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БЪЛГАРИЯ Е КРЪСТОВИЩЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИИ,
КУЛТУРИ, СИНУРЪТ НА ДВЕ СИСТЕМИ,
НА ДВА МИРОВИ ПОРЯДЪКА
СТАРИЯТ И НОВИЯТ ПОРЯДЪК
ТЯ Е БИЛА ТАКАВА ОТ ВРЕМЕТО НА АТЛАНТИДА И ТАКАВА Е И ДНЕС
– КЪМ СЛЕДВАЩАТА ЧОВЕШКА РАСА.
ОТ БЪЛГАРИТЕ ЗАВИСИ МНОГО ПЪТЯ ПО КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЕХОДА КЪМ НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО
ТУК Е КРЪСТОВИЩЕТО И ЦЕНТЪР НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ИМПУЛСИ
ТОВА Е СТРАНАТА НА ОРФЕЙ, ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ КАНОВЕ, БОЯН МАГЪТ И УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО
ТУК СА ДЕЙСТВАЛИ ОТРЯДИТЕ НА ТРИТЕ ВИДА БЪЛГАРИ
БЛАГИТЕ БЪЛГАРИ – ТРАКИ
ДИВИТЕ ИЛИ БУЙНИТЕ БЪЛГАРИ – ПРАБЪЛГАРИ
ТИХИТЕ БЪЛГАРИ – БОГОМИЛИ
БЕИНСА ДУНО – ТОВА Е КАМЪКЪТ ОТ ДЪНОТО НА ШЕСТАТА РАСА, НАПРАВЛЯВАЩ ПРЕХОДА, НО И ОБЕДИНИТЕЛЕН ИМПУЛС МЕЖДУ ТРИТЕ ВИДА
БЪЛГАРИ ПО ВРЕМЕ НА ТОЗИ ПРЕХОД
ТУК НА БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ Е СТАНАЛА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТРАКИЯ И ДРЕВЕН ЕГИПЕТ – за справка: БАСТЕТ
ТУК Е ВЪЗНИКНАЛО НАЙ-ДРЕВНОТО ПИСМО, НАЙ-ДРЕВНАТА ПИСМЕНОСТ, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО БРАТЯТА СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЪЗДАВАТ СЕГАШНАТА КИРИЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА. ТРАКИЙСКОТО ПИСМО Е СВЪРЗАНО С ДРЕВНОЕГИПЕТСКАТА ПИСМЕНОСТ
ТУК Е ТРАКИЙСКАТА АТЛАНТИДА
В ТАЗИ ОКОЛНОСТ НА ЧЕРНО МОРЕ Е СТАНАЛ И ПОТОПЪТ
НЕЩО ПОВЕЧЕ – В ТЕЗИ ЗЕМИ Е БИЛО И СЪТВОРЕНИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
КАКВО ОЩЕ КАТО ИНФОРМАЦИЯ?
ДОСТАТЪЧНО ЛИ Е ЗА РАЗБУЖДАНЕ!
А СЕГА КАКВО? – БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ПОСТАВЕН НА КОЛЕНЕ ДА
НЯМА РАБОТА, МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ НАПУСКАТ СТРАНАТА, БЪЛГАРСКАТА
ЗЕМЯ СЕ ИЗКУПУВА ОТ ЧУЖДЕНЦИ И ПР.
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ПАРЛАМЕНТЪТ Е СЪСТАВЕН ОТ ПОДСТАВЕНИ ЛИЦА ИЗБРАНИ УЖ С НАРОДНАТА ВОЛЯ! И ТАКА – ДОКОГА!
КАКВО БИ СТАНАЛО АКО СЕ ОБЕДИНЯТ ТРИТЕ ОТРЯДА НА БЛАГИТЕ, ДИВИТЕ И ТИХИТЕ БЪЛГАРИ? ЩЕ КАЖЕТЕ – ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО! – ВЪНШНО
– ДА!
А ЗАЩО ПЪК НЕ – ОТ ОПИТ ГЛАВА НЕ БОЛИ!
ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СТАНЕ НЕЩО! БЪЛГАРИТЕ МОГАТ, НО ТРЯБВА ДА
СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА МАЗОХИЗЪМ – Т.Е ВСИЧКО ТРЯБВАЛО
ДА СТАНЕ ЧРЕЗ СТРАДАНИЕ, ОТ ПРОГРАМАТА НА БЕЗВЕРИЕ, КРАЕН ИНДИВИДУАЛИЗЪМ И ЗАВИСТ.
БЪЛГАРИТЕ ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЯТ, ЧЕ СА СКАЧЕНИ СЪДОВЕ, И БЕДНИТЕ
И БОГАТИТЕ, И КАТО ТАКИВА ДА СЕ ОПИТАТ ДА ПОМОГНАТ НА ВЕЛИКАТА
СИЛА СЪХРАНЯВАЩА ДОСЕГА БЪЛГАРИЯ, ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА
ГРАБЕЖИТЕ ТРЯБВА ДА СПРАТ, СЕГАШНИЯТ ЕЛИТ ДА БЪДЕ ПОМЕТЕН ИЗЦЯЛО И ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНО ПОЛИТИЧЕСКОТО И МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО ЗА НОВИ ХОРА С ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ, А НЕ КОРИСТНИ.
ПОЛИТИЦИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЛУГИ НА НАРОДА!
ЗАЩО ДА НЕ ОПИТАМЕ ОЩЕ ВЕДНАЖ В ТОВА ВРЕМЕ НА ТОТАЛНО ОТЧУЖДЕНИЕ И ЛЮТА ПОБЪРКАНА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ?
ПОНЕ ДА ЗНАЕМ, ЧЕ СМЕ ОПИТАЛИ ВСЕ ПАК ОТНОВО!
АКО НЕ ОПИТАМЕ ТОЗИ ПЪТ, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ В НЕЯ И ТЕЗИ ПО
СВЕТА, ГИ ЧАКАТ НЕРАДОСТНИ ДНИ! А ТЕЗИ ПОСТАВЕНИТЕ КОИТО СЕГА
СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА БЪЛГАРИ – СЪЩО, НО С ТАЗИ ДОБАВКА, ЧЕ ЩЕ ЗАГУБЯТ
ВСИЧКО – НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО И ИЗКУПЕНОТО.
ЗАЩО ДА ИМА ПОВЕЧЕ СТРАДАНИЯ, КОГАТО ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ОПРАВИ С МАЛКО ПОВЕЧЕ МЪДРОСТ И РАЗУМ!
ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ ТРЯБВА ДА ЗАСТАНАТ НА МЕСТАТА СИ И ДА ДАДАТ ОТПОР НА ЧУЖДИТЕ ПРИВНЕСЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СЕГА ГОВОРЯТ
ОТ ТЯХНО ИМЕ И ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ КАТО СВОЯ СТРАНА!
БРАТЯ БЪЛГАРИ – СЪБУДЕТЕ СЕ ОТ СЪНЯ И ВИЖТЕ ОКОЛО ВАС, КОИ СА
ИСТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ! ПОДКРЕПЕТИ ГИ – ТЕ НЕ ТЪРСЯТ ЛИЧНО ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ!
ДАЙТЕ ОТПОР НА ВЪЛЦИТЕ ПОЛИТИЦИ В ОВЧИ КОЖИ! НЕ ИЗБИРАЙТЕ
ПОВЕЧЕ ТАКИВА КАТО СЕГАШНИТЕ УПРАВНИЦИ! СТРЕМЕТЕ СЕ КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА – ДА, ТОВА Е ПРАВИЛЕН ПЪТ, НО ОПЛОДЯВАЙТЕ ЕВРОПА НЕ С
ТРУДА СИ НА АРГАТИ, А С ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯ ИМПУЛС, КОЙТО НОСИТЕ В
КРЪВТА И СЪРЦАТА СИ!
ХЕЛИОПОЛ

6

З АЩО

РАБ ОТИТЕ В

Б ЪЛГАРИЯ

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НЕ ВЪРВЯТ

НИКОЙ ОТ НАС, В ИМЕТО НА НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ БЪЛГАРИ , НЯМА ПРАВО ДА ТЪРПИ ПОВЕЧЕ ЧУЖДИ ФАРИСЕЙСКИ ЗАКОНИ, ОБРЕКЛИ НА ЕМИГРАЦИЯ МИЛИОНИ БЪЛГАРИ И ПОСТАВИЛИ В ДУХОВНА И МАТЕРИАЛНА
НИЩЕТА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ЗАМЕНЯ И ОБЕЗЛИЧАВА УНИКАЛНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА С ЧУЖДИ,
ПРЕВРЪЩАЙКИ СТРАНАТА НИ В Т.НАР. „НОВОВАВИЛОНСКИ ПРОТЕКТОРАТ“!
НИКОЙ ДРУГ ОСВЕН НАРОДЪТ НИ, НЕ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА И ПОЛЗВА КАТО
„ВЕЧНА СОБСТВЕНОСТ“ ТЕЗИ СВЕЩЕНИ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ!
БЪЛГАРИЯ С НЕЙНИЯ НАРОД ИМА СВОЯ МИСИЯ, КОЯТО МНОГОКРАТНО
Е ПОТВЪРЖДАВАНА КАКТО ОТ НАШИ, ТАКА И ОТ ЧУЖДИ ПРОРИЦАТЕЛИ,
УЧИТЕЛИ И МЪДРЕЦИ! НЕ С ДРУГ, А С НАС БЪЛГАРИТЕ, Е СВЪРЗАН ПРЕДСКАЗАНИЯТ В БИБЛИЯТА ХИЛЯДОЛЕТЕН МИР. НЕ ДРУГАДЕ, А ТУК В ТАЗИ
ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ, В КОЯТО „СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯВА ОТ МОРЕТО“, ПРЕДСТОИ
ДА СЕ ПРЕМЕСТИ С ПРИЕТ НОВ УСТАВ И АВТОРИТЕТ ИНСТИТУЦИЯТА ООН!
ТАКА Е КАЗАНО И СТАВАЩИТЕ СЪБИТИЯ ПО СВЕТА И У НАС ПОТВЪРЖДАВАТ ПРЕДСКАЗАНОТО КАТО НАЙ-РАЦИОНАЛЕН ИЗХОД.
ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЪБУДИМ ОТ КОШМАРИТЕ НА 1000-ГОДИШНИЯ СИ СЪН.
ВРЕМЕ Е НЕ ДРУГ, А СОБСТВЕНИЯТ НИ РАЗУМ ДА НИ ВОДИ, КАТО ВЪЗСТАНОВИМ МОСТОВЕТЕ НА МЪДРОСТТА ОТ МИНАЛОТО КЪМ БЪДЕЩЕТО.
ВРЕМЕ Е ДА СПАСИМ НОВИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ И КРАСИВИ ПОКОЛЕНИЯ
БЪЛГАРИ! С КОЕТО ЩЕ ИЗМИЕМ ДОНЯКЪДЕ СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРЕХОВЕ ОТ
НАСЛОЕНОТО НИ РОБСКО САМОСЪЗНАНИЕ И МАЗОХИСТИЧЕН МАНТАЛИТЕТ.
САМО ТАКА МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДЕЦАТА НИ,
СЛЕДВАЙКИ ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ. НАТРАПЕНИЯТ ДОСЕГА МОДЕЛ, СЪЗДАВАЩ УСЛОВИЯ ЗА ВИРЕЕНЕТО НА ВСЯКАКВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКАТА НИЗОСТ, НЯМА ДА СЕ РЕШИ, АКО ВЛАСТИМАЩИТЕ С НАШИТЕ ПАРИ УВЕЛИЧАТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ.
НИЩО ТАКА НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНИ!, АКО НЕ ПОТЪРСИМ И ПОСОЧИМ ПРИЧИНИТЕ ЗА РАСТЯЩАТА АМОРАЛНОСТ, МАЙКОПРОДАЖНОСТ И ОТЦЕРУГАТЕЛСТВО. НЯМА ДА ИМА И НИКАКЪВ ЕФЕКТ С ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ЗАТВОРИ, НАРКОКОМУНИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗМИШЛЬОТИНИ, МЕРКАНТИЛНА
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ И ПРОЧЕЕ ДЕМАГОГИЯ.
ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО НИ МОГАТ ДА СЕ РЕШАТ САМО АКО СЕ
АКТИВИРА ЗАКЪРНЯЛОТО НИ РОДОЛЮБИЕ, ДОСТОЙНСТВО И ЧЕСТ. С ТАКИВА КАЧЕСТВА, ПЪТИЩАТА НИ КЪМ ЕВРОПА И СВЕТА ЩЕ СА ВИНАГИ ОТВОРЕНИ.
ХРИСТО ТАНЕВ
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БЕИНСА ДУНО – ПЕТЪР ДЪНОВ – УЧИТЕЛЯ
ИЗРАИЛ И БЪЛГАРИН
(Беседа от Учителя,
държана на 8 септември 1940 г. 10 ч. пр. об. София. – Изгрев.)
„Това е живот вечен, да позная Тебе, Един-наго, Истиннаго
Бога“. Като махнем думата „вечен“, остава стихът: „Това е живот, да
позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога“.
„Каквото вържете на небето, вързано ще бъде и на земята;
каквото развържете на небето, развързано ще бъде и на земята“. Това се отнася до онези хора, които са познали Бога, а не до
онези, които не са Го познали. Това се отнася до онези зрънца, които
са на нивата, а не до онези, които са в хамбара.
Сега аз ще говоря върху две положителни неща: върху вярата,
която е подтик към знанието и върху Любовта, която носи живот.
Без вяра човек не може нищо да придобие. Без вяра човек не може
да угоди на Бога. Всеки подтик в душата ви показва, че вярата се
проявява. Това, което съвременните хора наричат вяра, е материалистично схващане на вярата. Някой казва: Не зная, дали това, което
хората учат, е нужно. – Всякога можеш да го провериш. Храната, която ядеш, всякога можеш да провериш, добра ли е, или не; въздухът,
който дишаш, всякога можеш да го провериш; светлината, която влиза в очите ти, всякога можеш да я провериш; пътят, по който вървиш,
всякога можеш да го провериш, прав ли е, или крив.
Дошло е време вече, когато трябва да посеем нашето знание.
Всичко е важно, но в даден случай всичко не е полезно. Когато посеете житното зърно, в първо време вие не се интересувате от него. Щом
израсте, върже плод и започне да зрее, вие се интересувате от него:
събирате го на снопи, овършеете го и го слагате в хамбара. От време на време вадите от житото в хамбара и го употребявате. Част от
него отива за тялото ви, част – за сърцето ви и част – за ума ви. Онези, които не знаят, как да ядат, изпращат житото само към тялото си,
вследствие на което напълня-ват. Те ядат повече, отколкото трябва.
Има други, които също не знаят, как да се хранят, вследствие на което
приемат по-малко храна, отколкото трябва. Затова те са слаби. Човек
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не трябва да бъде нито слаб, нито пълен. Когато наливате някаква
течност в един съд, внимавайте да не го напълните догоре, нека
остане поне малко празно място. Някои искат да бъдат пълни, да
знаят всичко. Те искат да бъдат пълни бурета, защо им е толкова знание? Ако има малко пространство, човек може свободно да се движи;
ако няма никакво пространство, той не може да се движи.
Сега вие не трябва да се спъвате от думите „пълнота“ и „празнота“. Всяка дума има своите елементи, от които е съставена. Разгледайте тези елементи и ще намерите значението на тия думи. Вие сте
българи, но не знаете, какво означава думата „българин“. Първият
елемент в тази дума е буквата „б“, която означава посяване на семето.
Вторият елемент е буквата „ъ“, което означава товара, който българинът носи. Третият елемент – „л“ означава това, което българинът носи
от горния свят. Четвъртият елемент – „г“ е вечното начало, за което
българинът се е хванал. Петият елемент е буквата „а“, която показва,
че българинът е бременен с нещо. Шестият елемент – „р“ показва, че
като се хване за нещо, българинът не се отказва от него. С девет чифта волове да го теглиш, той не се отказва от идеята си.
На физическия свят българинът се нуждае от една хомеопатическа доза надежда; в духовния свят той се нуждае от
хомеопатическа доза вяра, а в Божествения свят – от любов.
Щом има надежда, той ще бъде здрав, ще се бори геройски с всички
болести. Ще хване една болест, ще я тупне на земята и ще й каже:
Знаеш ли, кой съм аз? Българин съм! Като има вяра, той ще се
справи с всички противоречия в духовния свят, ще ги стъпче на земята и ще каже: Знаеш ли, кой съм аз? Българин съм!
Какво означава думата „израил“? Кои са елементите на Израил?
Израил е онзи, който излиза от рая, „из-рая“, а пък „българин“,
който влиза в рая. Първоначално сте били „Израил“, излезли сте
от рая; после ще станете „българи“, ще влезете в рая. Така се примиряват противоречията.
Колко малко е нужно на човека, за да бъде щастлив. Днес българите са щастливи, че им върнаха Добруджа. Цял празник е това. Досега българинът беше вън от рая, затова беше „Израил“. Сега стана
„българин“. Значи, той е вече в рая. Който влезе в рая, всичко взима
без война, по приятелски начин.
Сега аз ви проповядвам върху вярата. Вярвайте в онова, което
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Бог е вложил във вас. Досега вие сте излизали от душата си, но като
българи, трябва да влезете вече в душата си, да не въздишате повече.
Душата е раят на човека. Всеки, който е вън от душата си и въздиша,
той е и вън от рая. Който е престанал да въздиша, той е в рая. Който
въздиша, е Израил; който не въздиша, е „българин“.
Сега, ако се проповядва на хората за Бога, мнозина ще кажат, че
това са нереални работи. – Кои неща са нереални и кои – реални?
– Това, което се губи, е нереално; това, което се придобива, е реално.
Ако губиш мислите, чувствата и постъпките си, те са нереални. Ако
ги придобиваш, те са реални. Следователно, когато губиш нещата, ти
си „Израил“; когато ги придобиваш, ти си „българин“. Който губи,
който се обезсърчава, който страда, който не може да живее с ближния си, той е Израил. Когато Христос дойде между израилтяните,
приеха ли Го? Не Го приеха. Не само това, но те Го разпнаха. Те мислеха, че без Христос ще се повдигнат повече. Всъщност, повдигнаха
ли се? Те не приеха Онзи, Който носеше Божието благословение, но
не се издигнаха, както очакваха.
Следователно, ако имате в себе си една Божествена идея и я хвърлите настрана, мислите ли, че и вашето положение ще бъде по-добро? Щом влезе в ума ви една Божествена мисъл, вие ще я приемате
– нищо повече. В нея се крие вашето бъдещо щастие. Щастието на
човека се състои в това, да стане „българин“. Днес всички сте в
Израил. Няма човек, който да не е в Израил. Значи, всички сте извън
рая и отсега нататък трябва да влезете в рая, да станете „българи“.
Засега, първи вкарват в рая българите. – Как ги вкарват? – С
камшик.
Всеки човек, бил той германец, французин, англичанин, който се
справя със своите мъчнотии, е „българин“. Ако не може да се справя
с мъчнотиите си, не е „българин“. Какво представлява българинът
на физическия свят, не е важно. Ние разглеждаме елементите на българина в духовния свят. От физическо гледище думата „българин“,
според някои, е произлязла от думата „булгур“, което показва, че
някога българинът много употребявал булгура за храна. На физическия свят българинът пее и играе, движи се и работи. Каквото вижда,
той все мнението си дава, затова главата му страда. Той мисли, че ако
стане министър, ще оправи света. Всеки българин мисли, че може
да оправи света. Това е Израил. Като дойде истинският българин и
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каже на камъните да станат, те ще станат. Онзи, който казва на камъните да станат, а те седят на мястото си, той е Израил. Онзи, който
казва на Добруджа да се върне и тя се връща, той е „българин“. Ако
каже и Добруджа не дойде, той е Израил.
Аз взимам думата „българин“ в смисъл на човек, роден от
любовта. Всички европейски народи трябва да се родят от любовта. Моето почитание към всички народи, но те трябва да повярват в
онова, което Бог е вложил в тях. Само тогава може да стане истинско
опознаване на народите. Това не е за насърчение, но истина, която
един ден ще проверите. За пример, думата „любов“ не е еднаква
във всички народи, но идеята, която любовта преследва, е навсякъде
една и съща. С каквото име да кръщавате любовта, тя носи навсякъде едни и същи елементи. Същото можем да кажем и за вярата. Тя не
е еднаква във всички народи, но елементите, които носи, навсякъде
са едни и същи.
Съвременните народи могат да се кръстят с едно общо име – Божествен народ. И при това положение, пак ще има един български
Божествен народ, турски Божествен народ, руски Божествен народ,
френски Божествен народ, английски, италиански и т.н. Едно е важно: В бъдеще всички народи трябва да принадлежат към един
нов народ, който ще обедини всички народи в себе си. Ние не поддържаме идеята, че на едно дърво трябва да има само един клон или
един лист. Едно дърво може да има хиляди клончета, но колкото поголеми стават те, толкова са по-малочислени. Що се отнася до листата на дървото, те са многобройни. Обаче, дървото не може да роди
толкова плодове, колкото листа има. Листата представляват умствения свят на дървото. Колкото повече листа има дървото, толкова поумно е. Плодовете на дървото пък показват степента на развитието,
до което е достигнало. Наистина, дървото се познава по плодовете
си. Ако плодовете са кисели и стипчиви, дървото има едно развитие;
ако плодовете са сладки и ароматни, дървото има друго развитие,
друга култура. Плодовете на човека са неговите постъпки. От постъпките на човека съдите за неговото развитие и култура.
Днес много хора търсят Бога, но не знаят, къде да Го намерят.
Всеки човек може да бъде прозорец за Бога. Бог създаде слънцето
и земята, но Той сам не е нито в слънцето, нито в земята. Казват,
че Бог е навсякъде. Наистина, Той е и в човешките мисли, чувст-
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ва и постъпки. Той е и в страданията, и в радостите на хората. Бог
присъства в разумните страдания и радости. Някой страда. – Защо?
– Имал един приятел, който заминал за другия свят. Нека се радва, че
заминал. Бог го е обикнал и го е повикал на гости при себе си. Като
минал по земята, Бог харесал твоя приятел, дал му карта да Го посети. Той отива нагости при Бога, а ти плачеш и страдаш за него.
Всички хора се нуждаят от ново разбиране на живота. Някой път се ражда дете в някой дом и не знаете, защо се е родило. То
може да бъде момче или момиче. Ако в един дом се родят три-четири
момчета, родителите искат да имат и едно момиче. – Защо? – Защото
момчетата носят един от най-твърдите елементи в себе си.
И тъй, ако човек ражда само мъжки мисли, ще предизвика втвърдяване на мускулите, на мозъка, на дробовете си. За да не става това,
човек трябва да прави смяна в мислите си: първо да приеме една
мъжка мисъл, после – една женска и най-после – една детска. От
друга страна, ако в ума на човека се роди една мисъл, непосредствено след нея в сърцето трябва да се роди едно желание и във волята
– някаква постъпка. Правилната обмяна между мисли, чувства и
постъпки подразбира правилно развиване на човешката душа.
Ако умът, сърцето и волята не раждат, те са осъдени на страдания.
Кои турци са измъчвали българите: бедните или богатите? – Богатите. – Защо? – Защото те не раждат, т.е. не дават нищо от себе си.
В това отношение, те приличат на безплодни дървета. Кои дървета
отсичат: плодните или безплодните?
Един от недъзите на съвременните хора е, че избягват да раждат.
По много причини те се страхуват от раждането. Мъжът казва: Добре,
че не съм жена, да раждам. – Като се е родил на земята, по какъвто и да
е начин, човек все ще ражда, не може да се освободи от раждане. Ако
е мъж, с ума си ще ражда; ако е жена, със сърцето си ще ражда; ако
е дете, с тялото си ще ражда. Ако си господар или слуга, цар или царица, пак ще раждаш. Каквото положение и да заема човек на земята,
непременно ще мине през процеса на раждането. Човек живее, докато
ражда; щом престане да ражда, животът минава през други процеси.
Сега, като говоря за раждането, аз нямам предвид онова състояние,
придружено със страдания. Аз имам предвид онова раждане, което е
придружено с радост и веселие. Аз не говоря за раждане, придружено
с мъчение, но за онова раждане в човешкия ум, което се изразява в
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радост; аз говоря за онова раждане в човешкото сърце, което носи
любов, здраве и разположение; аз говоря за онова раждане във волята, което прави човека свободен. Където и да ражда човек – в ума,
в сърцето или във волята, не е лесно да роди. Условия са нужни за
раждането. Земята ражда, само ако се намира под влиянието на слънчевите лъчи. Не е ли под тяхно влияние, раждането е невъзможно.
Освен това, важно е положението на земята спрямо слънцето. Тази е
причината, поради която полюсите на земята са почти безплодни.
Малцина се интересуват от въпроса за раждането в трите свята
– умствен, сърдечен и волев и запитват, какво да правят, за да станат
богати. Придобиването на богатството е последен процес. Човек
не може да стане богат изведнъж. Бързото забогатяване е изкуствен
процес. Както бързо е забогатял човек, така и бързо ще осиромашее. За да придобие вечното богатство, човек трябва да забогатее едновременно в трите свята – в умствения, в духовния и
във физическия. Когато всички хора станат богати по този начин,
земята ще се превърне на рай.
Да се върнем пак към символичното понятие „българин“. Всеки
българин, който е познал Бога, може да влезе в рая. Всеки българин,
който може да връзва нещата на земята и на небето, и който ги развързва на земята и на небето, живее в рая – него можете да слушате.
– Защо? – Защото Бог го е кръстил. Името „българин“ не е произволно дадено. То съдържа в себе си велика Божествена идея. Който
е готов да приеме тази идея, той носи вече това име. Ще каже някой,
че е „българин“. Това не е достатъчно. Българинът трябва да съдържа три елемента в себе си: тяло, което се ръководи от надеждата и
работи без никакви ограничения; ум, който се ръководи от вярата и
работи без никакви ограничения и сърце, което се ръководи от любовта и работи без никакви ограничения.
Следователно, като знаете, какво може да бъде българинът, трябва ли да се обезсърчавате? Трябва ли да роптаете, че сте се родили
българи?
Когато духовният свят иска да кали човека, да му предаде
повече твърдост, изпраща го на земята, между българите. Когато иска да предаде на някой велик дух твърдост, той пак го изпраща
на земята, да се роди българин. Който иска да се справя с мъчнотиите,
да придобие твърдост, става българин. Българинът е професор по
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твърдостта. В това отношение, когато се касае за установяване
на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин.
Изобщо, за да се домогне до нещо, човек трябва да съдържа в
себе си съответно качество. Каже ли, че иска да бъдат простени греховете му, той трябва да отговори срещу това с друго нещо. – С какво? – С щедрост. Законът на щедростта подразбира изобилие. За да
бъде щедър, преди всичко, човек трябва да бъде вътрешно богат, да
не се страхува от никакви лишения и ограничения. Може ли да се нарече богат онзи, който има милиони килограми жито в хамбара си, а
се страхува да не настане глад, да не се влошат условията на живота?
Колко жито му е нужно за една година? Като прекара спокойно една
година, следната пак ще донесе своето благо.
Днес вие сте се събрали, да чуете нещо за настоящия момент.
Това, което наричате настояще, е минало. Вие още не живеете в настоящето. Вашите идеи са на миналото, в тях няма никаква реалност.
Те са бентове, които всеки порой, всяка по-силна вода може да отнесе. Една от идеите на миналото е човек да стане велик. Чудно нещо!
Човек е велик, но като не съзнава това, стреми се към някакво въображаемо величие. Слонът е велик, голям, но може ли да заповядва
на човека? Човекът, малкото същество, се качва на гърба на слона и
го управлява. – Защо? – Защото е по-умен и по-добър от него. Той
възсяда слона, управлява го и му говори: Голям и велик си, но си изпратен при мене, да те уча. Така постъпват и всички ония, които ядат
кокошки, патици, агнета и др. Те ги колят, ядат и казват, че ги пращат
на училище в своя стомах, там да се учат.
Като не познават себе си, хората искат да притежават качества,
за които те не подозират даже, че се крият в самите тях. Някой, за
пример, иска да бъде добър. Щом иска да бъде добър, той се стреми
към физическия свят, иска да изучава неговите закони. Щом пожелае
да влезе в духовния свят, човек се стреми вече към истината и свободата. Обаче, нито доброто е истинско добро, без свободата, нито
свободата е ценна без доброто. Ако човек не може да приложи доброто свободно, все едно, че хамбарът му е пълен с жито, а стомахът
му е разстроен, не може да работи. Как ще се ползва от това жито?
Как ще се ползва той от доброто, лишено от свобода?
Човек трябва да бъде здрав, да превръща енергията на житото в
работа. Житото прави човека поет, музикант, художник, учен, родо-
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любец и т.н. Без жито нищо не можеш да постигнеш. В духовен смисъл, житото подразбира идеята, която Христос изказал в стиха: „Ако
не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си“. С
други думи казано: Ако не разбирате онова, което е вложено в житното зърно и ако не знаете, как да го отправите към своя ум, към своето
сърце и към своето тяло, вие не можете да приемате Божествения
живот. Като придобие Божествения живот, човек излиза от света на
постоянните промени. Той гледа на всичко от добрата страна. Дали
приятелят му е добре разположен, или не, за него е едно и също. И на
облачното, и на ясното небе той гледа с еднакво разположение.
Следователно, докато живеят в света на промените, хората често
изпадат в заблуждения. За пример, когато имат радости, те казват, че
Бог ги обича, грижи се за тях. Щом дойдат страдания, казват, че Бог
ги е забравил, че нещо се е изпречило на пътя им. Това е заблуждение. Бог не забравя хората, но те Го забравят. Майката не забравя
децата си, но децата забравят майката. Казано е в Писанието: „Ако
баща ви и майка ви забравят за вас, аз ще си спомня“. На друго място
е казано: „Написах ви на дланта си“. Като погледне към дланта си,
Бог вижда, къде е мястото на българина и си спомня за него. Всички могат да тъпчат българите, но като погледне към дланта си, Бог
казва: „Тук са те“. Заслужава човек да бъде тъпкан от хората, но
името му да бъде написано на Божията ръка. Това значи, да бъдеш под зоркото око на любовта.
„Каквото вържеш на земята, вързано ще бъде и на небето“.
– Кога? – Когато челото, носът и устата ти са правилни и красиви.
Вярата е създала челото, любовта – носа, а надеждата -устата. Значи, чрез челото, т.е. чрез мозъка, човек възприема енергии от висшите светове, чрез носа – духовни енергии, а чрез устата – енергии
от физическия свят. Човек не може да разбере законите на земята,
ако надеждата му не е развита. Щом разбира тези закони, той гледа
съзнателно на фазите, през които човешкият живот минава и разумно ги използва. Човек е бил млад и пак ще бъде; той е бил стар и пак
ще бъде. Обаче, за да се използват всички възрасти, като условия за
работа и учене, нужно е будно съзнание.
Сегашните хора се страхуват от старостта и като дойдат до 50–60годишна възраст, те не смеят да предприемат никаква работа, нищо
ново, понеже мислят, че тяхното време е минало вече. – Кой ще рабо-
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ти тогава? – Младите и децата. Това е заблуждение. Сегашните хора
проявяват живота на миналите поколения. Техният живот е резултат
на миналото. Животът на бъдещето поколение пак ще бъде резултат
от настоящия живот. Тогава, какво наследство ще оставите на
бъдещото поколение, ако тъй рано се откажете от работа? Бъдещото поколение ще покаже, какво сте били вие и какво сте
им оставили.
Стремете се към новото, в което няма остаряване. – В какво се
заключава новото? – Новото подразбира ум светъл, пълен с добродетели; сърце чисто, пълно с добродетели и тяло здраво, пълно с добродетели. Ще кажете, че тялото умира. – Има едно тяло, което всякога
върви с човека и на този, и на онзи свят. Това тяло никога не умира.
То съблича само старата си дреха и свободно от нея продължава своя
път. И в Божествения свят не приемат човека без тяло. В никой свят
не приемат човека без ум, без сърце и без тяло. Той остава някъде в
космоса, но при страшно мъчително състояние. За да не изпада в това
мъчително положение, човек трябва да пази физическото си тяло, да
не нарушава неговата чистота и цялост. Какво ще стане с млечната
още ядка на ореха, ако преждевременно пострадат горните две покривки? Орехът е осъден на смърт. Той не може да продължи своето
съществуване. Като се запазят горните покривки, орехът се развива
правилно. Всяка покривка пада на времето си и като се посади орехът,
от него излиза нов живот. Казано е в Битието: „И земята беше неустроена и пуста, и Дух Божи се носеше над бездната“. Духът Божи,
това е светлината на света. Следователно, докато Слънцето на живота грее, използвайте светлината му, да организирате вашата земя, т.е.
тялото си, да го превърнете в рай. В Божествения свят слънцето грее
всякога и осветява всеки, който иска да се ползва от него.
Сега, аз говоря за онези българи, които са в Божествения свят.
Има българи и в духовния свят. Когато се намерите в известно затруднение и не можете сами да си помогнете, обърнете се към българите от духовния свят, те ще ви помогнат. Ако и те не могат да ви
помогнат, обърнете се към българите в Божествения свят. Те непременно ще ви се отзоват. Дали вярвате в това, или не вярвате, не е
важно. Ако е вярно, за моя сметка остава, аз печеля; ако не е вярно,
ще благодарите, че съм ви дал едно богато угощение.
Сега, вярвайте в онова, което Бог е вложил във вашия ум, във ва-
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шето сърце, във вашата душа и във вашия дух. В тях се крие Великият в света. Те произлизат от Него. Служете на духа и на душата
си, на ума и на сърцето си, като учители на вашия живот. Ако
тях не слушате, кого можете да слушате? Ако някой дойде отвън и
се опитва да ви въздейства, вие казвате: Не ставам роб на никого!
– Който не служи на Бога, само той е роб. Който не люби, който не
вярва, който не се надява, само той може да бъде роб. Всеки, който е
възприел истината, той е свободен. Който е възприел любовта, знанието, той е свободен човек. Не е лесно, да приложи човек принципите на Любовта и на свободата, да се откаже от старото. Тъкмо
сядате пред приятен, хубав обяд и при вас идва един гладен човек.
Нещо ви нашепва: Раздели обяда си с този човек! Погледнеш към
обяда си, погледнеш към бедния човек, не ти се дава. Пак нещо ти
нашепва: Раздели обяда си с този беден. Повикай го при себе си, Бог
е в него. Ако не споделиш обяда си с него, ще съжаляваш. След дълго
увещаване ти се съгласяваш да дадеш нещо от себе си на своя беден
брат. Не се стопява лесно коравото човешко сърце.
Не е въпрос да правим добро, с което да се показваме пред хората. Аз съм за онова положение, когато човек почувствува присъствието на Бога, да стане на крака с всичкото си уважение и почитание.
От хиляди години насам Бог те е подкрепвал, давал ти е всички блага
на разположение – ще станеш и ще Му се поклониш. Заради Него,
ще извършиш всичко с любов. И най-малкото да направиш за Него,
ще получиш благословението Му. И цар да си, бъди готов за Бога
на всякакви жертви. За предпочитане е да бъдеш последен човек
в света, но с Бога, отколкото пръв и без Бога. За предпочитане
е да бъдеш последен слуга, но с Бога, отколкото пръв цар без
Бога. Ако и царят е с Бога, още по-добре. Ако си мъж и Бог е с тебе,
радвай се. Ако си жена и Бог е с тебе, радвай се. Ако си дете и Бог е с
тебе, радвай се. Изобщо, в каквото положение и да се намираш, важно е, Бог да е с тебе. Когато влезе в къпалнята и намери онзи, който
от 38 години лежеше болен, Христос го изцери. – Защо само него излекува? – Защото само той очакваше Христос. Дълбоко в душата си
той уповаваше на Бога. Значи, в Израил по онова време имало само
един, който очаквал да го избави някой. Вас кой ще избави? Днес и
вие сте в къпалнята, но ако не можете да се излекувате, ще влезете в
лоното на смъртта. Кой ще ви избави оттам?
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Един ден наблюдавам, как един сокол се спусна върху един кос,
който спокойно си пееше и го сграбчи. Веднага отправих мисълта си
към сокола, казах му: Ще пуснеш коса! Той го пусна и отлетя. При
друг случай наблюдавам, как един кълвач чука с клюна си по едно
дърво, кълве и търси червейчета. Работник е кълвачът, върши своята
работа. Зададе се отнякъде сокол и право върху кълвача. – Слушай,
това е работник, който върши работата си. Пусни го и не го смущавай. Той пусна кълвача.
Много соколи има в живота. Един от тях е човешкото безверие.
Като дойде при вас, то казва: Не е време за тази работа. Можете да я
отложите за малко. Щом работата е добра, не слушайте безверието,
но го вържете.
„Каквото вържете на земята, вързано ще бъде и на небето.
Каквото развържете на земята, развързано ще бъде и на небето“. Какво ще вържете на земята? Ще вържете вашето безверие, безнадеждие и безлюбие на земята, за да бъдат вързани и
на небето. Какво трябва да развържете на земята? Развържете
вярата, надеждата и любовта на земята, за да бъдат развързани
и на небето.
Пожелавам ви сега, като българи, да бъдете образец на всички
народи. Какво представляват българите?
Те не са нито избраниците на Бога, нито ония първенци, които се
отказаха да присъстват на царската вечеря, под различни предлози:
че са си купили ниви и са ги засели, че воловете си опитвали, че са
се оженили. Когато званите се отказаха от поканата на царя, той каза
строго на слугата си: „Иди по кръстопътищата и ми доведи всички
хроми, клосни, сакати и слепи, да ги облека в нови премени, да седнат с мене заедно на трапезата“.
Това са българите. Хроми и сакати са те за греха, за престъпленията. Слепи са те за злото – не го виждат. Те са осиромашали за стария и грешен живот; те са се отказали от всички
заблуждения и търсят новия светъл ден, в който Слънцето вечно грее, а Правдата строи нови пътища.
Благословен е онзи народ, за когото може да се каже: Който не
беше мой народ, намери ме. Моят народ, обаче, остана вън“.
Прочетете сега „Добрата молитва“, която ще бъде символ на новото верую в света.
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БЪЛГАРИН И ИЗРАЕЛ
МИСИЯ НА ПО-ГОЛЕМИЯ ОТ ДВАМАТА БРАТЯ
ИЛИ СМЕКЧАВАЩИЯ СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ
СЦЕНАРИЙ
ЧРЕЗ БЪЛГАРИТЕ МОЖЕ ДА СЕ СМЕКЧИ
СЪДБАТА НА НАРОДИТЕ
Древните исторически корени на българите, „благите“
българи и „воюващите“ българи от една страна, и корените
на хазарите от друга страна. Древните корени на еврейския
народ – юдеи и евреи, „ешкенази“ и „сафарди“. „Ешкенази“
– резултат на възприемането на юдейската вяра от хазарите.
Връзката хазари и прабългари! Под тези взаимоотношения
между хазари и прабългари седят като корени още по древните корени от Тракия, тракийските благи българи, явяващи се
съседи на Древен Египет, приемници на познанието на древната Атлантида. Четиринадесетата династия и еврейския фараон – познанието за тях е най-доброто разрешение за изхода
на Близкоизточния проблем и ликвидиране болните амбиции за
владичество на шепа „посветени“. Когато се внесе светлина
в исторически план, тогава и проблемите отпадат.
ОТ РАЗРЕШАВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАВИСИ МИРА НА
ПЛАНЕТАТА – ТЕРОРИЗЪМ, АТЕНТАТИ И ПРОЧИЕ
ОТ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ ЗАВИСИ БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА Е ПАЛЕАТИВНО СРЕДСТВО И САМО ЗАДЪЛБОЧАВА ПРОБЛЕМА – КОРЕНИТЕ НА ТЕРОРИЗМА СЕ КРИЯТ ТАМ КЪДЕТО СА КОРЕНИТЕ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, РЕСПЕКТИВНО
ВРЕМЕТО НА ПОДГОТОВКАТА НА СЪЗДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ

