността. Безопасност и боеготовност. Състоя-
ние на системата на министерството на вътрешните работи и 
спецслужбите.

1.2. Здравето на нацията.
Състоянието на здравната система. Обемите на производ-

ство на медикаменти и нуждата от медицински услуги. Екология 
на местата на живот. Употребата от населението на наркотични 
вещества, в това число алкохол и цигари. Състоянието на сис-
темата за физкултура, спорта и оздравителните комплекси. Емо-
ционалното състояние на хората от обществото: напрежения, 
страхове, радост, увереност.

1.3. Народно-стопански аспект. 
Прави се описание на основните технологични цели на про-

изводствено-стопанския комплекс: характеристики на природ-
ните ресурси и изкопаеми, състояние на добивните отрасли, пре-
работващата промишленост, производството на технологични 
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компоненти и оборудване, производство на стоки. Необходимо е 
да се разпишат системите с линейни уравнения на междуотрасло-
вия баланс на производството и потреблението на продукция. 
Да се дадат характеристиките на енергоосигуреността и съответ-
стващите обеми на финансиране на производствено-стопанския 
комплекс. Да се определят параметрите на работа на кредитно-
финансовата система на страната. Да се дадат характеристиките на 
пазара. Да се оценят обемите на вътрешното производство и по-
требление, и обемите на импорт-експортните товаропотоци. Да 
се оцени конкурентната среда за отрасловите предприятия и сто-
копроизводители. Да се оценят обемите на демографски обусло-
вените потребности на населението и степента на гарантираното 
им осигуряване, а също и на нивото на доходите на населението. 
Да се охарактеризира продоволствената безопасност на страната.

1.4. Идеология и хронология. 
Състояние на науката и образованието. Потребности и 

предложения. Оценка на системите за масова комуникация. 
Доминиращите идеологически нагласи и разпространеност на 
религиозни учения. Ценностна система от приоритети, харак-
теризираща обществото. Данни от социологически оценки на 
обществото за едни или други исторически събития, откриване 
на устойчивите психологически стереотипи.

1.5. Нравствено-етична характеристика на общество-
то, базови мирогледни парадигми: свободомислие, религиоз-
ност, представа за устройство на света, духовност, стремеж към 
развитие на собствената личност.

По всички гореизброени параметри е необходимо да се из-
върши „субект-обектен“ анализ на системите за управление на 
страната. Да се определят действащите схеми на управление и 
вземане на решения: като публичните и легитимните, така и 
скритите – корпоративни-кланови, олигархически, криминал-
ни, и схеми на външно управление. Да се прояви функционира-
нето на системите за безструктурно управление.
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2 етап. Формиране на стереотипи и навици за разпозна-
ване на факторите на средата.

Подготовка на кадрова база, способна концептуално власт-
но и квалифицирано да решава всички въпроси, свързани с целе-
полагане и развитие на обществото. Необходимо е осигуряване 
на подготовката на управленски кадри от ново ниво, способни 
да оценяват състоянието на обществото и всички фактори, влия-
ещи на неговото развитие. Заедно с днешните тясно специализи-
рани професионалисти, за концептуално-властната държавност 
са необходими нов клас управленци, методологически самосто-
ятелни. Те трябва да виждат цялостната картина на състоянието 
на обществото и държавата, и да осъзнават всички най-важни 
фактори в тяхната взаимовръзка и взаимовложеност. Тези спе-
циалисти задължително трябва да владеят методите на апарата 
на математическото моделиране за развитие на обществените 
процеси. Цената на грешките в общественото управление е из-
вънредно висока и следователно е необходимо да се възпитават 
високонравствени и целеустремени хора, способни да вземат на-
учно обосновани отговорни управленски решения.

3 етап. Формиране на вектора на целите на управление-
то. 

Разработка на основните направления на развитие, органи-
зация на стратегическото и текущото планиране. Според опре-
делените на първия етап фактори на състоянието на обществото 
и държавата, е необходимо да се разработят и съставят планове 
– формиране на вектора на целите за развитие на стопанските 
отрасли на страната, общините и всички осигуряващи ги фак-
тори. Да се състави списък с цели подредени по приоритет по 
отношение на демографската ситуация и здравето на население-
то, културно-образователното ниво, обществената насоченост и 
мирогледа на хората. Специалистите извършващи планирането 
трябва да имат ясно виждане за перспективите и образа на же-
ланото бъдеще, съгласувано с очакванията на цялото общество. 
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Частно-корпоративните цели и клановите интереси трябва да се 
вписват в системата на обществените интереси и да не ѝ проти-
воречат. Нека не се отклоняваме от същността на основната ни 
цел:

Изграждането на справедливо и жизнеспособно обще-
ство в България, което да създава в себе си такава среда, че да 
има условия за пълното развитие, на целия заложен у всеки 
човек природен генетически потенциал от възможности..

4 етап. Формиране на целева функция – концепция, която 
да може в пълна степен да осигури достигането на целите на раз-
витие. Тази концепция трябва да се изработи и на нейна база да 
се създадат стратегии за отрасловото и териториалното социал-
но-икономическо развитие на страната. Следва да се определят 
начините и механизмите, гарантиращи зададените параметри на 
развитие.