– за повече информация вижте прочутата книга на Дъглас Рид
„Спорът за Цион“(„The Controversy of Zion“, Douglas Reed).
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БЛИЗКОИЗТОЧНИЯТ ПРОБЛЕМ И БЪЛГАРИТЕ
– ВРЕМЕ ЗА ОСВЕТЛЯВАНЕ
Човечеството се събужда, чрез страдания, за жалост! Българите също се събуждат чрез трънливия път на страданията.
България е невралгична точка за решаване на някои проблеми свързани със сегашната цивилизация. Генетичният фонд тук в
тази страна е уникален. Българите наистина са като опитен полигон за новите методи, с които ще се закърми новото човечество.
Новото човечество ще бъде новата формация, която трябва да
смени изчерпаната досегашна форма на старото човечество.
България е очевидно в челния отряд на бъдещата конструкция
за новото човечество. Българите са били и ще бъдат свързани с
преноса на генетичния фонд.
От Атлантида към Древен Египет и Тракия, благите българи,
после древните българи, техните империи, Кубрат, после богомилите, тихите българи, после идва тука Беинса Дуно, огромен
дух с ранг в преустройството по пътя към следващата раса.
Новото човечество, как ще се оформи то – с много или малко страдания, това зависи от българите!
Но в паралел с тях, се намира и съдбата на един друг народ
– еврейския народ.
Еврейството, днес, какво е това! Ционизмът, юдаизмът, холокоста, държавата Израел, равините, банките, пословичната стопанственост и отношение към парите!
Всъщност от къде идват евреите? Каква е връзката им с хазарите! И оттам – каква е връзката им с българите, та нали хазарите и древните българи са били съседи. Най-древната история е очевидно тази свързана с траките и прабългарите. А да се
пише сега някаква нова история, в полза на поредното първенство, вече е късно. Еврейският народ – истинския, този с положителните качества от „Списъка на Шиндлер“, да, той има своето
право. Колко евреи наистина сега нямат нищо общо с престъпленията на „хитреците майстори“ – които наистина превърнаха
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Холокоста в дойна крава за своите богатства. Добре е да се знае,
че това, което е от Бога, еврейско или българско, англосаксонско
или немско, все едно какво е по националност, стига да е от Бога,
само то ще остане!
На човечеството повече не му трябват богоизбрани народи. Но всеки народ трябва да познава своята истинска история.
И да знае, защо Господ го е поставил да измине точно този път.
Защо е бил толкова трънлив пътя на еврейския народ, защо се
е стигнало дотука, не трябва ли най-сетне човечеството да спре
тази глупост с Израелския – близкоизточен проблем!
Наистина, този който не е запознат с юдейския въпрос, няма
право да говори за бъдещето на човечеството. Как да се реши
главния проблем в сегашната изкуствено създадена държава Израел!
Какво казва Апостола: Една бъдеща държава, в която българи, евреи, турци, арменци, и цигани ще станат братя.
Но само когато застанат еднакво под купола, тоест под покрива на Всевишния. И когато прочетат 91 псалом!
А сега една подсказка за съседното коляно, това на юдейството. И нека всички мъдри евреи я прочетат и да знаят, че Създателят е опитвал и опитва, да намали мъката на този техния еврейския народ. И от мъдростта на малкото мъдри евреи – равини
и прочие, ще зависят бъдещите събития. Това е един откъс от
една книга свързана с дейността на мъдрият духовен авторитет,
живял в България от 1864 до 1944 година Беинса Дуно, известен
с името Петър Дънов.
Откъсът ще бъде публикуван скоро. Това е откъс от една книга на име „Полет към Светлината“. Ето все пак едно късче от
него!
„Добре, кажи ми Мойсей, какво ще направите с онези народи, които ще победите?- Какво ли, – отговори Мойсей, – Онова, което правят всички с победените народи, ще ги поразим с
острието на нашия меч. – Защо? – Защото трябва да владеем
тяхната земя. – А не си ли помислил, че и тези народи са мои
деца и че те също имат право на живот. Като чу тези думи,
Мойсей се слиса.
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– Прости, Господи! – каза той. – Ти каза, че обещаната от
Тебе земя не е Ханаан. А къде е тя тогава! Къде трябва да я
търсим? – Мойсей, Мойсей! Четиридесет години вече те водя
из нея заедно с твоя народ и още ли не си разбрал къде е тя!
– Как, нима това е пустинята? Пустинята! Нима пустинята
е обещаната от теб земя! – Да, пустинята е обещаната от
мен земя. – Но, как така Господи, нали ти си Този, който е обещал на моите прадеди земя земя, в която ще тече масло и мед!
– Да, обещал съм, но тя ще стане такава, когато я превърнете
в цъфтяща градина! А в Ханаан не трябва да отивате, там
живеят тридесет и един народа. Тук в пустинята вие ще изградите онзи рай, който в началото на времената, създадохме
за вас, ние синовете на Небето.“
Изводът е само един, българският народ, еврейският народ,
египетският народ, не са случайни народи. А всъщност, къде са
българите в историята! Има ли ги, или ги няма. Говорят, че те все
са в сянката на някого! Има ги, има ги! Благите българи са били
в паралел на развитието на гореописаната сцена в откъса. Наистина, ако Мойсей бе постъпил правилно, той би спестил страданията на египтяните. А и после, ако той бе правилно изпълнил
Волята на Бога, и избрал пустинята, вместо Ханаанската
обетована земя, толкова много страдания биха могли да се
спестят на сегашното човечество.
Късно ли е вече за проумяването на тази истина, че понякога
една група от хора, или един народ, може да спести страданията
на друг народ. Еврейският народ воден от Мойсей, можеше да
направи така, че човечеството да не затъне в този невероятен
„тупик“ – водовъртеж на Близкия Изток. И даже и по нататък, да
не се стига до ужасното разпятие на Спасителя, което още повече утежни съдбата на Из-раел, тоест Яков.
В паралел на този сценарий, е имало и сценарий според който, благите българи също са действали, после буйните българи,
а най-после и тихите българи. Един съвършено нов сценарий,
който е опитван в ръцете на Създателя да смекчи страданията на
цялото човечество.
Българите сега, могат да допринесат много за намаляване
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страданията на цялото човечество. Само като осъзнаят своята
огромна мисия, като съзвучие на три подколена в голямото коляно на благарите – три поредни изяви като благи, буйни и тихи.
Да съчетават, да балансират, да координират, да изпълняват
ролята на пресечна точка между разума и сърцето, между славянството – култура на сърцето и европейската англосаксонска
култура на развитие на съзнанието.
Съдбата на еврейския народ сега лежи в изпълнението
на мисията на благарите. И така Великият Бог е предвидил
още една възможност за смекчаване мъката на едни възможни
събития за преход от Старото към Новото.
А може преходът да стане спокойно и с осъзнаване на неизбежността. Чрез мъдрост!
Без кръвопролития и страдания, без наводнения и пожари, без
земетръси и мъка!
Да, това е напълно възможно! Пред човечеството има все още
шанс за осъзнаване!
Разбуждането тече! Хората осъзнават новото, което чука и ги
кани да го срещнат.
Спасителният сценарий за човечеството сега ще се развива
чрез мисията на българите! Един път, благите българи, Орфей,
втори път, ранохристиянизираните Кубратови българи, хунобългаринът Атила, завоевател и обединител, отхвърлящ разюзданата римска империя, трети път – богомилите, спасяващи
Европа от лицемерието на криворазбраното християнство, четвърти път, когато идва Беинса Дуно и обяснява с 7000 лекции
и беседи, че практиката на Учението на Христа е новото учение,
а не църковността и попщината. Пети път, когато българите са
отново генетичният носител на спасението на Европа от Натовщина и криворазбрано Европейско съюзническо обединяване.
Европейският съюз без българите е невъзможен. Той ще се саморазруши в основите си. Българите могат да култивират Европа. Европа не е нужна на българите, а българите са й нужни за
нейното съживяване и оцеляване.
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ЧЕТИРИНАДЕСЕТАТА ДИНАСТИЯ И
ЕВРЕЙСКИЯ ФАРАОН
В този откъс от тази книга, свързана с Беинса Дуно по неведоми пътища, има заложено толкова много за разгадаване причините, довели до създаване на втория необходим сценарий. С
египтяните не е получило, жреците били завзели властта, тогава
от тях са се отделили евреите като възможност за бъдещия човешки прогрес. Но, уви, Мойсей, колкото и мъдър да е бил, е
допуснал неминуемите грешки. Ето защо Великият Отец предвидил и Втория сценарий, с благите българи, с непримиримите
българи и накрая с тихите българи – богомилите, и така с тях, се
е корегирал и балансирал Първия сценарий – официално познат
в историята. Без корекциите от страна на Втория сценарий, Европа не би била днешната. А и в бъдеще, нейното преустройство
е функция на изпълнението на този Втори сценарий. А ако той не
проработи, поради неизпълнение мисията на българите, ще има
мъка и страдания. И отново нещо пак ще се появи, като коректор,
което ще даде възможност за развитие на човечеството.
Благодарение разбирането на съдържанието вътре в тази брошура, с малко повече усилия от страна на водачите на еврейския
народ сега, може да се създаде Омиротворение в най-напрегнатия район на планетата. България има своето специално място в
този омиротворителен процес. Заставането на България на страната на стария световен ред, тоест при воюващите в Ирак, заедно
с Буш, е грубо престъпление и погазване повелите на Великия
Отец за българите като народ.
Израелският конфликт трябва да се реши, друг път няма!
При това разрешение, всеки трябва да си свърши работата.
Този конфликт може да се реши само с мъдрост, както и с отстъпки от направените погрешки.
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Д О К Л А Д – ПОГЛЕД ОТ БЪЛГАРИЯ
СЪСТОЯНИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
КЪМ 2005 ГОДИНА, СЕПТЕМВРИ
ТЪЖНО И ПЛАЧЕВНО!
Нарушен е ПРИНЦИПА, че човек има право да бъде информиран и не поставян в никакви зависимости и обвързаности.
1. Първото слабо място!
ПРАВОТО НА ИНФОРМИРАНЕ!
ПРАВОТО НА ИЗБОР
Слабото място на Системата понастоящем!
Който е информиран и прави своя избор, той има свещеното
право да избира!
Който обаче не е информиран и не иска да се информира, той
вече е направил избора си.
Тези, които не искат да бъдат информирани, и искат да продължават да живеят в сегашното си безправно положение, да не
бъдат убеждавани, а да бъдат оставени така, както искат, но тези,
които искат информация, да имат правото да я получат.
Важното е, човекът да бъде поставен в условията на Право на
избор, тоест да разполага с информацията, която му е нужна за
да избира.
2. Второто слабо място, това е поддържането на информационната завеса над Информацията за Егрегориалния
слой около човечеството – ЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИ
Проституцията и наркотрафика, това са двата лоста, с които
се поддържа захранването на най-мощните паразити над планетата земя!
Войните, вече не могат да бъдат изкарвани на сцената, защото
след 1944 год.са бита карта.
Производството на оръжие се обслужва чрез локалните вой-
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ни и изкуствено режисирани конфликти, както и чрез митовете
за тероризъм. Както и всякави подобни измишльотини за защити
и охрани на земните жители, за сигурност и защитни системи.
Защита от кого! Да! – Отговорът е: от този, който провежда един
глобален Холокост! Същият, който иска да управлява цялата планета и да притежава всичко, банки, реки, земя, вода, население,
имущество и пр.
Женската енергия освободена от еманципации и проституции,
финансовата енергия освободена от лихвения процент и хитростта на юдеина, слънчевата енергия и френелова оптика, трябва да
се пуснат да обслужват инфраструктурата на социума.
Сега жените обслужват меркантилните интереси на своите
господари, мъже и бизнесмени, петролни магнати, продуценти
на плейбой и порно филмова индустрия, шейхове и държавни
секретари, лихвеният процент е застанал на капитанския мостик
и направлява пробитата гемия на петата раса, слънчевата енергия е набутана като проект в килера и няма сила, която да обясни
сякаш, че петролът не е вечен.
Когато жените използвани като парцали и проститутки, петролът и лихвата се дисквалифицират, тогава ще настъпи мира на
човечеството.
3. Третото слабо място, това е привързването на хората
към личностните авторитети. Тоест митът за нуждата във
воденето и възпитанието на човечеството от някакви бавачки и възпитатели, пастири, религиозни и духовни лидери.
ОЩЕ ЗА ЛИХВАТА – РАЗКОВНИЧЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ – РАКЪТ
НА СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ОЩЕ ЗА ПРОСТИТУЦИЯТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ЖЕНСКАТА
ЕНЕРГИЯ КАКТО И МИТА ЗА НАЙ-ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ – ШАЙКАТА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ПОРНО И СЕКС ИМПЕРИЯТА, ПЛЕЙБОЙ И СЕКСИНДУСТРИЯ, ПОДМЯНАТА НА ПОЛОВЕТЕ И ИЗКУСТВЕНИТЕ ХОМОСЕКСУАЛНИ И ГЕЙ ПРОГРАМИ, РАЗБИВАНЕТО НА
СЕМЕЙСТВОТО КАТО КЛЕТКА В ОБЩЕСТВОТО ЗА ВЪЗПИТАНИЕ
НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ – ПРОСТИТУЦИЯТА И САЛОНИТЕ ЗА
МАСАЖ И КОМПАНЬОНКИ – ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ЖЕНСКАТА ЕНЕРГИЯ – ПРОГРАМА ОБСЛУЖВАЩА ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПАРАЗИТИТИ
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ОЩЕ ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА С НЕФТА И ГОЛЯМАТА ИГРА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ОКОЛО ПЕТРОЛА – БИТКАТА ЗА ПЕТРОЛ И ВЛАСТ
– ПОРЕДНИЯ КОНФЛИКТ

МНОГО ВАЖНО!
Слабите места на манипулирането на човечеството – вижда се
всяко едно действие вече прозрачно от страна на наблюдателите
от други планетни системи, т-нар подвижен извънземен разум.
Грубата намеса от страна на силните на деня и имащите парите и властта на банките, неотчитаща правото на избор на човека,
дадено му от неговия създател.
Най-слабото място, това е липсата на информация на населението на земята за неговото плачевно поробено състояние.
Второ, това е неразбирането на ролята на лихвата като раков
фактор от първи клас за социума на планетата. Лихвата убива
движението в социума. Изобретателят й е най-мощният противник на еволюцията на човешкия вид.
Следващото слабо място, това е поддържането на жените на
планетата в състояние на безправие, впрочем жените на тази
планета се намират в състояние на пълно подчинение от страна
на господарите от мъжкия пол. Последните винаги са съумявали
да направят така, че да поддържат енергията на майката земя в
състояние на егоистично експлоатиране за собствените си цели
на властта, а нейните служители са били превърнати в проститутки и жрици от свещените храмове още от времето на Египет.
Слънчевата енергия не се използвала никога досега, въпреки, че самото слънце от сутрин до вечер е подсещало умните
глави на управниците за най-богатия океан от енергия, и причината за липсата на техника за преработване на тази енергия е
невярна, защото такава техника има и тя не се допуска, тъй като
е неизгодна за петролните магнати.
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СТЪПКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО
1. Премахване на лихвения процент – осъзнаване на населението за ролята на лихвата като раков фактор в социума.
2. Въвеждане на Правото на Информиране В САМОТО
ДЕЙСТВАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
3. Информация за манипулативните механизми в Социума чрез медии и политически партии и религии.
4. Правото на Жената да бъде свободна наистина вън от
опеката на мъжа с парите и портфейла.
5. Използване на слънчевата енергия в паралел с другите
енергийни източници и премахване монопола на петрола.
6. Използване на мисловната централа в социума.
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ЗАЩО СЕ НАЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА
„ПРОТОКОЛИТЕ НА ЦИОНСКИТЕ МЪДРЕЦИ“,
ОЧЕВИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА БЕЗПЪТИЦАТА В
КОЯТО СЕ ДВИЖИ НАСТОЯЩОТО ЧОВЕЧЕСТВО
ОТ НЯКОЛКО ВЕКА НАСАМ
Безпътицата, уважаеми приятели е факт, който става безспорен
и за двете враждуващи страни. И тази отляво, и тази – отдясно.
Еднакво проумяващи, че така повече не може да продължава.
Човечеството уважаеми приятели, се събужда! Събужда се, и
даже и най-мощните методи за приспиване и държане в състояние на контрол, вече не работят. Майката земя, която безспорно
е жива понася неистовите удари от безумните действия. Докога
ще издържи! Децата, които се раждат сега на земята, вместо да
растат в мир и хармония, се сблъскват с една враждебна действителност – насилие при това все в името на мира и справедливостта, наркотрафик с рекет, тероризъм и постоянен стрес!
Пред фактите, уважаеми приятели, всички мълчат!
Много страдания, много кръв и войни на тази планета! Докога! Този сценарий все пак не може да бъде безкраен! Нали така!
Хората имат право да бъдат информирани, а не заблуждавани! Според правото, което им е дал техният Създател! Великият
Отец!
Господа журналисти и господа политици, изпълнявайте вашите професионални задължения!
Информирайте обективно населението на планетата!
Опитвайте се да служите вместо само на Силните на деня,
да служите доколкото ви е по силите и на Каузата близка до
вашето сърце! Следвайте гласа на съвестта си! Разбира се, че
това е много трудно! Но не невъзможно! Проверете още веднаж истинността на посоката в която се движите! Дали тя е по
Бога! Дали тази ваша посока и ваши действия, кореспондират
на Плана на Създателя. Дали това, което вършите накратко, е
по Бога!
Книга като прословутата „Протоколи на Ционските мъдреци“, рано или късно ще бъде изучавана в учебниците по история
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на бъдещето, за да се покаже абсурда по който е минало в развитието си настоящето човечество.
Вместо да се отрича нещо, което е факт, не е ли по-добре да го
превърнем в музеен експонат, от който бъдещите поколения да
могат да се поучат и никога повече да не повтарят своите грешки.
Да! Тъй както и Холокостът трябва да бъде един път за винаги
въведен в музеите, но не само този Холокост, локализиран около нацизма, а и целия Холокост в който понастоящем е потопен
сегашния свят. Вижте трагедиите в Ирак, Афганистан, събитията
на 11 септември! Вижте атентатите, експлозиите в метрото на
различните столици! Какво е това! Вижте децата, които ви питат
– докога!
Глобален холокост! От страна на кого! Може би, същия този,
който превърна еврейския холокост в дойна крава за натрупване
на нови богатства и влияние! И който продължава да планира
нови терористични актове, говорейки в същото време за огромните жертви на нацисткия холокост!
Явлението Холокост, известно в юдейската религия, /въобще
знае ли някой какво е въобще това нещо – холокост и откъде са
корените му/, трябва да бъде погребано в музеите един път завинаги! За да го има това човечество! И това трябва да стане още
сега, за да се предотвратят новите атентати! И новите страдания!
Ето, това е изходът срещу тероризма! Глобален изход – като се
пресече Глобалния холокост!
Изучаването на настоящата книга в бъдещите училища ще
стане благодарение на истината, която излиза чрез подобни издания на книги. Действително да се отрича нещо, което е описано
по страниците на оспорваната книга, поставена даже пред съда и
оправдана впоследствие, да се отрича нещо, което се е случило
по описания в книгата сценарий, през последните векове, това не
е ли една невероятна глупост и глобална наивност? Всичко, което се случва, може да бъде скрито от учебниците по история до
време, може даже историята в учебника да бъде по поръчка написана, да бъде преиначена тотално, но всичко което става бива
записвано в същото време и в невидимите записи на земята, то
се пази там, и тъй както една чаша вода запомня събитията около
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нея, които стават, рано или късно след като е било записано и
съхранено в паметта, се разбира, какво се е случило! Събитията
тогава оживяват като на филм и бъдните поколения притежават
и пазят тази космическа памет.
Как да се възпитава настоящото човечество? Отговорът е:
чрез информиране на населението, чрез качествено образование,
чрез нови образователни площадки по подобие на читалищата,
чрез съвременни интернет клубове, и най-вече чрез бдителност
и недопускане на старите погрешки.
Явленията като нацизъм, холокост, тероризъм, и прочие други производни на същите „едни и същи юнаци без калпаци“, притежаващи мания за богоизбраност и посветеност, никога повече
не бива да се допускат на тази планета!
Планетата навлиза в нов период! Ще има глобално изчистване
и всичко онова, което е резултат на глупостта на човека, както
и на невероятно ловкия стил на манипулиране на човечеството,
ще бъде оставено за в музеите, ще бъде съхранено на филми, за
да може бъдещите поколения на тази земя да знаят за това, как
трудно и абсурдно е протичала еволюцията на човешкия род в
този период на съзряване на човечеството!
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ЗАЩО СЕ НАЛАГА ПРЕИЗДАВАНЕТО НА КНИГАТА
„ЗАЩО РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НЕ ВЪРВЯТ“
САТУРН И МАРС БИЯТ С КАМШИК ДЕБЕЛИТЕ
БЪЛГАРСКИ ГЛАВИ ЗА ДА СЕ ПОСМЕКЧАТ И ЗА
ДА РАЗВИЯТ ЦЕНТЪРА НА РЕЛИГИОЗНОСТТА –
ИСТИНСКАТА ВРЪЗКА С БОГА
ВТОРАТА ПРИЧИНА – ЗА ДА СЕ НАУЧАТ
БЪЛГАРИТЕ НА ЕДИНСТВО И ЗА ДА ПРЕОДОЛЕЯТ
ИНДИВИДУАЛИЗМА СИ
ТРЕТА ПРИЧИНА – ЗА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ДАЖЕ И
ЗАГОВОР ДА ИМА СРЕЩУ ТЯХ КАТО ПЛЕМЕ АКО
БОГ НЕ ГО ДОПУСНЕ – НЯМА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ
РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ВЪРВЯТ ЗАЩОТО
ИМА ЗАГОВОР СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ И ЗАЩОТО
БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАВИ СА МНОГО ДЕБЕЛИ ЗА ДА ГО
ОСЪЗНАЯТ И ПРЕОДОЛЕЯТ
Когато в един организъм се впият десетки кърлежи и
търтеи го използват, той залинява. Този организъм ако е
направляван от разумни сили, трябва да бъде освободен от
тези кърлежи и търтеи.

ПРЕДГОВОР – ПОСВЕЩЕНИЕ КЪМ ЕВРЕИТЕ
Посвещаваме това съставителство на всички онези честни евреи, които наистина през последните сто години поради хитрината и елитарното мислене на своите управници биваха винаги
жертвани. Стига толкова жертви. Стига потоци от кръв, стига
кланета, и нека кажем „стоп“ на Царството на силата. Време е за
в-разумяване от страна на елитарните управници на Израел.
От възникналите в последно време дебати за и против анси-
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семитизма, се оказа: първо, че понятието за антисемитизъм е отлично обслужващо „тяхната“ кауза /КАУЗА НА БОГОИЗБРАННИЦИТЕ – БОГОБОРЦИ, кауза на управляващия елит, елит
възприемащ обикновените хора от народа като стадо – гои/, да
направляват по техен начин големи маси от хора и да обявяват
за жертва онова, което им е изгодно, второ, от това изкуствено и
изфабрикувано понятие за антисемитизъм, се оказа, че страдат
както винаги невинните, и най-вече децата .
АКО ЩЕ СТРАДАТ КАКТО ВИНАГИ НЕВИННИТЕ С
ТОВА ПОНЯТИЕ /понятие за антисемитизъм/ПО ДОБРЕ ВЪОБЩЕ ДА НЕ СЕ ДАВА ПРЕЦЕДЕНТ ЗА НЕГОВАТА УПОТРЕБА.
Не искаме да страдат невинни хора, невинни от аспекта на нашето скромно понятие за „страведливост“. Далеч сме от мисълта
да го поставяме над голямото понятие за „Божествена справедливост“.
ТОЗИ, КОЙТО Е СЪЗДАЛ ЧОВЕШКИЯ РОД ПО-ДОБРЕ
ЗНАЕ КАК ДА ОТСЪДИ ПРАВДАТА.
Хората трябва да бъдат информирани и повече не бива да бъдат лъгани от едни и същи хитреци, които вече достигнаха дотам
в своите аспирации, че се смятат за богоизбраници и самите те
се намесват в някои от божиите дела. Започна се началото на клонирането, в генетиката се направиха невероятни нарушения на
Закона, стигна се до толериране на хомосексуални отношения и
нещо повече пропагандира се подобно законодателство. Всичко
това се върши от хора, които са дръзнали да се поставят редом с
Бога. Богоизбрани народи според нас няма.
Нужно е час по-скоро да се различат понятието евреи от понятието за юдеи, тоест народ на Израил и народ на Юдея. Сегашният Израел е една изкуствена формация, която със своето
създаване е донесла много кръв и кланета.
Невинните деца и от двете страни, и от тази на Палестина, и
от тази на Израел, не бива повече да загиват.
Надяваме се, че силата на голямото болшинство от честни ев-
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реи, потомци на коляното на Йосиф, ще надделее над богоизбраническото мислене на юдеите. Страната на Израел и страната
на Юдея са се разделили не случайно още преди 25 века. И ако
сегашният Израел носи това наименование, той носи своята отговорност в историята.
Днешният Израел се нуждае от смирение и дълбоко разбиране, че пред Великият Създател народите всички са равни.
Че няма запазена територия, че няма богоизбран народ, че в
бъдеще ще се създава едно ново човечество с децата на всички нации.
От изясняването на еврейския въпрос, или т.нар. СПОР
ЗА ЦИОН зависи мирът на планетата. Всеки, който не е
изяснил в себе си проблемът за Спорът за Цион, не бива да
продължава спокойно своето летаргично сътояние тъй като
тази летаргия е олицетворение на „фарисейския квас“, на
двойния морал, на културата на лицемерие и лукавство, на
чудовищния егоизъм, които сега шествуват върху земята.
От изясняването на този проблем за Спорът за Цион
зависи какво ще бъде бъдещето на планетата ни, и как ще
преминем в новото време – като овце, преминаващи през
огненото сито, или като достойно понасящи изпитанието на
Бога бъдещи съработници на Бога.
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ЗАЩО РАБОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ ВЪРВЯТ!
ВЯРНО ЛИ Е ТОВА?
КАКВО СА НАПРАВИЛИ И ПРАВЯТ
ЮДЕИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ СЕ ОПРАВИ ЛИ БЪЛГАРИЯ НЯКОГА
ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ?
С настоящата извършена работа се цели само едно: никой не
бива да се плаши, никой не бива да бъде плашен, никой с никого не е необходимо да воюва, нито да се бие и сражава, нито
да спори, нито да се кара, а просто е необходимо едно точно
осветляване на някои наболели въпроси. И да се се опита полагането на едно ново начало – начало на преосмисляне и корегиране
на някои допуснати грешки в историята на българите. Грешки породени от неправилни решения, вземани от чужди фактори, касаещи посоката на развитие на този народ. Българите имат правото да
знаят накъде пътуват и кой взема решенията за тяхните съдбини.
Те, най-сетне, би трябвало да си зададат въпроса, кое е онова,
което все постоянно им пречи, и освен субективния фактор, има
ли и нещо друго, което постоянно е заставало на пътя на развитието на българската нация? Освен субективния фактор, свързан с
народопсихологията, безспорно е имало и влияния отвън. Чии
са тези влияния, това е въпросът!
Бихме искали да зададем един обикновен въпрос: Наистина ли
толкова много хора, толкова „обществено значими“, които постоянно се явяват говорители и донякъде определящи съдбините на
този български народ, са все от еврейски /юдейски/ произход!
Нека се направи един прост анализ вгледайки се в настоящия
списък от имена.
Защо да не си зададем въпроса – наистина ли всички тези хора
са толкова кадърни и способни и защо все те се явяват разположени по първите скамейки!
Защо са така преплетени помежду си като връзки и
взаимоотношения! Защо се явяват водещи фигури в българския културен, стопански и най-вече обществено-политически живот?
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Каква част от водещите на най-масово гледаните предавания, а оттам и самите водени от кукловодите зрители
и слушатели, се намират под тяхното влияние, влияние на
един самопровъзгласил се елит!
Списъкът е само един опит за събуждане на размисъл сред
обикновените българи! Тези, простосмъртните, небогоизбраните, или както скоро ги нарече една говорителка от телевизията,
изпаднала в примките на елитаризма, простолюдието! Наистина
ли може да се делят хората на простолюдие и елит, на рая и богоизбраници, на гои и негои?
Затова е и този списък! Друг начин едва ли остава за събуждане на този необходим размисъл.
Разбира се, че настоящият списък няма претенцията да е
абсолютно безгрешен и точен.
В този смисъл, допускането на известна грешка, дадена неточност, се явява неизбежно, още повече, че той е правен в условията все на тази същата действителност, която още от времето
на еврейката Сара, и периода на падането под османско иго, все
е възпрепятства изкарването на повърхността на определената
фактология, разбулваща заговора срещу България!
Заговор сруще кого, ще каже някой, та нали българите сами
си го правят със своето неразбирателство помежду си!
Браво, ами че кой тогава насъскваше и сега се опитва отново
да настрои помежду им, православни и мюсюлмани, кой се опитваше да всява смуг между малцинства, и по Тодорживково време
и по време на последните няколко години на депесета и седесета
и бесепета.
Все един са стоящите отдолу!
Все един е лидерът, дали ще бъде с различни имена – Надежда
или Сергей, произходът е все е един!
А колкото до сакскобургите, те са всъщност в основата на
котилото и точно от там е бил изнамерен и Фердинанд! И въобще
кой е Фердинанд, знае ли се!
Какво да се прави, ще каже някой, такава е съдбата на малките
нации! Все да се търси някой да ги управлява отвън, все някой от
Лондон или Ню Йорк да им дава оценка!
Точно поради това и сега се дава време за разгръщане на
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някои древни страници от най-древната история на земята
свързана с протобългарите, с името на Зиези, с християнството на Кубрат, с анализа на истинската неподменена от
чуждестранни историци българска история.
А и мястото на този поместен списък, заедно с изследвания от
типа – Какво са направили евреите за България, са много навременни, даже прекалено закъсняли!
Трябва ли да се чака още, и колко, може би да бъде изцяло разграбена и унищожена българската държава!
Сега е време на предупреждение и самоопределение за
българите!
За да не кажат сетне, че не са знаели!
Сега те трябва правилно познавайки своята древна и велика
история, познавайки механизмите на международната политическа манипулация, да се самоопределят.
Накъде ще пътуват в новата история на планетата!
Със старата култура, която тъпчеше и лъжеше през последните няколко века, създавайки поляризация между населението
на земята, създавайки колониите и бантустаните, или с новата
– която сега се опитва да се появи новораждайки се от...
Дали от пепелта на задавашия се гигантски катаклизъм на тази
планета или пък, а защо не, от едно мирно и протекло в условията на дипломатичност, предаване на щафетата между културите.
Старата култура и е време да отстъпи. И това го знаят тези от
разумния, и умъдрял в залитанията си по богоизбраничеството,
международен елит. И, слава Богу, че между тях, също има такива, които виждат хладнокръвно, пагубния край на своята богоизбраническа философия.
Изводът е само един, точен и налагаш се като мощен отпечатък върху съзнанието на разумния:
Времето на илюминатите и богоизбрания народ ще остане
само в учебниците на най-новата история като едно гигантско
предупреждение за новото човечество!
Предупреждение, че който е застанал срещу Бога – срещу
създателя, и се е назовал богоизбран, по-първи от другите,
чака го неизбежната участ да бъде запокитен в Бездната.
Бъдещето ще създаде едно ново човечество!
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Човечество сред което няма да има богоизбрани народи, всички нации са все равни върху дланта на нашия Небесен Отец!
Използвана литература:
Великият заговор срещу България, Христо Маджаров
Какво са направили евреите за България
Протоколи на Сионските мъдреци
За върховенството, Айзенрайх
Интернационалните евреи, Хенри Форд