4.1. Кредитно-финансов инструментариум: обема на па-
ричните емисии, лихвения процент, валутната политика, обема 
и структурата на данъчното облагане, дотациите, субсидиите и 
т.н. Мерки от антимонополен характер. Позиция спрямо светов-
ната икономическа система.

4.2. Разработване на мероприятия от идеологически ха-
рактер по пропаганда на здрав начин на живот, формиране на 
патриотически възгледи и убеждения, развитие на качества и ес-
тествени потребности на Човешката личност.

4.3. Разработка на организационни схеми и принципи на 
функционирането на системите на управление.

4.4. Разработка на произтичащите от концепцията 
закони и нормативни актове, осигуряващи целесъобразната 
дейност на системата на управление на страната.

5 етап. Формиране на целевите управляващи структури, 
необходими за изпълнението на плановете и реализирането на 
концепцията на управлението.

5.1. Административната реформа трябва да се провежда 
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според конкретните цели, а не в името на идеята за реформи. Не 
министерствата трябва да разработват концепцията, а обратно: 
министерствата, ведомствата и учрежденията трябва да се съз-
дават според нуждите, целите и за реализиране на концепцията, 
т.е. те да бъдат само изпълнители на властта. Законодателната 
власт трябва да разработва и приема закони в съответствие с 
концепцията, разработена на етап 4. Целеполагането трябва да 
се прави в името и за доброто на обществото.

5.2. Реализацията на плановете в областта на икономи-
ката трябва да става с пазарни методи, в конкурентна среда.

5.3. Работата на СМИ трябва да съдейства за реализаци-
ята на приетата концепция за развитие на обществото, а не да го 
води към деградация.

5.4. Образователната система, в т.ч. и висшето професио-
нално образование, трябва да решава задачите по възпитанието 
на човека, развитието на личността, да учи на самостоятелно ми-
слене и самостоятелно усвояване на нови знания.

5.5. Системата на силовите ведомства трябва да гаран-
тира фактическата безопасност на обществото.

5.6. Системата на здравеопазването е длъжна, на първо 
място, да опазва здравето на човека – физическо и емоционално.

6 етап. Осигуряване на ефективен независим контрол за 
дейността на структурите в процеса на осъществяваното 
от тях управление. Става дума за контрол за достигане на по-
ставените цели. Определяне на вектора на грешката ( разлика-
та между вектора на целите и вектора на текущото състояние) 
– това е главната цел на контролно-сметната палата. И едва на 
второ място – оценка на правилността на действията и съответ-
ствие с нормативните актове.

Освен това е необходима и оценка на самите нормативни 
актове, от гледна точка на тяхната полезност за целесъобразна-
та работа на структурите по достигане на желаните резултати. В 
процеса на реализирането на устойчиво многогодишно управле-
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ние, този етап се затваря към етап 1, а самата комплексна система 
става затворена по прави и обратни връзки, реализирайки се на 
принципа „предиктор-коректор“ (с предсказване на състояние-
то на системата и спрямо него прилагане на коригиращо въз-
действие за оптимално достигане на целта).

7 етап. Анализ на ефективността на функциониране на 
структурите по отношение на поставените цели. Приемане 
на решения по тяхната реорганизация, реформиране или ликви-
диране, ако вече не са нужни, с цел повишаване на качеството на 
управлението.

Приемането на решение за продължаване на работата на 
структурите, създадени за достигане на обществени цели, или за 
тяхното реорганизиране трябва да се прави регулярно. При на-
пълно достигане на някои от целите, част от структурите за това 
вече не са нужни. Някои цели не се достигат поради необходи-
мост от повишаване на качеството на управлението, а някои се 
достигат, но само в определени граници, което налага запазване 
на структурите за следващ период.
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Ръцете ти, Българийо отрудена, 
ръцете ти, Българийо, отворени са веч към мен 

и знай, Българийо, че идва оня чакан ден. 
Ръцете ти, Българийо, със пришки някъде болят. 

Ръцете ти, Българийо, умеят 
и да милват, и да любят, и творят. 

Ръцете ти, Българийо, Аз виждам, знам 
и затова във Мойта длан поставям те, Българийо, 

да можеш ти да пребъдеш в тези времена. 
Ръцете ти, Българийо, отворени са за новите неща. 
Ръцете Ми, Българийо, ще те държат оттук до края, 

до измеренията, където обеща. 
Обеща всяка душа, дошла не само в тази страна, а на земята, 

да носите светлината и в очите ви искрите да блестят от радост, 
от щастие, да светят там звездите, 

а във душите да грее мнооого топлина. 
Ръцете ти, Българийо, протегнати са веч към Мен, 

защото много дотежа ти хомота нависен. 
Извисен е тоз народ, защото има мнооого светлина, 

а в тез недра стои реликва, неотворена досега. 
Ръцете Ми, Българийо, повдигат те във тоз момент, 

не е нужно дори да говорите за всеки там поставен монумент, 
историята промениха и всичко там от вази скриха, 

защото ценни сте, разберете, 
и като земя, и това, че дишате въздуха оттам 

и дробовете трябва да вдишат този миг, 
във който камбанен звън ще зазвъни, 

във тоз момент България ще се извиси. 
Ръцете ти Българийо, ръцете Ми Българийо, 

във тях стои момента нов, 
защото има светлина, а вие сте под мой покров.

26.04.2019 Красимира Михайлова