РЕЧНИК НА ЕВРЕЙСКИЯ ВЪПРОС
За да се осветли същността на Еврейския въпрос и за да стане
видима манипулацията в продължение на повече от сто години,
е необходимо да се разработи речник на понятията, свързани с
този толкова важен за бъдещето на планетата въпрос.
Ако една язва не бъде забелязана и осъзната от здравомислещия организъм на човечеството, неизбежно идва ред на хирургическата операция.
Един речник на понятията по еврейския въпрос би бил още
един опит за осъзнаване на първостепенния характер на проблемите в Близкия Изток.
Един виден японски генерал е казал ясно: „Този, който не е
запознат с дълбочината на еврейския въпрос, няма право да се
произнася за бъдещето на народите.“
Войната в Близкия Изток е факт. Това е един от плодовете на
нашата цивилизация на глобален егоизъм. Това е отровен плод,
защото там денонощно се избиват хора.
Огнището е създадено за да тлее непрекъснато. Защо?! Каква
е целта? Може би за да се поднови огъня в уречения час! Уречен
от кого ако не от древните писания в Талмуда, който очевидно се
оказва „най-расисткия документ, публикуван на земята досега“.
А защо го няма никъде за да се запознаят хората с него! На
хората им се говори, че се бил появил някакъв си изверг Хитлер,
който си бил поставил за цел за изтреби еврейското население.
А този Хитлер откъде е получавал парите за цялата си „велико-
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мащабна фюреровска“ дейност ако не от инициаторите на това
изтребване?
Време е хората да започнат да си задават най-сетне въпроси и
да мислят. Да мислят, и да се противопоставят на философията,
залегнала в главите на някои, обявили себе си за „богоизбрани“
– че народът е стадо, а те пък са елитът, избраниците от Бога,
първосвещеници – левити (виж Второзаконие).
Стадото иска своите добри пастири и е казано ясно кой е добрият пастир – „само този, който се грижи от сърце за стадото и
комуто е милно загубването даже и на една овца.“
Когато четем изследването на видния изследовател Бенджамин Фридман, ние сме потресени от точността на фактите. Ама,
вярно ли е? Нищо друго не може да се каже след запознаването
с фактологическия материал. Наивно е да се обвинява национал-социализма при положение, че не са познава дълбочината на
юдейството и създалия се във времето Еврейски въпрос.
Сега съществуващият еврейски въпрос е една от най-големите язви на човечеството.
Решаването на този въпрос не може да стане с насилие, а само
с внимателно изследване в дълбочина върху изначалните корени
на неговото пораждане. Бог никога не е създавал зло и противоречия, но една от силите на тъмнината се е намесила и под
флага, че избира своя народ, е заложила отрицателна програма
на богоизбраничество в едно от племената на Израел – Юдея, а
впоследствие от тях са се оформили най-ревностните последователи на господарската теория – левитите.
По повод на безбройните спекулации с Еврейския въпрос,
спасяването на евреите от българите, с понятия като „холокост“,
нацизъм, расова теория, очевидно е необходимо да се внесе яснота относно някои етимологически и физически различия в често употребяваните и смесвани по своята същност понятия като
„евреи“ и „юдеи“.
Под понятието за евреи се разбира нещо, което е свързано с
понятието „Израел“.
А под понятието за „юдеи“ се разбира нещо различно. Време е
за осветляване и уточняване на някои различия. Източник на това
разграничаване и внасяне на яснота са следните източници:
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– Спорът за Сион от Дъглас Рид
– Международното еврейство от Хенри Форд
– Ангелът на Йехова при евреите от В.Розанов
Забележка:
1. Сегашните ционисти си служат с името „евреи“ само с политическа цел.
2. Евреите „ешкенази“, това са хазари, по-късно известни
като „източни евреи“.
3. Има евреи от семитски произход.
4. Има и евреи с монголски произход.
5. Има пет етапа в развитието на ционизма – левити, фарисеи,
талмудисти, преходен етап, ционисти.
6. Левити във Вавилон, фарисеи в Йерусалим, талмудисти в
Испания, равини в Русия, ционисти в Израел.
Понятия за бъдещо изследване
Еврейство
Евреи
Израел
Юдеи
Юдея
Юдаизъм
Левити
Ционизъм
Цион
Израелтяни
Фарисейство
Фарисеи
Левитски юдаизъм
Талмудистки юдаизъм
Левитски или юдейски закон
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АКО ЦИОНИСТКАТА ДЪРЖАВА ОТ 1948 ГОДИНА
МОЖЕ ДА ИМА НЯКАКВА ПРЕТЕНЦИЯ,
НЯКАКВО ИМЕ ОТ ДРЕВНОСТТА – ТОВА Е САМО
ИМЕТО „ЮДЕЯ“.
ГОЛЯМА МИСТЕРИЯ Е ЗАЩО ЦИОНИСТКИТЕ ВОДАЧИ
НАРЕКОХА НОВАТА ДЪРЖАВА ПРЕЗ 1948 „ИЗРАЕЛ“.
ИЗРАИЛТЯНИТЕ НЕ СА БИЛИ ЕВРЕИ
ЮДЕИТЕ СЪЩО НЕ СА БИЛИ ИЗРАИЛТЯНИ
Ето един откъс от книгата „Спорът за Сион“:
„Това било времето, когато още никакви израилски племена
не съществували. Така наречените „хабиру“, (евреи) живеели в
Ханаан, придошли тук отдавна от далечен Вавилон. Името им
„хабиру“ означава „номади“ (чергари), като това не означава
принадлежност към раса или племе. Те се установили в Ханаан
до момента, в който Мойсей щял да се появи там с неголяма
група заселници.“
И чак по късно от смесените бракове между номадите
„хабиру“ и местните щяло да се появи племето „Бен Израил“
(деца на Израил), което на свой ред щяло да се разпадне на нови
племена. Главното от тях – израилтяните – щяло да се засели
в северната част на Ханаан.
А на юг се обособило племето юдеи, изолирано и оградено
от местното коренно население.“
И така се оказало, че юдеите и левитите не били израелско
племе.
Според д-р Кейщайн „юдеи“ е равностойно на „левити“.
Еврейската енциклопедия твърди безпристрастно, че племето
юдеи никога не е било израелско племе.
Юдеи е племето, избрано от левитите, като основа на расовата идея, обещанието за „избран народ“, с единствената
цел да се наследи обетованата земя.
Ционизмът (Синедрионът) създаде комунизма. Карл Маркс
бе финансиран от Фридрих Енгелс.
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Дизраели и Бакунин предупреждават човечеството за опасността.
Ето и един откъс от книгата на Н.Николов „Светът под микроскоп“:
Какво е ционизъм и как се стигна до него?
Един ден през 458 година, едно малко незначително палестинско племе от Юдея (отричано преди от израилтяните) излиза
с расово верую. Подривният и разрушителен елемент на това
верую надминава всички експлозиви и епидемии. Това бе денят,
в който бе наложена теорията на господарската раса, която
влезе в историята под името „Законът“.
Предлагаме ви откъс от книгата „Спорът за Сион“ от
Дъглас Рид:
„Кратката съвместна история на Израел и Юдея достигнала до своя край в 937 год. пр. Хр.
След смъртта на Соломон този съюз се разпаднал окончателно и северното царство – Израел, се върнало към самостоятелен живот.
Юдейството изисквало пълно обособяване.
Израел вярвал в своята обща с останалото човечество
съдба и ОТХВЪРЛИЛ ЮДАИЗМА по същите причини, по които
са го отхвърляли и останалите народи през последните три
хилядолетия. Израел всъщност отхвърлил левитите с тяхната
расова доктрина.“
Време е за пробуждане и различаване:
Ционизмът и Еврейството са две противоположни понятия
Сегашната държава Израел няма нищо общо с древната традиция на Израел, освен името.
Ето какво заявяват тези водачи на еврейския народ, които сега
са поставени в сянка от водачите узурпатори – ционисти.
ЕВРЕИ – различно от ЮДЕИ
ИЗРАЕЛ – различно от ЮДЕЯ
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ЮДЕЯ Е ПОРОДИЛА ЛЕВИТИТЕ, ОТТАМ ФАРИСЕИТЕ,
А ПОСЛЕ ЦИОНИСТИТЕ
ПРОБЛЕМЪТ Е ПО-ДЪЛБОК: ЦИОНИСТИТЕ СЕГА – ЛЕВИТИТЕ В МИНАЛОТО, ФАРИСЕИТЕ ПРЕДИ ТЯХ. ТЯХНАТА ФИКС ИДЕЯ Е ОТРИЦАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА СПАСЕНИЕ НА НАРОДА НА ИЗРАЕЛ
Нека разграничим евреите от ционистите и да спрем да спекулираме с мъката на обикновения евреин.
Забележка:
Ционистите изфабрикуваха понятието „антисемитизъм“ и
ето защо е трудно понякога да се разграничат добронамерените
опити да се осветли еврейския въпрос от злонамерените опити
да се струпа нечия вина върху обикновения редови евреин. И
почти винаги, тези които дърпат конците, основателите на ционистката доктрина, които управляват банките, които в дълбочина
всъщност съвсем не са евреи, а източни евреи, хазари, ешкенази,
юдеи и левити (всичко това би следвало да се изследва от историческата наука) остават незасегнати, скрити зад сцената, и
прокарват в тишина своя сатанински план.
Ето защо е разумно да се предприеме следния подход в оценяването на източниците, говорещи по еврейския въпрос: Първо да
се проучи какво е отношението на този източник към ционизма
и обслужва ли го той. В този аспект, „Протоколите на сионските
мъдреци“ не само не обслужват ционизма, но го разобличават в
неговите дълбоки корени. Ето защо ционистите вече сто години
воюват с тази книга.
Ако един източник на информация смело застава срещу найголямото зло на сегашното време в лицето на ционизма, то той
определено работи за истинската кауза на еврейския народ – народа на Израел, истинския народ на Израел, който без значение
къде и в коя синагога, изразява своята молитва към Бога и който
не си играе на избраничество, погрешно преписано му от няколко левити и от специално създадените обстоятелства от страна
на силата на тъмнината.
Много е важно да разграничим понятията „евреи“ от понятията „юдеи“. Нека разграничим левитите и ционистите от истин-
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ската позиция на обикновените редови евреи. Проблемът не е в
евреите, а в техните малобройни заблудени водачи узурпатори
– ционисти, обслужващи няколкото банкови фамилии от неизраелски произход, хазари и ешкенази..
Излагаме една статия писана от някой от истинските
водачи на народа на Израел. Нека читателят докосвайки
се до нейното съдържание сам отсъди каква е волята на
истинските евреи.

ЗАЩО ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СЕ
ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА СЕГА
СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЦИОНИСТКА ДЪРЖАВА
НЕПРАВОМЕРНО ВЪЗПРИЕЛА ИМЕТО „ИЗРАЕЛ“
1. Какво означава понятието „народ на Израел“?
Народът на Израел е съществувал е съществувал от хиляди
години.
Това е народ със свои специфични качества, вътрешна природа.
Тора се явява като основен източник на тази вътрешна природа.
Без Тора и вярата на евреите – няма такова понятие „народ
на Израел“.
Който отрича Тора и Вярата не може да принадлежи към народа на Израел.
Целта и предназначението на Народа на Израел в този свят е
да служи на Бога.
Спасението на евреите се изразява единствено в служба на
Бога.
2. Какво е ционизмът?
Ционизмът е нововъзникнало понятие.
Появява се като явление преди около стотина години.
Ционизмът определя още веднаж ( преразглежда) истинската същност и природа на народа на Израел, като подменя тази
истинска природа с диаметрално противоположния характер на
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сегашния материалистичен свят, аргумента за липсата на държава и армия като причина за нещастието, че спасението се състои
в придобиването на единна държава и армия, накратко казано
в мисленето на ционистките лидери е залегнало основното, че
трябва да подменят мисленето и характера на народа на Израел
и като създадат единна държава с армия, ще му осигурят спасение.
3. Народът на Израел се противопоставя на всичко това
по четири основни причини:
1. Защото всичко това е диаметрално противоположно и изцяло противоречи на истинската същност на народа на Израел.
Защото единственото време, когато на народа на Израел е било
разрешено да имат държава е било преди 2 хиляди, когато Славата на Създателя е била върху него. И в бъдеще, ако Славата на
Създателя още веднаж се разкрие и целият свят му служи, тогава
Той Самият, без никакво усилие от човешка страна, би ни предоставил царство основано върху божественото служене.
2. Държава като тази, притежавана от други народи, е противоположна на истинската същност на народа на Израел. Който и
да е пожелал досега тази държава, спасението на Израел показва, че той отрича истинската същност на народа на Израел и я
подменя с другата същност на материалистичната природа, като
поставя материалното спасение пред истинското. Като средствата на това спасение в материален смисъл са държавата и армията. Истинското спасение на народа на Израел се състои в това да
поддържа своята постоянна връзка със Създателя. А това не се
осъществява чрез армия и държава. По-скоро чрез придържането към тора и добрите деяния.
3. Още повече, че самата Тора забранява да се осъществява
край на изгнанието и да се основава нова държава преди онази
истинската, която е Свещената. Всичко това е забранено даже и
ако самата основана държава се управлява според Закона в Тора.
Забранено е по човешки начин да се слага край на изгнанието,
и така според това, ние би трябвало да останем под управление
на народите на света, тъй както е обяснено това в Книгата на
Войоел Моше. А Свещеният Отец, ще бди върху нас и ако ние
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нарушим и най-малкото от неговите предписания, той ще ни изпрати ужасни наказания.
4. Освен прекратяването по изкуствен начин на изгнанието,
делата на ционистите са диаметрално противоположни на Вярата
и на самата Тора. Тъй като основаването на вярата и на Тора, се
гради на факта, че самата Тора е дадена от Небето и се явява като
възнаграждение за тези, които се вслушват в нея и наказание за
онези, които престъпват Закона в нея. Целият народ на Израел
трябва да се подчинява на написаното в Тора и който не иска да
спазва това, ще трябва да престане да бъде част от конкрегацията
на Израел.
Освен, че не се подчиняват на написаното в Закона на тора,
ционистите правят всичко възможно за да предотвратят всяка
едно изпълнение на написаното в закона. Това те вършат с насилие както и с хитрини.Те призовават уж към свобода, но всичко
това излиза че са лъжи в полето на религията. Всъщност те се
борят за да разрушат силата на вярата на Израел.
1. ЦИОНИСТИТЕ ТВЪРДЯТ, ЧЕ СЕ ЯВЯВАТ СПАСИТЕЛИ
НА ИЗРАЕЛ, НО ТОВА СЕ ОПРОВЕРГАВА В СЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ ПОЛОЖЕНИЯ.
Първо: Ако започнете да изследвате целия двехиляден перод
на нашето изгнание, вземете кои да е хиляда години, даже найтрудните и ще видите, че най-изпълнените с кръвопролития, страдания и катастрофи за народа на Израел, са тези години свързани
с периода на установяване на ционистите. Знае се, че причината
за тези страдания се дължи на дейността на ционистите.
Второ: Всезнайно е, според книгите написани от основателите на ционизма, че средствата с които се планира установяването
на ционистката държава включват подстрекателство на антисемитизъм и подкопаване сигурността на евреите във всички точки на
света, за да могат по този начин да бъдат принудени да се присъединят в новата държава.
По този начин с насилие бе разпалена омразата сред германския народ и бяха натикани в концентрационните лагери цели
еврейски общности, а самите ционисти заейки за това, го допуснаха. (Виж книгите: Вероломство, Мин Ха Мецор) Ционистите
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продължават да практикуват това и сега, като в днешнат си стратегия те провокират антисемитизъм, а след това представят себе
си като спасители. Ето две доказателства в отговорите дадено от
водачи на ционистите по време на Втората световна война, по
повод на искането за пари за да се помогне спасяването на евреите от нацистите. Грийнбаум отговаря: Една крава в Палестина
струва повече от всичките евреи в Полша. (Бог забранява това.)
А Вайцман заявява: Най-важната част от еврейския народ се намира вече в страната на Израел, а тези които са отвън, те не са
така важни. (Очевидно те са излишни според него.)
Трето: Ние забелязваме, че по-голямата част от еврейския
свят живее в сигурност при добри материални условия, и че съвсем няма желание да променя всичко това за да се пресели в ционистката държава. Даже някои хора са напуснали ционистката
държава и са отишли при по-добри условия на живот другаде.
Четвърто: Ционистите си служат с голямо количество пропаганда за да създадат емиграция към тяхната ционистка държава.
Защо е необходима тази пропаганда?
Пето: Тъй като никой не иска „Ционистите да го спасяват.“,
тогава единственото което им остава е да обещаят на хората, които са бедни материални изгоди. Но даже и тогава, малцина се
съгласявят.
Шесто: Ционистката държава е постоянно под угрозата на
войни. Докато навсякъде другаде по света, евреите живеят в мир
и сигурност. (С изключение разбира се на тези места, които ционистите са минирали и поставили сигурността под заплаха, в
пламъците на омразата.)
Седмо: Ционистката държава не може да продължи да съществува без икономическата подкрепа на евреите живеещи вън от
нея.
Осмо: Ционистката държава е на прага на икономически колапс и постепено парите започнаха да свършват.
Девето:Ционистите преследват всички евреи, които са лоялни на своята Вяра.
Десето: Ционистите предприемат войни, които поробват
еврейския народ и това най-вече заради изпълнението на своите
политически планове.
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Единадесето: Според Тора, пътеката която носи сигурност
е следването на мира и не това, което носи противопоставяне с
другите нации, тъй както това вършат ционистите.
Дванадесето: Даже и ако ционистите съумеят да осигурят
физически условия за сигурност в своята държава, това би било
за сметка на Вярата и самата Тора. А истинският еврейски народ
– народа на Израел, би предпочел смъртта пред подобен живот.
Ясно е, че ционизмът не може да бъде спасителен път за народа
на Израел. Напротив, това е най-голямото му сегашно нещастие.
Някои евреи и равини свидетелстват, че ционистката
идея не е според Закона на Тора:
- Народът на Израел е съществувал от хиляди години.
- Той има своята присъща вътрешна природа.
- Тора е източникът на тази вътрешна природа.
- Без Тора и Вярата, не съществува такова понятие народ на Израел.
- Който отрича Тора и Вярата не може да бъде част от
народа на Израел.
- Целта и задачата на народа на Израел в този свят е
служба на Бога.
- Спасението на евреите се състои в изпълнението на
тази служба.
- Това, което се прави от някои в името на спасението е
дело на ционизма и е фалшива пропаганда.
- Най-известните равини и главната част от религиозните лидери на еврейството са против ционизма, но техния
глас се заглушава чрез ционисткия контрол на американските медии.
- Ционистите тероризират всеки, който е срещу тях.
- Тази част от еврейския народ, която е попаднала вече
под контрола на ционистите, спомага за оказването на въздействие върху равините да не говорят навън.
- Чрез терор и насилие, много от еврейските равини въобще не се допускат да излизат навън да говорят свободно.
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Ето ТРИ СВИДЕТЕЛСТВА за истинското мнение по
тези въпроси в Тора:
1. В миналото, преди две хиляди години, по време на
опасности и страдания в изгнанието, ни един от еврейските
старейшини и мъдреци не е посмял да създаде държава за
да защитава себе си. И във всяко едно поколение, е имало
хиляди мъдреци изказали се в Тора.
2. Съществуват хиляди обработки на текстове от Тора,
оставени ни от различни мъдреци. Ни една от тях не дава
предложение за изграждане на държава. А онова, което бихме могли да срещнем, това са по-скоро предупрежденията
срещу подобно действие.
3. Основателите на Ционизма, до един се явяват атеисти,
които отричат Тора. А всички мъдреци от Тора се противопоставят на идеите на ционизма, заявявайки, че ционизмът
би довел само до разрушение.
Истинският народ на Израел никога не би сменил, нито
предал своята вяра. Ционизмът е един чужд израстък в тялото на еврейския народ. Изходът е като се освободи това тяло
от този израстък. И така тялото да остане отново чисто. Ционизмът иска да надиграе народа на Израел чрез сила. Чрез
измама и терор, но никога те не ще успеят с тези средства
защото истината винаги ще бъде със Създателя. Ционизмът
няма да успее да измести вярата на еврейския народ. В тази
вяра народа на Израел ще остане силен. И скоро ционистката държава ще прекрати своето съществуване.
Следователно, волята на народа на Израел е държавата, която
понастоящем носи името Израел да престане да съществува. Ако
това не се осъществи, ние искаме тази държава да престане да
носи това име, защото цялото й съществуване е в опозиция на
истинската дълбока същност на Израел.
Народът на Израел отрича някога да е давал разрешението си
да бъде наричана тази държава с това име. Ционистките лидери
нямат правото да се представят като говорители и представители
на народа на Израел.
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1. И тъй като ние виждаме, че нашето искане не се изпълнява, ние чувстваме, че трябва да извикаме най-малкото нашата истина. И така, истината винаги ще си остане
истина. По никакъв начин тя не може да бъде преправена.
Даже и ако целият свят възприеме, че едно плюс една прави три,
то истината ще си остане, че всъщност едно плюс една е две. (Тук
има болка от страна на пишешия.).
2. Нека истината бъде заявена. Използването на името
„Израел“ от тази държава се явява пълна фалшификация.
Народът на Израел няма нищо общо с тази държава. Ционизмът и неговата държава нямат никакъв дял и нищо
общо с истинския Израел.

50

З АЩО

РАБ ОТИТЕ В

Б ЪЛГАРИЯ

ПРОДЪЛЖАВАТ ДА НЕ ВЪРВЯТ

КАКВО СА НАПРАВИЛИ ЕВРЕИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ?
За да съдим за значението на политическата дейност на евреите в България, най-напред е необходимо да изучим и да опознаем отечеството си, неговите исторически пътища, неговите
идеали, неговите минали и настоящи политически и икономически явления.
След идването на апостолите Павел Варнава на Балканския
полуостров, България става център и разсадник на православната вяра. В нейните монастири са се съсредоточили висши
възпитателни учреждения, подготвящи видни лица за държавна
деятелност и пастири за разпространение и закрепване на Христовата вяра.
От всички балкански народи българите особено са се отличавали с усърдие и възприемайки християнската религия, стигали
дори до фанатизъм. На това явление е обърнал внимание Синедрионът, който винаги се е стремял да унищожи, обезсили и
насочи на лъжлив път учението на Исуса Христа.
В XVI век членове на Синедриона са били всички венициански евреи и банкери. Благодарение на това, че в техни ръце
се е намирал капитала, те добили в това време голямо значение
и сила. Дори турският султан е бил напълно зависим от тях и
верен изпълнител на всички заповеди на Синедриона. Но както
винаги, евреите прокарвали своята политика задкулисно. Те я ръководили, а сами оставали в сянка. Тази политика на веницианските банкери-евреи през царуването на Иван Александър е била
съдбоностна за България.
ЦАРИЦА САРА И СИНЕДРИОНА
Гръцки и френски литературни източници свидетелствуват, че
цар Иван Александър е бил женен за еврейката Сара, дъщеря на
един венециански банкер, и че този брак е бил устроен от евреите с единствена цел да отслаби християнската вяра в България,
населението на която и било напълно преданно.
Сара е била таен агент на Синедриона и постепенно подгот-
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вяла България за турското робство (Гр. лет. XIV в. т. III. стр.
81). В историята на християнството на Балканите, тя изиграла
почти същата роля, като Попея в Рим само, че в друга форма.
Нейните наемни агенти, със средствата на веницианските търговци разпространявали между народа слухове, че Исус Христос е
само мит, че не е имало никакво Възкресение, а че всичко това е
измислено от поповете, които проповядвайки тази лъжа, живеят
и се наслаждават за сметка на трудещите се маси (Гр. лет. XIV. в
т. III., 92 е Енциклика на Бонифации IX, римски папа).
Злите семена били посяни и дали плодовете си в скоро време.
Постепенно вярата започнала да отслабва, появил се разврат, пиянство, започнал да процъфтява материализма. Развлеченията,
противни на нравствения дух, се поощрявали. Цар Иван Александър бил безсилен да предприеме каквото и да било против
жена си, понеже зад гърба и стояла злата могъществена сила на
Синедриона.
Станало е нужда дори той да се помири с разделянето на държавата си на три области, което безспорно, го е унищожавало,
но което е било дело на тъмните сили, решили да разложат държавата.
ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ
На фона на тези тревожни събития, в България през XIV в. се
появила величавата фигура на партиарх Евтимий.
Още като прост монах той проявил неуморна дейност и бързо
изкачил стъпалата на националната политическа стълба. Неговата известност растяла и достигала до най-отдалечените ъгли на
България, и дори извън пределите и. Неговата вяра, учението му,
неговите пламенни речи започнали отново да върщат народа към
предишния смирен живот. Евтимий станал опасен противник на
еврейското влияние и царица Сара не веднаж се мъчила да го
привлече на своя страна. Когато нейните опити не се увенчали с
успех, тя съобщила това на Синедриона и последният употребил
всички сили да клевети праведника за да сведе цялата му деятелност до нула. (Енц. на Урбан VI., римски папа. стр. 4)
Въпреки това, Евтимий бърже станал известен по целия Бал-
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кански полуостров, а цар Иван Александър, смятайки го за свой
близък съвременник, му подарил един монастир, гдето Евтимий
имал вече пълна възможност да привлича хората към себе си и да
влияе върху по-широките маси.
Тогава веницианските банкери-евреи упражнили политически
и финансов натиск върху Отоманската империя и за да не допуснат България да се развива по-нататък, снабдили Турция с
материални средства да води война за да разори православната
страна. Изпълнявайки всички нареждания на евреите и ползувайки се от техните услуги, Турция на свой ред решила да разшири
Отоманската империя за сметка на християнските държави. Като
узнал това, византийският император Йоан V Палеолог помолил
папа Урбан V да организира в западните християнски владения
армия за борба с мохамеданите заплашващи християнството. За
да склони папата за това Йоан обещал да съедини близкоизточната църква със западната, но помощ от запад не дошла.
По такъв начин България продължавала да бъде застрашена
от Отоманската империя, подстрекавана от венецианските евреи.
Когато турците се появили за пръв път на Балканския полуостров, те заели със съдействието на жената на Иван Александра
– Сара, Родосто, Бая-Ески, Люле-Бургас, Одрин и сключили с
България договор, който им давал юридическо право да организират в Тракия бойни отряди за по-нататъшни походи в християнските страни, а България била задължена да им оказва активна
бойна подкрепа.
Сключвайки този неизгодеин договор, Иван Александър разчитал, че апетитът на турците ще бъде задоволен от заетата част,
и че останалата България ще бъде спасена.
След неговата смърт на престола се качил сина му Иван Шишман. Неизвестно по какви съображения и под чие влияние, той
се обявил за открит враг на Турция в същото време, когато бил
съвършено неподготвен да даде отпор на врага, подстрекаван от
еврейството.
Нарушавайки договoра сключен от баща му, със своя неутралитет той предизвикал, а в същото време не се погрижил да
пoтърси съюзници в лицето на Византия и Сърбия, които тогава
вече воювали с Отоманската империя. Много е възможно това
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поведение на Иван Шишман да е било предизвикано от таен натиск от стана на еврейстовото чрез посредничеството на майка
му Сара с цел да доведе българската държава до прага на неизбежна катастрофа. За турския султан Мурад този именно неутралитет послужил за основание да изпрати два силни отряда на
Тимурташ и Лала-Шахин против България, при което първият
заел областта между Марица и Черно море, а вторият преминал
Тракия и се отправил към София. Тогава Шишман бил принуден
да преклони глава и пред Мурад, да се признае за негов васал и
да му даде подарък сестра си хубавата Мара.
Такава е била волята на венецианските евреи!...
В 1382 година турците превзели София, която им била нужна
по стратегически съобръжения, да си отворят път към Сърбия. В
1388 година султан Мурад изпратил 30’000 армия под командата
на великия везир Али паша, който преминал Стара планина и
завладял Провадия, Преслав, Шумен и Силистра.
От този момент съдбата на България била решена от венецианските банкери.
На нейна територия се появили предатели, които постепенно
придвижили България към прага на петвековното робство. (Енц.
на Урбан VI., римски папа, стр. 9)
ОБСАДАТА НА ВЕЛИКО-ТЪРНОВО
Настъпила и 1393 година, която заляла старата столица с невинна християнска кръв.
Защитата на Велико Търново била възложена на патриарх Евтимий, понеже цар Иван Шишман по неизвестни съображения
напуснал столицата и заминал по посока към София. Историята
свидетелствува, че патриарх Евтимий е бил по това време велик
учител на българската писменост, че той е запазил звездата на
българската нацонална култура, неугаснала в продължение на
петвековното турско иго. Три месеца сбраната тук войска на султана нападала на пристъпи града, но храбрите защитници успешно отблъсквали турските пълчища.
Султанът дал вече заповед за отстъпление с предложение за
мир.
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ПРЕДАТЕЛСТВОТО
С този неуспех не могли да се примирят членовете на Синедриона, които били в Бургаз, и следели изхода на борбата чрез
шпионите си. Какво им е оставало да правят? Като се убедили,
че султанът не е в състояние да сломи търновските защитници
без тяхното участие, евреите на свой ред дали заповед да се организира колкото се може по-скоро предателство. Намерил се
един, който бил снабден с всички нужни за тази цел средства,
включително и копие от султанската заповед за отсъпление. Този
трагичен епизод историците отбелязават само като предание, че
един неизвестен евреин предал Тъpново.
Този неизвестен евреин, който блестящо изпълнил задачата
си бил Лазар Коен, чийто потомци братя Коен изиграли също такава нечиста роля при Осман Пазвантооглу в 1794-1807 година.
Лазар Коен, получил заповед от членовете на Синедриона,
проникнал в българската крепост Царевец, явил се при патриарх
Етимия и по най-подъл начин го уверил, че турските войски са
изгубили всяка спсобност да се бият и не ще могат да подновят обсадата на Велико Търново. Той казал, че силни епидемии
са предизвикали паническо бягство в армията на султана, той се
клел, че турците са в ръцете на вече засилилите се отряди на
Иван Шишман и че затова султанът вече дал заповед за отстъпление.
За доказателство предателят показал копието от заповедта, с
което го снабдили евреите – членове на Синедриона. (Гр. лет.
XIV век, том IV. стр. 216). А в същото време Лазар Коен през
ноща завел до самите стени на града турската войска, която се
разположила на скрито и чакала сигнал. Подлите и лъжливи
сведения създали в целия град радостно оживление. Радостта
на уморените защитници не могла да бъде спокойно затаена в
сърцето, тя се превърнала в страшен рев, който не може да се
заглуши с нищо. Всички крещели за неочакваното си щастие и
спасение, а евреинът Коен, като Юда Икариотски, тихомълком
задигнал ключовете от градските врата и ги предал на своя помощник евреина Хасон, който възползувайки се от това, че цяло-
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то население било обхванато от ентусиазъм, отворил градските
врата и предал ключовете на Челеби Сюлейман.
Жителите на града се били събрали на площада, гдето патриарх Евтимий служил благодарствен молебен. Коен дал уговорения сигнал и на 17 юли 1393 година турските войски нахлули
през отворените врати в града. (Гр. лет. XIV. век, том IV. стр.
318). По това време Град Велико Търново бил център на внимание в целия Балкански полуостров.
Той бил гордост и слава на българския народ, а когато нахлули турците, благодарение на еврейското предателство, града бил
подхвърлен на грабеж и насилие и скоро обхванат от пламъци.
Турците разорявали и рушели всичко.
Патриаршеската църква „Възнесение Христово“ била разрушена веднага, а благочестивият старец патриарх Евтимий бил
заточен. С един замах на еврейската диригентска пръчка, започнала сеч и гонение на християните! На какви страшни избивания
и мъчения са били подложени велико-търновските жители, ясно
се вижда от произведенията на Гр. Цамблак, Конст. Костенецик,
Йосиф Видински и др.
Величественият владика Евтимий, макар изгонен от Храма,
не преставал да огражда и утешава с молитвите си жителите на
Търново. Безстрашният побелял старец отишал при султан Баязид и изказал протеста си против извършените зверски насилия.
Неговото старческо и благочестиво лице сияело от святост в ореола от сиви коси, и смиреният божи слуга смилил жестокото сърце на султана. Баязид дал заповед на войските си да прекратят
гоненията на християните.
Тази разпоредба не била по духа на еврейските владици, и
главата на отоманската империя бил принуден да се подчини на
исканията на евреите банкери и да се върне незабавно в Константинопол. (Енц. на Урбан VI. римски папа, стр. 14) На негово
място от Венеция бил командирован най-жестокия садист, евреина Челеби Нафталион с щаба му, състоящ се от трима евреи: Рахамим Асеов, Хаим Йерохам и Давид Леви. Българската история
обаче, отбелязва това събитие само с краткото съобщение, че
на мястото на султана от Константинопол бил изпратен някакъв
негов роднина, който възобновил избиването на българите с още
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по-голямо озверение и жестокост. Но как е името му, какъв роднина е той на турския двор и кой го е изпратил, историята за угода на „богоизбраните“ мълчи. А не е ли смешно да се мисли, че
името на заместника на султана, толкова всесилен по това време,
не е било известно на историците? Тука неволно ни се представя
онази печална действителност, която се крие в думите:
“Ние си играем с народите като с шахматни фигури, а самите
оставаме в сянка!...“
ИЗБИВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТA ИНТЕЛИГЕНЦИЯ
Пристигайки във Велико Търново, Нафталион заповядал незабвано да отделят изтъкнатите търновци начело с патриарх Евтимий и да ги заведат в монастира св. Троица. Когато заповедта
му била изпълнена, евреинът Нафталион отива в монастира и
лично ръководи избиването им. Всички българи християни заклали пред иконата на Спасителя. На всеки доведен на ешафота
Нафталион повтарял подигравателно една и съща фраза:“Помоли своя Бог, може би той ще те спаси“, и тутакси пред лицето на
патриарха рязали главите на невинните жертви и вършили всякакви зверства над беззащитния народ. (Лет. XIV. век, том 6, стр.
452).
СЪДБАТА НА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
Най-после Нафталион заповядал да доведат и патриарха на
ешафота, да го поставят над пропастта и да му отсечат главата.
Когато поставили благочестивия старец на лобното място, той
коленичил с вдигнати ръце и високо казал:
„Господи Исусе Христе! С радост приемам мъченическата смърт за Тебе! Прости им, Господи! И аз ще кажа твоите
думи: „Защото те не знаят какво правят!“
На палача, който бил вдигнал меч над главата на благочестивия старец неочаквано се схванали ръцете от завладелия го необясним страх и той останал да стои с вдигнат меч, докато го отвели другите войни, а патриарх Евтимий породължавал да се моли.
(Лет. XIV век, том 6, стр. 462, Енц. на Бонифаций IX, римски
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папа). За това необикновено явление съобщили на Нафталиона,
и последният заповядал да заточат патриарха във велико-търновските катакомби. Когато го отвеждали от Търново, под конвой
като престъпник, целият народ, лишен вече от граждански права,
чувствувал своето безсилие и в очакване на неизвестната си съдба безутешно ридаел:
„Отче! На кого ни оставяш?“
От тези отчаяни вопли може да се заключи, какво значение е
имал Евтимий за целия български народ. Тревогата, обхванала
тълпата, останала без вожд и духовен пастир, свидетелствува, че
тази звезда, изгряла над Балканите, е била насилствено угасена
от вековните врагове на християнството, но лъчите и до ден днешен продължават да озаряват славянските земи.
Защо тъй жестоко се е отнесал с владиката Нафталион?
Oтговорът е ясен! Затова, че партиарх Евтимий посветил целия
си живот да събуди у народа безкористни чувства за честно служене на родината. Не може човек без трепет да си спомни за този
велик вожд, който с живота си и със смъртта си дал висок пример
на свето служене на православната църква.
Голготата, на която той е бил закаран от враговете на Христа,
дава ярък пример, до каква степен на зверство дохождат евреите
при всяко изменение на политическата обстановка!
Според гръцките литературни източници (Лет. XIV век, том
б, стр. 493) Нафталион, поругал се над патриарха, го заточил във
велико-търновските катакомби, гдето след продължително гладуване и жестоки изтезания той предал Богу дух, а тялото му
изгорили (Eнц. на Бон. IX р.п., стр. 18). Българската история се
утешава с кратка забелжка, че патриархът бил изпратен в Бачковския монастир, гдето и умрял. А в действителност каква е
била съдбата на този благочестив архипастир?
Защо българската история тъй неясно осветява последните
дни от живота и смъртта на смирения патриарх? Наистина ли
той е умрял в Бачковския монастир? Ние знаем, че най-грижливите изследвания на българските летописи не дават положителни
резултати. А гръцките и френските източници от XIV век ни довеждат до потресаващи разкрития. Един историк пише:
„Мълчание .... пълно мълчание! Никой не чувствува с каква
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скръб са покрити равнините на Балканите. С дълбока мъка е пропита цялата българска земя, и целия ужас е в това, че не се намерила ни една душа на българската земя да отбележи истинските
виновници на това нещастие!....“ (Лет. XIV век, том 6, стр. 528).
Патриарх Евтимий е влязал в историята като светъл и ярък
лъч, озарил със сиянието си мрака. Със силата на своя дух и величието на своя архипастирски подвиг той сплотил българския
народ и закрепил у него непоколебимата вяра, че рано или късно
България ще отхвърли игото на турските читаци, докарано ни от
евреите. Какво е преживял българският народ в течение на петвековното иго, е достатъчно ярко представил Иван Вазов в романа „Под игото“. Ние знаем, че българинът не е смеел да живее
тъй, както е искал, не е смеел да обича този, който му е харесва,
не смеел да се ползува от благото, добито с труд и пот, и не е смеел да желае най-необходимото в човешкия живот. И всичко това
България е приживяла по милостта на „богоизбраните“.
За съжаление, както тогава, така и днес има елементи, които
в своята слепота се мъчат да въведат в заблуждение ония синове
на родината, у които дори петвековното робство не е могло да
изтръгне славянско-християнския дух и националния порив. За
съжаление, и днес още мнозина сляпо оказват пълно съдействие
на евреите в тяхната скрита цел да доведата православната страна до окончателно загубване на националността и пълно разрушение на духовните и материални начала.
Евреите завладели България, станали господари на положението. Ползувайки се с голямо влияние въху турския султан, те
започнали да прокарват в живота всичко, което им било угодно,
а главно блестящо изпълнявали задачата си по отношение притесняването на християнството, за да унищожат по този начин
всеки божествен принцип и да подготвят страната за безкрайно
робство.
Затова през време на турското владичество евреите умело са
си придобили симпатиите на наякой българи, спечелва ли са ги
на своя страна и ползувайки се от тяхните услуги, оказвани им
под вида на лъжлив либерализъм, заблуждавайки народните маси
и ги насъсквали срещу ония-които безстрашно проповядвали
своите национални идеи.
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Това явление се надблюдава и сега, защото има още много
наивници между българите.!...
РОЛЯТА НА ЕВРЕИТЕ ВЪВ ВИДИНСКАТА ОБЛАСТ
Всички данни, които ни позволяват да съдим за действителното отношение на евреите към България, трябва да черпим от безбройните източници на историята. А кой може да бъде по-справедлив от нея? Никой евреин не е бил и не може да бъде истински
патриот на оная страна, в която живее. Ние имаме много ясен и
жив пример от следния историческия факт в България.
В 1794 година Осман Пазвантооглу превзел Видин и се обявил за независим паша на тази област. Най-напред евреите се
присламчили при него и започнали да му предлагат всевъзможни услуги. В кратко време те пленили новия владетел и двамата
братя Коен влезли в тясна връзка с него, единят се наредил като
негов личен касиер, а другия – като придворен лекар.Благодарение на тези двама „представители“ евреите във Видин станали
господари на положението. В името на това щастливо минало
българските евреи и до днес празнуват всяка година тържеството, наречено „Пурим Видински“.
Въпреки упоритата борба на султанските войски с привържениците на Осман Пазвантооглу, последният владял Видинската
област в продължение на тринайсет години, благодарение само
помощта на евреите. Но когато султанът издал указ за даруване на видинските евреи с особени политически привилегии, ако
помогнат да се свърши работата със самозванеца, лекарят Коен
бърже разрешил този въпрос – веднага отровил Пазвантооглу.
Положението на пашата било безнадежно, смъртта се приближавала, а привържениците му се приготвили да изколят всички видински евреи, за да отмъстят за своя вожд. Тогава евреите заплашили, че за кръвта на техните едноверци ще заплатят
със смърт всички останали жени и роднини на умиращия. Осман Пазвантооглу, за да спаси жените и роднините си, поканил
всички военноначалници на еничерите и им заповядал да не бутат нито евреите, нито техните имоти. Подчинявайки се на желанието на умиращия си водач, военноначалниците обещали и
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съгласно мюсюлманския обичай не нарушили дадения завет. В
деня на смъртта на пашата касиерът заграбил неговите капитали
и заедно с брата си избягали в Румъния.
По време на турското владичество евреите винаги са били
най-близки помощници на турските данъчни чиновници, на чиновниците в полицията и доставчици на най-хубавите български
момичета за турците и разкривачи на заговорите против турското иго. Особена роля евреите са играли в турското управление,
гдето са си поставили за задача да пречат за развитието на националните чувства у подрастващите поколения.
Само благодарение на всичко това е продължило тъй дълго
турското иго!
ЕПОХАТА НА ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА 1877-1878 Г.
Епохата на възстановяване независимостта на България и
борбата на руските войски с отоманската империя ни дават ключа за разкриване коварните постъпки на евреите. За да попречат
за развитието на християнските народи, евреите смятали за свой
дълг да помагат на турците, ако не с въоръжено пратизанство,
то поне със строг неутралитет и ревностен шпионаж в полза на
турската действуваща армия. Не е било по вкуса на евреите това,
че на българска територия стъпили християнски полкове!
От гледна точка на всеки евреин, основана на учението на
Талмуда (виж ЮДЕИТЕ, Глава 3, „Талмудът и Юдеите“), християнинът е добитък, който трябва да се подчинява на евреина, да
му служи и да му работи. Затова, те с всички сили са се мъчили
да саботират действията на руските войски. При настъпването на
руската армия в Освободителната война, евреите хвърляли отрова във водата, виното и съесните продукти. В това отношение
изключително активно участие са проявили евреите, изгнанници
от Испания и Португалия. Най-много са шпионирали в полза на
турците видинските, карловските и казанлъшките евреи. Знаменитото карловско предателство също е дело на евреин – Йосиф
Фридман. Особено активен шпионаж е имало през месец август
1877 година, когато руско-турската война е била в разгара си.
След цял ред неуспехи на бойните планове и загубата на някол-
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ко десетки хиляди войници, поради еврейския шпионаж, руските
военни власти взели най-после по-строги мерки по отношение
на еврейското население в България. След тази препазна мярка
руските войски одържали колосалната победа над турците. Когато черкезите започнали да преследват разбитата турска армия
по петите, ямболските евреи избягали в Лозенград, за да разпространяват слухове, че българското християнско население с
подкрепата на руските военни власти прави погроми.
От Лозенград били изпратени еврейски пратеници до всички
краища на света с намерение да се предизвика негодувание в западна Европа и Америка за да дойдат други държави на помощ
на турската армия с въоръжене сили, за да бъдат изгонени русите
отвъд Дунава.
Държавите на западна Европа и Америка се ограничили с
протест, който се изразил с гръмогласни думи по адрес на възраждащата се българска държава и окупационните руски войски.
По този провокаторски начин евреите се оградили от справедливия народен гняв. Когато българските евреи се убедили, че
западноевропейските държави не са решват да воюват против
Русия, и победата на руските войски трябва да закрепи самостоятелността на българската държава, те бърже се ориентирали в
новата политическа остановка. След отстъплението си от София
турската войска подпалила няколко града. Евреите, за да изкупят вината си и да се покажат като доброжелатели пред новите
господари на страната, набърже организирали пожарна команда
и пристъпили към гасене на пожарите и запазване на имотите.
Тази изобретателност не само им помогнала да се избавят от заслуженото наказание, но и да бъдат удостоени с благодарност от
първия български княз чрез посредничеството на италианския
вицеконсул граф ди Позитано, който посочил в своето донесение
голямата услуга на евреите при гасенето на пожара. Първи българските евреи пристъпили към организиране на подмолни политически кръгове, издържани с щедрите пожертвувания на барон
де-Иерш, “Alians israelite“ и американските еврейски общества,
и тези кръгове веднага започнали дейност за раздробяването на
българското общество на всевъзможни враждебни партии. При
сключване на мирния договор в Берлин европейските делегати –
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френският представител Вадингтон и английският премиер лорд
Биконсфилд настояли да бъде признат 44 ст. от договора за даруване на евреите в България пълни граждански и политически
права, които под натиска на международното еврейство са били
вече утвърдени от българското учредително събрание, в което
участвувал старшия равин и масон 33та степен Гавриел Алмозино Аврамов.
На този равин била определена от хазната заплата от три хиляди лева годишно.
В 1884-1885 година било разкрито първото ритуално убийство в София. В същата година е създадена подмолната организация „Макаби“ в градовете Видин, Казанлък, Чирпан, Хаково
и Дупница. Политическата организация „Макаби“ постепенно
започва да прониква във всички градове и в 1901 година официално бива обявена за гимнастическо дружество. Под тази маска
тя съществува и до днес.
В 1890 година става второ ритуално убийство в Вратца, след
което евреите, участвували в това организирано престъпление,
се преселват в други градове. Процесът по това дело, поради намесата на бившия секретар на княза д-р К. Стоилов, бил изоставен от съдебните власти. Такива са били винаги резултатите от
углавните преследвания по ритуалните убийства!...
ЗАДКУЛИСНАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРЕИТЕ ПРЕЗ
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, 1912 – 1913 Г.
Българското общество, особено македонците и до днес осъждат начина на действие на бившия руски император Николай II.
през Балканската война 1912 – 13 година. Разбира се, не може да
не се признае печалната действителност, че след Балканската война едновремешната българска земя е била разкъсана на части.
Но кой е главният виновник за това?
Ако бяхме се по-често вглеждали в източниците на историческите събития, ние не бихме осъждали невинните и оправдавали виновните. Както е отдавана известно, колелото на политическите събития винаги се обръща на оная страна, от която
„богоизбраните“ ще могат да извлекат желаната полза.
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Балканският полуостров, център на вниманието на Англия,
Франция и „другите“, привлича към себе си погледите и на Русия. Историческата мисия на Русия се заключава в стремление да
освободи подтиснатите народи и да поддържа тяхното независимо съществуване. Но в същото това време, докато Русия скланя
балканските държави към мир и приятелство, Англия, Франция и
Америка създават вражда и омраза. Причината за тези разногласия е много ясна. Монархическа Русия действува на световната
политическа арена по свое собствено съображение, а Англия,
Франция и Америка се прислушват към гласа на „международните“ [„интернационалистите“] и действуват по тяхната строго
определена програма.
Това именно е солта на балканските политически спорове. Доколко е вярна това, свидетелствува долуприведения исторически
документ. На 31 май 1913 година в No 3900 на вестник „Мир“ е
напечатана с много дребен шрифт телеграмата на руския император от 29 май 1913 година до българския цар и сръбския крал:
„Отговорът на проектираната среща в Солун между Mинистър
председателите на четирите съюзни държави, които после биха
могли да се срещнат в Петербург, ни причини най-голямо задоволство, тъй като от тяхното намерение личи желанието на балканските държави да се споразумеят и заякчат съюза, който даде
досега най-бляскави резултати. С мъчително чувство узнавам, че
това решение още не е изпълнено и че балканските държави се
готвят за братоубийствена война, която е от естество да затъмни
славата, която задружно си придобиха. В такъв съдбоносен момент апелирам направо към Ваше Величество, както ме задължават моето право и моя дълг.
На Русия именно двата народа – българския и сръбския – са
предоставили чрез своя съюзен акт, разрешението на всички спорове, отнасящи се до прилагането постановленията на договора
и на отнасящите се към него конвенции.
Искам, прочее от Ваше Величество да осанете верни на сключените от Вас задължения и да се отнесете до Русия за разрешението на сегашния спор между България и Сърбия. Като не смятам длъжността на арбитър за мъчително задължение, от което
не бих могъл да се отърва, смятам за свой дълг да предупредя
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Ваше Величество, че не бих могъл да остана равнодушен пред
една война между съюзниците. Дължа да заявя, че онази държава, която би започнала тази война, ще понесе отговорността за
нея пред славянското дело, както и че си запазвам пълна свобода,
що се отнася до поведението, което ще възприеме Русия спрямо евентуалните разултати от една тъй престъпна борба“. Каква
топлота дишат тези думи и от каква радост е озарена душата на
руския император, който следи за изхода на Балканската война,
когато победата вземат съюзните славянски държави! Престъпно е дори да се допусне, че Николай II по своя собствена инициатива е могъл да разкъса на части старата българска земя. Обаче
България бива разделена.
Какво става?
Гледната точка на руския император и съюза на цялото славянство не са по угодата на някой и главно на евреите. Още в самото начало на Балканската война софийската централна еврейска
община под председателството на шефа си Блументал солидарно с редставителите на белградската еврейска община решава да
разтури съюза на балканските държави. Евреите се ръководят от
съображението, че Русия, която тъй щедро подпомага балканските държави с пари, aмуниции, снаражения, продоволствие и други военни запаси, ще пожелае, разбира се, да засили влиянието
си. Евреите се плашат от страшен призрак! На тях им се струва,
че ако не откъснат от Русия най-силната държава на Балканския
полостров, каквато е в това време България, руското влияние ще
вземе широки размери и току виж, че те им позволили да живеят
само на определени места. От същата тенденциозна реформа се
опасява и Англия. България, която по своето географско положение е най-близо до проливите съединяващи Черно с Мраморно и
Средиземно море, би могла да окаже голяма подкрепа на Русия.
Страхувайки се да не загуби авторитетното си влияние в международната политика, Англия решава да действува в същия дух като
евреите, т.е. да скара балканските държави помежду им, да откъсне България от Русия и с това да я отслаби. В това направление
голяма влияние оказват масоните. Председателят на софийската
еврейска община масонът Блументал е в тясна връзка по масонска
ложа с английския представител в Петербург Бюкенен.
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Той започва действията си чрез посредничеството на последния, който за щастие на евреите има подобни указания от своето правителство. Бюкенен се ползува с голяма симпатия пред
министъра на външните работи Сазонов, също масон, и това са
трите здрави звена от една и съща политическа верига.Планът е
обмислен в началото на януари 1913 г. в Берлин от двамата братя
Бюхенен и Блументал. В същото време се разпространяват слухове, че България, увлечена от своите бойни успехи, решила да
превземе Цариград и да го поднесе на Русия като дар за освобождението от турското иго. Тези слухове постепенно започват да се
засилват и проникват в кулоарите на Народното събрание. Някой
представители започват да споменават за същото и преждевременно се разделят на два противни лагера v едните за, другите
против. А сред народните маси, тези съвсем неоснователни слухове вземат мното широки размери.
Правителството не се погрижи да опровергае официално тази
басня, която в последствие Блументал използува твърде умело.
Той съобщава на Бюкенен, че решението за превземането на Цариград и проливите и предването му в пълно владение на Русия е
единодушно взето от съюзните държави на Балканския полуостров. Това тревожно донесение предизвиква в отговор ултимативна нота – да бъде разкъсан по тайни пътища съюзът на балканските държави. Преди да присъпят към осъществяване на приготвения план, евреите пущат в ход интриги, на които в последствие
придали реална форма. Понеже българската армия изнася централната тежест на войната върху своите рамене, на Блументал не
е мъчно да убеди председателя на министерския съвет да наруши
сключения със съюзниците договор, в който е казано, че цялата
завоювана територия ще се дели между трите воюващи съюзни
държави по равно. А в случай на някакви недоразумения между
съюзниците, бива избран за арбитър руския император Николай
II. От самото начало на военните действия всички симпатиите
на Русия са на страната на България и няма никакво съмнение,
че оценката на общото положение би се разрешила в полза на
последната, но България, без да чака арбитражния съд, напада,
без да обяви война на Сърбия, без да оцени своите бойни сили,
изтощени от непрекъсните боеве и холерата. Сега ние ще запоз-
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наем читателя с задкулисната политическа обстановка, и той ще
види, как братята масони – сръбски и български – са действували заедно под диктовката на масоните Бюкенен и Сазонов. От
една страна евреите масони упражняват натиск върху сръбския
главокомандуващ генерал Путник, като му внушават да окупира
всички завоювани места и да не ги отстъпва на България, а от
друга Блументал подстрекава генерал Савов да убеди цар Фердинанд в необходимостта да нападне сръбските войски, без да
обявява война, без да чака арбитражния съд. Така най-напред
възникват спорове между Сърбия и България. Сърбия, под натиска на Англия, се бави да изпрати своите мемоари на арбитражния съд на руския император и за това получава известие чрез
своите представители Новакович и Николич, че по набелязания
проект на мирния договор Македония и Западните покрайнини
ще бъдат нейни. Този резултат се дължи на политическата работа
на Блументал. В същото време Бюкенен в Петербург сполучил
да изтръгне обещанието от Сазонов, че Македония ще принадлежи на Сърбия. Докато стават дипломатическите спорове между
Сърбия и България, Гърция се присъединява към Сърбия, защото чрез специален пратеник, масона Алкалай, и обещава Тракия.
Тази подялба е много съблазнителна, както за Сърбия, така и за
Гърция. Решаваща роля в това дело изиграва Пашич. За да отложи изпращането на мемоарите на арбитража, той симулира на
няколко пъти подаване на оставката на кабинета. Тази игра на
жмичка продължава шестдесет и четри дни, и генерал Севов, получил съгласието на цар Фердинанд, дава заповед на действуващата армия да нападне сръбските войски, без да обявява война, и
през ноща на 16 срещу 17 юни 1913 година съюзниците, вплели
нови лаври в своите победоносни венци, ги окървавят с братска
кръв.
Такава е била волята на българските евреи.
Едва след започването на войната на 18 юний Нехлюдов връчва на император Николай II мемоарите на българското правителство за арбитража. Сръбският крал Петър изпраща на Николай
II телеграма с молба да бъде присъединена към кралство Сърбия
Македония, защото в противен случай сръбската династия е застрашена.
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Сложността на тази обстановка се затъмнява още повече от
пресата, която изиграва също така престъпна роля. Българската преса надава глас към цивилизованото обществено мнение за
това, че се възнамерява да бъдат откъснат части от българската
земя, които са населени изключително с българи: румънските
вестници с въодушевление се мъчат да подействуват на правителствените кръгове, че е необходима намесата на военна сила
за да се усмири България, която претендирала самостоятелно
да владее целия Балкански полуостров; а в руските вестници се
появили статии, доказващи, че в България всеки ден расте русофобството. Всички тези сплетни се подхващат от гръцката преса
и в края на краищата се получава такава неразбория, че никакви
арбитри не биха били в състояние да изгладят конфликта, който
взема все по-остър и по-остър характер. Осветление по въпроса
за конфликта руският император получава от министър Сазонов,
който се ръководи от съображенията на английския представител
Бюхенен. А последният не отстъпва от инструкциите, дадени му
от по-възрастния „брат“ по масонска ложа, евреина Блументал.
Руският посланик Нехлюдов, също изпраща едностранчиви доклади в угода на сръбския пълномощен министър в България г.
Спалайкович. При такива условия става невъзможно да се знае
същинската политическа обстановка на Балканите. Задкулисната
кaмпания се води от опитни „стратези“! В същност България се
разпродава изцяло и по отделно на търг и този търг е ръководил
Блументал, получил неограничени пълномощия от всички балкански еврейски тайни общества. Император Николай II има намерение с ултиматум да прекрати братоубийствената война и се
надява да изглади конфликта, но в Петербург се разпространяват
слухове, че България изцяло се придържа към немската ориентация, че прави всичко във вреда на русофилското течение, за да
даде на Русия да разбере, че неговата политика не е по духа на
българския народ. Министър Сазонов обвинява България, че тя
първа е вдигнала меч против своите съюзници и затова тябва да
бъде наказана.
Заедно с това английският дипломатически представител Бюкенен изказва дълбокото си убеждение, че българите са неблагодарен народ и не заслужават затова никакво снизхождение.
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Думите на Достоевски: „Русия трябва да освободи България от
турското иго, но последната никога няма да бъде признателна
за това и при първата възможност ще и отплати със зло“, също
са изиграли ролята си. Великият руски мислител говори изобщо
за всички потиснати племена, които са били в робство и са загубили чувството на благодарност. След всичко това император
Николай II дава съгласието си с Румъния да се заеме с умиротворяването на България.
Ето до къде водят умелите масонски маневри!
ДИКТАТ НА ЛОНДОНСКИЯ ДОГОВОР
Условията на Лондонския договор диктуват английските евреи-играчи на борсата по предварително съгласие с Блументал,
заминал за Лондон специално с тази цел. Като се връща от Лондон, Блументал казва още на първото еврейско събрание: „Мога
да ви зарадвам, братя мои, че антисемитизмът у нас е предотвратен своевременно и успешно и мисля, че в България той
никога няма да има почва, понеже ние се чувствуваме толкова
силни, че ще го изтръгнем от корен при най-малкото зараждане. Благодарение на нашата умела международна политика,
Русия, това антисемитско гнездо, изгуби своя авторитет в
България завинаги!...“ И тъй ние виждаме, че постепенното завоюване на България е ставало по заповедта на веницианските
банкери-евреи, че Венеция в това време е била център на тайните еврейски общества, че Турция е била избрана за сляпо оръдие
само затова, че е нехристиянска страна, и само с нейна помощ е
ставало систематичното покоряване на християнските държави.
Тези планове са били направени от Синедриона и са изпълнени.
Ние виждаме, че по „милостта“ на евреите България е била
пет века под страшното турско иго!
По настояванена на същите господа-евреи се изменя СанСтефанския договор, а Македония, Тракия, Добруджа и Западните покрайнини на България тябва да бъдат навеки признателни
на бившия председател на софийската еврейска община, Блументал, ползуващ се с огромно уважанени между висшето българско
общество, благодарение на което е могъл с голям успех да заб-
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луждава българските политически кръгове.
По какви пътища и защо са се появили тези „най-добри граждани“ на българската земя, които са причинили толкова беди и
нещастия? След разрушението на Йерусалим от Веспасиана, остатъците от размирената банда са избягали на Балканския полуостров и заседнали на брега на Дунав в Бдин (Видин), Акчар,
Свищов и Никопол, а една част от тях се поселили на брега на
Черно море в Анхало. Когато евреите и тук подели своята обичайна революционна дейност и почнали да въвеждат обичайните
за религията си ритуални обреди и вярвания, това зверско учение
възмутило славянската нация, и в 279 година след Р. Хр. избухнало първото гонение и избиване на вереите...
ЗЛАТО И ВАЛУТА
Наблюдавайки действията на евреите в България като безпристрастен зрител, човек идва до заключението, че за тях, в тази
страна няма никаква власт. Междувременно евреите по предписание на своето „световно правителство“ вече подготвят България за неизбежния финансов крах под прикритието на пресата.
Тази изразителка на общественото мнение в интерес на „богоизбраните“ преминава с мълчание това престъпление против
държавата, за което трябва да крещи на всички кръстопътища.
Евреите като паяци бавно, но сигурно изсмукват всички сокове
на България по много умел начин. В основа на тяхната задача им
е заповядано „от горе“ да понижат курса на лева. С тази цел евреите са изпратили свои агенти по провинцията, които откупват
от селяните златото в стари турски монети. Това злато изливат
на кюлчета и по контрабанден път го изпращат зад граница.
Тези златни монети, намиращи се в селата в доста голямо
количество, са един вид неприкосновен държавен златен запас,
с който държавата би могла в труден момент да осигури своя
държавен бюджет. Евреите са пресметнали това обстоятелство и
техният начин на действие в скоро време ще се отрази пагубно
върху държавния организъм.
Българското правителство в желанието си да запази курса на
своите кредитни билети, наложи запор върху размяната на пари
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в чужда валута без знанието на Народната банка, но никаква
строга система не меоже да бъде пречка за евреина. Кой систематически нарушава този закон, който ограничава износа на
чужда валута от държавата?! Между нарушителите му досега не
е имало нито един „не евреин“. Въпросът за финансовото състояние на държавата е много важен и сериозен, а патриотичната
столична преса го отбелязва като нещо незначително.
А защо?
В Протоколите на Сионските мъдреци се казва:
„В ръцете на съвременните държави има една велика сила
– пресата, която създава движението на мисълта у народа. Тя се
намира в наши ръце. Чрез нея ние добихме влияние, като сами
оставаме в сянка, благодарение на нея ние събрахме в своите
ръце всичкото злато“
Голяма част от софийските столични вестници се намират в
еврейски ръце, а останалите – под техния строг контрол и силен
матерален натиск. Това обстоятелство свидетелствува, че „Йерусалимските орачи“ са вече дълбоко забили своите рала в нивата
на българския живот.
ЛИЦЕМЕРИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ
Много често чуваме, че съвременното еврейство вече не изповядва старите учения на Талмуда (виж ЮДЕИТЕ, Глава 3,
„Талмудът и Юдеите“), които се заключават в думите: „Отдели се
от народите и знай, че ти си един на Бога, а останалите изтреби,
или превърни в роби, или експлоатирай.
Вярвай в победата над целия свят и знай, че всичко ще ти се
подчини. Гнуси се строго от всичко и не посвещавай другите в
своя бит. Вярвай, че всичко, което ти е обещано в нашия закон
ще стане, а до тогава се готви, гнуси се от всичко, съединявай се,
експлоатирай и чакай, убивай най-добрия от „гоите“, и т.н.
Заблудените „лидери“ твърдят, че в настояще време евреите
вече тясно се сливат с живота на страната, в която се намират и
ревностно поддържат всички интереси на държавата.
Това убеждение особено е помрачило умовете на либералствуващите лица, които с усърдие се мъчат да наложат тази самоиз-
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мама на широките християнски маси. Но делата на съвременните
евреи никак не отстъпват от заветите на техните зли фанатиципрaдеди, с тая само разлика, че сегашните евреи прикриват политическите си планове в по-скрита и умела форма. Среща се и мисълта, че в Русия евреите създавали революционното движение
само защото ги притеснявали и не им давали никакви права. А в
България те няма нужда да се занимават с революционни дела,
защото се ползуват с равноправие. За да докажем неверността на
това твърдение, ще направим нагледен паралел между задкулисната работа на евреите в предишна Русия и сегашна България.
В 1914 година, когато императорът Николай II в началото на
войната посетил града Вилно, старшият равин на този град му
поднесъл в дар осветената Тора с приветствени думи в смисъл,
че цялото еврейство, което населява Русия, гори от желание да
изрази верноподанническите си чувства на Негово Величество и
че за защитата на скъпото отечество не ще пожали и живота си.
А с същото това време под редакцията на същия равин вече са
били напечатани позиви със съдържание: „Равинът и жертвеното
животно“. На тези позиви нарисуваният евреин държал петел,
главата на който представлявала Николай II с корона с надпис
„жертвеното животно“. Едновременно с тези позиви евреите
усилено разпространявали една брошура с най-нахално съдържание – Руската династия на Романовци на подсъдимата скамейка, в която призовавали революционерите да убият царя. Подобно явление се надблюдава сега и в България. Евреите поднасят
чрез старшия равин свадбени подаръци на цар Борис и също
така изразяват верноподаническите си чувства, а едновременно
с това лицемерие централната еврейска консистория заповядва
да гласуват в общинските избори за комунистите, и всички евреи
безпрекословно изпълняват това нареждане.
Подобен случай е станал на 3 ноември 1932 г. на ционистическия конгрес.При откриването на конгреса Алберт Романо
от името на ционистите изпраща на цар Борис приветствена
телеграма, а в същото време същите тези ционисти разпространяват бунтовнически прокламации. На 3 ноември – деня на
детето, устроен от Н. В. Царица Йоанна, те подканят работниците да не изпращат там децата си, а понеже този ден съвпада с
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тържествата по случай 15 годишнината от болшевишкото владичество в Русия, поканват всички заедно със семействата си
да излязат демонстративно на улицата и да настояват да се предаде софийската община в ръцете на комунистите. Доброжелателността на евреите към развитието на националния живот на
България се определя напълно от тези два факта. Когато евреите в лицето на висшите си политически деятели поднасят на Цар
Бориса сватбени подаръци и го поздравяват по случай откриването конгреса на ционистите, тогава други техни единомисленици под прикритието на това лицемерие се мъчат да подпалят
косата на българската глава. Евреите наричат българите будали
и разчитат, че действията им няма да бъдат разкрити, но самите обстоятелства помагат да бъдат те изобличени в престъпни
деяния против държавния строй. Едновременно със софийските общински избори бяха произведени избори и за училищни
настоятели, за каквито евреите по закон не гласуват. Всички
комунисти едновременно са гласували за своите кандидати и
за общински съветници и за училищни настоятели и в резултат
се оказа, че комунистическите гласове за общински съветници
са 16,000, а за училищни настоятели 13,800, т. е., с 2,200 гласа
по-малко. По такъв начин става ясно, че определените от закона
гласове от страна на еврейското население на София, са почти
всички на страната на комунистите.
Този факт дава пълна възможност да се даде заслужена оценка
на еврейската верноподаническа подлост! Ние знаем, че евреите
стават членове във всички политически организации-обаче, нито
един евреин не гласува за партията, на която е член. Евреите се
маскират с партизанщина, само за да надблюдават политическата
дейност на всички партии. В същност всички евреи са на страната на комунистите, защото знаят, че с ръцете на болшевизма ще
разрушат целия национален живот в България. Затова в прокламацията, разпространена изключително между еврейското население, се казва:
„Черните облаци, застанали на еврейския хоризонт, трябва да
ни сплотят още по-силно, но вече не само за планомерна работа,
а за енергична борба за довършване на световното дело...“
„Борбата против антисемитизма е борба протива белогвардей-
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щината, борба за социализма, борба за защита на СССР, където
черносотниците се преследват от самата власт....“
„Нека празникът Йом-Ашекел да ни свърже с безпощадната
борба срещу антисемитизма...“
„Да се засили класовото работническо движение и класовата
работническа партия, те са единствените наши съюзници... За да
прикове на позорния стълб „Родна защитa“, „Кубрат“ и другите
„родолюбиви организации“... Тази прокламация свидетелствува,
че съществуващото понастоящем в България политическо движение се създава от болшевиките и се подкрепя от евреите. Ние
ще приведем още и други документални данни за лицемерието на
българските евреи. На 14 ноември 1923 година еврейската централна косистория в България е подала заявление в Дирекцията
на полицията в което искала: „По отношение брошурите „Франкомасонството“, „Евреите и гоите“ и „Паневрейството“ да бъдат
подведени авторите им под чл. 7 от Закона за защита на държавата [ЗЗД], понеже с тези брошури насъскват класите в България и
се всява омраза срещу част от българския народ“ (В. „София“ Nr.
90 от 12.XI. 1929 г.) А в бюлетините на същата конситория от 26
юли 1929 г. No 44 и на софийската еврейска ешкеназка община
от 29 август 1929 г. No 2, се подканват всички евреи на енергична работа за разпространение, литература, която възбужда
непримирима вражда към християнското население. Любовта
към родината изисква да се създаде в редовете на младежта истински патос за борба срещу заливащото се влияние на евреите,
защото катастрофалния период на партийни раздори в България
тласка безпросветните маси в лагера на воюващия Юда. Тук става въпрос и за бъдещето съществуване на държавата, а за да го
спасим от политическата и финансова криза, нима не е задължително условие единението на всички национални сили? Но, за
съжаление, както печатните, така и устните тълкувания по този
въпрос ще отзвучат, и като погребално ехо ще замълкнат гласовете. Всичко отминава в областта на преданието. Остава само
постоянната еврейска провокация и подмолна пропаганда, което
се вижда от долуприведеното факсимиле от еврейски официални
документи. Евреите събират пари за печатане на положителнолъжлива литература, издават специални циркуляри и се мъчат
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колкото се може повече да заблудят народните маси, за да си създада изгодна позиция с тази нахална провокация. Съдържанието
на посочената в документите книга е чиста измислица, но тя е
издадена с цел да закрепи у евреите чувството на погнуса към
християнските народи, да подрови доверието на населението към
управниците на страната и да предизвика възмущение към действията на правителството. Подобна литература има престъпен
характер, но евреите не се съобразяват с интересите на страната,
за тях е важно да всеят смут. Лъжата и провокацията – това са
постоянните еврейски спътници, това е техния щит, с който те се
прикриват и из зад който убиват всичко не еврейско
А отношението на българите към евреите е най-безобидно и
не им дава право да водят подмолна пропаганда против интересите на страната. Защото тогава те така се силят да всеят смут и
да разрушат националните устои на българската държава?
Затова, защото това е тяхната вековна цел...
ПРОБИВЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ
Във време на Великата война българската команда бе възложила
разузнавателната служба в тила на неприятеля на евреите. Разбира
се, че евреите имат голяма способност за шпионаж. Всички участници във войната сигурно помнят, че от месец април 1918 година
някой систематически пише: Ние ще седим в окопите само до 15 септември! Войници! На 15 септември хвърлете пушките и напуснете
фронта! Ще се бием само до 15 септември и т.н. Командуващите не
можеха да разберат, кой така систематически дезорганизира армията и защо посочва 15 септември. Както се изясни в последствие, съюзническото неприятелско командуване решило да даде генерално
сражение на 15 септември за да се увенчае с успех това сражение,
Англия повикала на помощ великите стратези от рода на Юда като
им обещала декларацията на Балфур, в случай, че победата бъде на
тяхна страна. Най-добрите граждани на България проявиха такова
усърдие, че на Солунския фронт пробивът на Добро поле се оказа
катастрофален за българската действуваща армия.
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Списъкът на евреите-извършили престъпления срещу
държавния ред през 1930 год. и търсени от Дирекцията на
полицията
1. Аврамов Буко, 2. Аврамов Гершон, 3. Аврамов Исак, 4. Аврамов Хаим, 5. Аврам Сами, 6. Аврам Соломон, 7. Аврам Шалон, 8. Алкалай Гершон Аврамов-9. Алкалай Исак Д., 10. Алкалай (Йосиф) Леон, 11. Алкалай Шабат Леон-12. Алкулумбри
Исак Бохоров, 13. Алмозин Бениамин Исаков, 14. Алтерман
Гмич Мориц, 15. Амес Ресиналд, 16. Ардити Бохор, 17. Ардити
Жак Бенаминов, 18 Ардити Хорси Коен Мошон, 19. Арие Хаим,
20. Аронов Жак-21. Аронов Исак Жак Майоров, 22. Арон София
Грюнванд, 23. Арон Израел-24. Аса Санто Бохор, 25. Бабнак Йосиф, 28. Балзон Гулиус, 29. Барух Буко, 30. Барух Изаел, 31. Д-р
Бауман, 32. Бехеман Алберт, 33. Бено Моис, 34. Бергман Ерих,
40. Берихард Барух, 51. Бехаров Рудолф Нафтали-42. Бехар Израел-43. Бехар Лазар П., 44. Бехар Сами Аврам, 45. Бехомоарам Исак Саломонов-46. Бохоров матилда Мазел, 47 Бирнбаум
Мано, или Биргман Макс, 48. Блументал Франц Йозеф, 49. Бохоров Исак, 50. Бохор Исак, 51. Бохор Исак-52. Бохор Матилда мазал, 53. Бохор Маше, 54. Брогобор, 57. Бродски Давид Исакович,
58. Буко Алберт-59. Буков Натан, 60. Вайзер Яков, 65. Варсанов
Саломон, 66. Вершински Яко, 67. Голденберг С., 68. Голнштайни
Е., 69. Голнштаийн Яко Борис, 70. Голдхард Ф. Паулман, 71. Голдшмит Лео, 72. Гохбаум Янкел, 73. Грасян Йосиф, 74. Грунсвалд
Самуил, 75. Грундвалд София, 76. Давидов Зайдер-77. Данаил
Гершон Иосиф (Леон Ешкенази), 78. Данаил Енана, 79. Ездра
Яко Юда, 80. Енбауер Оли, 81. Елиезеров Елиезер, 82. Елиезер
Габраил 83. Емануил Енвиля данаил, 84. Ефраим Леон, 85. Ешкенази Елизер Мордохай-86. Ешкенази Исак, 87. Ешкенази Мико,
88. Ешкенази Моис Д., 89. Ешкенази Соломон Нисим, 90. Жак
Алберт, 91. Забец Яков, 92. Залантурен Марко, 93. Зас Хенрих,
94. Зиберт Маргарита, 95. Зилберман Мориц, 96. Зонен Сабетай
Мордохай, 97. Исферсон Шарум Т. 98. Израел Солмон, 99. Илел
Исак Мордо, 100. Илия Яко Мамоах-101. Исаков Давид, 104. Др Исаков Наим, 105. Исаков Яков, 106. Исак Бохор, 107. Исак
Левин, 108. Исак Мордохай Барух, 109. Исак Соломон-110. Йеньо Юда, 111. Йосифов Моис Моисеев, 112. Йосифов Самуил,
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113. Йосифов Шалима-114. Йосиф Франц Блументал, 115. Калев
Марко, 116. Калев Мошон Йонтова Аврамов, 117. Калю Челеби
А., 118. Камхи Давид Елизар, 119. Кара Бенсамин Хаим, 120.
Каракаш Жак, 121. Катцар Фрида, 122. Клайнкрамер Ханеман,
123. Ково Леон Яков, 124. Ково Яков Леон, 125. Коен Аврам,
126. Коен Азраел, 127. Коен Херси, 128. Коен Яков Исаков,
129. Кон Макс (Мани), 130. Конфорти Исак Бохор. 131. Кори
Бенаамин Х., 132. Крихембаум Е., 133. Кришевски, Мордше Хауем, 134. Леви Адолер, 135. Леви Бохор Яков, 136. Леви Елизер
Леон, 137. Леви Ерна, 138. Леви Жак Аронов, 139. Леви Йошер,
140. Леви Йошер, 141. Леви Йошер Н., 142. Леви Исак Яко-143.
Леви Сабатай Леон, 144. Леви Сами, 145. Леви Самули Йосиф,
146. Леви Шалом Аврам, 147. Леви Яко, 148. Д-р Левин Исак,
149. Лейбович Геновева, 150. Лейбович хаим, 151. Лемина ГАул,
152. Леон Елизер, 153. Леон Ешкенази, 154. Леон Йосиф, 155,
Леон Никола, 156. Леон Сабат, 157. Леон Сабетай-158. Леон
Яко, 159. Либерман Соломно, 160. Либет Албет Бексман. 161.
Лютинген З. 162. Майер Е., 163. Майер Израел Бохор, 164. Д-р
Майлер-165. Майоров Исак (Жак), 166. Малко Исак, 167. Машоах Яко, 168. Машиах Самуил Хаим, 169. Машиах Олга, 170.
Машиах Соломон Израел, 171. Мошон Нисим Б., 172. Медем
Самуел С., 173. Мезан Марко Нисим, 174. Мелмед Никола Леон,
175. Меламед Соломон, 176. Мемиш Зулбехар, 177. Менахемов
Аврам, 178. Ментел Давид, 179. Мешулам Жак-180. Мешулам
Нисим, 181. Мешулам Арон, 182. Мизрахи Соломон Хаим, 183.
Мише (Муше) Алфред, 184. Моисеев Давид, 185. Моисеев Моис
Йосифов, 186. Момхо Исак, 187. Мордо Исак, 188. Мордохай
Елиезер, 189. Мордохай Сабитай, 190. Мерена йосиф Дженев,
191. Моше Бохор, 191, Моше Давид Йотов, 193, Моше Леон,
194. Моше Моис Шомвид Йотов, 195. Мошон Хорси-196. Мундштайн З., 197. Натанов натан Буков, 198. Нафтали Рудолф, 199.
Нисимов Алберт Лазаров, 200. Нисимов Витали, 201. Нисим
Марко, 204. Нисим Фафаел, 205. Нисим Соломоно, 206. Нихелес
Отто, 207. Озес Жак-208. Папо Леон Ефраим, 209. Паулман Ф.
Галхард, 210. Пинкас Пине, 211. Д-р Поляк Рудллф, 212. Файторт
Леонард, 213. Райс Емилил, 214. Рахамимов Буко, 215. Рахамим
Шалима Йосифов, 216. Рахамим Яко, 217. Ревашавайц Яков, 218.
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Ригнер Ралтер, 219. Роде Йозеф, 220. Разанис Саул, 221. Розети
Рене, 222. Сабат Йосиф, 223. Сабитай Фердинанд, 224. Соломон
Ашер, 225. Самен Алберт, 226. Самуилов Ерна-Леви, 227. Самуилов Аврам, 228. Самуилов Аврам (Аврамикото), 229. Самуилов Жак Мешулам. 230. Самуил Йосиф Шабат, 231. Сафир Жак
Озес, 232. Само Хаим Аврамов, 233. Синци Бруно, 234. Соянино Алберт Жак, 235. Соломонов С., 236. Соломонов Исак, 237.
Соломонов Нисим, 238. Таджер д-р Хенрик, 239. Таджер Йосиф,
240. Таджер Яков, 241. Узиел Габриел, 242. Узиел Гаврил-243.
Увиел Исак Р., 244. Узиел Фафале Нисим, 245. Фаийер Юда Йеньо, 246. Фархи Ашер Ц., 247. Фархи Ашер Соломов, 248. Фархи
Леон, 249. Ферт Алберт, 250. Финци Леон, 1251. Финци Марко,
252. Фишер Ерих, 253. Фишлезин Израизл Берух, 254. Франкел
Емануел Херш, 255. Функа Йосиф-256. Хевас Людвиг. 257. Хзан
Алфрид Яков, 258. Хаимов Бохор Исак, 259. Хаимов Симеон,
260. Хаимов Юзеф, 261. Хаим Бенеамин, 262. Хаим Самуил263. Хаим Соломон, 264. Хайсман Луна, 265. Хандлой Йозеф,
266. Хербер Йосиф, 267 Херш Емануел, 268. Хелцингер Каролина, 269. Холбаум Янкел-270. Цимерман Макс, 271. Шандар Йохас, 272. Шапира Барух Бернхард, 273. Шармашер Густав, 274.
Шоер Мориц Хеорн, 275. Шолер Йозеф, 276. Шомтов Моис, 277.
Шонтов Мошон Авр., 278. Штайн Йозеф, 279. Шулце Вернр, 280.
Шайнер Карл, 281. Щернкопар Карл, 282. Юда Яков, 273. Юда
Моше Бохор, 284. Юмо Брам, 285. Язман Мануел, 286. Яко Алберт, 287. Яко Бениамин, 288. Яко Рахамим, 289. Яко Алфред,
290. Яков Бохор, 291. Яков Каза, 292. Яков Исак, 293. Яков
Леон, 274. Яков Леон Моше, 295. Яков Мордохай (Мордо), 296.
Яков Раиф Самуилов, 297. Яков Яша, 298. Яков Урлих, 299. Якомов Шимон, 300. Яр Алфонс, 301. Яков Вайзер, 302. Ково Леон
Яков, 303. Рахамимов Буко, 304. Аврамов Жак, 305. Адаш Изан
Юда-306. Аихбугл Валтер Сонда, 307. Алкалай Моис, 308. Алтхади М. Ф., 309. Анис Амемури, 310. Анис Кури, 311. Арав Адуард Ефрай, 312. Арав, Мак Аврамов, 313. Арие Алберт Хаимов,
314. Арке Возер, 315. Арон Е. Еюрай-316. Аронов Рафаел, 317.
Д-р Арон Зигфрид, 318. Арниах Айрам Молахиевич-319. Аска
РАхамим, 320. Азнол Буко, 321. Ашер Йосиф, 322. Ашер Мико,
323 Бакиш Алберт Буко, 324. Баумгертнер Афред Леонов, 325.
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Бела Алберт, 326. Бенадо Жекоко Жаб., 327. Банамин Емануеил,
328. Бенароя Леон Х.-329. Бенаенисти Мазан Ешая, 330. Бенмейор Eлизер Хаим, 331. Бенционов Буко, 332. Берах Челеби И.
333. Берах Буко Леон, 334. Берах Рахамим Аска, 335. Береджик
Юда Моше, 336. Берлин хаим Ц. 337. Бехмоарам Майр-338.
Бецалин Елиас, 339. Бони Офео, 340. Бохорова Мариам, 341.
Брумер Макс, 342. Буко Алберт, 343. Бура Нисим Исаков, 344.
Варсанов Исак Х.-345. Вентура Сало, 346. Вюрцингер д-р Велибалд, 347. Герон Израел И.-348. Гершон Жак, 349. Гутман А.,
350. Гюля Жак, 351. Гюнтер К. 352. Давидов Сарика Аврамов,
353. Давидов Алберт Янов, 354. Давидов Изидор-355. Давидов
Леон, 356. Давидов
Стр. 38/39 липсват!
Йосиф, 522. Шнурпфайн Армадан, 523. Шандер Шохас, 524.
Шапира Барух Бернхард, 525. Шермашер Гусенав, 526. Шоер
Мориц Ксорк, 527. Шолер Йозеф, 528. Шомтов Моис, 529. Шонтов Мошон Аврам, 530. Штайн Йозеф, 531. Шулце Вернер, 532.
Щайнер Карл, 533. Щерполди Карл, 534. Юда Яков, 535. Щандер
Албер Бела, 536. Щейман Александер, 537. Щиферл Юлиус, 538.
Юда Аврам, 539. Юда Бохор, 540. Юда Буко Моше, 541. Юда
Яко, 542. Юда Моше Бохор, 543. Юсио Брам, 544. Язман Мандел, 545. Яко Алберт, 546. Яко Бениамин,547. Яко Рахамим, 548.
Яко Алфред, 549. Яков. 550. Яков Исак, 551. Яков Алфред, 552.
Яков Соломон.
(Бюлетин, Дирекция на Полицията, за 1930 г.)
Докато един такъв брой престъпници всяка година нанасят
материални и морални загуби на държавата, не може да става
и дума за подобряването материалното и политическото положение на страната. Но във връзка със завземането на властта
в Германия от национал-социалистите, като непримирими противници на юдаизма, трябва да се предполага, че броят на евреите в България значително ще се увеличи и тогава ще може със
сигурност да се каже, че България е окупирана от най-старите
войни от рода Израилев. Между споменатите в този списък лица,
преобладава броят на контрабандистите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нашето отношение към миналото и към настоящето съвсем
не е политическо, а представлява само грижливо историческо
изследване. Разглеждайки тези голи факти, трябва да вникнем в
техните главни причини и да направим общи заключения, за да
ни послужат сега като урок за открита борба с подлото и нахално еврейство. Ние виждаме резултатите от тежките грешки на
нашия безсмислен и късоглед либерализъм, който доведе народа
до затъмняване на националното съзнание. Разглеждайки действителното състояние на създаденото тежко икономическо положение, ние дойдохме до дълбокото убеждение, че то се дължи
на политиката на демокрацията, която се намира под диктатурата на евреина – борсов играч и търговец. Всичко се свежда до
покупко-продажба и на първо място, националните ценности се
разпродават на едро и на дребно. Често се срещат българи, сляпо вярващи, че евреите са също такива патриоти, в държавата,
както и всички останали. Какво заблуждение! Ако това е така,
то защо те са тъй изолирани от българите? Отделни политически
и благотворителни общества, отделни първоначални, средни и
висши учебни заведения, отделни клубове, организации и съюзи. Дори, ако се погледне строго, евреите в България имат несъмнено кадър от своята национална армия. Последният конгрес
на макабистите остави позорни щрихи в страниците на българската история. Всички къщи бяха украсени със знамена. Спряно
беше трамвайното движение – минават стройни редици с музика
с национални еврейски знамена-палестински (евреи) войници...
Тържество! Същинско тържество! ... Радост и възторг... Минават
най-добрите граждани, както ги наричат някой либерали по улиците на София... Къде е националното самолюбие на българите,
които позволяват евреите да строят нова вавилонска стълба на
тяхна земя? Всичко това се дължи на либералните възгледи на
партийните водачи. Те са така помътили умовете на народните
маси. Но събитията не облагоприятствуват нашия християнски
либерализъм. Времето, неумолимо в своя вървеж, вече позволява да се направи равносметка на неговата несъстоятелност.
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Ние се убедихме, че умопомраченият либерализъм не може да
даде на българския живот онзи размах на мисълта и делото, който може да му даде патриотичния и неподкупен национализъм.
Само той, този национализъм може да стане исторически и културен център-за обединение на целия български християнски народ, който ще смогне да даде необходимия отпор на еврейските
и eврействуващите сили на злото. Трябва да бъдат спасени от
духовна смърт онези, които още мога да закрепнат. Трябва да се
покаже на евреите, че българският национализъм влиза в открита борба с духовния упадък и разложението на националния бит,
в който така се давят „слабите“.
М. Варшавски
След тази публикация едно е ясно – място за спорове няма да
има защото там където фактите говорят, дебатите отпадат. Освен
това много от имената са на именити личности. А за „подвизите“
им може да се съди по разрухата оставена след техните „велики“
дела.
Издадена литература по въпроса:
Протоколи на Ционските мъдреци
Спорът за Цион, Дъглас Рид
Интернационалните евреи, Хенри Форд
Юдеи, Стефан Цанков
Тайните общества на 20 век, Николай Боголюбов
За върховенството, Еузебиус Айзенрайх
Тихи оръжия за безшумни войни, Бил Купър
Богоборците, Мълвина Господинова
Сянката на Цион, Георги Ифандиев
Бумерангът на злото, Волен Сидеров
Световната конспирация срещу здравето
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ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ГОСПОДА МАСОНИТЕ
И РОТАРИАНЦИТЕ
ГОСПОДА ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ЕЛИТ,
Рано или късно, ще бъдете принудени да се замислите върху
следния въпрос:
Който и да е богът или силата, която помага на сегашното укрепване на системата, то едно е очевидно и повече от ясно:
Свръхексплоатация на трите основни заложени от Създателят
програми:
Програма за себеобезпечаване
Програма за себесъхранение
Програма за продължение на рода
И трите програми се щурмуват неистово от сегашния ред или
система. Човекът бива манипулиран чрез тези Три макропрогарми заложени в физическата му природа.
Човекът, дошъл на тази земя, има право на подслон, на
хляб, работа, и семейство, както и нормални условия за съществуване. Така ли е!
Къде са тия условия сега – всъщност виждаме огромна безработица, борба за насъщния, глад и липса на нормални условия за
продължение на рода.
В същото време, се свръхексплоатират инстинктите и тези
центрове от мозъка, свързани с исконния стремеж на човека към
сигурност, подслон, нормални условия на работа и създаване на
семейство.
Недостойно и жалко е това използване на заложеното от създателя у човека!
Господа!
Всеки човек има право на условия за труд и място, където да
може да се подслони по нормален начин под небето, както и да
създаде потомство за да продължи рода.
Къде са тия условия? Не говоря за бункерите и вилите и
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сръхзамъците на управляващия елит и свръхбогати няколко процента от населението – мултимилионери и свръхбогати.
Какъв е този ред, който сега някои от вас искат да подкрепят!
!-2 процента свръхбогати и 98 процента – народ или стадо!
Човек идвайки на тази земя има право на труд, право на подслон, право на условия за нормална себереализация като градивна
клетка от организма на обществото.
Себеобезпечаването или осигуряването на нормални условия
за съществуване
Себесъхранението в условията на тези кокошарници човечарници – бетонни жилищни комплекси с панелни апартаменти-кутийки затвори, които сте създали за да държите по-лесно населението под контрола.
Продължението на рода, та то е блокирано от използваните
от вас средства за повишаване на либидото, Виагри, секс списания, топ модели и женска мода с жени, напъхани в панталони с
вирнати задници. Кой се гаври с жената и майката природа, ако
не някой от вас, които се бяхте устремили да правите пари от
проституция, порнография и еротика. Конкурси мис Свят, та кой
стои отдолу ако не пак вие, от управляващия елит, или сенчестото правителство.
Горката жена, която е принудена да си вярва, че всъщност управлява самата себе, а всъщност изпълнява поредното егоистично желание на поредния работодател еротоман. Който трябвало
да гледа своята секретарка красива, но все пак с високо вдигната пола, за да му се поддържа либидото, притурка към великите
бизнес и финансови способности.
Някакви младоци бизнесмени бяха монтирани в нисшия ви
управленски елит, и с тези нискокачествени юпита, вие решихте,
че може да излъжете цял един народ.
Нещо повече, взехте на въоръжение, цял един цар от шахматната дъска и го разиграхте блестящо върху нея. Горкият цар,
та той най-после не разбра ли, че от вън му се дърпат конците
и че някой просто го използва, с цялата му наивност и масонско
кадетска простотия. А може би, този цар е от висшия ви елит,
ами че да, блестяща ювелирна изработка на някои илюминатски
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слоеве. Но и те забравиха, че над поредната династия, някой все
пак царува. И този някой размества даже и царете. Прекалено е
некадърен като шахматна фигура този цар, прекалено е плосък с
евтините си обещания и масонски стил на прикритост и външна
сдържаност.
И всичко това, за да се излъже цялата маса от народа, от стадото, както го наричате. Защото никой от самото стадо като единица, не може да излезе от приковаността на Матрицата управлявана чрез шахматната дъска.
Жалка пиеса в която хората са държани изкъсо с евтини обещания за благоденствие, и се контролират чрез нуждите им за
насъщния, чрез хомота на паричната система. И всичко това завоалирано от гирлянди за демокрация и меки кадифени завеси,
зад които се вижда все пак безцеремонието на властта от време
на време.
И Трите програми се свръхексплоатират безцеремонно в името на новия изграждащ се световен ред. Ред за кого!.
Даже и най-елементарно устроените животни имат правото
от Създателя да свият гнездо за да създадат условия за това потомство и после да го отгледат в подходящи условия. Къде са тия
условия при висшия човешки вид от вашите планове за хуманоидни вериги.? Къде са тия възможности за отглеждане на потомство, и продължание на рода.
Инкубатори в Природата няма, а в кокошкарниците се отглеждат само бройлери, а в сегашния човечарник – каквото сте
намислили, как ще продължавате. Вижте човека по улиците: той
няма усмивка, погледът му е замислен в поредното плащане на
сметки и търсене на пари.
Това е само откъс от една дълга верига от въпроси, които тепърва ще бъдат отправяни към всички тези, дръзнали да се отъждествяват с Новия Световен порядък! А пропо – безпорядък!
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ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВСИЧКИ МАСОНИ И
КАНДИДАТ-МАСОНИ В БЪЛГАРИЯ
Лично обръщение до Димитър Недков, автор на книгата „Масоните се върнаха в България“
Приятели,
Настоящото обръщение се явява необходимо поради спецификата на българската ситуация, че България е малка страна и
всичко в нея, което се върши, се вижда като на длан и от горе и
от долу.
Приятели, вие всички вярвате в понятието Градеж, Изграждане, и затова често го цитирате. Но ето фактите: Това са извадки
от ваши материали. А впрочем вижте Реалността извън кабинетите и тайните събрания по вилите.
„И на двата етажа килерите бяха препълнени. Откъде се взе
толкова злоба, омраза, алчност, лицемерие, скръб? – Питаше се
Творецът /Великият Архитект/ Толкова ли големи килери ще са
нужни за непотребните неща и на Новия Трети етаж.“
Въпросът ми е към някои именити от вас представители,
а не към тези, които обикновено биват подвеждани и използвани. „Може би тези боклуци от килерите са възникнали в хода на
забогатяването на мнозина представители на сегашното масонство. Откъде се е появил целия този боклук?“
В хода на неизбежното натрупване на богатства, ще кажете
вие, е неизбежно и натрупването на грешки и дългове. И явно,
че по тази логика, и в Третия етаж през Новото хилядолетие, ще
има нужда от „боклукчийски кофи“. Защото явно грешките не
се намаляват, а напротив, даже условията в които сега е потопено човечеството, никак не съдействуват за изчистване на тези
боклуци, а напротив до все по голямо задълбочаване на проблема с боклука и изчистването. Алчността, безмерният егоизъм
на някои люде, които впрочем оказва се, че са масони, според
нас, съдействува за кризата на нашето време. Майката земя не
може повече да търпи толкова боклук, и това Великият Архитект
според вашия израз, едва ли би могъл да не знае. В настоящото
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обръщение, искаме да ви заявим, че подобен „етаж“ като вашите
първи два, повече не са необходими на това човечество. Планът е
отдавна направен и няма нужда от нови Архитектурни своеволия
в името на хазарта и властта. Все пак, човекът е творение на Създателят-Отецът, и Великият архитект /Виж забележката в края
на статията/ ако го познаваше добре, щеше по друг начин да се
отнася с него, а не като с робот- затворен в рамката на уравнения
и изчисления. Но нека да бъдем по-фактологични.
И така, искате ли да направим една справка за имотното състояние и банковите сметки на отделни масони! Кажете! Виждам,
че в книгата на г-н Недков се споменава старателно името на
един велик управител на банковата система:, да продължавам ли
повече, щото последният е говорил по самата Централна Българска телевизия и на негово място, бих изгледал внимателно онова,
което е казал. А тогава става вече страшно – човекът не би могъл
сам повече да лъже себе си.
„Личният пример Тудоре!“ В гроба нищо не ще отнесеш! Хората ти гледат имотното състояние, и банките, които стоят под
тебе. Вместо приказките и залъгалките! А какво би станало ако
продължим с поредица от имена на видни сегашни масони. Би
станала експлозия – не ни се говори даже за това! Толкова по
този въпрос. Нахалството на тези люде е наистина без граници.
Чираци ли са, калфи ли са, ама май са си „Майстори“ от класа!
Какви нагли балкански лъжци, сякаш хората не им знаят произхода на богатствата!
А колкото до господа масоните от Европа, те добре знаят за
нещата в България.
Снизходително се подсмихват. А сега малко и за г-н Димитър
Недков: Все едно че му го казва една сродна душа. А това е следното по повод на неговото отговорно изявление в собствената му
книга: „Благодаря на сина си, който поради необременената си
с предразсъдъци младост стана първият безпристрастен читател
на ръкописа. Сега иска да живее свободно, за да види дали всичко товае възможно.“
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ДАЛИ ВСИЧКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО!
Приятелю, Недков Димитре, за кога да се „лажем“, а и сина ти
също не ще го излъжеш. Той носи в себе си една божествена искра и ума му, с цялото възпитание, което му даваш, е различно от
нея. Рано или късно, разумът му ще започне да ти задава въпроси
неудобни – на които таткото не ще може да отговори – добре си
го знаеш! В крайна сметка, той ще те съди един ден и ще ти казва
заблудите. Младото поколение не можеш го подлъга, скъпи приятелю, защото младото поколение ще гледа ЛИЧНИЯ ПРИМЕР!
Какъв е личния пример на сегашните масони!
Хайде да видим пък това чудо сега!
И така, искате ли да започнем. Има ли сред българските масони някой, който живее идеалистично и като поетична душа, работи за народа, или пък да служи като душа на народа, със своите
опитности и познания. Защо сред българските сегашни масони
толкова се цени темата за имотността на всеки, за неприкосновеността на частната собственост. Колко души сред сегашните
масони имат по няколко жилища и вили, и ...Масонството в България – чиста далавера, въпрос на осъзнат келепир!
Направо да попитаме! Масонски ложи ли, келепира какъв е!
Какво се обещава на всички онези, които искат да постъпят в
ложите ви! Подкрепа, обществено влияние, подръжка в политиката. Даже един политик се изтърва веднаж и каза, че България е
едиствената страна в която първо се ставало политик и после масон. Сега вие пък искате първо да направите в България човека
масон и после да го впримчите в политиката. Е, да , ама не! Тука
е България! Българинът иска да бъде сигурен в келепира около
ложите ви! Какво ще му обещаете!
Казал го е Алеко, „Келепира!“
Ама, как да се разбере, че зад приказките за идеали стои всъщност интереса на бизнеса и кой да управлява отдолу!
Приятели, господа масони!
Този наш свят не се управлява от никакъв Архитект, такъв
какъвто ви се привижда, с пергел и разни там строителни уреди,
пази Боже от зидарстване! /Най-доброто изображение на Архи-
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текта беше показано в филма Матрицата, ама кой да го гледа от
битки покрай келепира в бизнеса!/
В последните няколко хиляди години наистина един
Зидарин се опитваше да управлява, но този зидарин е сам
Сатанаил, и това едва ли има нещо общо с Великият Отец
– Създателят на човека.
Абе, Приятели, като сте толкова велики зидари, па и някои от
вас се пишат на християни, защо тогава не кажете „не“, на противника на вашия Велик Архитект? Ще кажете как така! Противникът
на Архитекта – това е самата тъмнина! Тъмнината ли? Не, просто
кажете „не“ на самия Сатанаил! Е, той Сатанаил е служител на
Бога, според Стария Завет. Как ще кажем „не“ на някой, който е
едновременно и едното, и другото. Сатанаил знаете от световната
галактическа история е богоборецът, и е бил допуснат от Отецът
да си върши своето. И той го върши, но горко на тези, които лъжат
открито. Защото Личният пример говори повече от приказките.
Сатанаил е този, който вие приписвате за Архитект и е време да го
заявите открито, без да се лъжем. /Виж забалежката в края/
Е, тогава вече, ще му станете наистина скъпи на него-самият
Сатанаил.
Да видим сега що за Градеж се готви на този Трети етаж според Господина Недкова!
„Третият свят ще е за държавите с наложени по диктаторски
начин наченки на демокрация от първичен тип. Тези три свята
ще бъдат управлявани от интернационална администрация, изградена и контролирана от страните от Първия свят, но вземаща
за обслужващ персонал висококвалифицирани граждани от останалите два свята.“
„Ние сме убедени, че се намираме в ранните фази на създаването на Нов Световен ред, който ще е толкова различен от сегашния, колкото сега се различаваме от времената на Индустриалната революция.“
„И всъщност не са далече от истината, тези които са убедени, че масонствотот се интересува от съдбата на човечеството.
Принципите заложени още преди векове в свободното зидарство
изкристализират в модерни теории за общественото устройство
и управление. Роди се нов идеал – гражданското общество.“
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„Основен двигател на третото хилядолетие.“
Така ли обаче мисли на практика управляващият елит! Защото
гражданското общество е само едни приказки в момента. Както и
приказките за Човешката отговорност! Но неподплътени с дела,
те отново водят човечеството да каменния век! Приказки, приказки! Зад които прозира желязната хватка на Редът!
Новият световен ред! Ред, тоталитарен! Ред железен! Ред,
който ще бъде подреден от Зидарите, които са като ръкавица на
другите, наречени „Илюминати“, просветлени! Приятели, нима
искате да бъдете като маша в ръцете на тези шепа просветлени?
Нима искате да видите какво самите „Просветлени“ говорят за
вас! И защо тайната ви се пази по вертикалата? Никой не знае
какво става на по-горния от него етаж на Пирамидата!
Тъжно е да се допусне, че всъщност от самите розенкройцери
започва и проповядването на Новия световен ред.Тамплиерите
се били стремили към съзидателно единение между различните народи, раси, вероизповедания, целенасочено стремящи се да
обединят идеите на християнството, исляма и иудаизма.
Самите розенкройцери всъщност водят началото си от един
юнак Християн, поден в едно българско село. И то, подквасен
с маята на нашите богомили. Но това, как да го узнаят господа
европеизиращите се масони! За тях Християн Розенкройц, това
е трудно възприеманата „Фама фратернитас“, а богомилите, това
са писаниците от лъжеисторията на някои българските измекяри
историци. И какво общо може да имат богомилите, борещи се за
възвръщане към изначалното христово послание, с тази луциферианска тоталитарна система, префасонирана от лъжерозенкройцери. Архитектът обаче стои в основата на проектите и е
изобразяван със символа на окото. Око на върха на пирамидата!
И така, на върха на пирамидата стои той, Великият Архитект!
Боже, та нима смятате, че Отецът велик на Човешкия род, е
същият този Архитект! Нима богомилите за него са проповядвали
своите проповеди за скромен и аскетичен начин на живот! Какво
общо имат тези проповеди с охранените и мазни физиономии на
сегашните парвенюта масони псевдозидари. Идеята отдавна се е
извратила и трансформирала в опит за бизнес и печелене на пари.
А в България гусин Недков – масонството – това ше бъде опит
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за далавера в бизнеса. Какви са тези етажи, които смятате, че ще
вдигате през новия век! Първо, вижте Близкия изток, после вижте
и барутния погреб на Балканите! И кой стои отдолу ако не отново
интересите на илюминатите! На вашите господари зад кадър!
Нима вие си вярвате, като мислите, че сега се вдигат Етажите
на великата Постройка! Та прочетете Алберт Пайк, и той самият
прогнозира Трите световни войни, още по негово време! Как е
възможно това! Значи самите етажи, отдавна са били проектирани заедно с войните и кризите и жертвите! Какво общо има
създателят на човешкия род с тези нечистотии! Нима той създава
войните, нима Той е предначертал сегашните жертви на малки
дечица в абсолютно никому ненужните войни!
Отецът Вeлик е създал отдавна целия Свой План , включително и своето творение човека? Но вмешателството впоследствие
не е негово било! А на някой Архитект! Който крои планове на
гърба на човека! Комуто е отредил ролята на опитна мишка в
тези свои планове!
„Как да предвиди всичко, че Третият етаж да се вдигне като
естествено продължение на първите два?“ „Как да се избегнат
коварните грешки, които могат да доведат до сгромолясване на
цялата сграда и от руините на постигнатото да се налага вдигане
на нова?“
Ако се разчиташе на този Архитект, и на неговите досегашни
два етажа, според автора, с толкова много войни и кръв, и почти никаква еволюция в съзнанието, то човечеството отдавна да е
приключило. Наистина има един архитект на размириците, който
усилено прави опит да създаде свой План и този план, приятели,
уверявам ви, няма нищо общо с Плана – вече изграден като предначертание, на нашия Велик Небесен Отец. Но този Отец, и вашият Архитект не са едно и също, повтаряме. Този ваш „архитект“ го
наблюдаваме изписан и върху доларовата ви банкнота и там четем,
че „в Бога, ние вярваме.“ Нима, някога Богът велик, е правел нещо
подобно на пари! Та приятели скъпи, нима не знаете, чие изобретение са парите? И защо се кълнете върху тях, че му вярвате!
В съзнанието на служителите на Архитекта, Политкомисар
според нас, горе на Третия етаж ще има зали за Любов, Братство,
Достойнство, Красота, Хармония, Нежност, Доброта.
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И при това, ще има отваряне на парадния вход за Третия
етаж!
Наистина г-н Недков познава Плана на Архитекта! Архитектът планира откриването на етажа на Новия световен ред с
фанфари! Тоест през парадния вход ще преминат заслужилите.
Както по времето на Рим това е ставало – Преминаването под
Триумфалната арка. И страхът ще трябва според автора на написаното, да се окачи в предверието на Етажа.
Защо тука, скъпи ми приятели, се отчетливо откроява липсата на
всякаква свобода, сякаш израза „трябва“ тегне върху съдържанието
на написаното. Всичко като че ли ще става по заповед! На този
Трети етаж всичко ще бъде явно регламентирано. Строго подредено. Зала за нежност! Зала за Доброта! Зала за Надежда! Зала в
която ще се учим на любов. „Зала в която ще правим добро!“ Сякаш
сме като в един музей. Благодаря на Г-н Недкова, че така образно е
възприел и описал, Плана на Великият Архитект. Станало е като в
театралната пиеса. Архитектът даже не го е планирал това, но служителят го е провидял. Само едно липсва! Че в живота – реалният
живот, нещата не стават по определен план на който и да е архитект. В живота не може да има инсцениране нито на доброта, нито
на нежност, обич, достойнство..и пр. не може да се научиш като в
тренажорна зала. на тези ценности. Това не са компютърни умения.
Не става с декрет, приятели, господа масони! Болшевиките и те така
искаха: „да се научат“, „да окачат“ и прочие, все методи от кабинетите на Политкомисаря. Единният политкомисар!
Очевидно сметачната линия на Архитекта ще се опита да напъха в своите измерения като в уравнение и самия човек. Ах,
колко е абсурдно заблуден Архитектът! По-абсурден даже от самия човек! Нима творението, което искате г-н Архитект да управлявате, вие го познавате! Та това творение не се поддава на
подобно управление, как може да го изчислите и прогнозирате,
то е непрогнозируемо, и такова е било създадено от самият Отец
Създателя! Ето вижте, в страна като България, с една шкембе
чорба, шопска салата и ракия, човекът става неуправляем от всякакви си там планове на Новия Ви Световен ред! Е, с насилие,
може да го подчините, но нали вие сте привърженик на метода на
меката ръкавица!
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Продължаваме да четем шедьовърът на господин Недков, че
масоните се завръщали. Та те никога не са си отивали, защото
самият болшевизъм беше направляван от елитарното течение на
най-високите масони, илюминатите. И тези, които извършваха
чистките в Белене и сега си живуркат някъде спокойно кроейки
планове. Как да изтече навън грозното от обществото! Как да се
създаде елитарно общество, като непотребното, тоест неудобното им на тях, Майсторите и богоизбраниците, трябвало да бэъде
обявено за терористи, престъпници, параноици, шизофреници.
Как да се отървем от тези елементи!
„Ето там, между ония няколко зали има някакви проблеми с
канализацията, не можело да изтече грозното, пошлото, подлото
и коварното!“
Че то как ще изтече цялата тази мръсотия, като тя се намира
надълбоко в съзнанието на самите обитатели, които на това отгоре вече бяха наречени „варосани гробници“ и те именно сега
се смятат за праведници и майстори чираци. Когато калфата или
чиракът се смятат за Майстор, тогава наистина ще има пробелми
със сградата и нейния Градеж. Въпросът е какви ги смята самото човечество. Архитектурния план, скицата,, идейния проект,
всичко това е част от историята на човечеството, и в тази история няма място за Архитекти, а само за един – Създателят.
И така, нека продължим.
„И сега никой не иска да повярва, че масоните искат да правят
добро.“
Че кой не иска гусин Недков да прави добро! Нима цялото зло,
което се е изсипало върху това човечество не идва все от добри
намерения? Или може би вие си представяте, че майката земя
ражда хората като два вида: Хора терористи, хора масони, като
хора с добра козина и хора с зла козина. Нима тероризмът Гусин
Недков не се създава от именно силните на деня, а не от самата
майка земя! Кои са силните на деня, да видим! Тези, които се
опитват да играят ролятан на Велики архитекти, майстори, калфи
и чираци, които се ранжират по етажите на някаква пирамида!
А тази пирамида е изградена съвсем не от Създателя, който
както знаете, не търпи несправедливостта, или по точно човешката справедливост наречена правосъдие.
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Създателят не търпи както пирамидите, така и събранията в
смокинги! Това скоро ще го видите!
„Улиците на крайния квартал в подножието на Витоша отрано са обезлюдени. Един след друг автомобили спират пред нова
бяла къща..../луксозни автомобили, господин Недков!/На господин Недков медал ли ще му издадат като си признае, че иска да
направи реклама на тези силни мъже!
„Всички са облечени в черни смокинги, препасани в синьобели престилки с някакви знаци по тях. Чуват се три силни удара.
Зад голямата маса откъдето те идват се изправя силует. – Защо
се наричаме свободни зидари? – Понеже като свободни зидари
работим на Великия строеж! Олеле, горкия строеж, затова планетата е потънала в кръв и стрес!
Ах, този Трети етаж! Да им дадем ли мистрията на тези хубавци, които надяват от време на време престилките и смокингите:
„Дайте вар и киреч, за новото общество, господа масони!“
Великият строеж може да поиска и това! От този „Велик Строеж“ явно нашата планета се намира в това плачевно състояние!
Такива, които пишат книги за възхвала на масонството и „Защо
аз трябва да стана масон“, по поръчка, е време да се осъзнаят:
Защото планетата земя не се управлява от техния Архитект, който очевидно е свикнал да завоюва земята, както стана в случая
при индианците. Да, планетата се управлява от Великият „Айн
Соф“ – Единният – Абсолютът., а не някакъв си Архитект.
Господин Недков би могъл да продължи да пише своите апологии на масонството, но един ден, ще трябва да защитава тази
кауза пред самите свои приятели масони, които ще се окажат
съвсем не това, за което той пише. И тогава зад ритуалните престилки и черни смокинги, кадифени ръкавици и двоен морал, ще
блесне истинския лик на масонството, и ще се види наистина
дали е невинно интелектуално образование или нещо като онова,
което сме гледали във филма „Братството“.
Едно движение, което работи с двоен морал в 21 век, което
дели хората на избраници и ги поставя в рамки и степени, това
е отдавна обречено от историята. Окултните общества останаха
отдавна в миналото на 19 и 20 век. И сегашното масонство, колкото и да се опитва да си създаде нов имидж, с нови прикрити
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разклонения като ротарианство и всякакви подобни благотворителни месиански организации, забравят простия факт, че в бъдеще ще има само една религия и философия: тази на личния пример и лично проверената опитност. Хората не ще вярват повече
на хора, които едно говорят, а друго вършат. Пример за подобен
двоен морал, това е животът в момента на българските и международните масони, евтини слуги на силните на деня. Колкото до
техните господари, с тях тепърва предстои един диалог, и в този
диалог се надяваме че ще надделее логиката на Разума. В този
смисъл приказката за „палето, което тичало преди своя господар“, е в сила и за шедьовърът на Димитър Недков.
Не може да се изписват веждите на нещо, което тепърва предстои да бъде ревизирано от истинската история. В този смисъл
нека синът на автора Димитър Недков, сам да съди своя баща за
написаното.
С поздрав в името на Разума към всички, които все още умеят
да слушат и следват гласа на най-силната логика!
Издателство Хелиопол
Забележка:
Масоните почитат Бога във формата на Велик Архитект на
Вселената.
„Какво ли си мисли там горе Великият Архитект на Вселената, бил той Христос, Аллах, Иехова, Буда или наречен така, както му се иска на всеки един човек.“/Из книгата на Дим. Недков
„Масоните се завърнаха в България“ Реплика:
Нима Бог има човешкото качество да мисли! Боже, кой ли го
е писал това – горното?
И така – Архитект или Създател!
Кой е този Архитект, който се осмелява да нанася корекции
върху вече създаденото, Творението в лицето на човека. Може
би Създателят – Истинският Създател на човека, е допуснал този
Архитект просто като един калфа – екзаминатор, за да изпита
човека, доколко последният е в състояние да бъде разумно същество и да избира между добро и зло!
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ЕДИН ДОКУМЕНТ ОТ РУСКИЯ ПЕЧАТ
Преди повече от 10 години, през януари 1991 г., руският вестник
„Свободное слово“ публикува „Изповед на един свръхчовек“. Тогава
тези „свръхчовешки“ откровения са били възприети като пропито с
ненавист бълнуване на „пациент“ от Кремъл. В днешно време, обаче,
те придобиха съвършено друг смисъл. Погледнете отминалите години
и ще видите, че тази „Изповед“ не е нищо друго, освен страшният
сценарий на най-голямата трагедия, в която на всеки от нас е отредена
незавидна роля. Именно затова „Изповедта на един свръхчовек“ днес
придоби „втори живот“ на страниците на централните вестници
в Русия и Украйна. Прочетете още веднъж и се замислете над това,
което е било написано преди 10 години!

ИЗПОВЕД НА ЕДИН СВРЪХЧОВЕК
(със съкращения)
Нашето време отново идва. А всъщност то никога не си е отивало. Времето винаги е било и ще бъде наше. На земята винаги
е имало добро и зло. Но ние винаги изглежда, че сме повече, защото сме по-силни и по-агресивни от доброто и е невъзможно да
бъдем победени. Ние си сменяме формата и обвивката, табелите
и цветовете, приспособяваме се към условията, но оцеляваме и
побеждаваме. Нашата цел е само една – да бъдем победители!
Вашата участ е да бъдете роби за вечни времена. Ние успяхме да
ви присадим гена на робството завинаги. Ще ви дадем още хиляди революции и перестройки, вие вечно ще се борите за справедливост, но никога няма да я получите.
Аз ще ви говоря открито не защото съм толкова нагъл, а
защото не знам какво е страх. Зад мен стои гигантска непобедима сила. КГБ, МВР, правителството, прокуратурата. И
всякакви върховни инстанции – те са само лостове в нашите
ръце. Президентите играят по нашата свирка, те изпълняват
нашата воля, правят това, което ние искаме.
Ние плюем на вашите депутати-радикали, дори и да са милиони. Върхът винаги ще бъде наш! Вие можете да ни отнемете вилите, привилегиите, колите и прочие, но властта – НИКОГА! Ние
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плюем на общественото мнение, за нас то е глас в пустиня. Та нали
ние го създаваме, това обществено мнение. Ако искат да си правят
стотици референдуми. Важното е народът да изпълнява нашата
воля. На всеки ваш щурм ние ще отвърнем мощно и жестоко. За
нас е детска игра да унищожаваме продукти, заводи, екологичното
равновесие, гласността, изкуството и т.н. За нас е детска игра да
прeдизвикаме глад, саботажи, нищета, разруха, епидемии…
...Всичко, което вършим, ние го правим обмислено и гениално
ПРОСТО. Вие ще ни съдите чрез чиновниците и номенклатурата.
Това е наивно. Да, ние винаги ще поставяме на високи постове алчните, амбициозните и глупаците. Те са нашата броня и защита.
Цялата ваша енергия се разбива на пяна в техния чугунен монолит.
Енергията на вашия робски протест стига до първото робско подаяние. Два хладилника с колбаси са способни да усмирят
всичките ви страсти и да приспят мечтите ви за демокрация. Вие
унищожихте всичките знания и целия опит на своите предци и повтаряте само техните грешки. Никой от вас не знае
какъв е смисълът на живота и предназначението на човека
на тази Земя. Погледнете се отстрани, вижте с какво се занимавате и за каква участ сте достойни. Вие сте роби и разрушители.
Ние унищожаваме земята с вашите ръце. По наша воля вие
опустошавате недрата на планетата, съсипвате моретата, реките, екологията, избивате се един друг. Затова ще
носите своя кръст на вечни мъки и страдания ...
Ние ви научихме на мързел и отвращение от труда. Ние ви научихме да рушите, а не да градите. Ние ви лишихме от чувство
за достойнство, гордост, самоуважение, благородство, съчувствие,
милосърдие. Ние отстранихме младежта от политиката, като й
подхвърлихме „зара“ на рока и порнографията. Ние пренасочихме
вашата ненавист от нас към вас самите. Ние ви лишихме от вяра
и религия, погубихме вашата духовност и унищожихме любовта
ви към ближния. Ние ви направихме луди, съсипахме ви здравето
и ви направихме постоянно зависими от лекарства и лекари. Ние
създадохме псевдонаука и опошлихме вашето изкуство.
И вие се осмелявате да ни наричате престъпници? Не, истинските престъпници сте вие! Вие ни позволявате да правим
каквото си поискаме. (не е луд, който изяжда три зелника, луд е
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който му ги дава!) Вие си играете на царе, вождове и президенти.
Вие имате нужда от козли, които водят стадото овни на заколение. Има класа на робите, има и класа на паразитите. Последните
– това сме ние. Ние сме малко, но сме по-умни и по-сплотени от
вас. Ние не искаме да произвеждаме. Това е призвание на робите. Но ние искаме да консумираме. Искаме разкош, привилегии,
защото ние сме носители на идеите. Разумът управлява ръцете, а
не обратното. Ние сме малко, но сме направили много...
...Народът не може да даде никакви гаранции. А ние можем. И
ще ги дадем. Вечният ни диалог с народа винаги ще бъде диалог
между двама глухи. Всеки ще слуша само себе си. Ние сме убедени, че всичко ще бъде така, както ние искаме...
...Вече започна да ни омръзва този хаос, и скоро ще видите,
как ще приведем всичко в ред. Ние нямаме намерение да изостряме обстановката и да се занимаваме с репресии. Ще действаме
в пределите на закона, но камшикът няма да ви се размине. Вие
сте си го заслужили. А след него идва и остенът.
Ние имаме нужда от свежи кадри. Трябва да се освободим от
боклука и вехториите. Ще вземем на служба умните, съобразителните, младите и енергичните и ще ги превърнем в наши предани слуги – това е само въпрос на техника. Аз смятам, че найважното, което успяхме да направим, бе да присадим завинаги гена на страха във вашия народ. Вие вече никога няма да се
избавите от него. Съществува естествен страх – той е необходим
за съхранението на вида. Но същесвува и страх от наказанието
на властта. И докато има власт, ще има и страх. Вие сте смели само на митингите, когато сте в тълпата, всички заедно. Но
нали всеки от вас си има своя коптора. Следователно, вие винаги
сте наши. Бързо ще ви омръзне да стърчите по митингите и да
си дерете гърлата напразно. Нали виждате, че просто ви даваме
възможност да „изпуснете парата“. Нали след вашите викове в
действителност нищо не се променя. Викайте си!
Така е замислено, така е планирано. Има само един начин
да бъдем победени завинаги. Но вие никога няма да можете да
се възползвате от него, защото само злият гений може да го
измисли. Доброто не е способно да направи такова нещо.
Добре се получи поредната ни игра с вас на преустройство,
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гласност и демокрация. Каквото иска тълпата – моля, ще й го
дадем. Но дотолкова, доколкото е целесъобразно за нас. Колко
смешна и наивна е вашата вяра, че може да има сериозни
промени. Изкуството да се говори всичко и да не се казва нищо
е също наше оръжие. Ще ви удавим в словоблудство. Досега не
е просъществувала нито една ваша прогресивна идея. Осъществиха се тези идеи, които ние искахме, като им давахме вид, че
произхождат от вас.
Ние имаме много силно оръжие – голямата, чудовищна лъжа,
търпение, способност да се приспособяваме, да реагираме мигновено и – преди всичко – способност да действаме, нещо, което
не умеят борците за справедливост. Освен това, ние разполагаме
с отлични методи да изваждаме от строя такива борци с помощта
на същата тази тълпа. А ние винаги оставаме в сянка...
Робите не са способни да действат. Вие можете само да се примирявате и да изпълнявате нашата воля. Всичките ви напъни да
промените нещо към по-добро (както си мислите), няма да ви донесат нищо друго, освен страдания, разочарования и безизходица.
Но аз не искам да ви разубеждавам и не ви призовавам да отпуснете ръце и да се откажете от съпротивата. Действайте, борете се,
побеждавайте, наслаждавайте се на победата – с това вие само се
залъгвате. Ние имаме нужда от противник. Нашите знания, ум
и опит трябва винаги да се поддържат в добра форма.
... Необходима е нова вяра в светлото бъдеще. Ние никога не
сме ви позволявали да живеете в настоящето, а само в бъдещето,
а понякога и в миналото. Но допуснахме една грешка – много
удължихме паузата. 70 години все едно и също – даже и на нас
ни омръзна. Народът вече не вярва на нашите стари лозунги.
Затова създадохме нов вид революция – отгоре. Демокрация,
гласност, перестройка! Ами я погледнете историята – кога
народът е имал полза от всичко това? Никога! Ние разчитахме на вашето невежество. А то е удивително!
... Ние решихме да ви превърнем във вечни просяци. Вие ще
просите от нас винаги всичко: дом, храна, коли, земя, вода, та
дори и въздух! А ние ще ви даваме само толкова, колкото считаме за необходимо. А вие самите, заедно с всичките ви джунджурии, ще бъдете винаги и само наша частна собственост.
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Тази изповед е плесница за робите, за да си знаят те мястото, предназначението и кои са им господарите. Ние ви превърнахме в роби и вие привикнахте с това робство. То е станало за
вас насъщна необходимост. Именно ние ви научихме да лъжете
и нашата страна стана най-лъжливата страна в света. Ние ви научихме да крадете и вие станахте най-крадливия народ. Направихме престъпността норма във вашия живот. Сега ние спокойно
ви ограбваме и ви превърнахме в животни с вечен инстинкт за
потребление и разрушение.
Ние никога не се разкайваме. Такова чувство не ни е познато.
Аз ви пиша това писмо за да разберете, че политиката може
всичко. А политиката е в нашите ръце. Сега ние ви отвлякохме
от нея, като създадохме хаос в икономиката. Косподи, колко сте
глупави! Вие си мислите, че ние се грижим за вас, да бъдете сити,
облечени, обути. А ние пет пари не даваме за вас! Трябва да сте
истински идиоти, за да не разбирате, че без политика всяка икономика е празна работа. Но икономиката е необходима на нас.
Ние я градим за себе си. А не за вас. Затова тя е такава, каквато
на нас ни се иска, а не на вас. Така че бъдете послушни и търпеливи и не ни пречете. Всичко, което ние правим за наше собствено благо, го правим винаги от ваше име и по ваше поръчение
(на народа). Въобще не ни е гриша за изтичането на мозъци зад
граница. Колкото по-малко такива мозъци има тук, толкова подобре за нас: най-лесно се управлява страна от глупаци.
Докато държавата използва насилие, ние ще бъдем непобедими. А тя винаги ще го използва. Ще унищожим вашата бунтовническа енергия. Ще ви създадем хиляди житейски проблеми и вие винаги ще се чувствате смъртно уморени и духовно
опустошени. Постепенно ще свием примката на вашата гласност.
Ще я размием със своята идеология, като ви натрапваме всеки
ден нашите догми. Ще унищожим езика ви, като го замърсим с
измислени думи. Вие вече не се разбирате помежду си; не разбирате нито нас, нито дори самите себе си. Ние винаги ще обезсмисляме всички ваши прогресивни идеи и ще ги превръщаме в
пълен абсурд. За вас няма да остане нищо светло. Вие ще изгубите способността си да се ориентирате в обстановката, ще се
изморите да се озъртате и да не знаете накъде да се обърнете и
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на какво да вярвате. Ние ще намерим хиляди парцали с които да
запушим вашите вечно недоволни гърла. Освен това ще мобилизираме срещу вас целият престъпен свят и в страната ще цари
разбойничество и терор.
… Ние не се страхуваме за себе си. За нас винаги ще се намери
оазис на тази планета, в който да живеем. Мога да предвидя поредната ви глупост. След като прочетете моята изповед, вие няма
пак да се замислите над нейния смисъл. Ще се хвърлите да дирите
автора. Вашето любопитство ще се окаже по-силно от човешката
мъдрост. Вие в хор или един по един ще вдигате шум на страниците
на пресата. Смисълът ще узнаете когато му дойде времето. Впрочем
скоро ще го почувствате. Накратко, ние прекратяваме вашата перестройка. А нашата продължаваме. Как ще изглежда това? Ето как:
Всичко ще става поетапно. Най-напред ще започнем с военните. На
втория етап ще бъдат престъпният свят, КГБ, МВР. На третия етап
ще заработят всички юридически служби, печатни органи, радио и
телевизия. На четвъртия етап ще се включат търговията, финансите,
икономиката. Петият и шестият етап са резервни лостове на властта. Седмият етап е идеологически и политически. Ние режисираме
събитията, а вие само гледате. Така ще бъде винаги.
Аз съм на 82 години и напускам сцената с чувство на мир и
удовлетвореност. Ние оставяме след себе си достойни приемници на нашето дело. Ние ще си останем господари завинаги.
Един от вашите повелители – Евгений Казимирович Гордеев
Москва, Кремъл, Сребърният Бор 7 януари 1991 година
Всичко това вече се е сбъднало! Сценарият на „Новия ред на
вековете“ (Novo ordo seclorum – надпис на банкнотите от 1 щ.
долар – бел. ред.), написан от професионалната ръка на повелителя-кукловод, се е осъществил с поразяваща точност!
И все пак „Великият Архитект“ ни е оставил един единствен
шанс да се откъснем от кръста на вечните мъки и страдания, като
признава, че „само зъл гений“ би могъл да победи тяхната система.
Историята ни учи, че всички подобни „господари“ могат да бъдат
доведени до „пълна и безусловна капитулация“: Когато народната
ярост кипне, Народът придобива гениалност и побеждава!
Эдуард ХОДОС, юни 2001 год., Харков.
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ЕРЕТИЧНИТЕ ТЕМИ
речник
Родово имение – хората могат да живеяг извън големите градове и вътре в градовете са загубили способността да се развиват
духовно. В градовете се фабрикува човека консуматор и човека
биоробот, технократ.
Община – понятие, което е претърпяло пълно обезценяване
покрай експеримента на болшевизма. Общините, са били опитани в ранга на колхози, совхози, ТКЗС, все насилствен начин
– опит за изграждане на нови модели на съжителство. Сегашните
експериментални общини /екологични, кибуци и прочие/ са изцяло функция на паричната система или пък на действуващия в тях
личностен авторитет. В този смисъл обикновените хора в социума се отвращават от това понятие. В съзнанието им възникват
образи за колективни съжителства, общи жени, каторжен труд.
Понятието върви редом с другото опасно понятие за секта. Всеки един който е дръзнал да излезе от рамките на общоприетото в
социума мислене е сектант. Сеуктите, според разпространеното
мнение в социума водят до психични болести и разстройства.
Отрицателна лихва – освен познатия начин по който парите могат да се акумулират, съществува и друг начин при който
самите пари като енергия могат да извършват оживление на икономиката. В самите банки, чрез лоста на лихвения процент се
получава обездвижване на финансовата енергия и нейното контролиране от Силните на деня, един малък елит от хора, които
смятат себе си за богоизбраници.
Безплатна слънчева енергия – само когато човек се освободи от оковите на своята зависимост към Матрицата, която го
приковава с енергийна зависимост – плащане на сметки за ток,
парно и вода, само когато човек остане независим потребявайки
храна от природата, той може да се нарече свободен гражданин
на планетата-майката земя.
Женска природна енергия – само когато жената осъзнае
своята решаваща роля в поддържането състоянието на майката
земя и планетата, и когато осъзнае кому да дарява своята женска
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сила, без да бъде купувана с евтини дрънкулки и фалшиви жестове, само тогава женското природно начало ще бъде в услуга на
Създателят.
Матрица – системата се контролира от Енергийно информационни паразити.
Зомбиране – поддържане на човешките същества в ниски
честотни състояния на съзнанието
Доброволно зомбиране – продаване на психическите сили си
заради пари, удоволствие, материална изгода, стремеж за власт
или щеславие., а понякога и заради необходимостта някой да те
води и напътствува. В последния случай, имаме неосъзнато доброволно зомбиране.
Неосъзнато зомбиране – обичайното влизане в похлупака
на действие на даден енергийно информационен паразит.
Свобода – способност да се мисли не в установки наложени
от обществото.
Свободен човек – човек, който може да възприема чуждото
нетрадиционно мнение и мислене и може да си задава въпрос
относно мотивацията на изразяващия го.
Несвободен човек – човек, който мисли в категориите на
матричната логика, според мен и не според мен. Според него,
това означава да отговаря на предварително изплетевана мрежа
от установки в неговото съзнание. Изплитането се извършва в
заведения за индоктриниране нареченпи университети и институти, или пък само училища, гимназии, колежи. В света на матрицата, на образованието затова се дава толкова тежест, защото
по време на самото образование се извършва вкарване в доктрината.. 0 наречено „индоктриниране“.
Енергийно информационен паразит – четвъртоизмерна
същност, която има способността да се въплъщава в трето измерение. Да смуче енергия, да паразитизира.
Измъкване на човек от затвора на Матрицата – това е
операция, която може да трае от дни до години. Главното е да
успееш да създадеш точка репер в съзнанието на слушателя, и
тогава вече върху нея, ти можеш да продължиш посаждането на
нови и нови понятия.
Повдигане на енергийните честоти – това е нещо като да
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надуеш тромпет и да се опиташ да акумулираш гласа си в предната част на тръбата, тоест да духаш и да очакваш звука да се появи
на другия край.
Поставяш ръката си отдолу върху муладхара чакра и след
това другата върху сърдечното начало по средата на гърдите, и
съединяваш двата края с проводника на мисълта и осъзнаването.
Енергията протича. След това опитваш второ: връзка между Муладхара и Аджна, също и, Муладхара и Сахасрара чакри.
По тръбата трябва да протича енергия и когато има ток
по нея, тогава и честотите се повдигат. Ниски честоти, високи честоти, това са функция на течението на енергията. Когато
налягането е голямо, тогава и струята е силна, натискът отдолу
нагоре поражда течението по тръбата. Издига се нагоре енергийния поток. И оттам и честотата също се повдига. Разликата в честотите – долу и горе също играе немалка роля. Когато разликата
в нивата, енергийно горно и долно е голяма, тогава и потокът е
мощен и силен, за нагоре.
Разширено съзнание, високи честоти, осъзнаване, ясно съзнание, висока способност за концентрация. Висок интензитет.
Работа върху енергийното тяло и повдигане на честотите
– гръбначен стълб, енергийни центрове
Работа върху емоционално–чувственото тяло, осъзнаване на егоизма и гордостта
Работа върху взаимоотношенията с хората – преодоляване на индивидуализма
Работа върху себеконтрола
Работа върху социалната психоанализа – обкръжението
-„аз и неаз“
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СВРЪХЕРЕТИЧНИ ТЕМИ
1. Понятие за Карма – истинска и лъжлива карма
СЪДБА НЯМА!
Има манипулация на човешкия род с подобни понятия!
2. ЕГРЕГОРИ, ЕГРЕГОРИАЛЕН ЧОВЕК,
ЕГРЕГОРИАЛНО ЧОВЕЧЕСТВО
Всеки човек, който и да е, има връзка с егрегорите, и когато се появи пред вас, той е винаги почти в нечие влияние.
Но когато вие видите в него вътрешния човек, ако го има
естествено, тогава вие може да работите с него на надегрегориално равнище.
В повечето хора, егрегорът не позволява контакта, ако
този контакт не му носи пряка полза или енергия.
Повечето контакти протичат на равнище – първо връзка
с егрегора, и после, ако той позволи, е възможен някакъв
контакт. Изключения, само в случаите, когато се плаща в
енергия или пари. Тогава в тези случаи, може да се откупи
съответния човек, точно така както е и било по време на
робовладелските пазари за хора. Абсолютно копие! Нищо
не се е променило, същата кастова система я има и сега в
нисшия астрал.
ПОЗНАНИЕТО ЗА ЕГРЕГОРИАЛНОТО ЧОВЕЧЕСТВО
И ЕГРЕГОРИТЕ БИ НАПРАВИЛО РЕВОЛЮЦИЯ ПОГОЛЯМА ОТ ФИЛМА МАТРИЦАТА
ОЧАКВА СЕ КНИГАТА ЗА ЕГРЕГОРИТЕ!
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ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
„СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“

КНИЖАРНИЦА „НОВОТО БИТИЕ“
София 1000, ул. Хан Крум 7 А /до пл. Славейков/
За контакти: тел. (02) 986-77-73 или 0887 025 404
e-mail: heliopol@abv.bg
Интернет сайтове на Хелиопол:
www.imadrugpat.org
www.heliopol.com
www.beinsa.org
www.7rilskiezera.com
Верига книжарници Пингвините
Книжна борса Балкан, (отзад) щанд 22
Книжна борса – полиграфически, Дилок
Книжарница Новото Битие тел. 02 986 77 73
Книжарница Астея тел. 02 981 10 58
Книжарница Новата Епоха тел. 02 981 32 79
Книжарница Елрид тел. 02 986 71 26
Пловдив, верига книжарници „Нанси“
Пловдив, Цар Иван Александър № 16,
учебникарница „Чапъра“, тел. 63-36-59
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